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1.BESTUURSVERSLAG
ALGEMEEN
Het Jaarverslag 2015 van de Landelijke Vereniging voor Vrouwenbelangen,
Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap is het eerste jaarverslag van het nieuwe
bestuur, dat is aangetreden op 16 januari 2016. Tot 28 november 2015 hebben de
vorige bestuurders de beslissingen genomen en het beleid gevoerd.
Na het overlijden van de vorige penningmeester, mevrouw Annemarie Nijenhuis
Hasselman, op 20 december 2015 heeft er een overdracht plaatsgevonden van de
financiële bescheiden aan de penningmeester mevrouw Ing. Paula van der Knaap –
van der Ham MSc BI ICM in januari 2016.
Het voorliggende jaarverslag is dientengevolge een verslag van financiële
beslissingen die niet onder verantwoordelijkheid van het zittende bestuur zijn
genomen.

1.1 Inschrijving
De vereniging is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nummer 40532261.

1.2 Doel en missie
“De vereniging stelt zich ten doel bij de vrouw het zelfbewustzijn betreffende haar
plaats in de samenleving te versterken. Zij wil bevorderen dat de vrouw in
samenwerking met en als gelijke van de man haar inzicht doet gelden. Zij streeft
naar gelijke vertegenwoordiging in alle organisaties op maatschappelijk, politiek en
sociaaleconomisch terrein. Daarnaast streeft zij naar een samenleving waarin
vrouwen en mannen een gelijk en gelijkwaardig aandeel hebben in het betaalde en
onbetaalde werk.” Statuten artikel

1.3 Samenstelling bestuur
Mw. Annemarie NijenhuisHasselman, optredend als penningmeester tot 28
november 2015.
Voorzitter, vacature sinds 25 oktober 2014
Mw. Ing. Paula van der Knaap – van der Ham MSc BI ICM, penningmeester sinds 25
oktober 2014.
Mw. dra. Artemis Westenberg, voorzitter ad interim vanaf 28 november 2015
Sinds de ALV van 25 oktober 2014 bestond het bestuur uit Annemarie Nijenhuis
Hasselman (penningmeester), en Paula van der Knaap, eveneens penningmeester,
benoemd door ALV.
Het bestuur van de regio ZuidHolland/Zeeland bestaande uit Artemis Westenberg,
voorzitter, Paula van der Knaap, penningmeester, Marja ten Berg en Welmoet Baan,
bestuursleden, traden op als bestuur ad interim voor het Landelijk bestuur om de
lustrumviering van Vrouwenbelangen (op 8 februari 2014 bestond VB 120 jaar) te
organiseren.
Op 28 november 2015 werd Annemarie NijenhuisHasselman als penningmeester
eervol gedechargeerd en daarmee ook het bestuur waarvan zij deel had uitgemaakt
en deel uitmaakte. Na deze ALV vond overdracht van de financiële bescheiden aan
Paula van der Knaap begin 2016 plaats.
Helaas waren er door ziekte van Annemarie door haar geen verzoeken om
contributiebetaling aan leden gestuurd, waardoor deze inning pas na overdracht aan
Paula in gang werd gezet.
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Dankzij inspanningen van Paula van der Knaap en Truus Houtepen begin 2016
werden de achterstallige contributies grotendeels alsnog betaald.

1.4

Jaarverslag

Het Jaarverslag 2015 van de Landelijke Vereniging voor Vrouwenbelangen,
Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap is het eerste jaarverslag van het nieuwe
bestuur dat is aangetreden op 16 januari 2016.

1.4.1. Ledenvergadering
Op 28 november 2015 werd in Utrecht de Algemene Ledenvergadering gehouden. De
financiële verantwoording over 2014 en de begroting voor 2015 werden goedgekeurd.
Op schriftelijk voorstel van de kascommissie, waarvan helaas geen der leden
aanwezig was, stemde de ledenvergadering in met het verlenen van decharge aan
het bestuur. In de plaats van de aftredende Ellen ZevenbergenVan Beek werd Wil
Post naast Hieke SnijdersBorst benoemd in de kascommissie.

