Provero-lid

Apeldoorn, 11 april 2019

Betreft: Algemene Ledenvergadering

Beste leden van Provero,

Op donderdag 23 mei 2019 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 23 mei 2019 om 13.30 uur

1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Verslag van de Ledenvergaderingen van 29 mei en 11 december 2018

3.

Jaarverslag verenigingsjaar 2018

4.

Jaarrekening verenigingsjaar 2018 (incl. verantwoording), jaarrekening accountant, verslag
kascommissie verenigingsjaar 2018 en decharge, kascommissie verenigingsjaar 2019

5.

Samenstelling bestuur Provero
a. Rooster Bestuur

6.

Begroting 2019

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Datum:
Onderwerp:

29 mei 2018
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 18 mei 2017
Met inachtneming van onderstaande aanpassing wordt het verslag vastgesteld:
Bij agendapunt 4, bij de tweede bullet wordt de tekst als volgt: “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 lager was dan begroot.”
3. Jaarverslag verlengd verenigingsjaar 2017
René Kleij geeft een toelichting op het jaarverslag. Hij wijst specifiek op de vernieuwde website die veel
informatie bevat. Het jaarverslag 2017 wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
4. Jaarrekening verenigingsjaar 2017, verslag kascommissie 2017 en decharge, kascommissie
verenigingsjaar 2018
Bart Sieben licht de jaarrekening 2017 toe. De accountant heeft in zijn controle geen bijzonderheden
geconstateerd. Ter informatie wordt gemeld dat Provero nog recht heeft op recht op teruggave van de al
betaalde BTW, suppletie. Dit suppletieformulier wordt in 2018 ingediend. Het bedrag van de suppletie ligt
tussen de € 3.000,00 en € 4.000,00.
Bart richt zich vervolgens op het overzicht begroting 2017 versus realisatie. Dit overzicht laat zien dat
zowel de gerealiseerde kosten als opbrengsten positiever zijn dan begroot. Dit leidt ertoe dat in 2017 een
bedrag van € 354,45 uit de reserve is gehaald in plaats van het bedrag van € 8.680,00 zoals begroot. Ter
toelichting wijst Bart onder meer op de gewijzigde vorm van de publicatie. Dit leidt niet alleen tot
besparing voor het vervaardigen van de publicatie, maar met name op de verzendkosten.
De kascommissie die wordt gevormd door Roeland Mathijsen en Louis de Nijs heeft voorafgaand aan de
ALV een verslag opgesteld. Een uitgebreid verslag van de kascommissie is te raadplegen op de website
van Provero. Roeland Mathijsen geeft een korte toelichting op het verslag van de kascommissie en
spreekt van een adequate administratie. Opmerking is wel dat opvolging moet worden gegeven aan de
aanbevelingen. Dit is nu nog niet gedaan. Dit leidt tot de volgende aanbevelingen:
 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.
 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.

