
 
 
 

J A A R R E K E N I N G 2018 
 

JANUARI 2019 
 
Aan de leden van het bestuur van de VHV 
 
Hierbij ontvangt u de jaarrekening 2018 van de stichting VHV.  
De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 3.454,83 (2017: positief € 3.054,63).  
Dit saldo is aan het vermogen toegevoegd.  
Per ultimo boekjaar is de stand van het vermogen € 43.645,35 gespecificeerd als volgt: 
 
Vermogen per 1 januari 2018   € 40.190,52 
bij: positief resultaat 2018   -   3.454,63    
Vermogen per 31 december 2018  € 43.645,35 
 
In 2018 hebben we per saldo 18 Vrienden verloren.  
Het totale aantal Vrienden is dus weer verder gedaald.  
We hebben dus de trend van de afgelopen jaren jammer genoeg niet kunnen doorbreken.  
  
Concreet is de situatie als volgt: 
 
Stand 1 januari 2018:         739 
Af: in 2018 opgezegd, overleden, financiële redenen etc.,            20 
      Bijdrage niet betaald in 2018     29     49 
Resteert "oud"          690 
Bij: Nieuwe Vrienden van wie in 2018 al een bijdrage werd ontvangen      16 
         
totaal aantal betalende Vrienden       706  
      
Bij: Nieuwe Vrienden die in 2019 beginnen met het betalen van een bijdrage    22 
Totaal aantal geregistreerde Vrienden per ultimo 2018     728 
 
Aantal Vrienden dat per 1 januari 2019 heeft opgezegd         7  
Netto aantal Vrienden per 1 januari 2019      721 
 
Hopelijk wordt 2019 een beter jaar voor wat betreft het aantal Vrienden 
 
 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 afgeeft. 
 
Vriendelijke groet 
 
Jan van Hoof 
penningmeester 
 
 
januari 2019  



Daar waar in deze jaarrekening sprake is van Vriend(en) wordt uitdrukkelijk ook Vriendin(nen) bedoeld.  
 
 
 
1. BALANS 

1 januari 2018   31 december 2018 
Bezittingen 
Geldmiddelen   €  59.110,91   € 61.456,04   
Inventarissen   -            2,00   -  2,00  
Vooruit betaald   -            0,00   -  0.00 
Nog te ontvangen   -          92,30   -       965,00  
      €  59.205,21   € 62.423,04 
Schulden 
Vermogen    €   40.190,52   € 43.645,35 
Reserve vernieuwing website -   10.000,00   -  15.000,00 
Reserve activiteiten regionaal -      2.944,69       -    2.158,08 
Reserve publicaties   -      6.000,00   -    1.569,61 
Vooruit ontvangen   -           70.00    -         50,00  
     €   59.205,21   € 62.423,04 
 
 
 
 
 
 
2.  RESULTATENREKENING 2018 
 

Begroting 2018 Resultaat 2018   Resultaat 2017    
 
Baten 
Vriendenbijdragen   €  12.950,00  € 13.061,00  € 13.357,00  
Bijz. begunstigers   -     2.600,00     -    3.600,00  -    2.600,00  
Rente     -        100,00  -         35,92  -         91,89  
Giften    -      3.000,00  -   5.162,25  -    3.621,98  
    €   18.650,00  € 21.859,17  € 19.670,87 
 
Lasten 
Organisatiekosten  €       550,00  €      445,89     €     930,66 
Algemene kosten  -     2.100,00  -    1.985,17   -    1.919,96 
Activiteiten   -     6.000,00      -    7.380,11  -    4.766,52  
Promotie   -     1.000,00   -        67,59  -    1.675,90  
Communicatie  -     9.000.00  -    8.525,58  -    7.323,20 
Positief resultaat  -            0,00  -    3.454,83  -    3.054,63 
    €  18.650,00  € 21.859,17  € 19.670,87 
   
 
 
 
 
 
 



3. MEERJARENOVERZICHT 
 
Hieronder volgt een overzicht ten aanzien van de financiële resultaten over de 
afgelopen 5 jaar. 
 
