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Jaarverslag secretaris 
  
2015 was een zeer enerverend jaar! Het HB en de ledenraad zijn in het voorjaar en het najaar in 
vergadering bijeen geweest te weten; de jaarvergadering in april en de najaarsvergadering in november. In 
de jaarvergadering, die toegankelijk is voor alle leden van onze NKvF, waren leden uit diverse regio’s 
aanwezig. Een prettige en goede ontwikkeling.  
 

Het hoofdbestuur is zeven keer in vergadering bijeengekomen. Eén vergadering in combinatie met de 
websitecommissie en de redactie. 
 
Er is in het afgelopen jaar weer veel via de digitale snelweg gewerkt, dit om de vergaderkosten zo laag 
mogelijk te houden. Ook het secretariaat heeft veel gebruik gemaakt van deze digitale weg.  
Waar mogelijk zijn alle vragen opgelost.  
 

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van twee regio’s te weten; regio 4 en regio 29, de laatste per 
01-01-2016. Ons 50-jarig Jubileum in combinatie met de Vriendendag was een groot succes. 
De Botanische Tuinen Utrecht zagen er prachtig opgesierd uit. Vele vrijwilligers hebben de handen uit de 
mouwen gestoken om dit te realiseren, Geweldig! Veel leden zijn deze dagen op bezoek geweest maar 
vooral het bezoek op de jubileumdag was overweldigend. Wij kunnen met elkaar terug kijken op een mooi 
50-jarig jubileum. 
 

Ik vond het ook dit afgelopen jaar weer een eer om voor u en onze fuchsiavereniging deze inspanningen te 
mogen doen.  
 
Margo Vaandrager-Wulffele 
 
 

Jaarverslag ledensecretaris 
 
In het jaar 2015 hebben we in totaal 88 nieuwe leden ingeschreven.  
Via Read & View kregen we 18 nieuwe leden binnen. 
De actie "leden werven leden" leverde ook weer verschillende nieuwe leden op.  
De aanbrenger van een nieuw lid kreeg daarvoor een bon toegestuurd, in te leveren bij kwekers of 
servicepunten van de regio's. 
 
De leden van de opgeheven regio's werden ingedeeld bij andere regio's. Ieder kon te kennen geven bij 
welke regio hij/zij ingedeeld wilde worden. 
 
10  personen kregen het vergulden speldje voor 40-jarig lidmaatschap waarvan er 7 op de Jubileumdag te 
Utrecht aanwezig waren om het speldje in ontvangst te nemen.  
Dit jaar was deze uitreiking extra feestelijk i.v.m. ons 50-jarig jubileum. 

Een persoon is voor die tijd overleden. 
 
Het zilveren speldje voor 25-jarig lidmaatschap werd aan 58 mensen uitgereikt. 
 
Bericht van overlijden hebben we ontvangen van 26 leden. 
 
Tiny van de Sande-de Beer 
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Jaarverslag redactie Fuchsiana 
 
De redactie bestond het gehele jaar uit: 
 Dominicus Bergsma, secretaris, 
  Sjaak Loef, redactievoorzitter en eindredacteur, 
  Ria Nauta, advertenties, 
 Gerard Rosema, algemene zaken. 

   
Vanaf de februari-editie 2015 is de lay-out van Fuchsiana gewijzigd en heeft een meer eigentijdse uitstraling 
gekregen. De redactie heeft veel positieve reacties op deze aanpassing mogen ontvangen. 
 
Gerard Rosema deelde op 13 oktober 2015 mede dat hij met ingang van 1-1-2016 zal terugtreden als 
redactielid. Dit in het kader van het terugbrengen van allerlei vrijwilligersactiviteiten waaronder die voor de 
NKvF. Hij zal nog wel voor bijdragen/kopij zorgen, maar niet meer op reguliere basis. 

 
In 2015 waren er 6 redactievergaderingen, te weten op 10-02-2015, 14-04-2015, 09-06-2015, 18-08-2015, 
13-10-2015 en 15-12-2015 allen in Ermelo. 
 