 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.
 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.
De jaarrekening 2017 wordt ongewijzigd goedgekeurd en, conform het advies van de kascommissie,
wordt door de leden decharge verleend aan het bestuur voor het verenigingsjaar 2017.
Komend jaar zullen Bernd Derksen en Ton Zwaans zitting hebben in de kascommissie.
5. Samenstelling bestuur Provero
René wijst op het rooster van het bestuur en stelt dat bestuursleden, conform de statuten, voor een
bepaalde periode bestuurslid zijn. Voor Provero geldt een periode van 3 jaar, waarna een bestuurslid zich
al dan niet opnieuw verkiesbaar stelt. René geeft aan dat zowel Bart Sieben als hij hebben besloten om
zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Dit betekent dat er twee vacatures zijn voor het bestuur. Het
voorstel van het bestuur is om als volgt om te gaan met deze wijziging:
 Monique van Scherpenzeel is nieuw secretaris en wordt voorzitter;
 Casper Cuppen richt zich nu op de portefeuille communicatie en wordt secretaris.
Verder is het verzoek aan de leden om in te stemmen met het benoemen van de volgende nieuwe
bestuursleden:
 Louis de Nijs als penningmeester;
 Ewald te Koppele als bestuurslid met de portefeuille Communicatie.
De leden zijn akkoord met de voorgestelde wijziging en de benoeming van de nieuwe bestuursleden.
Onder applaus worden René en Bart bedankt voor hun inspanningen. Zij verlaten de bestuurstafel,
waarna Louis en Ewald zich bij het bestuur voegen. Monique van Scherpenzeel neemt de
voorzittershamer over.
6. Begroting 2019
Monique geeft een toelichting op de begroting 2019 en wijst op de begroting voor 2018 die laat zien dat
een bedrag van € 6.547,50 uit de algemene reserve wordt gehaald. Wanneer jaarlijks een dergelijk
bedrag uit de algemene reserve wordt gehaald, teert Provero in op haar vermogen. Reden dus om de
financiën anders te organiseren. Hiervoor zal zo dadelijk een onderzoek onder de leden worden gedaan.
De ALV gaat akkoord met de begroting 2018.
Met behulp van Kahoot! wordt een aantal stellingen voorgelegd aan de leden. De resultaten daarvan zijn
als volgt:
49 deelnemers deden mee aan het onderzoek. Ten aanzien van de mate van dienstverlening was de
score als volgt:
 Dienstverlening verlagen en contributie gelijk houden: 7 leden gaven hieraan de voorkeur
 Dienstverlening gelijk houden en contributie verhogen: 42 leden gaven hieraan de voorkeur

Op de vraag waar men bij voorkeur de bezuiniging zou zien wanneer de kosten worden verlaagd, was de
score als volgt:
 Tweejaarlijks in plaats van jaarlijks een Provero congres: 7 leden gaven hieraan de voorkeur
 Minder themabijeenkomsten: 14 leden gaven hieraan de voorkeur
 Minder publicaties: 28 leden gaven hieraan de voorkeur
Tot slot werd de leden gevraagd naar wat hen betreft de maximale verhoging van de contributie. De
score was hierbij als volgt:
 14 leden gaven de voorkeur aan een verhoging van 5%
 17 leden gaven de voorkeur aan een verhoging van 7,5%
 18 leden gaven de voorkeur aan een verhoging van 10%.
Monique dankt de leden voor hun input en geeft aan dat het bestuur hiermee aan de slag gaat. Zij roept
de leden op om –wanneer zij ideeën hebben om meer inkomsten te genereren of kosten te verlageneen mailtje te sturen aan info@provero.nl of een idee in de ideeënbox (bij de registratiebalie) te doen.
Arie Duindam denkt dat het mogelijk is om het aantal organisatieleden te laten groeien. Verder merkt hij
in reactie op de mogelijke percentages voor verhoging van de lidmaatschapskosten op dat hij de optie
meer dan 10% verhoging mistte. Ter informatie geeft hij aan dat bij de start van Provero is toegerekend
naar een op dat moment kostendekkend model. Hij zou het bestuur graag de vrijheid willen geven om na
te denken over een realistisch kostenniveau voor de doelen van de vereniging. Roeland Mathijsen sluit
zich hierbij aan. Monique neemt deze opmerking mee.
7. Rondvraag
Ton Zwaans informeert of er al ideeën zijn over de wijze waarop wordt vormgegeven aan het 10-jarig
jubileum van Provero in 2019. Monique meldt dat dit nog een verrassing is. Er zijn wel al ideeën, maar
wanneer er leden zijn met bijzondere ideeën, houdt het bestuur zich van harte aanbevolen. Ook hiervoor
geldt dat ideeën per mail kunnen worden gestuurd aan info@provero.nl.