1.4.2. Lustrum 120 jaar Vrouwenbelangen
Op 20 mei vond het 120 jarig lustrum plaats in de Koninklijke Roei en Zeil Vereniging
De Maas in Rotterdam. Zo’n 80 leden namen deel aan het lustrum.
De viering 120 jaar Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid
en Gelijk Staatsburgerschap vond plaats op 20 mei 2015 en had als thema ‘De
Gedroomde Positie van Vrouwen in Nederland’ waarbij de slogan ‘Soms heb je van die
dromen, die je wakker houden, tot je ze uitvoert’ Deze slogan had als doel onze
voortgaande strijd om vrouwen daadwerkelijke gelijkheid te geven en niet slechts
gelijke plichten, zoals het zelf in je onderhoud kunnen voorzien via arbeid, te
ondersteunen. De Koninklijke Roei & Zeilvereniging ‘De Maas’ was de locatie voor de
levendige discussie die de twee sprekers wisten te ontlokken aan de zo’n 80
aanwezigen.
In 1894 werd de Vereeniging voor Vrouwen Kiesrecht opgericht, ruim 120 jaar
geleden. In 1897 voldeed Aletta Jacobs aan het inkomenscriterium van de toenmalige
kiezers, maar het mocht niet baten. Zij mocht niet stemmen. Wel werd daarna
ogenblikkelijk de Kieswet aangepast, want men had bij het opstellen van de tekst
geen rekening gehouden met mogelijke vrouwelijke kiezers. Die moesten vooral
worden buitengesloten.
Pas op 19 september 1919, na een lange strijd samen met de leden van de
Vereniging voor Vrouwen Kiesrecht, kregen mannen en vrouwen gelijke kiesrechten.
Bijna 120 jaar na de oprichting van onze vereniging is het oorspronkelijke doel nog
steeds actueel: het bevorderen dat de vrouw in samenwerking met en als gelijke van
de man haar inzicht in de politiek doet gelden in zaken die alle burgers aangaan.
Sinds 1948 is dit doel erkend als een van de fundamentele mensenrechten. Het
realiseren daarvan is problematischer: over de mate waarin dit doel al is bereikt en
over de weg en het tempo waarlangs nog vooruitgang mogelijk zou zijn, lopen de
opvattingen uiteen, ook onder vrouwen. Voor het versnellen van het proces werden
meer wegen gekozen.
In haar inleiding wees voorzitter Artemis Westenberg ook op situaties waarin een
kritische opstelling van Vrouwenbelangen nodig blijft. Het geringe aantal vrouwen in
besturen, zoals kortgeleden bleek in de waterschappen, het (wereldwijde) verschil in
loon voor gelijk werk tussen mannen/vrouwen, het kleine percentage vrouwelijke
ondernemers (en professoren); het hardnekkig hanteren van de gebruikelijke
rolverdeling mannen/vrouwen in de media. Als vereniging dienen we ook alert te
blijven op een goede positie van meisjes in het onderwijs.
Prof. Dr. Marjan Schwegman, directeur van het NIOD (Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie) hield een voordracht over verzetsvrouwen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Hoewel vrouwen in alle rollen meevochten in het verzet, werden ze na
de oorlog door historici veelal buiten de geschiedboeken gehouden. Zo zijn zij in de
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boekenreeks van Loe de Jong vrijwel afwezig, op enkele uitzonderingen na zoals
Hannie Schaft, Truus van Lier en Reina Prinsen Geerligs. Die onzichtbaarheid komt
deels door wat men toen als verzetswerk zag. Mannen deden het z.g. echte
verzetswerk, zoals overvallen. Vrouwen hadden meestal een ondersteunende rol,
zoals koerierster. Dit doet absoluut geen recht aan het verzetswerk van vrouwen en
hoe breed dat was: bijvoorbeeld het onderbrengen van kinderen en onderduikers via
hun belangrijke netwerken van relaties en contacten.
Geke Rosier nam ons mee in de toekomst van vrouwen in Nederland en over de rol
die vrouwen kunnen spelen in digitale ontwikkelingen, waardoor steeds nieuwe
businessmodellen ontstaan. Ontwikkelingen als robots, die een deel van het
automatisch en controlerend werk overnemen. Geke vertelde zelf geïnspireerd te
worden door deze snelle veranderingen in de wereld van de informatietechnologie.
Geke zet zich in voor meer vrouwen in de IT, omdat ze daar op dit moment nog
ondervertegenwoordigd zijn. Niet omdat er geen IT opgeleide vrouwen zijn, maar
voornamelijk omdat bij werving bedrijven niet verwachten dat ook vrouwen de rollen
in de IT kunnen vervullen op ieder niveau.
Gerda Verhaar Eeuwijk trad op als discussieleidster waarbij de souplesse waarmee ze
de discussie binnen de tijd hield en toch recht deed aan alle sprekers en
vragenstelsters goed liet zien dat Gerda hier veel ervaring in heeft. Met een
netwerkborrel en een netwerkdiner werd het jubileum afgesloten.

