Provero-lid

Apeldoorn, 24 mei 2018

Betreft: Algemene Ledenvergadering

Beste leden van Provero,

Op dinsdag 29 mei 2018 vindt tijdens het Provero Congres tussen 13.30 en 14.00 uur de Algemene
Ledenvergadering (ALV) van Provero plaats. Bijgevoegd treft u de agenda en de bijbehorende stukken aan.
De bijeenkomst vindt plaats in de ReeHorst in Ede in combinatie met het Provero Congres.
Aanmelden kan nog via www.provero.nl

Namens het bestuur,

AGENDA
Algemene ledenvergadering 29 mei 2018 om 13.30 uur

1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Verslag van de Ledenvergadering 18 mei 2017

3.

Jaarverslag verenigingsjaar 2017

4.

Jaarrekening verenigingsjaar 2017, verslag kascommissie verenigingsjaar 2017 en decharge,
kascommissie verenigingsjaar 2018

5.

Samenstelling bestuur Provero
a. Rooster Bestuur
b. Benoeming nieuwe bestuursleden

6.

Begroting 2018
a. Dienstverleningsniveau in relatie tot hoogte contributie

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Datum:
Onderwerp:

18 mei 2017
Algemene leden vergadering

1. Opening en vaststelling van de agenda
Voorzitter René Kleij opent om 13.30 uur de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag Ledenvergadering van 12 november 2015, 2 december 2015 en 15 november 2016
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarverslag verlengd verenigingsjaar 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016
Monique van Scherpenzeel geeft een toelichting op het jaarverslag. Het jaarverslag 2015-2016 wordt
zonder opmerkingen vastgesteld.
4. Jaarrekening 2015-2016, verslag kascommissie 2015-2016 en decharge, kascommissie
komend seizoen
Bart Sieben licht de jaarrekening 2015-2016 toe. In verband met het besluit om het verenigingsjaar gelijk
te trekken aan het boekjaar, is de jaarrekening met een halfjaar verlengd. De controle van de accountant
is goed verlopen en heeft geen aanbevelingen opgeleverd. De vereniging heeft nog recht op suppletie.
Kijkend naar de omzetbelasting over de afgelopen 5 jaar kan Provero nog een suppletie van zo’n €
1.500,00 aanvragen voor teveel betaalde omzetbelasting. Naar aanleiding hiervan zijn geen opmerkingen
gemaakt of vragen gesteld.
Bart geeft vervolgens een toelichting op de vergelijking tussen de begroting over het verlengde
verenigingsjaar versus hetgeen is gerealiseerd. Zaken die hierin opvallen, zijn als volgt.
 Door het bestuur wordt niet tot nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheid om reiskosten te
declareren, deze post zal in de begroting van het verenigingsjaar 2017 dan ook weer naar beneden
worden bijgesteld.
 De kosten voor het congres zijn hoger uitgevallen dan begroot, dit had vooral te maken met de kosten
van het congresmagazine die hoger waren dan begroot en het aantal betalende deelnemers dat later
was dan begroot. Tegelijkertijd zien wij dat de lidmaatschapskosten zijn verhoogd, omdat organisaties
lid worden juist omdat men het Provero Congres wil bijwonen.
Al met al is voor dit verlengde verenigingsjaar € 260,00 onttrokken uit de Algemene reserve. Naar
aanleiding hiervan zijn geen vragen gesteld.

De kascommissie die wordt gevormd door Nick Boogert en Roeland Mathijsen heeft voorafgaand aan de
ALV een verslag opgesteld. Een uitgebreid verslag van de kascommissie is te raadplegen op de website
van Provero. Bart geeft een korte toelichting op het verslag van de kascommissie en merkt op dat de
kascommissie stelt dat de administratie adequaat en zorgvuldig is uitgevoerd. Er is wel een aantal
aanbevelingen:
 De aanbeveling is om de begroting meer op detail en voorzien van een nadere toelichting meer
inzichtelijk te maken;
 Een aanbeveling is ook om de speciale congresbegroting te conformeren aan de door de ALV
vastgestelde begroting.
 Tot slot wordt aanbevolen om de kascommissie tijdig te voorzien van de inloggegevens van eboekhouden (het pakket waarmee Provero de administratie bijhoudt).
Met het ongewijzigd goedkeuren van de jaarrekening 2015-2016 en conform het advies van de
kascommissie wordt door de leden decharge verleend aan het bestuur voor het verlengde
verenigingsjaar.
Komend jaar zullen Roeland Mathijsen en Louis de Nijs zitting hebben in de kascommissie.