8. Sluiting
De ALV wordt om 14.00 uur afgesloten.
Handtekening
M. van Scherpenzeel,
Voorzitter

C. Cuppen,
Secretaris

Datum:
Onderwerp:

11 december 2018
Algemene leden vergadering

1. Opening en vaststelling van de agenda
Voorzitter Monique van Scherpenzeel heet de aanwezige leden van harte welkom. Na een kort woord van
dank aan het Kadaster voor de gastvrijheid, enkele huishoudelijke mededelingen en een korte vooruitblik
op het programma van de aansluitende themabijeenkomst, wordt de ledenvergadering geopend. De
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Voorstel inzake verhoging contributie
Monique refereert aan de ledenvergadering van 29 mei 2018 waarin is gesproken over het
dienstverleningsniveau van de van de vereniging versus het lidmaatschapsbedrag. De leden hebben op
29 mei 2018 aangegeven dat zij het huidige dienstverleningsniveau met een jaarlijks congres, twee
themabijeenkomsten, een dagbijeenkomst en een publicatie willen handhaven. In de wetenschap dat de
afgelopen jaren, bewust en op advies van de leden, is ingeteerd op het eigen vermogen en nu het
moment daar is om de reserves op peil te houden voor het noodzakelijke werkkapitaal, heeft het bestuur
een voorstel tot verhoging van de contributie uitgewerkt. Dit voorstel is als volgt:
“Gezien:
 het interen van de reserves van de vereniging over de afgelopen jaren;
 het op peil te houden van de reserves van de vereniging om over een voldoende en noodzakelijk
werkkapitaal te kunnen beschikken;
 de voorziene algemene kostenstijging in 2019 en verder;
 het kunnen handhaven van het huidige dienstverleningsniveau;
besluit de Algemene Vergadering van Provero om:
 voor het verenigingsjaar 2019 de contributie met (circa) 15% ten opzichte van 2018 te verhogen voor
organisatieleden en individuele leden en de volgende contributies (exclusief BTW) voor 2019 vast te
stellen:
 organisatieleden € 517,50
 individuele leden € 86,25 en
 studentleden € 20, vanaf 2020 jaarlijks de contributie te verhogen, gelijk aan de CBS-index voor inflatiecorrectie.”
33 Van 47 aanwezige stemgerechtigden hebben ingestemd met dit voorstel. Hiermee is besloten tot
contributieverhoging met ingang van verenigingsjaar 2019.
Monique dankt de leden voor de steun voor het voorstel en geeft aan dat e.e.a. administratief zal worden
verwerkt.

3. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

4. Sluiting
De ALV wordt om 14.10 uur afgesloten.
Handtekening
M. van Scherpenzeel,
Voorzitter

C. Cuppen,
Secretaris

PROVERO JAARVERSLAG VERENIGINGSJAAR 2018

ALGEMEEN
Provero, vereniging voor digitale aspecten van het Omgevingsrecht, is op 25 mei 2009 opgericht.
Het negende verenigingsjaar startte op 1 januari 2018 en duurde tot en met 31 december 2018.
BESTUUR
Het bestuur van Provero bestond in het verenigingsjaar 2018 uit:
- Monique van Scherpenzeel – voorzitter;
- Casper Cuppen – secretaris;
- Louis de Nijs – penningmeester (gekozen per 29 mei 2018);
- Ewald te Koppele – bestuurslid communicatie (gekozen per 29 mei 2018);
- Hennie Genee – bestuurslid externe relaties en samenwerkingen.
Rene Kleij en Bart Sieben hebben per 29 mei 2018 hun respectievelijk hun voorzitters- en
penningmeestersfunctie overgedragen.
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;
 Lilian Waaijman;
 Jeroen Muller;
 Hans van Zitteren;
 Roeland Mathijsen;
 Ruben Veldman;
 Sander Bakker;
 Silvie Pluim.
KASCOMMISSIE
De Kascommissie, bestaande uit Bernd Derksen en Ton Zwaans, heeft de financiën van de vereniging over
het verenigingsjaar 2018 gecontroleerd en zal hier in de ALV van 23 mei 2019 verslag over uitbrengen.
PUBLICATIES
Provero heeft in het verenigingsjaar 2018, naast de digitale nieuwsbrieven, één publicatie uitgebracht, te
weten:
- Congresmagazine met inhoudelijke artikelen (mei 2018).
BIJEENKOMSTEN
Provero heeft in het verenigingsjaar 2018 de volgende bijeenkomsten georganiseerd dan wel acte de
presence gegeven tijdens bijeenkomsten van andere organisaties:
- Themabijeenkomst Provero inzake “Vervallen actualiseringsplicht” (13 maart 2018);
- Dagbijeenkomst Provero inzake “Invoeren Omgevingswet en dan…”(18 september 2018);
- Dag van de Omgevingswet 2018 – Vereniging VVM, 3 presentaties en een stand (4 oktober 2018);
- Jaarcongres Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, 3 presentaties en een stand (11 oktober
2018);
- Themabijeenkomst Provero inzake “Nieuwe Ruimtelijkeplannen.nl” (11 december 2018).