In samenwerking met de websitecommissie is afgesproken dat adverteerders die een jaar lang adverteren in 
Fuchsiana gratis een logo met een link naar hun eigen website krijgen op de website van de NKvF voor de 
duur van een jaar. Tevens zullen adverteerders in de regiobladen hier ook gebruik van kunnen maken. 

Hopelijk zullen de regio’s hiervan kunnen profiteren bij het werven van adverteerders voor hun regiobladen. 
 
Op 27 oktober 2015 heeft een afvaardiging van de redactie een gesprek gehad met Editoo over de 
mogelijkheden tot continuering en het aanpassen van het contract per 1 juli 2016. 
 
Dominicus Bergsma 
 
 

Jaarverslag UTC  
 
Per groep worden de activiteiten in 2015 weergegeven. 
 
Beschrijvingsgroep: 
Deze heeft  14 maart 2015 haar jaarvergadering gehouden bij Sigrid van Schaik. 
Deze groep heeft het afgelopen jaar maar liefst 200 cultivars beschreven! Prachtig! 
Minder fraai is het vertrek van twee belangrijke bestuursleden, samen met een aantal "gewone" leden. 
 
Begeleidingscommissie Keuringen (BCK): 
Heeft dit jaar weer 3 keuringen georganiseerd. In totaal werden 27 planten aangeboden, waarvan 13 
planten werden genomineerd. 

Ook hier zijn twee bestuursleden opgestapt voor wie vervangers zullen worden gezocht. 
                     
Botanische Groep: 
Deze is 7 maart bij elkaar geweest in de Bilt. De volgende vergadering vond plaats op 30 mei 2015 bij de 
Familie de Boer in Blesdijke. 
De laatste vergadering van 2015 heeft  op 11 juli 2015 bij de Familie Hoefakker in Bennekom. Bijna de hele 
groep was aanwezig. 

 
  



 

4 

Veredelingsgroep en Studiegroep Winterharde Fuchsia's: 
Beide groepen zijn dit jaar door verschillende oorzaken niet bij elkaar geweest. Mogelijk zullen beide 
groepen worden samengevoegd. 
 
Kortom: 2015 was voor de UTC een turbulent  jaar. Diverse mensen hebben om verschillende redenen hun 
steun aan bepaalde groepen opgezegd of hebben zelfs hun lidmaatschap van de NKvF opgezegd. Zo is de 
Beschrijvingsgroep bijna in zijn geheel opgestapt en heeft een prominent lid van de Veredelingsgroep 
opgezegd. 
Ook de Begeleidingscommissie Keuringen heeft twee belangrijke leden verloren. 
In 2016 zal een speciale UTC-vergadering worden belegd om de gerezen problemen op te lossen en  hiaten 
in de organisatie weer op te vullen. 
 
Gerard Rosema  
 

 

Jaarverslag websitecommissie  
 
Na een jaar voorzitterschap van de websitecommissie is mij gevraagd hier een verslag over te schrijven. Ik 
zou er een website mee kunnen vullen zoveel is er gebeurd. In negatieve zin maar zoveel meer in positieve 
zin en daarop zou ik verder willen gaan. We hopen alle kinderziektes te hebben overwonnen maar 
ongetwijfeld zal er nog wel eens een tegenslagje komen. Wees er van overtuigd dat wij allen ons uiterste 

best doen om het voor een ieder zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. 
 
Sinds april 2015 draait de nieuwe website, en dat was een hele operatie. De oude website onderhouden en 
daarnaast de nieuwe te laten proefdraaien was niet mogelijk. Daarom hebben we er voor gekozen om direct 
over te gaan. Met uitleg van de webmasters Germ Wentink en Ton van der Vorst op de jaarvergadering kon 
elke regio aan de slag. Er waren zeker knelpunten, en jammer is dan ook dat verschillende leden niet het 
geduld hadden om er met de webmaster en de commissie over te praten maar gelijk hoog van de toren 
bliezen en daarna de vereniging hebben verlaten. Bij een verschil van mening moet er gepraat kunnen 
worden om tot elkaar te komen en die gelegenheid werd niet genomen. Wij betreuren dat, zeker omdat er 
ontzettend veel werk is verricht door de commissie om de site interessant te krijgen voor iedereen en dat 
ook de mensen die nog geen lid zijn en de site bezoeken voldoende te zien krijgen waardoor ze geïnspireerd 
raken om lid te worden. 
 