1.4.3 Activiteitenoverzicht
In 2015 woonden vertegenwoordigers van Vrouwenbelangen vele bijeenkomsten bij
die door onze regering waren georganiseerd. Onderwerpen als ongelijke behandeling
van vrouwen in de gezondheidszorg (medicijnen worden voornamelijk op mannen
getest en hart en vaatziekten manifesteren zich anders bij vrouwen waardoor
vrouwen nodeloos sterven); de ongerealiseerde Millenium Development Goals
(MDG’s) en de doelen van Beijing +20 opgenomen in de 17 doelen van de
‘Sustainable Development Goals (SDG’s)
Ook werd Vrouwenbelangen vertegenwoordigd bij door het emancipatieveld
georganiseerde bijeenkomsten zoals Gelijk=Anders eind juni 2015, waar
gendergelijkheid en stereotypering aan de orde werden gesteld. Deze manifestatie
was een uitvloeisel van het 20 jaar eerder in Beijing opgesteld actieplan over gelijk
loon, recht op werk, op onderwijs, politieke participatie en het tegengaan van geweld.
Aan de orde kwam dat vrouwen wereldwijd 2/3 van het werk doen, maar slechts 10%
van het wereldinkomen verdienen en slechts 1% procent van alle bezittingen in
handen hebben.
Verder nam Vrouwenbelangen deel aan bijeenkomsten van het platform Gender en
Politiek, waaraan leden belangrijke bijdragen leverden. Een groot aantal knelpunten
werd gesignaleerd; gekozen werd voor de aanpak van enkele prioriteiten, namelijk
meer vrouwen in gemeenteraden en deelname van vrouwen aan de discussie over
onze democratie.
Vrouwenbelangen ondersteunde acties van ATRIA, zoals voor het Rapport
Vrouwenstemmen in de raad, waarin de ambities, belemmeringen en successen van
vrouwen in de lokale politiek centraal staan. Nog immer bestaan gemeenteraden
grotendeels uit mannen. In 2015 was 28% van de gemeenteraadsleden vrouw. Laag
in vergelijking met de landelijke en provinciale politiek, waarbij vrouwen uit etnische
minderheden nog slechter zijn vertegenwoordigd. Bovendien stromen vrouwen
relatief vaak tussentijds uit, vooral jonge vrouwen tot 40 jaar. Vrouwenbelangen acht
de politieke participatie van vrouwen zo belangrijk, omdat die politieke aandacht
brengt voor onderwerpen die vrouwen belangrijk vinden. Bovendien is er een
wetenschappelijk bewezen meerwaarde en een verhoogde effectiviteit van een divers
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samengesteld team (lees: met vrouwen en minderheden), en natuurlijk hoort de
bevolking van Nederland evenredig vertegenwoordigd te zijn in de politiek.
Vrouwenbelangen heeft in 2013 het 2e NAP 1325 ondertekend. Sinds die tijd is het
nationale actieplan uitgevoerd. Dit wordt gedaan in een samenwerking tussen de
regering en de NGO’s waaronder Vrouwenbelangen, gecoördineerd door Women
equals Men. Meer partijen initiatief (van alle partijen in de Tweede Kamer) heeft
vergaderd over de Syrische Vrouwen.

