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Aan de leden van het bestuur van de VHV 
 
Hierbij ontvangt u de jaarrekening 2017 van de stichting VHV.  
 
De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 3.054,63 (2016: positief € 345,31).  
Dit saldo is aan het vermogen toegevoegd. 
 
Per ultimo boekjaar is de stand van het vermogen € 40.190,52 gespecificeerd als volgt: 
 
Vermogen per 1 januari 2017   € 37.135,89 
bij: positief resultaat 2017   -   3.054,63    
Vermogen per 31 december 2017  € 40.190,52 
 
 
In 2017 hebben we per saldo 2 Vrienden verloren. Dat lijkt weinig, maar 2 is het saldo van 55 er af en 
53 er bij. Dat is minder positief, zeker als er rekening mee wordt gehouden dat 31 Vrienden zonder 
opgaaf van redenen en na twee keer te zijn  gerappelleerd gestopt zijn met het betalen van de 
bijdrage. 
 
Concreet is de situatie als volgt: 
 
Stand 1 januari 2017:         741 
 
Af: in 2017 opgezegd, overleden, financiële redenen etc.,            24 
      Bijdrage niet betaald in 2017     31     55 
 
Resteert "oud"          686 
 
Bij: Nieuwe Vrienden van wie in 2017 al een bijdrage werd ontvangen      36 
         
totaal aantal betalende Vrienden       722  
      
Bij: Nieuwe Vrienden die in 2018 beginnen met het betalen van een bijdrage    17 
 
Totaal aantal geregistreerde Vrienden per ultimo 2017     739 
 



Het aantal Vrienden is derhalve per saldo met 2 afgenomen.. 
  
Al met al reden om in het komend jaar alle zeilen bij te zetten voor wat betreft het werven van nieuwe 
Vrienden/Vriendinnen, maar zeker ook voor wat betreft het  dichthouden van de "achterdeur".   
 
 De jaarrekening als zodanig spreekt - samen met de daarbij gegeven toelichtingen - voor zich. 
 
Graag zie ik dan ook instemming van het bestuur met deze jaarrekening tegemoet. Natuurlijk onder de 
conditie dat ook de kascommissie tot een goedkeurende verklaring komt. 
 
Vriendelijke groet 
 
Jan van Hoof 
penningmeester 
januari 2018 
  



1. BALANS 
1 januari 2017   31 december 2017 

Bezittingen 
Geldmiddelen   €  49.305,43   € 59.110,91 
Inventarissen   -            2,00   -  2,00  
Vooruit betaald   -            0,00   -  0.00 
Nog te ontvangen   -        273,15   -        92,30  
      €  49.580,58   € 59.205,21 
 
Schulden 
Vermogen    €   37.135,89   € 40.190,52 
Reserve vernieuwing website -      5.000,00   -  10.000,00 
Reserve activiteiten regionaal -      2.944,69       -    2.944,69 
Reserve publicaties   -      4.500,00   -    6.000,00 
Vooruit ontvangen   -             0,00    -         70,00  
     €   49.580.58   € 59.205.21 
 
 
 
 
 
 
2.  RESULTATENREKENING 2017 
 

Begroting 2017 Resultaat 2017   Resultaat 2016    
 
Baten 
Vriendenbijdragen   €  12.950,00  € 13.357,00  € 13.449,50  
Bijz. begunstigers   -     2.600,00     -    2.600,00  -    2.705,00  
Rente     -        200,00  -        91,89  -       280,49  
Giften    -      3.000,00  -    3.621,98  -    3.805,38  
    €   18.750,00  € 19.670,87  € 20.240,37 
 
Lasten 
Organisatiekosten  €       500,00  €      930,66     €     805,63 
Algemene kosten  -     2.200,00  -    1.919,96   -    1.930,89 
Activiteiten   -     4.300,00      -    5.766,52  -    6.149,16  
Promotie   -     2.500,00   -    1.675,90  -    2.137,60  
Communicatie  -     9.250,00  -    7.323,20  -    8.871,78 
Positief resultaat  -            0,00  -    3.054,63  -       345,31 
    €  18.750,00  € 19.670,87  € 20.240,37 
   
 
 
 
 
 
 
  



3. MEERJARENOVERZICHT 
 
Hieronder volgt een overzicht ten aanzien van de financiële resultaten over de 
afgelopen 5 jaar. 
 
