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1.  

Onderwerp  Akkoord door ALV op Budget 2021  

Datum vergadering  ALV-1 juni2021 

Ingebracht door Marcel Vilain 

Afgestemd met  Naam  Datum 

Bestuur  4 mei 

Financiële Commissie    
 

Gevraagde actie  Akkoord door ALV 

2.  

Gevraagd besluit: 

De ALV wordt gevraagd akkoord te gaan, conform advies van de Financiele Commissie met het financieel beleid 

en budget 2021. 

Achtergrond (waarom / context / verwachte waarde / risico’s): 

Bijgevoegd is het Budgetvoorstel 2021. Ter referentie zijn ook het Budget en Realisatie 2020 opgenomen.  
 
Budget volgt zelfde opbouw als voorgaande jaren alleen hoogte bedragen wordt aangepast naar de nieuwe 
werkelijkheid 
De belangrijkste aanpassingen / verschillen ten opzichte van 2020 zijn: 
Contributies zijn aangepast op het ledenaantal per eind 2020; 
Sponsorbedrag is aangepast aan de nieuwe situatie waarin wij het contract met Microsoft hebben beëindigd en 
we met een aantal andere/nieuwe partners afspraken zijn gemaakt met gesloten beurs; 
Advieskosten zijn terug gebracht naar het normale niveau van voor 2020 toen we extra advies hebben ingezet 
tav de hernieuwde uitbesteding van de backoffice activiteiten; 
Uitgaven tav Secretariaat, Financiële Administratie, Kantoorkosten en Automatisering zijn conform het nieuw 
afgesloten contract inzake uitbesteding backoffice activiteiten; 
Innovation en groot onderhoud budget is beschikbaar voor de activiteiten die we zullen ontwikkelen om de 
vereniging nog aantrekkelijker te maken voor bestaande leden (zie hiervoor ook het overzicht op de volgende 
pagina). Vanaf volgend jaar zal deze post ook zo benoemd worde in de stukken.  
 
Onze groei ambitie wordt enerzijds uit het reguliere budget en anderzijds uit het projectbudget gefinancierd 
We hebben de ambitie uitgesproken om het leden aantal te verdubbelen. Om dat te ondersteunen zijn een 
aantal speerpunten benoemd. Voor een aantal van deze speerpunten is het budget opgenomen in het reguliere 
budget en voor een aantal zal er na planvorming en afstemming met de Financiële Commissie (zoals 
beschreven in het huishoudelijk regelement) projectbudget ingezet worden.  
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De financiële commissie geeft een positief advies tav financieel beleid en bijpassend budget voor het jaar 2021. 
Hierbij benoemt de financiële commissie nogmaals expliciet dat voor die initiatieven die nog niet van een 
budget zijn voorzien (dat zijn de initiatieven die hierboven gelabeld zijn met een blauw Euroteken) expliciet 
worden besproken met de Financiële Commissie op het moment dat de investering > 20.000 euro zal bedragen.  
Bestuur zegt dit toe.  
 
 

- “ 
Financiële Impact als niet voorzien in reguliere budget 
Zie budget 
3.  

Wie informeert welke in- en externe 
stakeholders  

Leden Bestuur  
 

 



RESULTAAT 2020/ BEGROTING 2021

Begroting 
2020

Werkelijk      
t/m 31-12

Begroting 
2021

begroting 
2019

OPBRENGSTEN
Contributies 1100/1200 € 205.000 181.493€      190.000€      225.000€   
Inschijfgelden 1110 € 0  €                           -   -€             500€          
Sponsoring 1300 € 12.000 6.380€          -€             15.000€     
Af: doorberekening participatie sponsoren 1410 € 0  €                           -   -€             (15.000)€    
Parade en Congres 2100 € 0  €                           -   -€              €                             -   
Publicaties, honoraria boeken en overig 1700 € 5.000 1.292€          2.500€          5.000€       
Certificering 2310 € 150.000 150.000€      150.000€      150.000€   
Award 2300  €                             -    -€              €                             -   

Keurmerk 1600 € 4.000  €         17.100 4.000€          5.000€       
De extra inkomsten komt doordat er 
aantal jaar geen factuur is gestuurd. 
Dit is december gecorrigeerd.