1.4.4 Overige activiteiten
In 2015 namen vertegenwoordigers van Vrouwenbelangen vele bestuursleden en
enkele gewone leden, waar mogelijk deel aan bijeenkomsten van onze regio’s en
werkgroepen en aan bijeenkomsten van Nederlandse leden van de IAW, de
International Alliance of Women, de koepel van kiesrechtverenigingen die in 1904
mede door ons werd opgericht.
Aan de driejaarlijkse internationale meeting van de IAW dat in 2015 plaatsvond in
Parijs, namen naast onze leden in het IAWbestuur, Lyda Verstegen als ere
voorzitter, Anje Wiersinga en Louise Deumer als bestuursleden en nog een aantal
andere leden deel.
Bestuurs en andere leden van onze vereniging namen deel aan bijeenkomsten van
de NVR, van Atria en van ProDemos, waaronder twee bijeenkomsten ter
voorbereiding aan de geplande viering van 100jaar vrouwenkiesrecht van 2017
2019.

1.4.5.

Internationale vertegenwoordigingen

Vrouwenbelangen is vertegenwoordigd door Nederlandse leden die in de diverse
lagen van de International Alliance of Women (bestuurs)functies hebben.
United Nations, Geneva: Lyda Verstegen, hoofd vertegenwoordiger IAW bij VN in
Genève, convener van de IAW Commission on Human Rights. Lyda is erevoorzitter
van IAW na haar voorzitterschap van 20102013
Council of Europe: Anje Wiersinga, vertegenwoordigt IAW bij de Raad van Europa en
is Convener van de Commission on Democracy, boardmember IAW, United Nations
New York, Main Representative.
European Women’s Lobby: Arina Angerman, vertegenwoordigt de IAW in het bestuur
van de European’s Women’s Lobby, online & offline networker. Het bestuur van de
European Women’s Lobby vergadert in Brussel.
Louise Deumer: IAW Board Member, IAW databank.
Joke Sebus: geen officiële functie bij IAW. Wel schrijft Joke de nieuwsbrief voor het
IAWnetwerk in Nederland. Van dit netwerk kan iedereen lid worden voor €25.
Mensen die alleen de nieuwsbrief willen ontvangen, maar geen lid willen worden van
het netwerk, dienen hun naam en adres bij Joke op te geven.
Deze leden van Vrouwenbelangen woonden ten behoeve van de doelstellingen van
Vrouwenbelangen een groot aantal internationale bijeenkomsten bij in Genève, Parijs
en New York, naast voorbereidende bijeenkomsten voor deze vergaderingen. Zo
kwamen op 14 januari veel leden van Vrouwenbelangen, IAWleden en
belangstellenden bijeen op een informele lunchbijeenkomst in Utrecht, waar een flink
aantal onderwerpen aan de orde kwamen. Naast de voorbereiding ten behoeve van
de Commission on the Status of Women van 20 maart 2015 met Beijing + 20 als
onderwerp werden ook de Nederlandse pensioenen, het geweld gericht tegen
vrouwen, vrouwenbesnijdenis in de EU, een protest tegen 28 kieslijsten met
overwegend mannen, het side event in CSW van de Raad van Europa over Arabische
vrouwen, het IAW congres van oktober 2015, en ‘Connecting Feminists by social
media’ in de Europese Vrouwen Lobby besproken.
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The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women (CEDAW), in 1979 aangenomen door de VN Algemene Vergadering wordt
vaak beschreven als een ‘internationale rechten van de vrouw’‐wet. CEDAW heeft
een preambule en 30 artikelen. Het definieert was discriminatie van vrouwen inhoudt
en heeft een nationaal actie plan opgesteld om zulke discriminatie uit te bannen.
Voorts werden in 2015 een aantal acties opgezet en in rapporten of voorstellen gevat
waaraan Vrouwenbelangen meewerkte: onder meer sprak de Schaduwrapportage
CEDAW 1.0 (VN Vrouwenverdrag) haar zorg uit over wegvallen van geldstromen van
