
            

 
 

 
 

 
 
 
 

INLEIDING TOT DE BEGROTING 2019 
 

Hierbij ontvangt u de concept begroting van de stichting VHV, Vrienden van de 
Historie van de Vakbeweging  voor het jaar 2019. 
 
Bij het opstellen van deze begroting zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 
 
a. Het aantal Vrienden waarvan een bijdrage wordt verkregen is geprognotiseerd 
op 700. 
 b. De minimum  Vriendenbijdrage is ook in 2019 € 18,50 per jaar. 
c. Er worden in 2019 3 Vriendenbijeenkomsten georganiseerd. 
d. Er wordt een beperkte voorziening getroffen voor Vriendenwerving en -behoud 
e. In 2019 wordt voor de laatste keer er een bedrag van € 5.000,-- gereserveerd 
voor vernieuwing van de website in de toekomst. 
 
 
In het vertrouwen dat deze begroting de goedkeuring van het bestuur verkrijgt, 
 
Henk Bosscher     Jan van Hoof 
Penningmeester per 1 januari 2019  Penningmeester tot 1 januari 2019
  

 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 november 2018   
 
 
 
  



BEGROTING 2019 
 
BATEN      2018   2019   
         
1.Vriendenbijdragen    €   12.950,00  €   12.950,00 
2. bijzondere begunstigers   -     2.600,00 -     3.600,00 
3. Rente     -        100,00  -          30,00 
4. Giften           -     3.000,00  -     3.000,00 
 
Totaal baten     €  18.650,00 €  19.580,00
  
 
LASTEN           
       
5. Organisatiekosten    €        550,00 €        550.00 
6. Algemene kosten    -      2.100,00 -      2.100,00 
7. werving en behoud Vrienden  -      1.000,00 -      1.000,00 
8. Activiteiten     -      6.000,00 -      6.430,00 
9. Communicatie        -      9.000,00  -      9.500.00 
 
Totaal lasten     €   18.650,00 €   19.580,00
  
 
Begroot resultaat    -           0,00 -             0.00
     
 
 

► ►◄ ◄  
 
Toelichting op de begrotingscijfers 2019 
 

1.Vriendenbijdragen 
op het moment van het samenstellen van deze begroting is in 2018 van 700 
Vrienden de jaarlijkse bijdrage ontvangen. Daarnaast zijn 12 er Vrienden 
bijgekomen waarvan pas in 2019 voor de eerste keer een bijdrage wordt 
verwacht. Negatief is dat er ook al 7 Vrienden te kennen hebben gegeven per 
1 januari 2019 te stoppen als donateur. Per saldo komen we dan uit op een 
beginaantal van 705. 
Gezien deze tendens ligt het voor de hand het verwachte Vriendenaantal voor 
2019 te handhaven op 700.  
De minimum bijdrage wordt in 2019 ongewijzigd gehandhaafd op € 18,50.  
Te verwachten inkomsten derhalve  700 x € 18,50 = € 12.950,00. 
 
2. Bijzondere begunstigers 
Als bijzondere begunstigers dragen de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP 
jaarlijks een bedrag van respectievelijk € 1.000,00, € 750,00 en € 750,00 bij. 
In 2018 is daar het SBI bijgekomen met een jaarbijdrage van € 1.000,00. 
Daarnaast kent de stichting nog slechts 2 andere bijzondere begunstigers die 
samen per jaar ca. € 100,00 doneren. Voor de begroting 2019 is daarom  
uitgegaan van een bedrag van € 3.600,--aan bijzondere bijdragen.   
 



3. Rente 
Gezien de uitermate lage rentevergoeding op de ASN spaarrekening (per 
oktober 2018 0,05%) is de verwachting voor wat betreft de te ontvangen 
rente gesteld op € 30,00. 
 
4. Giften 
Het aantal Vrienden dat naast de normale bijdrage een extra bedrag doneert 
was ook in 2018 nagenoeg gelijk aan dat in 2017. Per 1 oktober 2018 was de 
stand van deze als gift beschouwde bijdragen in totaal ca. € 3.100.00.  Voor 
2019  is - een beetje aan de veilige kant blijvend - wederom  € 3000,00 
begroot. 

 
5. Organisatiekosten 
Dit betreft de kosten van bestuur, commissies enz., representatie en 
vertegenwoordigingen. Op basis van het werkelijk kostenniveau in 2018 tot 
nu toe is het begrotingsbedrag voor 2019 t.o.v. de begroting 2018 
gehandhaafd op € 550,00. Daarbij is er van uitgegaan dat we ook in 2019 
voor de bestuursvergaderingen mogen blijven rekenen op de gastvrijheid van 
FNV.  
 
6. Algemene kosten 
Het gaat het hierbij met name om bureaukosten zoals portikosten, drukwerk, 
kantoorbenodigdheden en administratiekosten. Voor 2019 is hiervoor een 
bedrag van  
€ 2.100,00 uitgetrokken (2018: € 2.100,00) 
 
7. Vrienden-werving en -behoud 
 Afgaande op de praktijk van de afgelopen jaren is een bedrag van € 1.000,00 
begroot voor eventueel aan te schaffen promotiemateriaal. 
 
8. Activiteiten 
De begroting voorziet in drie Vriendenbijeenkomsten, een nog nader vast te 
stellen budget voor de activiteiten van de werkgroep Vrouwen en dient verder 
als buffer voor mogelijk andere uit te voeren activiteiten (ook regionaal). Als 
die buffer niet voldoende blijkt te zijn komen de meerkosten ten laste van het 
vermogen.  
Van de werkgroep Vrouwen is een begroting voor 2019 tot een totaalbedrag 
van € 2.120,-- ontvangen. Die gaat hierbij. Als deze begroting wordt 
gehonoreerd schiet er nog een bedrag van ca. € 4.300,-- over voor de 3 
Vriendenbijeenkomsten. Dat is te krap. Gemiddeld kost een 
Vriendenbijeenkomst € 2.000,--. Op deze manier accepteren we op voorhand 
een overschrijding van de begroting en dus een onttrekking aan het 
vermogen.  
 
9. Communicatie 
Voor het onderhouden (o.a. servicecontracten en kosten van de provider)van 
de website inclusief de Nieuwsbriefmodule is op basis van verwachte 
uitkomsten 2018 + een aangekondigde prijsstijging een bedrag voor 2019 
van € 4.500,00,-- opgenomen.  
Daarnaast is een toevoeging aan de reserve vernieuwing website in de 
toekomst opgenomen van € 5.000,00. Afspraak is dat we dat t/m 2019 zullen 
doen. 