CONGRES
Op 29 mei 2018 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 19
presentaties/workshops. In het programma is een onderscheid aangebracht in de 5 stromingen:
 Wet- en regelgeving;
 Voorbeelden instrumenten;
 Digitaal Stelsel Omgevingswet;
 Veranderopgave;
 Partnerbijdragen.
Op de bedrijvenmarkt waren 15 partners vertegenwoordigd. Verder hebben 13 partners een financiële
bijdrage geleverd, waardoor het congres mede mogelijk is gemaakt.
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 2018 is het ledenaantal iets gedaald. In 2018 hebben 7 individuele leden het
lidmaatschap beëindigd versus 3 organisatieleden. In hetzelfde jaar heeft Provero 1 nieuw individueel, 2
nieuwe organisatieleden en 1 nieuw studenten lid verwelkomd. De ledenaantallen zijn als volgt verdeeld:
Type lidmaatschap
Aantal op 1 januari 2018
Aantal op 1 januari 2019
Organisatie
95
94
Individueel
74
68
Student
0
1
TOTAAL

169

163

LEDENVERGADERINGEN
Op 29 mei 2018 heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze
ledenvergadering is een aantal bestuursleden afgetreden en toegetreden. Een tweede onderwerp was het
peilen van de contributieverhoging onder de leden. Resultaat van deze peiling was dat de leden geen moeite
hebben met een eenmalige contributieverhoging tussen de 10 en 20%. Deze verhoging is noodzakelijk om elk
jaar niet in te teren op de financiële reserves.
Op 11 december 2018 heeft het bestuur een voorstel tot contributieverhoging in een extra ledenvergadering
voorgelegd. Dit voorstel is met een meerderheid aangenomen. Met het voorstel is ingestemd met een
eenmalige contributieverhoging van zo’n 15% in 2019 en een jaarlijkse indexeringsverhoging vanaf 2019.

Provero
Postbus 4169
7320 AD Apeldoorn
1-5-2019

Jaarrekening 01-01-2018 t/m 31-12-2018
Code
4510
4520
4530
4700
4710
4720
5040
5060
5010
5010
5011
5020
5030
8000
8010
8020
8030
8050

Omschrijving
Bestuur
Promotie
Attenties
Reis- en verblijfskosten
Vereniging
Secretariaat en administratie
Verenigingscoordinatie
accountant en boekhouding
Bankkosten
ICT
Bijeenkomsten
Kosten dagbijeenkomsten
Kosten thema bijeenkomsten
Kosten congres
Publicaties
Algemene uitgaven
Inkomsten
Ontvangen contributie organisatieleden
Ontvangen contributie individuele leden
Ontvangen Contributie Studentleden
Ontvangen inkomsten uit bijeenkomsten
Ontvangen sponsorgelden congres
uit algemene middelen
Sluitende begroting
Saldo winst

begroting
realisatie

realisatie

532,56
70,93
392,01

uitgaven

inkomsten

1.500,00
1.000,00
14.000,00

12.298,75
2.106,50
154,97
1.380,29

165,00
1.500,00

4.671,45

5.500,00
750,00
36.000,00
6.000,00
1.000,00

31.582,47
0,00

42.862,50
5.538,75
10,00
3.383,00
9.400,00

8.004,32
61.194,25

61.194,25

42.712,50
6.075,00
10,00
3.045,00
10.000,00
5.572,50

67.415,00

67.415,00

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.