Baten        
   2018  2017  2016  2015    2014 
    
Vriendenbijdragen  € 13.061,00 €   13.357,00 € 13.782,50 € 13.338,50 € 13.708,50 
Bijz. begunstigers  -    3.600,00 -      2.600,00          -     2.705,00 -    2.760,50 -    2.740,00 
Rente   -         35,92 -           91,89 -        280,49 -       640,60 -       976,12 
Giften   -    5.162,25 -      3.621,98 -     3.805,38 -    3.090,13 -    2.651,14 
Negatief resultaat  -           0,00 -           0,00 -           0,00 -           0,00 -           0,00
  
Totaal   € 21.859,17 €   19.670,87 € 20.240,37 € 20.273,73 € 19.705,76
         
 
Lasten 
Organisatiekosten  €      445,89 €       930,66 €      805,63 €      767,24 €    860,99 
Algemene kosten  -    1.985,17 -     1.919,96 -    1,930,89 -    2.211,26 -  1.880,06  
Activiteiten  -    7.380,11 -     4.766,52 -    6.149,16 -    4.770,95 -   4.722,75 
communicatie  -    8.525,58 -     7.323,20 -    8.871,78 -    3.079,40 -  5.215,64  
Promotie   -         67,59 -     1.675,90 -    2.137,60 -    3.275,15 -     491,22 
Positief resultaat  -    3.454,83 -     3.054,63 -       345,31 -    6.169,73 -  6.535,10
     
Totaal:   € 21.859,17 € 19.670,87 € 20.240,37 € 20.273,73 €19.705,76
    
 

4. AANTAL VRIENDEN 
 
Het aantal personen van wie over 2018 een Vriendenbijdrage werd ontvangen 
bedroeg 706 (2017: 722). 706 x € 18,50 = € 13.061,00. Zie in dit verband ook het 
voorwoord bij deze jaarrekening.  
 
 
5. TOELICHTING OP DE JAARREKENING 
 
A. ALGEMEEN 
De jaarrekening 2018 sluit met een positief operationeel  resultaat van € 3.454,83.  
Dit bedrag is toegevoegd aan het vermogen. 
 
Vaandels en vaandelkasten  zijn volledig afgeschreven en worden in de balans ieder 
op €1,00 gewaardeerd.  
 
Voorraden (briefpapier, enveloppen etc.) worden niet geactiveerd. De 
aanschafkosten komen ten laste van het jaar van aanschaf.  
 
Baten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. De lasten 
worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in 
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
Overschotten worden in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd aan het vermogen 
toegevoegd. Tekorten worden aan het vermogen onttrokken. 
 
Verder spreekt de jaarrekening – mede gezien de gegeven toelichtingen - voor zich.    
 
 
 
 



B. DE RESULTATENREKENING 
 
BATEN 
 
Vriendenbijdragen 
Over 2018 werden 706 Vriendenbijdragen ontvangen (2017;722).  
De normbijdrage was € 18,50. Derhalve is er aan Vriendenbijdragen binnengekomen 
een bedrag van € 13.061,00. Zie in dit verband ook het voorwoord bij deze 
jaarrekening en hetgeen is vermeld onder punt 4.. 
 
Bijzondere begunstigers 
In 2018 hadden we 6 (2017 5) bijzondere begunstigers.  
 
De ontvangen donaties zijn als volgt te specificeren: 
 
Vakcentrales en bonden:  FNV    - 1.000,00 
    CNV    -    750,00 
    VCP    -    750,00 
    SBI (nieuw)   - 1.000,00    
    Vakbond ABW (Limburg) -      50,00 
Vakbondsafdelingen: FNV lokaal Amsterdam -      50,00 
Totaal        € 3.600,00  
     
         
Rentebaten 
Op de rekening ASN-sparen werd een rente gerealiseerd van  € 35,92. De lage rente 
(per einde boekjaar 0,05%) heeft een sterk negatieve invloed op deze opbrengst. 
 