Zo heeft ieder lid van de commissie nu een aantal punten op de site waar hij of zij verantwoordelijk voor is. 
Zodra we er een vastomlijnde lijst van hebben ontvangt u die ook, zodat u ook weet bij wie aan te kloppen. 
Wanneer u een vraag plaatst moet hij automatisch bij de persoon komen die hem kan verwerken en daar 
wordt aan gewerkt. Veel dingen zijn al te zien en te gebruiken zoals de cultivarinventarislijst en vele 
bijbehorende foto’s; de activiteitenkalender en het forum worden al heel druk bezocht. Uitgebreide 
informatie van de UTC is al aanwezig, UTC staat voor Uitgebreide Technische Commissie, waar vele artikelen 
zijn te vinden over de botanische groep, de beschrijvingscommissie en de winterharden groep. Ook is er vele 
malen geklikt op de logo’s/links van de adverteerders in Fuchsiana, die op de homepage staan. Wij zijn 
verbaasd dat de site zoveel bezoekers heeft en het overtreft ver onze verwachtingen. 
 
Dan nu de positieve verwachting voor komend jaar. We verwachten van u respons op hetgeen er geboden 
wordt, we streven naar wat meer adverteerders, in het kleine maar hopen ook zeker grotere adverteerders 
te kunnen aantrekken. Nu al kunnen de adverteerders in de regiobladen een logo met link krijgen naar hun 
eigen website. En de adverteerders in fuchsiana krijgen bij een jaarcontract ook een logo met link naar hun 

eigen website. Wanneer u in groten getale de site blijft bezoeken zal dat ook positief aantrekkelijk worden 
voor adverteerders en denkt u ook eens aan onze adverteerders wanneer u voor de aanschaf van iets 
nieuws staat. 
 
Joke Koek-Caspers 
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Jaarverslag bibliotheek 
 
In het jubileumjaar was de bibliotheek vertegenwoordigd op de jubileumshow in Utrecht. 
Er was toch wel veel belangstelling voor de boeken, er werd veel in gekeken. 
 
Veel van de boeken, die in de bibliotheek dubbel aanwezig waren, heb ik kunnen verkopen. 
Er zijn geen boeken uitgeleend en er kwamen wel geleende boeken retour. 

 
Momenteel zijn nog de volgende boeken onder de leden uitgeleend: 
13 Nederlandstalig 
 6 Engelstalig 
 1 Duitstalig 
 1 Franstalig 
 

De bibliothecaris beheert ook de “Fuchsia-naambordjes”. 
Heel erg veel mensen hebben Joke en mij complimenten gegeven voor de keurige benaming van alle 
tentoongestelde planten. 
 
Wellicht is dit een aansporing voor elke regio, die een show gaat organiseren, om ook gebruik te maken van 
deze mooie bordjes. Wij komen ze gratis bij u plaatsen. 
 

Fon Koek 
 
 

Jaarverslag Vriendendag  
 
2015 is voor onze NKvF een heel bijzonder jaar. Het 50-jarig bestaan van onze vereniging. Vanaf mei 2014 
is al begonnen met de voorbereiding voor de viering van dit heuglijke feit. 
Een commissie van wijzen toog erop uit om hiervoor een mooie locatie te zoeken.  
Na wat zoeken kwamen we terecht bij de Botanische Tuinen van Utrecht. Prachtige tuinen, waar we al twee 
keer eerder onze Vriendendag hebben gehouden. 
 
Een mooi plan werd op papier gezet voor een jubileumshow en de Vriendendag. 
Vrijdag 31 juli werd begonnen met de opbouw van de show. Het weer was uitstekend en op woensdagavond 
5 augustus maakten we tevreden een rondje over de prachtig opgezette show, waaraan veel leden uit 
diverse regio’s hun medewerking hebben verleend. 
Ook tijdens de show, van 6 t/m 9 augustus, hadden we over medewerkers geen klagen voor zowel ’s 
morgens het verzorgen van de planten als overdag bij diverse werkzaamheden. 
Wat was het gezellig in de kas waar we op een voortreffelijke manier verzorgd werden met koffie, thee, 
soep en broodjes. Ieder keek ernaar uit om er even tussenuit te knijpen naar de keuken. 
 