5. Begroting 2017
Bart geeft een toelichting op de begroting voor het verenigingsjaar 2017. Hij noemt hierbij specifiek de
volgende onderwerpen:
 Reis- en verblijfkosten
Daar hiervan niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt, is deze post verlaagd.
 Congres
Het congres is realistischer begroot.
 Promotie
De post “Promotie” is verhoogd, omdat dit jaar wordt ingezet op het maken van een promotiefilm voor
de vereniging. Dit leidt eenmalig tot meerkosten op deze post.
 ICT
De post “ICT” is verhoogd, omdat dit jaar de nieuwe website is gerealiseerd.
Nick Boogert informeert waarom de post “inkomsten publicaties” niet langer is opgenomen. Bart meldt dat
de praktijk laat zien dat met uitzondering van de publicatie “Terug naar de zandbak” nauwelijks
bestellingen voor de publicatie binnen komen. In het afgelopen verenigingsjaar was hiervoor € 7.500,00
begroot terwijl het resultaat uiteindelijk € 190,00 was. Het bestuur verwacht met de nieuwe insteek voor
de publicatie in de vorm van het congresmagazine geen inkomsten meer voor de publicaties. Dit is de
reden dat het niet in de begroting is opgenomen.
De ALV gaat akkoord met de begroting 2017.
6. Communicatieplan Provero
Casper Cuppen licht toe dat de vereniging een communicatieplan heeft uitgewerkt om meer stroomlijn te
geven aan de wijze waarop Provero communiceert. Het plan is vooral bedoeld om aan te geven hoe en
met welke middelen wordt ingezet op communicatie rondom de evenementen die Provero organiseert.

Roeland merkt op dat zichtbaar is dat er veel werk in het communicatieplan is gestoken. Hij zou graag
zien dat de leden ook meer betrokken raken. Door leden te betrekken en hen actief te benaderen om ook
te communiceren, denk aan het retweeten van berichten, ontstaat nog meer reuring rondom Provero. Hij
pleit er dan ook voor om hier breder binnen de leden ruchtbaarheid aan te geven. Casper neemt dit mee.
Perry Zijlema geeft aan dat hij, ondanks dat hij zich al voor het Provero Congres had aangemeld, nog vijf
keer berichten heeft gekregen inzake het congres. Monique neemt dit mee.

7. Rooster samenstelling bestuur
De ALV heeft kennis genomen van het rooster van de samenstelling van het bestuur en is akkoord met
het voorstel om Monique van Scherpenzeel voor nog een periode te benoemen als bestuurlid.
8. Rondvraag
Ton Zwaans informeert naar de afspraken met de bevriende verenigingen. René wijst op de afspraken die
Provero heeft met bevriende verenigingen in een poging om vorm te geven aan integrale communicatie
rondom de Omgevingswet. Hierbij is de afspraak dat de partnerverenigingen op het Provero Congres
staan en Provero ook aanwezig is op de evenementen van andere verenigingen, denk aan de Dag van de
Omgevingswet die door de VVM wordt georganiseerd. Een dag als vandaag laat zien dat de
communicatie tussen de verschillende domeinen op gang begint te komen. Ton vraagt of deze
samenwerking met de partnerverenigingen ook meerwaarde heeft voor de leden. Monique wijst op de
korting die Provero leden ontvangen op de entree van de bijeenkomsten van de andere verenigingen en
stelt dat de leden deze meerwaarde wel zelf moeten halen.
Bernd Derksen geeft aan dat hij niet volledig in beeld heeft van welke andere vereniging zijn organisatie
lid is. Hij kan zich voorstellen dat het goed is om bij de partnerverenigingen te inventariseren wat hun
leden zijn. Het bestuur neemt dit mee.
Ton Zwaans dankt het bestuur voor hun inspanningen. Dit wordt gevolgd door een applaus van de
aanwezige leden.

