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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2019 in Amersfoort   

Woensdag 17 april a.s. wordt in Congrescentrum De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH in 

Amersfoort (tegenover het station) onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. U bent vanaf 11.30 

uur welkom. 

Net als vorig jaar is er tijd om een broodje te 

eten, bij te praten met (oud)collega’s, kennis te 

maken met de bestuursleden of de 

informatiestands te bezoeken. De vergadering 

begint om 13.00 uur. Vanwege de centrale 

ligging hebben we weer voor de locatie 

tegenover het station in Amersfoort gekozen. 

Er zijn parkeermogelijkheden.   

Hoewel het land er beter voorstaat en iedereen 

koopkrachtverbetering is beloofd, merken we 

daar weinig van. De geloofwaardigheid van het 

kabinet heeft door de voortdurende discussie 

over koopkrachtplaatjes ernstige averij 

opgelopen. Vooral gepensioneerden voelen zich 

in de kou staan. Bij ons pensioenfonds is het 

risico van korting weliswaar klein, maar vooral 

door de knellende wettelijke regels is de kans 

op indexatie ook miniem. Als wij onze 

vergadering houden, zijn de verkiezingen voor 

Provinciale Staten achter de rug en is er zicht op 

de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer. 

Dat kan gevolgen hebben voor het 

kabinetsbeleid, ook op gebied van pensioenen.  

Voor de pauze worden de vaste, formele agendapunten afgewerkt. Ook zullen we Nicoline 

Maarschalk Meijer, de opvolgster van Freek Busweiler, aan u voorstellen. Zij is de eerste vrouw in het 

Verantwoordingsorgaan van PGB! 

Na de pauze zal Freek Busweiler, die namens de gepensioneerden zitting heeft in het bestuur van 

PGB, een kijkje geven in de keuken van het pensioenfonds. Daarna is het woord aan Martin van 

Rooijen, dan nog Tweede Kamerlid voor 50 Plus, maar vanaf mei beoogd fractievoorzitter voor zijn 

partij in de Eerste Kamer. Hij moet als geen ander kunnen voorspellen welke kant het met de 

pensioenen op gaat binnen het nieuwe politieke landschap. 

Het laatste programmaonderdeel heeft net als vorig jaar een ludiek karakter. De Brabantse 

cabaretier Mark van de Veerdonk komt nogmaals langs om te vertellen wat we hebben geleerd van 

de wijze lessen die hij ons vorig jaar heeft gegeven. 

Na deze afsluiting van onze jaarvergadering is er nog gelegenheid voor een hapje en drankje. 

 

Bijgesloten vindt u de vergaderstukken alsmede een aanmeldformulier. 
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Verdere zaken: 

*Bestuurslid Piet Rietkerk, verantwoordelijk voor de financiën, is aftredend en herkiesbaar. Tot de 

vergadering kunnen - mits ondersteund door minimaal 25 handtekeningen van leden en 

akkoordverklaring door de voorgedragen kandidaat - tegenkandidaten worden gemeld bij het 

secretariaat. E-mail: secretariaat@vvgpgb.nl 

 *Net als vorig jaar zijn er informatiestands van onder meer VGZ (collectieve 

ziektekostenverzekering) en PGB. Medewerkers van PGB proberen graag uw vragen te 

beantwoorden. Als u nu al vragen kunt formuleren is dat handig. 

*Aanmelden kan via het aanmeldformulier of via onze website: www.vvgpgb.nl.  

Vragen kunnen worden aangeleverd via het formulier of via een link naar internet. 

Het formulier kan zonder postzegel (antwoordnummer) worden geretourneerd.  

 

Ik zie u graag op woensdag 17 april! 