1-mei -2019
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Provero
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Accountants
M. Boersma RA
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J. van Zanden AA
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mr W. Spaan
mr G.J. Wuite

Kenmerk

Behandeld door

Datum

159580

JvZ / PH / SSH

14 mei 2019

Geachte bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw vereniging.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw vereniging, waarin
begrepen de balans met tellingen van € 48.904 en de winst-en-verliesrekening
sluitende met een resultaat van € 9.163, samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur
De jaarrekening van Provero te DRIEBERGEN-RIJSENBURG is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informa e. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per
31 december 2018, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2018
met de daarbij horende toelich ng. In deze toelich ng is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor ﬁnanciële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht,
waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten
". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij
het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor ﬁnanciële verslaggeving. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administra eve verwerking en
ﬁnanciële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informa e
klopt en dat u ons alle relevante informa e aanlevert. Wij hebben onze
werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook
uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid hee
voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met
onze kennis van Provero. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden
uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te
trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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Behoort bij het accountantsrapport d.d. 14 mei 2019
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons
geldende relevante ethische voorschri en in de Verordening Gedrags- en
Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening
mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objec ef hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.
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ALGEMEEN

3.1

Bedrijfsgegevens

De ac viteiten van Provero bestaan voornamelijk uit het s muleren van het gebruik van digitale aspecten
binnen de verschillende vakgebieden van de fysieke leefomgeving.
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.
3.3

Bestuur

Per balansdatum bestaat her bestuur van Provero uit:
- mevrouw M. van Scherpenzeel, voorzi er
- de heer C. Cuppen, secretaris
- de heer L. de Nijs, penningmeester
- de heer E. te Koppele, bestuurslid bijeenkomsten
- de heer H. Genee, bestuurslid externe rela es
Het bestuur wordt ondersteund door de verenigingscoördinator, mevrouw J. Versteeg.
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RESULTAAT

4.1

Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2018 bedraagt € 9.163 tegenover nega ef € 4.565 over 2017. De resultaten over beide
jaren kunnen als volgt worden samengevat:
2018
€

Ne o-omzet

2017
%

€

Verschil
%

€

51.795

100,0

63.537

100,0

-11.742

1.290
959
39.796

2,5
1,9
76,8

1.588
2.540
63.812

2,5
4,0
100,4

-298
-1.581
-24.016

42.045

81,2

67.940

106,9

-25.895

9.750

18,8

-4.403

-6,9

14.153

-587

-1,1

-162

-0,3

-425

9.163

17,7

-4.565

-7,2

13.728

Kosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
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4.2

Resultaat over de afgelopen vijf jaren

Ne o-omzet

januari december
2018

januari december
2017

juli 2015 december
2016

juli 2014 juni 2015

juli 2013 juni 2014

€

€

€

€

€

51.795

63.537

86.999

61.941

44.683

1.290
959
39.796

1.588
2.540
63.812

2.021
85.128

670
-907
68.378

57
2.938
9.418

42.045

67.940

87.149

68.141

12.413

-587

-162

-232

-163

-93

9.163

-4.565

-382

-6.363

32.177

Kosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

Financiële baten en
lasten
Resultaat
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FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende ﬁnancieringsstructuur af te leiden:
31-12-2018
€