9. Sluiting
De ALV wordt om 13.55 uur afgesloten.
Handtekening
R. Kleij
Voorzitter

M. van Scherpenzeel,
Secretaris

PROVERO JAARVERSLAG VERENIGINGSJAAR 2017

ALGEMEEN
Provero, vereniging voor de digitale aspecten voor het Omgevingsrecht, is op 25 mei 2009 opgericht.
Het negende verenigingsjaar startte op 1 januari 2017 en duurde tot en met 31 december 2017.
BESTUUR
Het bestuur van Provero bestond in het verenigingsjaar 2017 uit:
- René Kleij – voorzitter;
- Monique van Scherpenzeel – secretaris;
- Bart Sieben – penningmeester;
- Casper Cuppen – bestuurslid communicatie;
- Hennie Genee – bestuurslid externe relaties en samenwerkingen.
WERKGROEP
In het verenigingsjaar is één werkgroep actief geweest. Deze werkgroep heeft zich met name bezig gehouden
met de organisatie van de themabijeenkomsten, het congres en de communicatie. Deze werkgroep bestond
uit:
 Jur van der Velde;
 Ewald te Koppele;
 Fokke Plantinga;
 Jeroen Muller;
 Jur van der Velde;
 Hans van Zitteren;
 Roeland Mathijsen
 Ruben Veldman;
 Sander Bakker;
 Silvie Pluim.
KASCOMMISSIE
De Kascommissie, bestaande uit Roeland Mathijsen en Louis de Nijs, heeft de financiën van de vereniging
over het verenigingsjaar 2017 gecontroleerd
PUBLICATIES
Provero heeft in het verenigingsjaar 2017, naast de digitale nieuwsbrieven, artikelen en publicaties
uitgebracht, te weten:
- Congresmagazine met inhoudelijke artikelen (mei 2017);
- Voorsorteren (december 2017).

BIJEENKOMSTEN
Provero heeft in het verenigingsjaar 2017 de volgende bijeenkomsten georganiseerd dan wel acte de
presence gegeven tijdens bijeenkomsten van andere organisaties:
- Themabijeenkomst inzake de Invoeringswet (23 maart 2017);
- Waterinfodag, 2 presentaties en een stand (30 maart 2017);
- Dagbijeenkomst inzake het maken van toekomstbestendige plannen (19 september 2017);
- Dag van de Omgevingswet 2017, 3 presentaties en een stand (5 oktober 2017);
- Jaarcongres Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, 2 presentaties en een stand (12 oktober
2017);
- Themabijeenkomst inzake resultaten van de praktijkproeven van de nieuwe standaarden van de
Omgevingswet (14 december 2017).
CONGRES
Op 18 mei 2017 heeft het Provero congres met als thema “Verbind de Leefomgeving” plaatsgevonden. Het
congres bestond uit een uitgebreid en gevarieerd programma waarin ruimte is geboden aan 23
presentaties/workshops. In het programma is een onderscheid aangebracht in de stromingen:
 Wet- en regelgeving;
 Voorbeelden instrumenten uit de praktijk;
 Digitaal Stelsel Omgevingswet;
 Implementatie;
 Partnerbijdragen.
Op de bedrijvenmarkt waren 17 partners vertegenwoordigd. Verder hebben 14 partners een financiële
bijdrage geleverd, waardoor het congres mede mogelijk is gemaakt. Het congres is bezocht door 281
deelnemers, waarvan 251 deelnemers lid zijn van Provero, 9 lid zijn van bevriende verenigingen en 21
overige deelnemers.
WEBSITE
Op de site is alle nieuws over Provero, de publicaties en de bijeenkomsten te vinden. De aanmeldingen voor
de bijeenkomsten en het lidmaatschap lopen via de website.
AANTAL LEDEN
In het verenigingsjaar 2017 is het ledenaantal op totaalniveau stabiel gebleven. Echter, per type lidmaatschap
zijn wel grote verschillen aan te geven. In 2017 hebben 8 individuele leden het lidmaatschap beëindigd versus
1 organisatielid. In hetzelfde jaar heeft Provero 5 nieuwe individuele en 5 nieuwe organisatieleden
verwelkomd. In verband met het uitblijven van betaling heeft Provero het laatste studentenlidmaatschap
beëindigd. Provero ziet een verband tussen de nieuwe lidmaatschappen en het Provero Congres. In de
periode voorafgaand aan het congres wordt men vooral lid. De ledenaantallen zijn als volgt verdeeld:
Type lidmaatschap
Aantal op 1 januari 2017
Aantal op 1 januari 2018
Organisatie
91
95
Individueel
77
74
Student
1
0
TOTAAL