 

Met vriendelijke groet,   

 

Jos van Rijsingen 

Voorzitter Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB   

 

 

 

NB: Een fotograaf maakt op deze dag foto’s die ook vertoond worden op een beeldscherm. Mocht u 

er geen prijs op stellen dat u op de foto komt, dan kunt u dat kenbaar maken aan de fotograaf. 

mailto:secretariaat@vvgpgb.nl
http://www.vvgpgb.nl/
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Vergaderstukken 

 

Agenda Algemene Ledenvergadering VVG-PGB, 17 april 2019 

 
Programma: 
11.30 uur: Inloop met aanmelden, informatiebalie, kennis maken, 

informatiemarkt, broodjeslunch, etc.  
 

13.00 uur: Opening en welkomstspeech voorzitter 
 
13.10 uur: -    Mededelingen   

- Notulen ALV 2018 
- Jaarverslag 2018, secretaris  
- Financiën: jaarrekening 2018, begroting 2019, contributie 2020, 

bevindingen kascommissie, voorstel tot decharge bestuur, 
benoeming nieuw lid kascommissie 
 

14.00 uur: -    Bestuursverkiezing:  
Bestuurslid Piet Rietkerk, verantwoordelijk voor de financiën is 
aftredend en herkiesbaar 

- Voorstellen: Nicoline Maarschalk Meijer wordt voorgesteld als 
lid van het Verantwoordingsorgaan 
 

14.15 uur: Rondvraag  
 
14.30 uur: Pauze (koffie, thee, fris)  
 
15.00 uur:  Presentatie Freek Busweiler, namens VVG-PGB lid van het bestuur 

van Pensioenfonds PGB 
 

15.30 uur:  Presentatie Martin van Rooijen, kamerlid 50Plus en beoogd 
fractievoorzitter 50Plus in de 1e Kamer 
 

16.00 uur:  Ludieke afsluiting 
 
16.30 – 17.30 uur: Informele afsluiting met borrel, fris en knabbel 
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Concept notulen Algemene Ledenvergadering woensdag 11 april 2018 in De Eenhoorn, Amersfoort 

 

Datum:       11 april 2018 

Locatie:      Congrescentrum De Eenhoorn, Amersfoort 

Aanwezig:  Circa 250 leden 

Voorzitter:  Jos van Rijsingen 

1. Door wijziging van het beleid van de NS is gratis reizen voor onze leden naar de ALV niet 

meer mogelijk. Maar toch is er met circa 250 leden sprake van een goede opkomst. 

 

2. De ouverture, het nieuwste presentatiefilmpje van het dit jaar 65 jaar jonge Pensioenfonds  

PGB, breekt direct de ban. De goede sfeer wordt nog door de voorzitter verhoogd als hij in 

zijn welkomstspeech onderzoek doet naar de leeftijd van het oudste aanwezige lid. Dit blijkt 

de heer Ter Broeke uit ’s Heerenberg te zijn. Hij wordt in mei 87. 

Vervolgens wijst de voorzitter op de situatie van de VVG-PGB. Een stabiel tot licht stijgend 

ledental van ruim 12.500 en financieel gezond. Aandacht wordt gevraagd voor de vacature 

lid Verantwoordingsorgaan. De voorkeur gaat uit naar een vrouw.  

De plannen van KNVG, onze koepel, de krachten te bundelen met zusterorganisatie NVOG 

komen vervolgens aan de orde. Hoever die samenvatting zal gaan, moet nog blijken. Maar 

mede door de inzet van betrokkenen is er enige beweging zichtbaar in de maatschappelijke 

discussie. 

Vooral over de lage rekenrente en de mogelijke hervorming van het pensioenstelsel. 

 

3. De notulen van de jaarvergadering 2017 worden zonder opmerkingen vastgesteld. Het 

jaarverslag van de secretaris wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

4. Penningmeester Piet Rietkerk doet verslag over de financiën. De groei van het eigen 

vermogen zorgt voor enige vragen en vooral het feit dat er nog geen beleid is over het 

maximum van die groei. Met de toezegging daarover als bestuur een beslissing te nemen 

gaan de leden akkoord.  

