
 
 

Toelichting begroting 2019 
 
De begroting 2019 is grotendeels gebaseerd op de activiteiten van Provero in de afgelopen jaren; het 
financiële beleid wijkt daar niet veel van af. De vereniging staat er in 2019 financieel goed voor. 
Lopende uitgaven kunnen zonder meer worden voldaan, de reserves van de vereniging zijn daarvoor 
toereikend.  
In 2018 heeft het bestuur een zeer terughoudend beleid gevoerd ten aanzien van de uitgaven, omdat 
de besluitvorming met betrekking tot de contributieverhoging nog niet zeker was. Echter, om het 
structureel interen op het eigen vermogen te keren, is op de Algemene jaarvergadering in december 
2018 het voorstel tot een contributieverhoging per 1 januari 2019 met ca 15% goedgekeurd. Tevens 
heeft de Algemene Ledenvergadering besloten om vanaf 2020 de contributie jaarlijks met de 
inflatiecorrectie te verhogen. 
Deze contributieverhoging is enerzijds noodzakelijk omdat de gestegen kosten in de afgelopen jaren 
geen gelijke trend hielden met een niet jaarlijkse verhoging van de contributie en anderzijds vanwege 
de dalende algemene reserves waardoor de vereniging op korte termijn niet meer aan haar 
verplichtingen zou kunnen voldoen. Op basis van deze contributieverhoging kan het bestuur de 
Algemene Ledenvergadering een sluitende begroting voorleggen met een geringe voorziening uit de 
algemene reserves.  
 
Hieronder is per onderdeel een verantwoording gegeven voor de diverse begrotingsonderdelen.  
 
Bestuur: € 7.820,00 
De posten 4510 Promotie vereniging en 4511 Promotie Jubileumjaar 2019:  totaal € 6.500,-. 
Het bestuur is voornemens om rondom het 10 jarig lustrum van de vereniging een aantal promotie 
acties te voeren. Enerzijds om de vereniging meer bekendheid te geven en anderzijds het 10 jarig 
bestaan een feestelijk tintje te geven.  
4520 Attenties relaties en leden: algemene kosten voor attenties aan leden en relaties, deze kosten 
zijn structureel en ook niet altijd te voorzien. Deze worden op hetzelfde peil gehouden als 
voorgaande jarenzijn  
4530  Reis- en verblijfskosten: deze post is een voorziening voor niet declarabele kosten (bij de 
eigen organisatie) voor bestuursleden. 
 
Vereniging: € 17.053,00 

4710 Secretariaat vereniging coördinatie ; werkzaamheden van de vereniging coördinator zoals het 
voeren van de ledenadministratie, secretariaatswerkzaamheden bestuur en werkgroepen en 
werkzaamheden voor de bijeenkomsten en congres alsmede de coördinatie ten aanzien van 
publicaties. De kosten voor de postbus vallen ook onder deze kostenpost. Het begrootte bedrag is in 
lijn met de uitgaven van de afgelopen jaren. 
4720 Administratie: betreft de werkzaamheden van de accountant en belastingadviseur van de 
vereniging, de kosten voor de boekhouding en ledenadministratie, e.d. Dit zijn structurele kosten en 
zijn conjunctuur gevoelig.  
4730 Kantoormateriaal: aanschaf materialen voor administratieve doeleinden. 



 
 
4740 Bankkosten Triodos: vaste kosten van de bank. 
4760 ICT: betreft kosten voor de Provero website, de Webhosting, Dropbox, licenses e.d. Kosten zijn 
structureel en conjunctuur gevoelig.  
 

Bijeenkomsten:  € 46.810,00 
Uitgesplitst is op verzoek van de algemene ledenvergadering de kosten voor de bijeenkomsten . Het 
bestuur van de vereniging Provero wil in 2019 twee themabijeenkomsten (middag in maart en een in 
september) alsmede het jaarlijkse congres in mei en een dagbijeenkomst in november / december 
2019 agenderen.  
De themabijeenkomsten (5010) zijn apart begroot uitgaande dat Provero zelf op een van de twee 
bijeenkomsten de catering financiert. De kosten voor een accommodatie zijn niet begroot omdat 
uitgegaan wordt dat de themabijeenkomsten bij de leden in huis worden gehouden en niet op 
andere (gehuurde) locaties.  
Onder de post ‘5010 dagbijeenkomst’ is de huur van de accommodatie en de organisatie 
ondergebracht. Hiervoor is dit jaar de Rheehorst weer gecontracteerd. 
De post ‘5011 Kosten Congres’ heeft betrekking op de huur van de accommodatie en de catering, de 
kosten van het organisatiebureau, kosten verenigingscoördinator en budgetten voor externe 
sprekers. De uitgaven met betrekking tot het congresmagazine (5011) is apart aangegeven. Voor de 
post ‘5020 Publicaties’ is geen bedrag opgenomen, in 2019 zal de vereniging geen publicaties doen 
uitgaan in gedrukte vorm 
Voor nu niet te begroten uitgaven is ér een post 5030 Algemene uitgaven’ voorzien in de begroting. 
 
Inkomsten:  € 71.683,00 
De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies van organisaties (8010), individuele leden 
(8020 en 8021) en sponsoren (8050). Niet leden kunnen bijeenkomsten bezoeken, het betreft hier 
voornamelijk bezoekers aan het congres (8030), die hiervoor apart betalen. 
Gezien de financiële positie van de vereniging is een geringe bijdrage uit de algemene reserves in de 
begroting opgenomen. 
 
Sluitende begroting 
Gezien de financiële positie van de vereniging kan voor 2019 alleen een sluitende begroting 
opgesteld worden met een geringe voorziening uit de algemene reserves. 
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