169

169

Provero
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ACCOUNTANTSRAPPORT

Accountants
M. Boersma RA
J.A. Wilts AA
J. van Zanden AA

Provero
Prins Bernhardlaan 37
3972 AW DRIEBERGEN-RIJSENBURG

Belastingadviseurs
mr W. Spaan
mr G.J. Wuite

Kenmerk

Behandeld door

Datum

159580

JvZ / PH

23 mei 2018

Geachte bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw vereniging.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw vereniging, waarin
begrepen de balans met tellingen van € 40.141 en de staat van baten en lasten
sluitende met een resultaat van € -4.565, samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van Provero te DRIEBERGENRIJSENBURG bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en
lasten over 2017 met de toelich ng samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het
bestuur van de vereniging verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de
juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde
jaarrekening berust bij het bestuur van de vereniging.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit
te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende gedrags- en beroepsregels.
In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het
verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenva en van ﬁnanciële
gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van
de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming
verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij
geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

2

Heerenveen
De Opslach 65
8448 GV Heerenveen
Postbus 565
8440 AN Heerenveen
T 0513 657 457
F 0513 657 490
Workum
Merk 12
8711 CL Workum
Postbus 84
8710 AB Workum
T 0515 542 669
www.priore.nl
info@priore.nl
Bankrekening 37.21.07.907
IBAN NL57RABO0372107907
BIC RABONL2U
BTW nr. NL8093.92.999.B01
KvK 01179120
Algemene voorwaarden:
www.priore.nl

Behoort bij het accountantsrapport d.d. 23 mei 2018
Beves ging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld
onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
ﬁnanciële verslaggeving.

3

ALGEMEEN

3.1

Bedrijfsgegevens

De ac viteiten van Provero bestaan voornamelijk uit het s muleren van de digitalisering binnen de
ruimtelijke ordening door kennisontwikkeling en kennisverspreiding en het uitwisselen van ervaring.
3.2

Wijziging boekjaar

Middels een statutenwijziging per 19 mei 2016 is het boekjaar gewijzigd van 1 juli tot en met 30 juni naar 1
januari tot en met 31 december. Het boekjaar 2015/2016 liep van 1 juli 2015 tot en met 31 december 2016.

3

Behoort bij het accountantsrapport d.d. 23 mei 2018
4

RESULTAAT

4.1

Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2017 bedraagt nega ef € 4.565 tegenover nega ef € 382 over 2015/2016. De resultaten
over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:
2017
€

Ne o-omzet

2015/2016
%

€

Verschil
%

€

63.537

100,0

86.999

100,0

-23.462

1.588
2.540
63.812

2,5
4,0
100,4

2.021
85.128

2,3
97,9

1.588
519
-21.316

67.940

106,9

87.149

100,2

-19.209

-4.403

-6,9

-150

-0,2

-4.253

-162

-0,3

-232

-0,2

70

-4.565

-7,2

-382

-0,4

-4.183

Lasten
Kantoorlasten
Verkooplasten
Algemene lasten

Resultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening

4

Behoort bij het accountantsrapport d.d. 23 mei 2018
5

FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende ﬁnancieringsstructuur af te leiden:
31-12-2017
€

31-12-2016
€

€

€

Beschikbaar op lange termijn:
Verenigingsvermogen

39.586

44.151

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Vorderingen
Liquide middelen

10.213
29.928

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal
Tot het verstrekken van nadere toelich ngen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Priore accountants & belas ngadviseurs

J. van Zanden AA

5

5.091
39.060
40.141

44.151

555

-

39.586

44.151

FINANCIEEL VERSLAG

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 23 mei 2018
Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG
BESTUURSVERSLAG
Ingevolge ar kel 2:396 lid 7 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag
over 2017.