 
Giften 
Naast Vriendenbijdragen en donaties werd in 2018 een bedrag van € 5.162,25 (2017 
€ 3.621,98) aan giften ontvangen.  De specificatie van dit bedrag is als volgt: 

• Extra bovenop de standaard Vriendenbijdrage  €  3.196,69 
• Bijzondere gift van een oud FNV collega  -   1.000,00 
• Saldo bij opheffing stichting VBG Tilburg  -      965,56 

 
NB: De stichting VGB (Vakbondsgebouw) Tilburg was een oude plaatselijke stichting 
nog daterend uit KAB/NKV tijd.. 
 
  



LASTEN.  
 
Organisatiekosten 
De specificatie van deze kosten is als volgt: 
Bestuursvergaderingen en overige besprekingen €    151,89       
Representatiekosten     -     294,00 
        €    445,89 
 
Algemene kosten 
Deze kosten kunnen worden gespecificeerd als volgt: 
Administratiekosten      €    404,71 
Portikosten       € 1.186,18 
Drukwerk       -     312,92   
Kantoorbenodigdheden     -       81,36  
        € 2.985,17 

           
Activiteiten 
In 2018 zijn zoals gebruikelijk 2 Vriendenbijeenkomsten georganiseerd. 
 
Vriendenbijeenkomst 21 april 2018. 
Het bijzondere aan deze Vriendenbijeenkomst was dat het ging om een bijeenkomst 
in samenwerking met het SBI (voorheen het scholingsinstituut van het CNV).  
In deze bijeenkomst stond het “poldermodel” centraal.  
De bijeenkomst werd geopend door Jaap Jongejan (algemeen directeur SBI). Voorts 
werden er inleidingen gehouden door Lodewijk de Waal (werknemersperspectief), 
Jan Willem van den Braak (werkgeversperspectief), Marc van der Meer (perspectief 
van de wetenschap) en Kitty Jong (perspectief heden en toekomst van het centraal 
overleg. 
Het was een geslaagde bijeenkomst met plm. 90 deelnemers. 
Het kostenaandeel van de VHV bij deze bijeenkomst beliep € 2.652,42. 
 
Vriendenbijeenkomst 3 november 2018. 
Deze bijeenkomst stond in het teken van het 35 jarig bestaan van de VHV. 
Hierbij werd uitvoerig stilgestaan door Louis Groen als een van de medeoprichters 
van de VHV. Door Henk Muller werd een in memoriam uitgesproken bij het overlijden 
– enige dagen daarvoor - van Wim Kok. 
De problematiek van de arbeidsmarkt stond centraal in deze bijeenkomst. Professor 
Dr. Janneke Plantenga (universiteit Utrecht) sprak over het ontstaan van nieuwe 
arbeidsrelaties en de gevolgen daarvan. Piet Fortuin (voorzitter CNV-Vakmensen 
sprak over de vraag of de vakbeweging de ontwikkelingen in deze erkent en of de 
strategie daar inmiddels op is afgestemd. Zakaria Boufangacha (lid dagelijks bestuur 
FNV en coördinator arbeidsvoorwaarden ging in op de vraag of de vakbeweging nog 
greep heeft op de toekomst en in hoeverre zij de economische ontwikkelingen 
bijstuurt. Tot slot werd door Floor van Gelder het cartoonboekje “Van worgwet tot 
poldermodel” zoals dit in het kader van het jubileum werd samengesteld uit prenten 
over de Nederlandse Vakbeweging. Een bijzonder geslaagde bijeenkomst met meer 
dan 100 deelnemers. De grote (Henri Polak) zaal puilde uit. 
De integrale kosten van deze bijeenkomst (exclusief de kosten van het 
cartoonboekje) bedroegen € 4.185,09. 
 



Werkgroep Vrouwen 
De kosten van de activiteiten van de werkgroep Vrouwen bedroegen in 2018  
€ 384,20. 
 
Reeks “Gezicht van de vakbeweging …” 
Door de werkgroep Amsterdam van de VHV werd het boekje Gezicht van de 
vakbeweging Amsterdam afgerond en gepresenteerd. Dit boekje maakt onderdeel uit 
van de reeks eerder uitgegeven boekjes in de reeks. Naar het zich laat aanzien 
wordt het tevens de laatste. Eerder verschenen de boekjes: Zuid Limburg I en II, 
Rotterdam I en II, Tilburg en Twente. 
De kosten verbonden aan het uitgeven van de boekjes zijn steeds gefinancierd met 
fund-raising door de betreffende werkgroep zelf. 
 