31-12-2017
€

€

€

Beschikbaar op lange termijn:
Verenigingsvermogen

48.749

39.586

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Vorderingen
Liquide middelen

2.635
46.269

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

Hoogachtend,
Priore accountants & belas ngadviseurs

J. van Zanden AA
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10.213
29.928
48.904

40.141

155

555

48.749

39.586

FINANCIEEL VERSLAG

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 14 mei 2019
Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG
BESTUURSVERSLAG
Ingevolge ar kel 2:396 lid 7 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag
over 2018.
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JAARREKENING

1
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

31 december
2018

31 december
2017

€

€

ACTIVA
Vlo ende ac va
Vorderingen

(1)

Handelsdebiteuren
Overige belas ngen en premies sociale verzekeringen

Liquide middelen

(2)

787
1.848

2.282
7.931

2.635

10.213

46.269

29.928

48.904

40.141

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 14 mei 2019
Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG

31 december
2018

31 december
2017

€

€

PASSIVA
Verenigingsvermogen

(3)

Kortlopende schulden

(4)

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
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48.749

39.586

155

555

48.904

40.141

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 14 mei 2019
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2

WINST-EN-VERLIESREKENING PER 2018

2018
€

Ne o-omzet

(5)

2017
€

€

51.795

€

63.537

Kosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

(6)
(7)
(8)

1.290
959
39.796

1.588
2.540
63.812
42.045

67.940

9.750

-4.403

-587

-162

Resultaat
Belas ngen

9.163
-

-4.565
-

Resultaat

9.163

-4.565

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

(9)
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3

KASSTROOMOVERZICHT 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2018
€

2017
€

€

€

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

9.750

-4.403

7.578

-5.122

-400

555

Kasstroom uit bedrijfsopera es

16.928

-8.970

-587

-162

16.341

-9.132

16.341

-9.132

Betaalde interest
Kasstroom uit opera onele ac viteiten

Samenstelling geldmiddelen
2018
€

2017
€

€

€

Geldmiddelen per 1 januari

29.928

39.060

Muta e liquide middelen

16.341

-9.132

Geldmiddelen per 31 december

46.269

29.928
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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 waardering van ac va en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreﬀende grondslag voor de speciﬁeke balanspost anders wordt vermeld, worden
de ac va en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplich ngen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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.
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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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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Handelsdebiteuren
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

1.343
-556

2.875
-593

787

2.282

2018

2017

€

€

Voorziening dubieuze debiteuren
Stand per 1 januari
On rekking

593
-37

752
-159

Stand per 31 december

556

593

31-12-2018

31-12-2017

€

€

Overige belas ngen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelas ng

1.848
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7.931
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31-12-2018

31-12-2017

€

€

Omzetbelas ng
Supple e 2018
Supple e 2017
Supple e 2015/2016
Supple e 2014/2015
Supple e 2013/2014
Aangi e laatste periode

974
874

2.582
715
66
831
3.737

1.848

7.931

46.269

29.928

2. Liquide middelen
Triodos .096
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PASSIVA
31-12-2018

31-12-2017

€

€

3. Verenigingsvermogen
Overige reserves

48.749

39.586

2018

2017

€

€

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

39.586
9.163

44.151
-4.565

Stand per 31 december

48.749

39.586

4. Kortlopende schulden
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

155

17

555
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TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018
2018

2017

€

€

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

48.412
3.383

48.798
14.739

51.795

63.537

42.863
5.539
10

42.713
6.075
10

48.412

48.798

3.383
-

14.688
51

3.383

14.739

51.795

63.537

1.290

1.588

533
71
392
-37

2.220
459
-139

959

2.540

Personeelsleden
Bij de vereniging waren in 2018 geen werknemers werkzaam.
Overige bedrijfskosten
6. Kantoorkosten
Automa seringskosten
7. Verkoopkosten
Reclame- en adverten ekosten
Representa ekosten
Reis- en verblij osten
Dota e voorziening dubieuze debiteuren
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2018