7

JAARREKENING

1
BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

31 december
2017

31 december
2016

€

€

ACTIVA
Vlo ende ac va
Vorderingen

(1)

Debiteuren
Overige belas ngen en premies sociale verzekeringen

Liquide middelen

(2)

2.282
7.931

334
4.757

10.213

5.091

29.928

39.060

40.141

44.151

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 23 mei 2018
Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG

31 december
2017

31 december
2016

€

€

PASSIVA
Verenigingsvermogen

(3)

Kortlopende schulden

(4)

Crediteuren

9

39.586

44.151

555

-

40.141

44.151

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 23 mei 2018
Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG
2

WINST-EN-VERLIESREKENING PER 2017

2017
€

Ne o-omzet
Lasten

(5)

Kantoorlasten
Verkooplasten
Algemene lasten

(6)
(7)
(8)

2015/2016
€

€

63.537
1.588
2.540
63.812

€

86.999
2.021
85.128

67.940

87.149

-4.403

-150

-162

-232

Resultaat
Belas ngen saldo

-4.565
-

-382
-

Resultaat

-4.565

-382

Resultaat
Financiële baten en lasten

(9)

10

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 23 mei 2018
Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG
3

KASSTROOMOVERZICHT 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2017
€

2015/2016
€

€

€

Kasstroom uit opera onele ac viteiten
Resultaat
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Muta e vorderingen
Muta e kortlopende schulden (exclusief
schulden aan kredie nstellingen)

-4.403

-150

-5.122

13.850

555

-

Kasstroom uit bedrijfsopera es
Rentelasten
Kasstroom uit opera onele ac viteiten

-8.970

13.700

-162

-232

-9.132

13.468

-9.132

13.468

Samenstelling geldmiddelen
2017
€

2015/2016
€

€

€

Geldmiddelen per 1 januari

39.060

25.592

Muta e liquide middelen

-9.132

13.468

Geldmiddelen per 31 december

29.928

39.060

11

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 23 mei 2018
Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG
4

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor ﬁnanciële
verslaggeving.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van ac va en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende ac va
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamor seerde kostprijs. De reële waarde en geamor seerde kostprijs zijn gelijk aan
de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een loop jd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredie nstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamor seerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transac ekosten is de geamor seerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

12

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 23 mei 2018
Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ne o-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord
in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong
vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Ne o-omzet
Onder ne o-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder a rek van kor ngen en de over de omzet geheven belas ngen.

Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreﬀen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belas ngen
De belas ngen op resultaten omva en de op korte termijn te verrekenen belas ngen, rekening houdend
met ﬁscale faciliteiten en niet a rekbare kosten. Op winsten worden geen belas ngen in mindering gebracht
indien en voorzover compensa e van deze winsten met in voorgaande jaren geleden verliezen mogelijk is.
Op verliezen worden belas ngen in mindering gebracht indien en voorzover compensa e met in voorgaande
jaren behaalde winsten mogelijk is en dit leidt tot belas ngres tu e. Tevens worden belas ngen in
mindering gebracht indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat compensa e van verliezen met
toekoms ge winsten mogelijk is.
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5

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen
31-12-2017

31-12-2016

€

€

Debiteuren
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

2.875
-593

1.086
-752

2.282

334

2017

2015/2016

€

€

Voorziening dubieuze debiteuren
Stand per 1 januari
Dota e
On rekking
Stand per 31 december

752
-159

646
106
-

593

752

31-12-2017

31-12-2016

€

€

Overige belas ngen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelas ng

7.931

14

4.757
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31-12-2017

31-12-2016

€

€

Omzetbelas ng
Supple e 2017
Supple e 2015/2016
Supple e 2014/2015
Supple e 2013/2014
Aangi e laatste periode

2.582
715
66
831
3.737

715
66
831
3.145

7.931

4.757

29.928

39.060

2. Liquide middelen
Triodos 39.02.48.096
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PASSIVA
31-12-2017

31-12-2016

€

€

3. Verenigingsvermogen
Overige reserves

39.586

44.151

2017

2015/2016

€

€

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

44.151
-4.565

44.533
-382

Stand per 31 december

39.586

44.151

4. Kortlopende schulden
31-12-2017

31-12-2016

€

€

Crediteuren
Crediteuren

555

16
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6

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
2017

2015/2016

€

€

5. Ne o-omzet
Contribu es
Inkomsten uit bijeenkomsten/publica es

Contribu es
Ontvangen contribu e organisa eleden
Ontvangen contribu e individuele leden
Ontvangen contribu e studentleden