Woensdag 6 augustus ging de show open voor het publiek en de reacties waren geweldig. Het was een 
waar sprookje. Na twee heel mooie en gezellige dagen was op zaterdag om tien uur de officiële opening van 
onze vriendendag. De nieuwe plant NKvF 50 werd gedoopt door onze voorzitter samen met de veredelaar, 
Hans Rijkers. Om half twee in de kas de receptie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Veel leden 
maakten van de gelegenheid gebruik om even acte de présence te geven. Het was zeer gezellig onder het 
nuttigen van een natje en een droogje. Ook EuroFuchsia was met veel mensen vertegenwoordigd, zij 
spraken hun lof uit over de show en vriendendag. 

 
Veel stands stonden op het grote grasveld opgesteld en er was voor ieder wat wils. 
Ook de wedstrijden zoals de plantenwedstrijd en de fotowedstrijd waren wederom een groot succes. 
Jammer dat de uitreiking van de prijzen niet door ieder bijgewoond kon worden door de vele activiteiten die 
er waren. Zo ook de keuring van nieuwigheden in de kas. 
We mogen terug zien op een prachtige Vriendendag met zoals altijd prachtig weer. De weergoden zijn altijd 
met ons. Zondag 9 augustus om zes uur begonnen we met de afbraak en maandag 10 augustus ’s avonds 

zag alles er in de tuin weer uit als voorheen en mochten we terug zien op een zeer geslaagde jubileumshow 
en een zeer gezellige en onvergetelijke Vriendendag 2015. 
 
Nogmaals dank aan ieder die hier een steentje aan heeft bijgedragen. 
 
Huub Steeghs 
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Jaarverslag penningmeester 
Balans 
Activa 

ACTIVA

Apparatuur

Apparatuur 1.249 1.249

Totaal apparatuur 1.249 1.249

Liquide middelen

ABN Amro Rek.crt. 280 572

ABN Amro Vermogens Spaarrekening 55.185 54.348

ING Rek.crt. 166 1.177

ING Vermogen Spaarrekening 83.717 106.618

ING Ledensecretariaat 3.950 4.971

Totaal liquide middelen 143.298 167.686

Vorderingen

Debiteuren 529 681

Totaal vorderingen 529 681

Voorraden

Voorraad verzamelbanden 0 614

Voorraad jubileumspeldjes 654 126

Totaal voorraden 654 740

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 841 926

Nog te ontvangen bedragen 1.389 2.036

Totaal overlopende activa 2.230 2.962

TOTAAL ACTIVA 147.960 173.318

Balans per 31-12-2015 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
31-12-2015 31-12-2014

bedragen in € bedragen in €
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Passiva 
 

PASSIVA

Afschrijving apparatuur

Afschrijving apparatuur 832 416

Totaal afschrijving apparatuur 832 416

Eigen vermogen

Kapitaal 73.395 82.048

Resultaat boekjaar -11.784 -2.653

Totaal eigen vermogen 61.611 79.395

Reserves

Statutaire reserve 34.034 34.034

Reserve jubileumjaar 2020/2015 1.033 9.033

Activiteitenfonds 13.135 13.135

Reserve uit legaten en erfenissen 596 630

Totaal reserves 48.798 56.832

Vreemd vermogen

Saldo regio's in bewaring 3.785 2.609

Totaal vreemd vermogen 3.785 2.609

Kortlopende schulden

Crediteuren 66 367

Totaal kortlopende schulden 66 367

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten 46 46

Vooruit ontvangen contributies 32.822 33.653

Totaal overlopende passiva 32.868 33.699

TOTAAL PASSIVA 147.960 173.318
0

Balans per 31-12-2015 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
31-12-2015 31-12-2014

bedragen in € bedragen in €
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Resultatenrekening 
 