 

De begroting,  waarin de budgetten voor verbetering van de digitale communicatie (met 

bijna € 15.000) en bestuurskosten (met bijna € 5.000) worden verhoogd wordt goedgekeurd. 

De kascommissie, bestaande uit Liesbeth Rijpma en Tom Hommel, adviseert het bestuur 

decharge te verlenen, hetgeen door de vergadering vervolgens wordt gedaan. Jan Rabelink 

volgt Liesbeth Rijpma op als lid van de kascommissie. 
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5. Aftredend en herkiesbaar bestuurslid Tonnie Klein Hemmink wordt herkozen. Hans Brader 

treedt af en is niet herkiesbaar. Er wordt geen opvolger gekozen. Het bestuur wordt 

teruggebracht tot zeven leden. Henk van der Rijst is nu vicevoorzitter. Wel is er de 

mogelijkheid dat een lid dat zich aanmeldt voor het bestuur zonder portefeuille op proef 

meedraait.  

 

Vervolgens wordt van Hans Brader afscheid genomen na een bestuursperiode van twaalf 

jaren. Braders verdienste voor de VVG-PGB is groot. Niet alleen door zijn bestuurlijke 

ervaring, maar vooral door de diplomatieke wijze waarop hij orde weet te scheppen in 

moeilijke vraagstukken. De voorzitter maakt dat duidelijk met: “Jij verwoordde dat zo dat 

niemand kwaad kon worden. Zelfs niet als iemand op zijn nummer werd gezet.” 

 

6. Freek Busweiler wordt door de voorzitter voorgesteld als beoogd bestuurslid PGB namens de 

gepensioneerden en voorgedragen door de VVG. 

 

7.  Tijdens de rondvraag merkt Jan Rabelink op dat de organisatie goed is verwoord in het 

rapport Organisatie, taken en activiteiten. Hij wijst tevens op het derde lustrum in 2021 met 

de woorden “elk lustrum moet je koesteren.” 

Een ander lid vraagt of het niet mogelijk is dat er met inachtneming van de geheimhouding 

een betere communicatie komt vanuit het Verantwoordingsorgaan naar de achterban. 

8. Na de pauze geeft PGB-bestuurder Rob Heerkens een geslaagde presentatie over de wijze 

waarop het pensioenfonds 25 miljard zo goed en verantwoord mogelijk beheert. 

 

9. Mark van de Veerdonk zorgt voor een ludieke afsluiting zodat iedereen met een goed gevoel 

aan de nazit begint. 

 

Jaarverslag 2018 secretaris VVG-PGB 

Een jaar met diverse gezichten. Zo kan 2018 het beste worden omschreven. 

Het slechte nieuws was het overlijden van onze ex-voorzitter Victor Doorn. 

Zeven jaren, van 2010 tot 2016, was hij niet alleen de voorzitter van onze 

vereniging, maar ook de man achter de groei van onze club Hij stuwde via 

wervingscampagnes de VVG van 700 naar 12.000 leden. Een gezwel in zijn 

hoofd zorgde voor het gedwongen verlaten van het schip. Zijn strijdlust leek 

succes op te leveren en op de ALV op 11 april zag hij duidelijk weer de 

zonzijde. Maar het genezingsproces werd niet veel later wreed verstoord.  

In zijn naam zal ik op de ALV denken aan alle dierbaren die ons in 2018 zijn ontvallen 

Het leek verder het jaar van de verandering te worden. De geluiden over een Pensioenakkoord 

waren immers optimistisch. Maar toen het tot een beslissing moest komen, ging alles verkeerd. En 

alsof dat nog niet erg genoeg was, kwam er ook nog een behoorlijke daling van de beurskoersen 

achteraan. Met dat slechte nieuws verdween de kleine hoop dat eindelijk weer eens de pensioenen 
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zouden kunnen worden geïndexeerd.  In het laatste kwartaal liepen de fondsen behoorlijke klappen 

op en landelijk liep de gemiddelde dekkingsgraad aan het einde van het jaar terug van 108 % naar 

104 %. Bij PGB eindigde de beleidsdekkingsgraad in 2018 op 108,7 %.   