Inkomsten uit bijeenkomsten/publica es
Ontvangen inkomsten uit bijeenkomsten
Ontvangen inkomsten uit publica es

48.798
14.739

65.485
21.514

63.537

86.999

42.713
6.075
10

57.825
7.620
40

48.798

65.485

14.688
51

21.270
244

14.739

21.514

63.537

86.999

1.588

-

2.220
459
-139
-

610
708
87
384
232

2.540

2.021

Personeelsleden
Bij de vereniging waren in 2017 geen werknemers werkzaam.
Overige bedrijfslasten
6. Kantoorlasten
Automa seringslasten
7. Verkooplasten
Reklame- en adverten elasten
Reis- en verblijﬂasten
Incassokosten dubieuze debiteuren
Dota e voorziening dubieuze debiteuren
Oninbare vorderingen
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2017

2015/2016

€

€

8. Algemene lasten
Accountantslasten
Administra elasten
Kosten bijeenkomsten
Kosten publica es
Kosten congres
Overige algemene lasten

807
17.842
21.636
5.196
17.581
750

1.348
19.810
19.346
8.981
34.359
1.284

63.812

85.128

-162

-232

162

232

9. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten
Bankkosten
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VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE
BETREFFENDE JAARREKENING 2017

Aan de algemene vergadering van Provero,
Op grond van artikel 15, lid 4 van de statuten, richt de Algemene Ledenvergadering van Provero een
kascommissie in ter controle van de financiële geldstromen binnen de vereniging. De heren Roeland
Mathijsen en Louis de Nijs hebben met instemming van de Algemene Ledenvergadering zitting
genomen in de kascommissie voor het verlengde verenigingsjaar dat loopt van 1 januari tot en met
31 december 2017.
Met het bestuur (de penningmeester) geldt de doorlopende afspraak om minimaal twee keer per
jaar een controle uit te voeren: één maal informeel en één maal formeel. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid om tussentijds controles uit te voeren indien dit gewenst is of hier aanleiding toe
bestaat. Dit is mogelijk via een wachtwoord en inlogcode van het boekhoudsysteem.
Er heeft dit jaar, net als voorgaande jaren, geen tussentijdse (informele) controle plaatsgevonden.
Het bestuur heeft bij monde van de penningmeester de Kascommissie bijgepraat over de financiële
actualiteit van Provero.
Verslag 2017
Op dinsdag 24 april jl. zijn de leden van de Kascommissie, de heren Roeland Mathijsen en Louis de
Nijs bij elkaar gekomen in Amersfoort voor de kascontrole. Namens het bestuur waren aanwezig Bart
Sieben als penningmeester en Joyce Versteeg als verenigingscoördinator.
Wij merken als Kascommissie op dat de administratie er overzichtelijk en verzorgd uit ziet.
Aanbevelingen
Hieronder volgt een samenvatting van de aanbevelingen van 2016 (de volledige aanbevelingen zijn te
vinden in het verslag 2015/2016). Vervolgens wordt aangegeven welke acties sindsdien door het
bestuur zijn ondernomen. Tenslotte zijn de aanbevelingen voor verenigingsjaar 2018 opgesomd.
AANBEVELING 1: Licht in verenigingsjaar 2017 de begroting meer in detail toe en geef een toelichting
waar mogelijk. Maak vooral de financiële risico’s van het congres meer inzichtelijk.
ACTIES: De begroting van 2017 was qua opzet gelijk aan die van de voorgaande jaren en daarmee
sober van opzet en weinig details en uitleg.
De Kascommissie constateert dat er nog onvoldoende is gebeurd met de aanbeveling. De oproep is
om vooral de financiële risico’s van het congres meer inzichtelijk te maken en rondom het congres
ook realistischer te begroten. De Kascommissie ziet het belang van het jaarlijkse congres als grootste
ledenwerver en belangrijkste motivatie om lid te blijven en kan zich voorstellen dat de vereniging
hiervoor de reserve aanspreekt. Dit neemt niet weg dat dit vooraf goed inzichtelijk moet zijn met
vermelding van de financiële risico’s.
AANBEVELING 2: Ga in de congresbegroting uit van de door de ALV vastgestelde begroting op
totaalniveau.
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ACTIES: Er is opvolging gegeven aan deze aanbeveling door de congresbegroting aan te sluiten op de
door de ALV vastgestelde begroting.
AANBEVELING 3: Voorzie de Kascommissie tijdig van de inloggegevens van het boekhoudsysteem,