de zuidelijke vrouwenorganisaties. De schaduwrapport over de uitvoering van het
Vrouwenverdrag door Nederland is onderschreven door Vrouwenbelangen.
In dit rapport wordt ondermeer zorg uitgesproken over de Funding for Leadership
Opportunities for Women 20162020 (FLOW2). Dit is een Nederlands fonds voor
vrouwenemancipatie. Weliswaar is er meer geld beschikbaar voor FLOW2, maar dat
gaat naar minder organisaties, waarvan geen in ‘the global south’ gevestigd zijn.
Bovendien zijn slechts twee van de negen organisaties exclusieve
vrouwenorganisaties.
Daarnaast diende Anje Wiersinga, als lid van de INGO van de Raad van Europa, een
voorstel in bij CEDAW over de Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche. Zij onderschreef in haar voorstel de brief van de Nederlandse
Vrouwenraad (NVR), maar ging in haar voorstel verder dan de NVR, omdat zij bij wet
een concrete maatregel ter bestrijding van gedwongen prostitutie en gedwongen
handelingen binnen sekswerk als eis opgenomen wil zien in de te verlenen
vergunning voor seksinstellingen. Anje wilde vooral dat “De werkers in
seksinstellingen worden geïnformeerd over hun rechten door deze rechten in voor
hen toegankelijke talen per werkruimte zichtbaar op te hangen; tevens wordt
vermeld, wat zij kunnen doen indien zij menen dat hun rechten geschonden worden”.
Anje stelde voor een dergelijke regel in de wet op te nemen in navolging van de
regel, die de Raad van Europa in April 2014 al in een soortgelijke aanbeveling heeft
opgenomen in Resolution 1983 “Prostitution, trafficking and modern slavery in
Europe” in para 12.1.6.5.
Resolutie 1983 luidt als volgt: “Require that information on the rights of sexworkers
as well as contact details of antitrafficking services be clearly displayed in
prostitution establishments”.
Deze regel zou een effectieve maatregel zijn om vrouwen – en mannen – die
gedwongen in de prostitutie werken en die vaak niet op de hoogte zijn van hun
rechten, te helpen uit hun situatie te ontsnappen. In Nederland heeft de
Gemeenteraad van Zeist deze regel al toegepast.
Ook Lyda Verstegen, vertegenwoordigster van IAW bij de VN in Genève heeft in
september 2015 een side event georganiseerd over Geboorteregistratie bij de
Mensenrechtenraad. Er zijn nog een aanzienlijk aantal landen waar de moeders hun
kinderen niet kunnen aangeven bij de burgerlijke stand, wat deze kinderen tot
statenloze burgers maakt. Overigens zijn ook veel vrouwen niet zelfstandig
ingeschreven bij de Burgerlijke stand, wat leidt tot statenloosheid bij het overlijden of
bij vermissing van hun echtgenoot.

1.4.6.

VN New York: Commission on the Status of Women 59

Zoals al jaren kwamen in maart 2015 ongeveer 4000 vrouwen bij elkaar tijdens
Commission on the Status of Women van de VN met als doel het vernieuwen van
gezamenlijke beleid en acties. Het NGO Committee on the Status of Women in
NewYork is verantwoordelijk voor de samenkomst van de NGOs in CSW en andere
VNbijeenkomsten en Anje Wiersinga en Lyda Verstegen werkten in New York
namens VB aan de bijeenkomsten over het beleid.
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De 8 doeleinden van de Millennium Development Goals (MDG’s) en de 12 doeleinden
van het Beijing+20 “Platform for Action” zijn niet volledig gerealiseerd. Met de 17
doeleinden van de nieuwe Sustainable Development Goals (SDG’s) stonden al deze
doeleinden op de Agenda van de Verenigde Naties van 2527 september 2015, de
zogenaamde UN POST 2015 Agenda. Regeringen van 193 landen onderhandelden
over wat men wil bereiken in de komende jaren.

1.4.7.