Gelukkig was niet alles in 2018 somber. We kunnen terugkijken op een geslaagde jaarvergadering in 

Amersfoort.  Een dag om niet snel te vergeten. Het was immers een vergadering die onlosmakelijk 

was verbonden met Hans Brader. Op die woensdag was Brader als vicevoorzitter niet meer 

herkiesbaar. Zijn verdienste voor de VVG-PGB was groot.  De vacature Brader werd intern vervuld, 

maar er was ook een nieuwe functie te melden. In de persoon van Freek Busweiler, die als beoogd 

bestuurder van de PGB door ons aan onze leden werd voorgesteld. Enthousiast heeft hij de kans 

gegrepen die hij kreeg. En de wijze waarop geeft aan 2018 ook een zonzijde.  

Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar inclusief de ALV negen keer. Daarnaast was er intensief 

contact via telefoon of conference calls. Uiteraard was de financiële positie van ons Pensioenfonds 

PGB een punt van bespreking in elke vergadering. De financiële positie is verbeterd, maar is nog 

steeds niet op het peil om eindelijk na een periode van tien jaren zonder aan de leden toegekende 

toeslag het pensioen met de prijzen mee te laten stijgen. De pensioenpremie is nog niet helemaal 

kostendekkend. De premies zijn dit jaar landelijk licht gestegen. Voor een op de drie deelnemers van 

bedrijfstakpensioenfondsen is de premie verhoogd. Niet bij PGB overigens. Voor de 74.842 actieven 

in de basisregeling bedraagt de premie evenals in 2018 24%.  In het algemeen wordt gesteld dat de 

huidige pensioenpremie niet veel hoger kan.   

Voorzitter Jos van Rijsingen, Tonnie Klein Hemmink en Nicoline Maarschalk Meijer 

vertegenwoordigen ons in het Verantwoordingsorgaan (VO). Nicoline Maarschalk Meijer is in het VO  

een nieuw gezicht. Zij heeft de plaats ingenomen van Freek Busweiler.  Zij houden voor ons duidelijk 

een vinger aan de pols.  

Ook over onze koepelorganisatie, de KNVG, is veel gesproken het afgelopen jaar. Bestuurslid Henk 

van der Rijst heeft als commissielid een voorname rol vervuld in de voorbereiding van de 

fusieplannen tussen onze KNVG en de NVOG.  De fusie wordt 22 mei besproken in de 

ledenvergadering van de NVOG en 5 juni in de ledenvergadering van de KNVG. Als het proces volgens 

plan verloopt zal de nieuwe organisatie 26 juni zijn beslag krijgen in een constituerende vergadering. 

Bestuurslid Thijs Reuder is namens de VVG binnen de KNVG actief voor de zorgverzekering. 

De Ledenwerving is het afgelopen jaar succesvol verlopen. Daardoor is het ledenpeil ondanks het 

overlijden van een aantal leden nog steeds stabiel: ruim 12.000. Stabiel blijven is ook het 

uitgangspunt voor de toekomst. We zijn niet tegen groei, maar niet ten koste van veel geld en 

inspanningen. Met het huidige aantal leden kunnen we in elk geval invloed uitoefenen. 

Aan verbetering van de communicatie wordt hard gewerkt. De nieuwe website is positief ontvangen 

en ons magazine ExPress scoort goed, terwijl ook de Nieuwsbrieven door de lezers goed worden 

gespeld. Daarvoor is dank verschuldigd aan de makers die veel tijd steken in de actualiteit en het 

verbeteren van het product dat kan worden gezien als het gezicht van de VVG-PGB. 

Niemand zit trouwens stil. We staan ook open voor initiatieven van de leden. Mochten die er zijn dan 

kunnen deze worden gericht via email of telefoon. Dat kan via secretariaat@vvgpgb.nl of via 

info@vvgpgb.nl of telefonisch aan ondergetekende: 053-5728313. 