zodat het mogelijk is tussentijds controles uit te voeren.
ACTIES: De Kascommissie constateert dat er niets met deze aanbeveling is gebeurd en de
Kascommissie nog niet beschikt over de inloggegevens om tussentijds controles uit te kunnen
voeren. De oproep is dan ook om de inloggegevens zo snel mogelijk te verstrekken.
In zijn algemeenheid heeft de Kascommissie steekproefsgewijs een aantal controles uitgevoerd en
geconstateerd dat de administratie kloppend is.
Tot slot heeft de Kascommissie een vergelijking gemaakt tussen de begroting en hetgeen is
gerealiseerd. Hoewel de begroting op een aantal onderdelen onderbouwd afwijkt, is het overall
resultaat nagenoeg conform begroting.
Conclusies:
De verantwoording van de penningmeester over het verlengde verenigingsjaar 2017 is onderzocht en
besproken. De financiële administratie wordt naar ons oordeel zorgvuldig en adequaat uitgevoerd
door de penningmeester, de heer Bart Sieben. Wij constateren hiermee dat het bestuur op
deugdelijke wijze administratie voert.
Aanbevelingen voor verenigingsjaar 2018:
1. Een aanbeveling blijft om de begroting meer op detail en voorzien van een nadere toelichting en,
waar mogelijk, ook de financiële risico’s van het congres inzichtelijk te maken.
2. Een aanbeveling blijft om de Kascommissie tijdig te voorzien van de inloggegevens van het
boekhoudsysteem, zodat het mogelijk is om tussentijds controles uit te voeren.
3. Een aanbeveling is om de uren die door de verenigingscoördinator worden gemaakt t.b.v. het
congres apart te factureren en boeken, zodat dit beter inzichtelijk is.
4. Een aanbeveling is om de sjablonen in e-boekhouden zorgvuldig uit te werken en te gebruiken,
zodanig dat het facturatiebedrag en het bedrag op de automatisch aangemaakte factuur gelijk is.
Wij zijn van mening dat de stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de
toestand van de vereniging. Wij adviseren de Algemene Ledenvergadering de penningmeester, en
daarmee het gehele bestuur, decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2017.
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Getekend op 23 mei 2018,

Getekend op 25 mei 2018

Roeland Mathijsen

Louis de Nijs

3

Verslag van de Kascommissie betreffende jaarrekening 2017

| Provero

Onderwerp:
Datum:
Van:

Dienstverleningsniveau in relatie tot hoogte contributie
23 mei 2018
Bestuur Provero

Sinds de oprichting in 2009 heeft Provero haar lidmaatschapsbijdrage voor organisatieleden niet
aangepast of geïndexeerd. De afgelopen jaren teert Provero langzaam in op haar reserves:
Reserve per:
30 juni 2014:
€ 50.896,00
30 juni 2015:
€ 44.533,00
31 december 2016:
€ 44.151,00
31 december 2017:
€ 39.586,00
Dit is te verklaren vanuit het dienstverleningsniveau (als themabijeenkomsten, Congres, publicaties)
wat wordt geboden in relatie tot de inkomsten (als jaarlijkse contributies en inkomsten uit het
Congres). De principiële vraag die nu voorligt, is hoe kan worden voorkomen dat Provero - op termijn
- rode cijfers gaat draaien.
Tijdens de ALV zullen de volgende vragen door middel van Kahoot! aan de leden worden voorgelegd.
Gaat Provero de kostenkant naar beneden brengen en daarmee een lager dienstverleningsniveau
bieden of handhaaft Provero het huidige dienstverleningsniveau en verhogen wij de contributie
per 1 januari 2019 met circa 5,5 % en indexeren wij daarna op basis van de CPI?
a. Kosten en dienstverlening verlagen en daarmee contributie op een gelijk niveau houden
b. Kosten en dienstverlening op een gelijk niveau houden en daarmee contributie verhogen
Indien gekozen wordt voor verlagen van kosten en dienstverleningsniveau, waar zou dan als eerste
op bezuinigd moeten worden?
a. 2-jaarlijks Congres i.p.v. 1 jaarlijks congres
b. Minder themabijeenkomsten (nu 3 per jaar, voorstel is dan 1 à 2 per jaar)
c. Publicaties
Indien gekozen wordt voor verhogen contributie, welke maximale verhoging vindt u dan nog
acceptabel?
a. 5%
b. 7,5%
c. 10%
Welke andere opmerkingen / suggesties heeft u t.a.v. het dienstverleningsniveau door Provero en
de kostenbeheersing door Provero?