2015 2014

Ontvangsten

Contributies 43.217 45.279

Rente 1.389 2.036

Advertenties 2.311 2.385

Opbrengsten Vriendendag 1.107 406

Overige opbrengsten 1.533

Opbrengsten uit reservering 9.000

Dotatie uit kapitaal 6.000

Opbrengst verkopen 45 30

Totaal ontvangsten 64.602 50.136

Uitgaven

Afdracht aan de regio's 16.502 17.328

Attenties 897 366

Relatiegeschenken en speldjes 5.625 923

Contributies en abonnementen 178 265

Assurantiekosten 393 234

Drukwerk 10.660 9.633

Diverse vergoedingen 1.087 1.468

Telefoonvergoedingen 239 147

Portikosten 604 797

Kantoorartikelen 1.193 564

Bank- en administratiekosten 975 990

Vergaderkosten 3.413 2.736

Reis-en verblijfkosten 1.585 907

Diverse kosten jubileumshow 4.756

Diverse kosten jubileum 6.205

Kosten Werkgroep toekomst 230

Autokostenvergoeding 10.601 6.914

Verzendkosten Fuchsiana 5.947 5.947

Diverse huren 1.266 921

Algemene kosten 2.187 917

Afschrijvingskosten 1.031 474

Kosten reservering 55-jarig jubileum 1.000 1.000

Inkoopwaarde verkopen 42 28

Resultaat boekjaar -11.784 -2.653

Totaal uitgaven 64.602 50.136
0

Resultatenrekening 2015 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €
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Kostenplaatsenoverzicht 

Werkelijk 2015 Begroot 2015 Werkelijk 2014

Ontvangsten

Contributies 43.217 42.900 45.279

Rente 1.389 2.000 2.036

Advertenties 2.311 2.000 2.385

Opbrengst Vriendendag 406

Overige opbrengsten UTC 20 100

Overige opbrengsten jubileumcommissie 1.232

Overige opbrengsten EuroFuchsia 1.050

Overige opbrengsten Leden en ledenwerving 223

Overige opbrengsten Bibliotheek 115

Dotatie reservering jubileum 9.000 9.000

Dotatie uit kapitaal t.b.v. jubileum 6.000 6.000

Opbrengst verkopen 45 0 30

Totaal ontvangsten 64.602 62.000 50.136

Kpl Uitgaven

500 Bestuur en beheer

Attenties 183 200 45

Contributies en abonnementen 120 200 120

Portikosten 7 50

Kantoorartikelen 75 100 137

Bank- en administratiekosten 291 250 258

Vergaderkosten 1.190 700 830

Kosten Werkgroep toekomst 0 300 230

Autokostenvergoeding 1.265 1.000 1.180

Diverse vergoedingen 200 200 200

Diversen 0 100

Totaal 500 Bestuur en beheer 3.331 3.100 3.000

501 Ledenraad

Vergaderkosten 1.616 1.350 1.327

Autokostenvergoeding 1.606 2.000 1.420

Diversen 7

Totaal 501 Ledenraad 3.222 3.350 2.754

502 UTC

Attenties 10 85

Drukwerk 66 12

Portikosten 37 64

Kantoorartikelen 62 94

Administratiekosten 150

Reclamekosten 750

Vergaderkosten 261 500 695

Reis- en verblijfkosten 35 23

Autokostenvergoeding 1.130 2.750 1.253

Afschrijvingskosten apparatuur UTC 416 416

Diversen 126 600 165

Totaal 502 UTC 2.143 4.750 2.807

Kostenplaatsenoverzicht 2015 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €
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Werkelijk 2015 Begroot 2015 Werkelijk 2014