Hans van den Berghe. 

mailto:secretariaat@vvgpgb.nl
mailto:info@vvgpgb.nl
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Financieel jaarverslag 2018 

1. Inkomsten en uitgaven. 

 

  

2017

werkelijk begroot werkelijk +/- 2017 +/- begroot

1. Contributie 112.014  112.500     112.577    563             77                   

2. Overige inkomsten 1.668       2.100          2.070         403             -30                  

2.1 Rente 68              100              70                3                  -30                  

2.2 Advertentie opbrengst 1.600       2.000          2.000         400             -                       

Totaal Inkomsten 113.681  114.600     114.647    966             47                   
-                                

3. Bestuur 9.039       14.000        12.647       3.609         -1.353           

3.1. Reiskosten 5.809       4.000          4.019         -1.789        19                   

3.2. Vergader- /Verblijfkosten 1.925       2.500          1.619         -306            -881               

3.3. Vacatievergoeding -                 6.000          5.570         -430               

3.4 overige kosten 1.305       1.500          1.439         134             -61                  

-                       
4. Alg. ledenvergadering 14.228     12.500        17.386       3.158         4.886             

-                       

5. Voorlichting en publiciteit 32.131     47.000        43.042       10.910       -3.958           

5.1 Ontwerp en redactie (incl. website) 6.175       15.000        15.906       9.731         906                 

5.2 Drukwerk, Porti,Tchn.beheer Website 25.957     32.000        27.136       1.180         -4.864           

-                       

6. Ledenbeheer en belangenbehartiging 9.587       14.000        7.250         -2.337        -6.750           

6.1. Werving en behoud van leden 9.587       10.000        7.250         -2.336        -2.750           

6.2. Belangenbehartiging leden -                 4.000          -                   -                   -4.000           
-                       

7. KNVG 15.765     15.625        15.366       -399            -259               
-                       

8. Administatie 2.287       3.500          2.493         205             -1.007           

8.1. Ledenadministratie 2.118       3.000          2.138         19                -862               

8.2. Overige admin. Kosten 169           500              355             186             -145               
-                       

83.037     106.625     98.185       15.147       -8.440           

Saldo 30.644     7.975          16.462       -14.182     8.487             
-                       

2018

Totaal uitgaven:

     Inkomsten

     Uitgaven:

Staat van inkomsten en uitgaven

VVG-PGB
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Toelichting op de Staat van Inkomsten en Uitgaven 2018. 

Algemeen. 

Het jaar 2018 is afgesloten met een positief saldo van 16.462 euro.  Dat is ruim 14.000 

minder dan 2017 en ruim 8.400 meer dan begroot. Het verschil t.o.v. 2017 is een gevolg van 

hogere uitgaven van ruim 15.000.  T.o.v. begroot zijn de kosten 8.400 onder begroot.  

 

De nadere toelichting hierop is:  

 

Inkomsten 

 

 

Bij de contributieopbrengst zien we een duidelijke afname van de groei. De toename door 

aanwas nieuwe leden komt in de buurt van de daling van het aantal leden door bedanken of 

overlijden. De advertentieopbrengst van 2.000, is die van de plaatsing van twee advertenties 

in ExPress. 

Uitgaven 

Bestuurskosten 

 

 

De ontwikkeling van de bestuurskosten zijn een gevolg van de invoering van een 

vacatievergoeding gepaard met een daling van de reiskostenvergoeding. Het aantal 

vergaderingen was twee lager dan in 2017. 