2017

€

€

8. Algemene kosten
Accountantskosten
Administra ekosten
Kosten bijeenkomsten
Kosten publica es
Kosten congres
Overige algemene kosten

1.432
11.407
4.671
31.582
104

807
17.842
21.636
5.196
17.581
750

Bijdrage congreskosten

49.196
-9.400

63.812
-

39.796

63.812

-587

-162

155
432

162
-

587

162

9. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten
Kosten ﬁscus
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VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE
BETREFFENDE JAARREKENING 2018
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
Bernd Derksen en Ton Zwaans hebben met instemming van de Algemene Ledenvergadering zitting
genomen in de kascommissie voor het verenigingsjaar dat loopt van 1 januari tot en met 31
december 2018.
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 2018
Op donderdag 16 mei jl. zijn de leden van de Kascommissie, de heren Bernd Derksen en Ton
Zwaans, bij elkaar gekomen in Amersfoort voor de kascontrole. Namens het bestuur waren
aanwezig Louis de Nijs als penningmeester en Joyce Versteeg als verenigingscoördinator.
Aanbevelingen
Hieronder volgt een samenvatting van de aanbevelingen uit het kasverslag over 2017 (de volledige
aanbevelingen zijn te vinden in het verslag van ALV 2018). Vervolgens wordt aangegeven welke
acties sindsdien door het bestuur zijn ondernomen. Tenslotte zijn de aanbevelingen voor
verenigingsjaar 2019 opgesomd.
Aanbeveling 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.
De Kascommissie stelt vast dat met het verslag ‘Verantwoording Jaarrekening 2018 Vereniging
Provero’ meer op details wordt voorzien in een nadere toelichting. Dit biedt een goede basis voor
volgende jaar met aanvullend de aanbeveling om het concept van deze verantwoording,
voorafgaand aan vaststelling door het bestuur, samen met de jaarrekening en voorzien van de
accountantsverklaring aan te bieden voor de kascontrole en te bespreken met de kascommissie.
Aanbeveling 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.
De kascommissie heeft de inlogcodes weliswaar ontvangen, maar dit was kort voor de controle.
Aanvullende aanbeveling is om de leden van de kascommissie direct na hun benoeming op de ALV
deze inloggegevens te verstrekken.
Verslag van de Kascommissie betreffende jaarrekening 2018

| Provero

Provero
Postbus 4169
7320 AD Apeldoorn
1-5-2019

Begroting 2019
Code

4510
4511
4520
4530
4710
4720
4730
4740
4760
5010
5010
5011
5011
5020
5030
8010
8020
8021
8030
8050
0600

Omschrijving
Bestuur
Promotie vereniging
Promotie Jubileumjaar 2019
Attenties relaties en leden
Reis- en verblijfskosten
Vereniging
Secretariaat verenigingscoordinatie
Administratie
Kantoormateriaal
Bankkosten Triodos
ICT
Bijeenkomsten
Kosten themabijeenkomsten
Kosten dagbijeenkomst
Kosten congres
Kosten congresmagazine
Publicaties
Algemene uitgaven
Inkomsten
Ontvangen contributie organisatieleden
Ontvangen contributie individuele leden
Ontvangen contributie studentleden
Ontvangen inkomsten congres
Congres Sponsoren
algemene reserve Provero

uitgaven

inkomsten

1.500,00
5.000,00
250,00
1.070,00
12.900,00
2.550,00
300,00
140,00
1.558,00
1.125,00
4.785,00
33.900,00
6.000,00
0,00
1.000,00
95
80
1
20