0000 Begroting Verenigingsjaar 2018.
Kosten
2018
Omschrijving

Begroot

4510
4530
4700
4700
5010
5010
5011
5020
5030
5040
5060

€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 5.000,00
€ 9.000,00
€ 750,00
€ 5.500,00
€ 36.000,00
€ 6.000,00
€ 1.000,00
€ 165,00
€ 1.500,00

Promotie
Reis- en verblijfskosten
Secretariaat en administratie
Verenigingscoördinatie
Bijeenkomsten thema
Bijeenkomsten Observant
Congres
Publicaties
Algemene uitgaven
Bankkosten
ICT

Gerealiseerd

Inkomsten
Omschrijving

Begroot

8000 Contributie organisatieleden
8010 Contributie individuele leden
8012 Contributie studentenleden

€ 42.712,50
€ 6.075,00
€ 10,00

8030 Congres sponsorpakketten
8030 Congres entree

€ 10.545,00
€ 2.500,00

Uit algemene middelen

€ 61.842,50
€ 5.572,50

€ 67.415,00

Kosten
€ 100.000,00

Begroot
Gerealiseerd

€ 67.415,00

Kosten
€ 67.415,00

InkomstenBegroot
€ 50.000,00

€ 0,00

€ 0,00
Gerealiseerd

Inkomsten
€ 67.415,00

Gerealiseerd

€ 100.000,00

€ 50.000,00
Begroot

Gerealiseerd

Begroot

Gerealiseerd

Onderwerp:
Datum:
Van:

Rooster bestuur
23 mei 2018
Bestuur Provero

Het rooster van aftreden laat zien dat zowel René Kleij als Bart Sieben zich, na hun eerste termijn,
niet opnieuw herkiesbaar stellen. Gezien de cruciale rol die beiden binnen het bestuur bekleden,
heeft het bestuur, vooruitlopend op de ALV, actief gezocht naar vervanging. Het voorstel is om:





Monique van Scherpenzeel te benoemen als voorzitter;
Casper Cuppen te benoemen als secretaris;
Louis de Nijs als nieuw bestuurslid in de functie van penningmeester te benoemen;
Ewald te Koppele als nieuw bestuurslid te benoemen met als aandachtsgebied
“communicatie”;

Voor de volledigheid, conform het bestaande rooster, blijft Hennie Genee bestuurslid met als
aandachtsgebied “externe relaties en samenwerking”
Volgens de statuten staat het de leden vrij om een voorstel te doen voor een nieuw bestuurslid. Een
dergelijk voorstel zou moeten worden gesteund door minimaal 10 leden. Wanneer u een voorstel
voor een nieuw bestuurslid wilt doen, maak dit vooraf kenbaar, zodat het voorstel kan worden
meegenomen tijdens de ALV.

Rooster samenstelling bestuur Provero
Per 1 januari 2018

Functie

Naam

Termijn
Van

Tot

Herkiesbaar

Voorzitter

René Kleij

2015

2018

nee

Secretaris

Monique van Scherpenzeel

2014

2020

2de termijn

Penningmeester

Bart Sieben

2015

2018

nee

Algemeen bestuurslid

Casper Cuppen

2016

2019

Algemeen bestuurslid

Hennie Genee

2016

2019