 

2017

werkelijk begroot werkelijk +/- 2017 +/- begroot

3. Bestuur 9.039       14.000        12.647       3.609         -1.353           

3.1. Reiskosten 5.809       4.000          4.019         -1.789        19                   

3.2. Vergader- /Verblijfkosten 1.925       2.500          1.619         -306            -881               

3.3. Vacatievergoeding -                 6.000          5.570         -430               

3.4 overige kosten 1.305       1.500          1.439         134             -61                  

2018

2017

werkelijk begroot werkelijk +/- 2017 +/- begroot

3. Bestuur 9.039       14.000        12.647       3.609         -1.353           

3.1. Reiskosten 5.809       4.000          4.019         -1.789        19                   

3.2. Vergader- /Verblijfkosten 1.925       2.500          1.619         -306            -881               

3.3. Vacatievergoeding -                 6.000          5.570         

3.4 overige kosten 1.305       1.500          1.439         134             -61                  

-                       

2018
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Algemene ledenvergadering 

 

 

Deze kosten zijn hoger door o.a. een uitgebreider programma. 

 

Voorlichting en publiciteit 

  

 

De toename van deze kosten t.o.v. 2017 waren begroot. Enerzijds eenmalige kosten voor het 

opzetten van een nieuwe website (onder 5.1) en groei technische kosten voor de gedrukte 

nieuwsbrieven en magazines en voor beheer Website (onder 5.2). Deze laatste kosten 

konden nog redelijk onder de begroting blijven.  

 

Ledenbeheer en belangenbehartiging 

 

 

Kosten voor werving en behoud van leden zijn lager dan begroot en vorig jaar door het niet 

uitvoeren van begrote mogelijke wervingsacties en het niet meer verstrekken van het in 

2017 nog wel verstrekte presentje aan nieuwe leden. De nieuwe leden die eind 2018 zijn 

geworven hebben het eerste jaar van hun lidmaatschap vrijstelling van contributie gekregen. 

 

 

  

2017

werkelijk begroot werkelijk +/- 2017 +/- begroot
4. Alg. ledenvergadering 14.228     12.500        17.386       3.158         4.886             

-                       

2018

2017

werkelijk begroot werkelijk +/- 2017 +/- begroot

5. Voorlichting en publiciteit 32.131     47.000        43.042       10.910       -3.958           

5.1 Ontwerp en redactie (incl. website) 6.175       15.000        15.906       9.731         906                 

5.2 Drukwerk, Porti,Tchn.beheer Website 25.957     32.000        27.136       1.180         -4.864           

2018

2017

werkelijk begroot werkelijk +/- 2017 +/- begroot

6. Ledenbeheer en belangenbehartiging 9.587       14.000        7.250         -2.337        -6.750           

6.1. Werving en behoud van leden 9.587       10.000        7.250         -2.336        -2.750           

6.2. Belangenbehartiging leden -                 4.000          -                   -                   -4.000           
-                       

2018
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2. Balans 

 

 

Toelichting op de Balans 2018 

Het vermogen (kapitaal plus voorziening) is in 2018 van 131.800 gestegen naar 146.900. 

Deze stijging is veroorzaakt door het positieve saldo in 2018. 

De hoge post van nog te betalen kosten is veroorzaakt door het pas in 2019 ontvangen van 

de factuur van PGB-pensioendiensten voor de door hen voor ons in regie hebben van de 

uitgevoerde werkzaamheden m.b.t. drukken en verzenden van zowel ExPress als de 

wervingsbrieven.   

 

 

 

 

 

 

Piet Rietkerk, penningmeester van de  

VVG-PGB, geeft zijn toelichting op de 

financiële cijfers tijds de ledenvergadering van 

2018  

Balans 2017 2018

Bezittingen

Betaalrekening 25.604 39.121

Spaarrekening 125.144 125.211

Nog te ontvangen 1.068 70

Totaal bezittingen 151.816 164.402

Vermogen en schulden

Kapitaal per 1 januari 91.169 121.813

Resultaat 30.644 15.066

Kapitaal ultimo 121.813 136.879

Voorziening kosten nieuwe activiteiten 10.000 10.000

Nog te betalen 20.002 17.523

Totaal Vermogen en schulden 151.816 164.402
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Begroting 2019 

 

Toelichting  

Het saldo is ca 17.500 lager dan in 2018 als gevolg van voornamelijk 4 posten: lagere 

inkomsten (- 1.000),  hogere kosten voor Ledenbeheer en belangenbehartiging leden  

(+9.750)  en voor de KNVG  (+10.000). De kosten van Voorlichting en publiciteit zijn lager      

(– 3.600).  

