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Verantwoording Jaarrekening 2018 Vereniging Provero  

 

Bij de afsluiting van het boekjaar 2017 is door de kascommissie gevraagd om zowel de jaarrekening 

als de begroting meer gedetailleerder te maken en te voorzien van een toelichting en ook de 

werkzaamheden van de vereniging coördinator specifieker te maken waar het congres betreft.  

Het bestuur van de vereniging Provero geeft in dit memo verantwoording voor het gevoerde 

financiële beleid waarin de aanbevelingen zijn verwerkt.  

Algemeen 

In de begroting 2018 van de vereniging Provero werd uitgegaan van omzet van (excl BTW) € 67.415,- 

Om de begroting sluitend te krijgen, is in de begroting de algemene reserve aangesproken voor een 

bedrag van € 5.572,50. 

 

Bestuur: € 2.500,- 

4510 Promotie vereniging:  Het bestuur heeft voor de promotie van de vereniging een monitor 

aangeschaft, deze is in dit boekjaar geheel afgeschreven. In de tweede helft van 2018 is begonnen 

met een actie om de vereniging meer bekendheid te geven. Deze actie is in financieel opzicht ruim 

binnen het budget gebleven. Op deze begrotingspost zijn ook attenties aan relaties en leden 

geboekt.  

De post ‘4530 Reis- en verblijfskosten’ is niet volledig aangesproken. Alleen de niet declarabele 

kosten van bestuursleden, die niet bij de eigen organisatie waar men werkzaam is gedeclareerd 

konden worden, zijn in de jaarrekening opgenomen.  

Het positieve saldo is €  1.504,50  

 

Vereniging: € 15.665,- 

De vereniging Provero heeft een betaald secretariaat vereniging coördinatie. De 

verenigingscoördinator voert werkzaamheden uit waaronder het voeren van de ledenadministratie, 

secretariaatswerkzaamheden bestuur en werkgroepen en werkzaamheden rondom de 

bijeenkomsten en congres. Er is in de boekhouding een uitsplitsing gemaakt van de werkzaamheden 

van de verenigingscoördinator voor de vereniging en voor het congres. In de post Kosten congres zijn 

deze kosten verantwoord.  

De kosten voor de vereniging voor secretariaat en administratie (€ 12.298,75) en accountant en 

boekhouding (€  2.106,50 )  zijn hoger dan begroot (€ 14.000,-). De bankkosten Triodos en kosten ICT 

(Webhosting, Dropbox e.d.) zijn daar in tegen iets lager.  

Het saldo bedraagt € 275,51  

 

Bijeenkomsten:  € 49.250,- 

Uitgesplitst is op verzoek van de algemene ledenvergadering de kosten voor de diverse 

bijeenkomsten van de leden. In 2018 zijn twee themabijeenkomsten (maart bij de gemeente Emmen 

en op 11 december bij Kadaster in Apeldoorn) en een dagbijeenkomst (18 september in de Reehorst) 

georganiseerd; de grootste kostenpost daarvan was de dagbijeenkomst in de Reehorst. Op de post 

‘5010 thema- en dagbijeenkomsten’ resulteert een positief saldo van € 1.578.55. De reden is dat niet 
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gebruik is gemaakt van de Observant in Amersfoort maar van de Reehorst. Door de gastgevers van 

de dagbijeenkomsten zijn geen kosten in rekening gebracht,  

 

De kosten van het congres (5011 Kosten Congres) zijn binnen de begroting omdat er in de begroting 

uitgegaan werd van een externe spreker; deze is niet gecontracteerd. De kosten voor het congres 

bedroegen:  locatie: € 17.339,87,  externe organisatie € 9.443.12, congresmagazine € 3.910,- overige 

kosten inclusief kosten vereniging coördinator € 889.48.  

Het congres heeft een positief saldo opgeleverd van € 4.417,53. 

 

In 2018 zijn er, evenals in 2017, geen publicaties verschenen behoudens het congresmagazine: deze 

is in de post ‘5011 Kosten Congres’ is opgenomen. Hierdoor is er een aanzienlijk bedrag van € 6.000,- 

vrijgevallen uit de begroting door het niet aanspreken van de post ‘5020 Publicaties’. 

Gezien de positieve saldo’s heeft het bestuur de post ‘5030 Algemene uitgaven’ dan ook niet hoeven 

aan te spreken. 

 

Het totale positieve saldo op de post bijeenkomsten bedraagt daarmee € 12.996,08  

 

Inkomsten:  € 61.842.50 

De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies van organisaties (8010) individuele leden 

(8020 en 8021) en sponsoren (8050) alsmede niet-leden die het congres (8030) hebben bezocht en 

ontvangen sponsorgelden congres (8050).  

Het boekjaar 2018 levert qua inkomsten een negatief resultaat van € -648,25  

 

Sluitende begroting: € 5.572,50 

Om een sluitende begroting te kunnen presenteren is voorzien in het aanspreken van de algemene 

reserves van de vereniging. Deze voorziening is niet noodzakelijk gebleken. 

 

Conclusie 

In tegenstelling tot de begroting over 2018 waar een negatief resultaat werd verwacht van 

€ 5.572,50 laat het financieel jaarverslag 2018 van de vereniging Provero een positief saldo zien van 

€ 8.004,32 

Dit resultaat is in hoofdzaak terug te herleiden tot: 

• het slechts uitbrengen van één in plaats van twee publicaties; 

• Het niet contracteren van een externe spreker op het congres 2018; 

• Het niet aanspreken van de algemene reserves.  
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Besluit 

 

Het bestuur van de vereniging Provero legt aan de Algemene Ledenvergadering voor om  

 

Gezien: 

• de verantwoording van het bestuur over het gevoerde financiële beleid, 

• de goedgekeurde begroting 2018. 

 

Alsmede:  

• het verslag van de kascommissie  

 

te besluiten om: 

• de jaarrekening 2018 goed te keuren. 
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