
 
 

Toelichting begroting 2021 

 

Op 1 januari 2022 zal de Omgevingswet in werking treden. De digitalisering van de instrumenten en 

het gebruik van digitale geo-informatie bij het maken en uitvoeren van deze instrumenten nemen 

een belangrijke rol in deze wet in. Het bestuur van Provero heeft daarom besloten een aantal 

activiteiten te agenderen waaronder: 

• een aantal  themabijeenkomsten (maart en september);  

• het congres in mei en  

• een dagbijeenkomst (december).  

Buiten deze bijeenkomsten zal door Provero een aantal workshops verzorgd worden bij 

bijeenkomsten van ‘zuster’verenigingen.  

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is voor het bestuur reden om ook een of twee publicaties 

uit te brengen.  

De contributie wordt verhoogd met de jaarlijkse prijsindex. Lopende uitgaven kunnen zonder meer 

worden voldaan. Hieronder is per onderdeel een verantwoording gegeven voor de diverse 

begrotingsonderdelen.  

Toelichting per onderdeel 

 

Bestuur: € 3.281  

 

4510  Promotie vereniging: Het bestuur is voornemens om de promotie van activiteiten van de 

vereniging op hetzelfde peil te houden als in 2020 door onder meer ons te profileren op 

bijeenkomsten van ‘zuster’verenigingen. Hiervoor willen we o.a. promotiemateriaal aanschaffen.  

 

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 jaren. 

 

4530  Reis- en verblijfskosten: deze post voorziet in vergoeding van niet declarabele reiskosten bij 

de eigen organisatie) van het bestuur en werkgroepleden.  

 

 

Vereniging:  € 18.078 

 

4710 Secretariaat vereniging coördinatie; werkzaamheden van de verenigingscoördinator zoals het 

voeren van de ledenadministratie, secretariaatswerkzaamheden voor het bestuur en werkgroepen 

en werkzaamheden voor themabijeenkomsten, de dagbijeenkomsten en activiteiten met betrekking 



 
 

tot het congres evenals de coördinatie ten aanzien van publicaties. Het begrootte bedrag is 

structureel en onderhavig aan de jaarlijkse kostenstijgingen. 

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. De kosten voor de 

postbus vallen ook onder deze kostenpost. 

4740 Bankkosten Triodos: het betreft hier de vaste kosten die de bank in rekening brengt. 

4750 Verzekeringen: de bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Met deze verzekering wordt het 

privévermogen van de bestuurder beschermd en is de eventuele vermogensschade (financieel 

nadeel voor de vereniging) gedekt. 

4760 ICT: betreft kosten voor de Provero website, de Webhosting, Dropbox, licenses e.d. Kosten zijn 

structureel en conjunctuur gevoelig.  

 

 

Bijeenkomsten en overige activiteiten:  € 48.972 

 

Uitgesplitst is op verzoek van de algemene ledenvergadering de kosten voor de bijeenkomsten. Het 

bestuur van de vereniging Provero wil in 2021, als het corona verantwoord is,  twee 

themabijeenkomsten alsmede het jaarlijkse congres in mei en een dagbijeenkomst november / 

december 2021 agenderen.  

De themabijeenkomsten (5010) zijn apart begroot. Uitgegaan wordt dat de themabijeenkomsten bij 

de leden ‘in huis’ worden gehouden of on line worden georganiseerd. Bij fysieke bijeenkomsten 

wordt er van uitgegaan dat Provero dat de catering op de twee bijeenkomsten financiert.  

Onder de post ‘5010 dagbijeenkomst’ is de huur en de catering van de accommodatie en de 

organisatie ondergebracht.  

De post ‘5020 Kosten Congres’ heeft betrekking op de huur van de accommodatie (tweejarig contract 

afgesloten met de Reehorst in Ede voor 2020 en 2021) en de catering, de kosten van het 

organisatiebureau, kosten verenigingscoördinator en budgetten voor externe sprekers. Het congres 

in 2020 is van fysieke bijeenkomst omgebouwd naar een online congres. Het bestuur is in gesprek 

met de Reehorst om deze variant binnen de bestaande overeenkomst toe te kunnen passen. 

Hiermee kan beter ingespeeld worden m.b.t. de corona-ontwikkelingen.  

De uitgaven met betrekking tot het congresmagazine (5021) zijn apart aangegeven.  

In 2021 zal de vereniging een of meerdere publicaties doen uitgaan in gedrukte vorm. Hiervoor is in 

de begroting in de post 5030  Publicaties 2021 voorzien. Omdat de post 5021 Congresmagazine in 



 
 

het jaar 2020 niet is aangesproken, wordt voorgesteld deze post door te schuiven worden naar het 

begrotingsjaar 2021 en op de balans per 1-1-2021 op te nemen. 

Voor nu niet te begroten uitgaven is ér een post 5030 Algemene uitgaven’ voorzien in de begroting. 

 

 

Inkomsten €  67.955 

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

(8020 en 8021) en sponsoren van het congres (8050). Niet leden kunnen bijeenkomsten bezoeken, 

het betreft hier voornamelijk bezoekers aan het congres (8030), die hiervoor apart betalen. 

In de begroting voor 2021 wordt uitgegaan dat er 90 organisaties lid zijn van Provero en dat er 80 

individuele leden zijn. De contributie voor 2021 wordt met 2% verhoogd, voor organisatieleden 

wordt de contributie € 538,50 voor individuele leden € 89,75; studentenleden blijven € 20,- betalen 

(bedragen zijn exclusief BTW).  

Provero heeft een aantal partners die het congres sponsoren. In de begroting van 2021 wordt 

uitgegaan van € 8.000,- aan sponsorbijdragen 

 

 

Sluitende begroting 

De begroting zal laat een overschot zien; het vermogen van de vereniging zal niet worden 

aangesproken.  

 

Louis de Nijs 

Penningmeester Provero 

oktober 2020 