 

 

2017

werkelijk begroot werkelijk begroot +/- 2018

Inkomsten
1. Contributie 112.014      112.500 112.577 111.500 -1.077 

2. Overige inkomsten 1.668           2.100 2.070 2.100 30

2.1 Rente 68                 100 70 100 30

2.2 Advertentie opbrengst 1.600           2.000 2.000 2.000 0

Totaal Inkomsten 113.681   114.600 114.647 113.600 -1.047 

Uitgaven:
3. Bestuur 9.039           14.000 12.647 12.000 -647 

3.1. Reiskosten 5.809           4.000 4.019 3.000 -1.019 

3.2. Vergader- /Verblijfkosten 1.925           2.500 1.619 2.000 381

3.3. Vacatievergoeding 6.000 5.570 6.000 430

3.4 overige kosten 1.305           1.500 1.439 1.000 -439 

4. Alg. ledenvergadering 14.228         12.500 17.386 17.600 214

5. Voorlichting en publiciteit 32.131         47.000 43.042 39.400 -3.642 

5.1 Ontwerp en redactie (incl. website) 6.175           15.000 15.906 9.000 -6.906 

5.2 Drukwerk, porti, techn. beheer website 25.957         32.000 27.136 30.400 3.264

6. Ledenbeheer en belangenbehartiging 9.587           14.000 7.250 17.000 9.750

6.1. Werving en behoud van leden 9.587           10.000 7.250 7.000 -250 

6.2. Belangenbeh. Leden/leden services -                    4.000 0 10.000 10.000

7. KNVG 15.765         15.625 15.366 25.600 10.234

8. Administatie 2.287           3.500 2.493 3.000 507

8.1. Ledenadministratie 2.118           3.000 2.138 2.500 362

8.2. Overige admin. Kosten 169               500 355 500 145

Totaal uitgaven: 83.037     106.625 98.185 114.600 16.415

Saldo 30.644     7.975 16.462 -1.000 -17.462 

2018 2019Begroting 2019 
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De nadere toelichting op deze posten is: 

1. Lagere inkomsten. 

De contributie wordt lager begroot a.g.v. het feit dat 2019 het eerste jaar is dat de nieuwe 

leden in het beginjaar geen contributie hoeven te betalen en dat er sprake is van een 

geringere toename van het aantal nieuwe leden. 

2. Voorlichting en publiciteit 

De begroting van de kosten van voorlichting en publiciteit zijn lager dan in 2018 omdat in dat 

jaar een eenmalige uitgave is gedaan van bijna 6.900 voor het opzetten van een nieuwe 

website. Daar staan onder deze post hogere kosten voor drukwerk, porti en technisch 

beheer website van 3.300. 

3. Belangenbehartiging leden 

De kosten voor ledenbeheer en belangenbehartiging leden zijn hoger dan in 2018 omdat een 

bedrag van 10.000 is begroot voor het mogelijk al of niet regionaal, organiseren van 

activiteiten.  

4. Bijdrage voor de KNVG 

In het fusieproces tussen de KNVG en de NVOG is er sprake van de mogelijkheid dat een 

beroep moet worden gedaan op de KNVG-leden om deze fusie ook financieel mogelijk te 

maken. Ook is denkbaar dat een beroep op ons wordt gedaan om bij te dragen aan het 

bestrijden van extra kosten in verband met de landelijke pensioenafspraken die gemaakt 

kunnen gaan worden.  

 

--oo-- 

 

 

 

 

Mark Verdonk zal, net als in 2018, weer zorgen 

voor een humoristische afsluiting van de 

ledenvergadering. 