49.162,50
6.900,00
20,00
3.980,00
9.000,00
3.015,50

72.078,00

72.078,00

4510 Promotie vereniging
algemene promotie

1.500,00
1.500,00

4511 Promotie Jubileumjaar 2019
5010 Themabijeenkomst 1
budget lustrum

250,00

5010 Themabijeenkomst 2
budget lustrum

250,00

5010 Dagbijeenkomst
budget lustrum

1.000,00

5011 Congres
budget lustrum

3.500,00

totaal

4520 Attenties voor relaties en leden
attenties zoals kaarten, bloemetje

5.000,00

250,00
250,00

4530 Reis- en verblijfskosten
aantal
4531 Reiskosten
Reiskosten verenigingscoordinatie
Reiskosten bestuursleden
Parkeerkosten
4532 Verblijfskosten
Lunch
Diner

tarief
12
10

30,00
40,00

360,00
400,00
50,00

4
4

15,00
50,00

60,00
200,00
1.070,00

4700 Secretariaat en administratie
maanden/kwartalen
tarief
4710 verenigingscoordinatie
Secretariaat verenigingscoordinatie
Secretariaat verenigingscoordinatie overige
Kosten Postbus 4169, 7320 AD Apeldoorn

12
12

1.000,00 12.000,00
50,00
600,00
300,00
12.900,00

4720 Administratie
Accountant en belastingadviseur Pr1ore
Accountant en belastingadviseur Pr1ore
E_bookhouding SkillSource
onvoorzien

4
eindafrekening
4

350,00
60,00

1.400,00
350,00
240,00
560,00
2.550,00

4730 kantoormateriaal
kantoormateriaal
porto

100,00
200,00
300,00

4740 Bankkosten
kosten Triodos
bankpas

4
1

30,00
20,00

120,00
20,00
140,00

4760 ICT
mnd/kw/jr
Middag Shared hosting pakket
Middag nl.domeinnaam-provero.nl
Bonsaimedia webhosting
Bonsaimedia jaarlijkse licentiekosten Wpforms Pro
Bonsaimedia jaarlijkse Social media stream plugin
Ayden Dropbox
credits versturen nieuwsbrieven
onvoorzien

1
1
4
1
1
1
1

tarief
200,00
15,00
90,00
39,00
45,00
99,00
200,00

200,00
15,00
360,00
39,00
45,00
99,00
200,00
600,00
1.558,00

Totaal

17.448,00

5010 / 5011 Bijeenkomsten
5010 Themabijeenkomst 1
kosten accomodatie (koffie/thee)

375,00

5010 Themabijeenkomst 2
kosten accomodatie extrern

kosten pp

40

€ 9,38

750,00

kosten pp

40

€ 18,75

kosten pp

80

€ 59,81

kosten pp

350

€ 114,00

750,00

totaal Themabijeenkomsten
5010 Dagbijeenkomst
De Rheehorst locatie
De Rheehorst catering
De Rheehorst borrel
organisatie

375,00

1.125,00

80 29,50
50 9,00

1.725,00
2.360,00
450,00
250,00
4.785,00

5011 Congres
de Rheehorst locatie
De Rheehorst catering
De Rheehorst borrel
organisatie Osiris
organisatie verenigingscoodinator
onvoorziene kosten
budget externe spreker

350 29,50
175 9,00
10 46,00

6.540,00
10.325,00
1.575,00
8.500,00
460,00
2.000,00
4.500,00
33.900,00

congres magazine

6.000,00
6.000,00

5020 Publicaties
publicaties vereniging
(bestuursverg. dd 20-01-2019)

0,00
geen publicaties in 2019
0,00

5030 Algemene uitgaven
algemeen / onvoorzien

1.000,00
1.000,00

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.

Louis de Nijs
Penningmeester Provero

Rooster samenstelling bestuur Provero
Per 1 januari 2019

Functie

Naam

Termijn
Van

Tot

Herkiesbaar

Voorzitter

Monique van Scherpenzeel

2014

2020

Secretaris

Casper Cuppen

2016

2019

Penningmeester

Louis de Nijs

2018

2021

Algemeen bestuurslid

Hennie Genee

2016

2019

Algemeen bestuurslid

Ewald te Koppele

2018

2021

Ja

Ja