Baten        
   2017  2016  2015  2014    2013 
    
Vriendenbijdragen  €   13.357,00 € 13.782,50 € 13.338,50 € 13.708,50 € 14.485,50 
Bijz. begunstigers  -      2.600,00          -     2.705,00 -    2.760,50 -    2.740,00 -    2.845,00 
Rente   -           91,89 -        280,49 -       640,60 -       976,12 -    1.184,68 
Giften   -      3.621,98 -     3.805,38 -    3.090,13 -    2.651,14 -    2.304,63 
Negatief resultaat  -             0,00 -           0,00 -           0,00 -           0,00 -           0,00
  
Totaal   €   19.670,87 € 20.240,37 € 20.273,73 € 19.705,76 € 20.042,81
          
 
Lasten 
Organisatiekosten  €       930,66 €      805,63 €      767,24 €    860,99 €   2.564,47 
Algemene kosten  -     1.919,96 -    1,930,89 -    2.211,26 -  1.880,06  -    3.318,77 
Activiteiten  -     5.766,52 -    6.149,16 -    4.770,95 -   4.722,75 -   7.189,26 
communicatie  -     7.323,20 -    8.871,78 -    3.079,40 -  5.215,64 -   4.518,34  
Promotie   -     1.675,90 -    2.137,60 -    3.275,15 -     491,22 -   1.177,69 
Positief resultaat  -     3.054,63 -       345,31 -    6.169,73 -  6.535,10 -   1,274,28
    
Totaal:   € 19.670,87 € 20.240,37 € 20.273,73 €19.705,76 € 20.042,81
   
 

4. AANTAL VRIENDEN 
 
Het aantal personen van wie over 2017 een Vriendenbijdrage werd ontvangen 
bedroeg 722 (2016: 741). 722 x € 18,50 = € 13.357,00. Zie in dit verband ook het 
voorwoord bij deze jaarrekening.  
 
5. VERKLARING KASCOMMISSIE 
 
De kascontrolecommissie van de Stichting VHV, Vrienden van de Historie van de 
Vakbeweging, bestaande uit Mw. A. Klein Bennink en Mw.T. v.d. Kraan heeft op 
woensdag 17 januari 2018  de controlewerkzaamheden inzake het boekjaar 2017 
van de stichting verricht. 
 
De commissie is tot het oordeel gekomen, dat de administratie en het beheer op 
zorgvuldige wijze hebben plaatsgevonden. 
 
De balans aan het einde van het boekjaar geeft een juist beeld van de financiële 
positie van de stichting. 
 
De saldi voorkomend op de laatste afrekening 2017 van de rekening courant bij de 
ING-bank en de rekening ASN-sparen stemmen overeen met de in de balans 
opgenomen saldi en geven aldus een getrouwe weergave van de liquiditeitspositie 
van de vereniging per ultimo boekjaar.  
 
De exploitatie van de stichting over het boekjaar 2017 is in de rekening van baten en 
lasten goed weergegeven. 
 
De commissie heeft vastgesteld, dat op grond van haar bevindingen bij 
bovengenoemde controle, de jaarrekening 2017 door het bestuur van de Stichting 
zonder bezwaar kan worden goedgekeurd. 



 
De commissie stelt voor de penningmeester te dechargeren voor het over 2017 
gevoerde financiële beleid. 
 
Amsterdam, 17 januari 2018   
 
 
A.Klein Bennink 
 
T.van der Kraan 
 
 
6. VASTSTELLING DOOR BESTUUR 
 
Het Bestuur van de VHV heeft de jaarrekening 2017 in de vergadering van 19 januari 
2018 goedgekeurd en vastgesteld. 
Aan het bestuur in het algemeen en de penningmeester in het bijzonder is décharge 
verleend voor het over 2017 gevoerde financiële beleid.  
 
 