Overige opbrengsten 1600  €                          -    6.801€          -€              €                       -   
Totaal opbrengsten € 376.000 363.066€      € 346.500 € 385.500

KOSTEN EN LASTEN
Extern personeel 4000 € 65.000 59.190€        60.000€        115.000€   
Advieskosten 4100 € 30.000 15.000€        5.000€          1.600€       

Secretariaat 4110 €.          65.000 82.067€        30.000€        65.500€     

De overschrijding van €18.067 wordt 
veroorzaakt door de transitie kosten. 
Het laatste kwartaal is zowel door 
Goede Oranisatie als door Certificering 
BV gedeclareerd.



Financiële administratie 4120 € 18.000 21.163€        15.800€        17.000€     

Advertenties en Marketing (incl. Contenthuis)4200 € 56.500 94.053€        55.000€        56.500€     

De overschriijding van €37.355 is 
verorzaakt door de facturering van mei 
tot augustus van zowel SGN als Bert. 
(transitie kosten). Daarnaast kan een 
bedrag van €23.000 toegerekend 
worden aan leden activiteiten door de 
69 online meetings.Een bedrag van 
€8.000,- kan worden toegerekend aan 
de nieuwsbrief.

Congres 4210 € 5.000 -€             5.000€           €                             -   
Nieuwsbrief 4220 € 10.000 6.769€          8.000€          5.000€       
Inkoop publicaties 4230 € 1.800 646€             1.800€          
Award (incl. International) 4240 € 7.500 1.897€          10.000€        5.000€       
40-jarig jubileum 4250 € 0 325€             -€             30.000€     
Kosten businesspartners 4260 € 0 -€             -€             1.000€       
Certificering 4600 € 750 -€             -€              €                             -   
Keurmerk 4610 € 4.000 2.200€          4.000€          4.000€       

Ledenactiviteiten (incl. van Haren) 4700 € 37.500 46.754€        37.500€        15.500€     

De overschrijding van €9.146 is 
veroorzaakt door het symposium van 
14 december. Hier was een post van € 
10.000 voor gereserveerd (BV juni 
2020). De overschrijding is veroorzaakt 
door ons besluit (bv in november) om 
een reep te sturen aan de leden.De 
kosten hiervoor bedragen €5.122,39.De 
overige overschrijding van €4.024 kan 
toegerekend wordenn aan Award 
uitreiking

ledenactiviteiten YC € 8.500 2.338€          10.000€        
sponsoring onderzoek € 10.000 -€             10.000€         €                             -   Zijn in 2020 niet gedaan



Algemene bestuurskosten 4800 € 12.500 7.574€          13.250€        11.500€     
ISO standaardisatie 4810 € 0 -€             -€             9.000€       
Kantoorkosten 4820 € 3.000 2.126€          15.000€        3.000€       
Abonnementen en contributies 4830 € 10.000 8.891€          10.000€        11.000€     
Automatisering 4850 € 28.000 10.715€        20.000€        10.000€     
Algemene kosten 4900 € 2.500 680€             2.500€          1.000€       
Dubieuze debiteuren 5000 € 2.500 (2.235)€        2.500€          2.500€       
Innovation en groot onderhoud (€ 2.050) -€             30.000€        20.000€     
Totaal kosten en lasten € 311.000 360.153€      345.350€      € 384.100

Resultaat voor projecten 1.150€          
Resultaat vóór rente € 0 2.913,0€       
Rentebaten € 0 5,0€              
Netto resultaat € 0 2.918,0€       

INVESTERINGEN

Projecten Beschikbaar € 190.000,-- vanuit de reserve van € 376.603,-
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