Raad van Europa

In december 2015 – is het laatste concept van de Schaduwrapportage VN
Vrouwenverdrag tbv de vergadering in 2016 ter ondertekening rond gestuurd – een
Engelstalige eindredactie moest nog geschieden. Dit laatste rapport is opgesteld met
input van Vrouwenbelangen voor de Presessie van het CEDAWComité begin maart
2016, waarin het Comité nadere vragen aan de Nederlandse regering formuleert (de
List of Issues & Questions). Dit ter voorbereiding van de ‘constructieve dialoog’ die
het CEDAWComité in oktober 2016 beoogt te hebben met de regeringsdelegatie.

1.4.8.

Zusterorganisaties

In april vierde de Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) haar
100 jarig bestaan, waaraan ook ATRIA een speciale themaavond over Aletta Jacobs
en het Vredescongres in 1915 besteedde. WILPF schonk een bronzen borstbeeld van
Aletta Jacobs aan de Carnegie Stichting, de eigenaar van het Vredespaleis.
Aletta Jacobs had reeds een borstbeeld in de Statenpassage van de Tweede Kamer, in
welk gebouw ook een commissiezaal haar naam draagt.

1.4.9.

Nieuwsflits en website

De website gaf zo goed mogelijk inzicht in de bijeenkomsten en evenementen die
mede door Vrouwenbelangen plaats vonden. De webredactie bestaande uit Alda van
ZijlHoek en Joke Sebus zette zich in voor tijdige en goede informatie aan de leden en
andere belangstellenden. Er kwam in 2015 geen reguliere nieuwsflits uit.
Alda van ZijlHoek beheert de Social Media en post actuele berichten voor
Vrouwenbelangen op Twitter en op Facebook. Dit is een aanzienlijke tijdsinvestering
per dag.
Facebook pagina van VB: 140 Likes en gemiddeld 90 lezers per week met een top
van 386 lezers in 1 week dit jaar.
Twitter account van VB: 476 volgers, welke elke dag in hun tijdlijn onze berichten
lezen.
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2.FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015
Toelichting op de samenstelling van het financiële jaarverslag 2015. Het Jaarverslag 2015
van de Landelijke Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk
Staatsburgerschap is het eerste jaarverslag van het nieuwe bestuur, dat is aangetreden
op 16 januari 2016. Tot 28 november 2015 hebben de vorige bestuurders de beslissingen
genomen en het beleid gevoerd.
Na het overlijden van de vorige penningmeester, mevrouw Annemarie Nijenhuis
Hasselman, op 20 december 2015 heeft er een overdracht plaatsgevonden van de
financiële bescheiden aan de penningmeester mevrouw Ing. Paula van der Knaap – van
der Ham MSc BI ICM in januari 2016. Helaas ontbraken facturen en offertes.
Het voorliggende jaarverslag is dientengevolge een verslag van financiële beslissingen
die niet onder verantwoordelijkheid van het zittende bestuur zijn genomen.

2.4.

Begroting en realisatie 2015, begroting 2016 VB NL

De penningmeester heeft eerst een kasboek en een grootboek opgesteld, die zijn
gebaseerd op de gegevens van de bankafschriften over het jaar 2015 van VB NL.
Hiermee zijn de baten en lasten in kaart gebracht, zie tabel 1.
De inkomsten van de begroting 2016 zijn samengesteld op basis van een schatting van
de ledenaantallen per begin 2016.

2.5.

Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2015

Er zijn verschillende bankrekeningen in gebruik. Een rekening courant met een
bijbehorende spaarrekening en een rekening die wordt gebruikt om de contributies op te
laten storten. Zoals eerder aangegeven vinden er in 2015 transacties plaats, die niet te
onderbouwen zijn met facturen of offertes, omdat deze gegevens niet beschikbaar zijn.
Dit wil overigens geenszins zeggen dat deze nooit aanwezig zijn geweest.
Daarnaast zijn er betalingen, aannemelijk ter goede trouw, gedaan, die niet direct zijn te
relateren aan bestuursbeslissingen van onze vereniging.
Wat opvalt zijn de forse rekeningen, die worden ingediend door de hostingpartij van de
website. Dit is ook de reden, dat er een andere hosting partij is aangezocht en een
overstap zo spoedig mogelijk in 2016 zal worden geïnitieerd.
In 2015 is er geen sprake van een actieve contributie inning. Het actueel overzicht van
de ledenadministratie ontbreekt. Tijdens verschillende communicatie momenten met
leden wordt aandacht gevraagd voor het storten van de contributie, waarbij gevraagd
wordt om dit te storten op de specifieke “contributie” rekening. Er wordt echter geen
contributie administratie bijgehouden. Dit maakt het moeilijk om leden te
enthousiasmeren om de contributie tijdig te voldoen, zodat een actueel overzicht van de
betalingen ontbreekt. Tevens blijkt uit de gegevens, dat giften niet apart zijn
geadministreerd.
In 2015 heeft er geen afdracht plaats gevonden aan de verschillende regio’s ter
financiële ondersteuning van de activiteiten.
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Grootboek 2015 VBL
BATEN
Grootboeknr Omschrijving
1000
contributie leden
1200
bijdrage ALV
2200
bijdrage uitjes
1500
rente (spaar)
2000
NVR
8000
IncassoPostbus??
8010
Digitene
Vrijval uit reserve website
Totaal
LASTEN
296
1001
2001
2500
3000
3001
3010
3500
3600
4000
4500
5000
6000
7000
8000
8010
9000
9010
9500

schrijfwaren
contributie leden/ regio's
NVR contributie
regionieuws
betalingsverkeer 444

REALISATIE 2015
€ 2.645,00
€ 235,00
€ 0,00
€ 360,44
€ 0,00
€ 5,12
€ 17,04
€ 3.262,60

€ 0,00
€ 35,00
€ 100,00
€ 0,00
€ 111,99

betalingsverkeer 167
Kosten Bank NW
ContributieIAW
Bestuurskosten
Lief en leed
rest.eigen bijdrage
Activiteiten
Bijdrage Buitenlandse
bijeenkomsten
locatie vergaderingen
IncassoPostbus??
Digitene
website
Domeinnamen
Diversen
Totaal

€ 1.150,85
€ 425,50
€ 216,87
€ 17,04
€ 144,65
€ 50,84
€ 0,00
€ 5.961,07

Exploitatie resultaat

€ 2.698,47

BEGROTING 2015
€ 5.500,00

BEGROTING 2016
€ 2.500,00
€ 200,00

€ 400,00

€ 350,00

€ 2.000,00
€ 7.900,00

€ 3.050,00

€ 2.100,00
€ 100,00
€ 125,00

€ 62,98
€ 70,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.575,35

€ 125,00

€ 1.500,00

€ 110,00
€ 100,00
€ 100,00

€ 2.500,00

€ 500,00

€ 1.500,00
€ 2.000,00

€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 200,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00
€ 50,84

€ 10.600,00

€ 4.910,84

€ 2.700,00

€ 1.860,84

Tabel 1: Overzicht baten en lasten, begroting en realisatie 2015, begroting 2016.

Eind 2014 is tijdens een bestuursvergadering aan de regio ZuidHolland/Zeeland door het
hoofdbestuur van VB gevraagd om het Lustrumfeest te organiseren. De hiervoor
gemaakte kosten zijn, naast de bijdragen van de leden, zijn door het hoofdbestuur
vergoed.
Eind 2015 is op verzoek van de regio NoordWest de bankrekening opgeheven in verband
met de toenemende bankkosten. Deze stonden niet in verhouding met het aantal
transacties. Door het wegvallen van de voorzitter van regio NoordWest, mevrouw Cock
Kerling zijn er weinig tot geen activiteiten meer geïnitieerd in deze regio. De regio kan
altijd een beroep blijven doen op VB NL betreffende de financiële vergoeding voor
activiteiten in de lijn met de doelstelling en missie van VB NL.
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2.6.