Regionale VHV werkgroep Twente 
De werkgroep organiseerde op 22 november 2018 een themabijeenkomst over Kerk 
en Vakbeweging met als onderwerp “Wat bindt de Kerk en de Vakbeweging en hoe 
ziet de toekomst er uit ?” 
De kosten hiervan bedroegen € 1.395,-- . De FNV betaalde 2/3 van de kosten en het 
CNV 1/3. 
 
De organisatiekosten van de werkgroep bedroegen over 2018 € 158,40. 
 
Het totaal van de activiteitskosten  over 2018 bedroegen opgeteld € 7.380,11   
 
Werving en behoud Vrienden 
Er werd in 2018 slechts een zeer beperkt bedrag (€ 67,59) uitgegeven aan de 
aanschaf van wervingsmateriaal.  
 
Eind 2018 is de nieuwe wervingsfolder gereed gekomen. De kosten daarvan zijn 
door de FNV betaald. 
  
Communicatie 
Kosten website: 
* supportcontract Red Kiwi         € 1.524,60 
* Strippenkaart ondersteuning        -    869,02 
* Domeinregistratie                   29,04 
* SSL-certificaat          -    275,88 
* Hosting abonnement website        -    275,88 
* e-mail hosting           -    217,80 
* boete niet inachtneming auteursrecht       -    238,50 
* overige kosten          -      94,86 
* afschrijving kosten vernieuwing website                - 5.000,00 
Totaal            € 8.525,58 
        
 
 
 
 
 
  



C. BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
 
Geldmiddelen 
De saldi van onze rekeningen geven het volgende beeld: 
ING betaalrekening           €    2.435,54   
 ASN-Bank; ASN-sparen         -  59.020,50  
             €  61.456,04 
Inventarissen  
Vaandels, vaandelkasten zijn ongewijzigd ten opzicht van 2017 en vorige jaren elk 
voor € 1.00 in de balans opgenomen.  
 
Nog te ontvangen 
Per ultimo boekjaar stonden de volgende vorderingen nog open: 
* Rente ASN-sparen  2018          €      35,00 
* Aandeel FNV in kosten bijeenkomst werkgroep Twente      -     930,00 
              €    965,00 
Vermogen 
Het vermogen bedroeg per 1 januari 2018       €  40.190,52 
Toegevoegd is het positieve operationeel resultaat 2018     -     3.454,83    
Stand van het vermogen per 31/12 2018       €  43.645,35 
 
Reserve vernieuwing website 
Saldo reserve per 1 januari 2018            €  10.000,00 
Toevoeging 2018            -     5.000,00 
Stand van de reserve per 31/12 2018         €  15.000,00  
 
De jaarlijkse toevoeging  zal ook in 2019 nog gebeuren.. Zodoende wordt er een 
buffer opgebouwd voor toekomstige vernieuwingen van € 20.000,00. 
              
Reserve activiteiten regionaal 
 
Limburg: 
Saldo per 1 november 2018 ad €  2.844,69 is in goed overleg met de Limburgse 
collega’s ter vrije besteding overgedragen aan de VHV. Het saldo is vervolgens 
overgeheveld naar de reserve publicaties (cartoonboekje) 
 
Reserve publicaties 
Het saldo van de reserve bedroeg per 1 Januari 2018       € 6.000,00 
Hieraan is het Limburgse saldo (zie hiervoor) toegevoegd      -  2.844,69 
Er zijn 3 cartoonboekjes verkocht          -       32,00 
Totaal beschikbaar            € 8.876,69 
 
Af: 
Auteursrechten     €    2.295,36 
Drukkosten      -     3.482,03 
Enveloppen      -        534,82 
Verzendkosten + flyers    -        994,87        -  7.307,08 
       
Saldo per 31 december 2018           €  1.569,61 
 



Vooruit ontvangen 
Bijdrage 2019 J. Geldhof, Amsterdam (bijdrage € 18,50 + extra € 31.50) € 50,00 
 
 
Vleuten, 1 januari 2019 
 
Jan van Hoof 
Penningmeester 