Balans per 31 december 2015 VB NL

ACTIVA
Vlottende Activa
Debiteuren
Omzetbelasting

Liquide middelen
Rekening courant
NL41 INGB 0000 1104 44
Spaarrekening
NL41 INGB 0000 110444
Rekening contributie
NL91 INGB 0005 1301 67
Totaal

31‐dec‐2014
nvt
nvt

31‐dec‐2015
nvt
nvt

651,51
38415,62
442,94
39510,07

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

31‐dec‐2014
28.510,07

Project reserves
Werkgroep M/V
Internationale activiteiten
Website
Nieuw project

3.000,00
3.500,00
3.000,00
1.500,00

31‐dec‐2015
28.311,60

1.500,00
1.000,00

605,58
35276,06 Lustrumfeest
929,96 Bestuurskosten /ALV's
36.811,60 Totaal

2.500,00

39.510,07

3.500,00
36.811,60

Tabel 2: Overzicht balans 2015.

In bovenstaande tabel is de balans opgenomen van 2014 en 2015, voor zover deze te
reproduceren is geweest aan de hand van de aangeleverde gegevens. De liquide
middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging, mits dit wordt besteed aan de
activiteiten ter ondersteuning van de, strategische, doelstelling van VB NL.

2.7.

Toelichting op de balans per 31 december 2015

In bovenstaande tabel 2 komt duidelijk naar voren dat er geen sprake is van een ”bezit”
zoals een kantoorpand of andere gebruiksgoederen. Er is dan ook geen afschrijving van
gebruiksgoederen.
Wel is er geld nodig voor contributie voor het kunnen deelnemen aan activiteiten van de
Nederlandse Vrouwen Raad en de International Alliance of Women.
De website is een verhaal apart. Zoals eerder is vermeld, zijn de facturen die door de
huidige hosting, ALVA Design, in rekening worden gebracht niet in verhouding met de
geleverde diensten. De website, die het bestuur een aantal jaren geleden heeft
uitgekozen vooral uit overweging om de kosten binnen de perken te houden, is erg
simpel en de service is gebrekkig. Er zijn reeds stappen ondernomen om de website
hosting door een andere partij te laten uitvoeren. Ook een vernieuwing van de website
staat op het programma. Hiervoor is extra geld gereserveerd, naast het onderhoudsgeld
voor de hosting. Opgemerkt moet hier worden, dat de websiteredactie de website vult,
maar dat zij niet verantwoordelijk is voor de keuze voor de huidige layout.

2.8.

Begroting 2016 en toelichting op de begroting 2016

Dit is het eerste financieel jaarverslag van het nieuwe bestuur van VB NL dat in januari
2016 is aangetreden. Het nieuwe bestuur heeft veel energie en moeite moeten steken in
het behouden van de ANBI status. De ANBI status was VB NL bijna ontnomen door het
gebrek van het aanleveren van gegevens en het ontbreken van een jaarverslag over
2014.
Het nieuwe bestuur is er veel aangelegen om de handelingen van de vereniging op een
correcte manier te verantwoorden en door middel van jaarverslagen te rapporteren,
zodat de ANBI status behouden blijft. Daarnaast vindt het bestuur het erg belangrijk, dat
er een goed inzicht is in kosten van buitenlandse activiteiten en een inzicht in giften van
leden voor buitenlandse activiteiten. Er wordt veel waarde gehecht aan rechtmatige
betalingen.
Op de begroting van 2016 staan lagere bedragen bij verschillende activiteiten. Dit komt
voort uit het feit, dat de inkomsten vanuit de contributies fors lager zijn dan een paar
jaar terug.
Voor het Lustrumfeest van 2019 zal ieder jaar 500 euro apart worden gezet bij het start
bedrag van 1500,00 euro, zodat er in 2019 minimaal 3500,00 euro beschikbaar is.
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3.

VERKLARING KASCOMMISSIE

De kascontrole commissie voor het financiële jaar 2015 bestond uit Hieke SnijdersBorst
en Joan Houtman Husen als commissie leden. Ankie Aeyelts Averink Winsemius is
voorzitter van deze kascontrole commissie geweest op 13 februari 2015.
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