503 Regio's

Afdracht aan de regio's 16.502 17.200 17.328

Assurantiekosten 258 250 234

Autokostenvergoeding 128

Diversen 75

Totaal 503 Regio's 16.888 17.450 17.637

504 Jubileumcommissie

Autokostenvergoeding 718

Vergaderkosten 122

Diverse kosten jubileum 24.099

Reservering 50-jarig jubileum 15.000 1.000

Reserveringen 55-jarig jubileum 1.000 1.000

Totaal 504 Jubileumcommissie 25.099 16.000 1.840

505 Redactie

attenties 39

Drukwerk 9.349 9.500 9.349

Diverse vergoedingen 250 400 225

Telefoonkosten 50 10

Portikosten 24 50 109

Kantoorartikelen 34 66

Administratiekosten 50

Vergaderkosten 381 300 348

Autokostenvergoeding 547 500 443

Diversen 100

Totaal 505 Redactie 10.624 10.950 10.550

Verzendkosten Fuchsiana 5.947 6.000 5.947

Totaal 505 Redactie incl. verzending 16.571 16.950 16.497

506 EuroFuchsia

Attenties

Contributies en abonnementen 100 50

Vergaderkosten 1.255 1.500 200

Reis- en verblijfkosten 1.001 1.650 340

Diversen 1.670

Totaal 506 EuroFuchsia 3.926 3.250 590

507 Leden en ledenwerving

Attenties 30 166

Relatiegeschenken/ledenbinding 936 1.050 923

Drukwerk 554 550 86

Telefoonkosten 125 100 135

Kantoorartikelen 310 300 227

Administratiekosten 214 400 237

Portikosten 141 800 599

Bankkosten 470 800 495

Diverse vergoedingen 242 200 180

Diversen 100 120

Inkoopwaarde verkopen jubileumspeldjes 42 28

Totaal 507 Leden en ledenwerving 3.064 4.300 3.196

Kostenplaatsenoverzicht 2015 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €
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Werkelijk 2015 Begroot 2015 Werkelijk 2014

508 Servicepunt

Assurantiekosten

Afschrijvingskosten 614 57

Totaal 508 Servicepunt 614 0 57

509 Public relations en bibliotheek

Autokostenvergoeding 170 100 143

Diversen 5 5

Totaal 509 Public relations en bibliotheek 175 100 148

510 Vriendendag

Attenties 70

Drukwerk 116

Telefoonkosten 2

Portikosten 7

Kantoorartikelen 35

Reis- en verblijfkosten 406

Autokostenvergoeding 1.028

Diverse vergoedingen 200

Algemene kosten 692

Kosten reservering Vriendendag

Totaal 510 Vriendendag 0 0 2.556

511 Landelijke wedstrijdcommissie

Attenties 35

Drukwerk 71

Portikosten 7 11

Kantoorartikelen 92

Autokostenvergoeding 121 200 123

Diverse vergoedingen 125 125

Algemene kosten 81 50 43

Diversen 50

Totaal 511 Landelijke wedstrijdcommissie 461 300 373

512 Websitecommissie

Attenties 145

Contributies en abonnementen 58 95

Vergaderkosten 270 272

Reis- en verblijfkosten 65

Autokostenvergoeding 354 607

Diverse vergoedingen 360

Diversen 750

Totaal 512 Websitecommissie 892 750 1.334

Resultaat -11.784 -8.300 -2.653

-11.784 -8.300 -2.653

Totaal uitgaven 64.602 62.000 50.136

Kostenplaatsenoverzicht 2015 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €
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Specificatie jubileum 

 

2015

bedragen in €

Ontvangsten

Opbrengst verkoop watervaste pennen 130

Ontvangen cadeau onder couvert 50

Opbrengst plantenverkoop 55

Opbrengst loterij 997

Opbrengsten uit reservering 9.000

Dotatie uit kapitaal 6.000

Totaal ontvangsten 16.232

Uitgaven

Attenties 455

Relatiegeschenken 4.689

Assurantiekosten 136

Drukwerk 691

Telefoonvergoedingen 114

Portikosten 390

Kantoorartikelen 616

Reis- en verblijfkosten 460

Diverse kosten jubileumshow 4.756

Diverse kosten jubileum 6.205

Autokostenvergoeding 5.279

Overige algemene kosten 308

Totaal uitgaven 24.099
0

Resultaat jubileum 2015

Ten laste van kapitaal -7.867

Totaal resultaat jubileum 2015 -7.867

Specificatie jubileum 2015- Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
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De cijfers in grafieken 
 
Kosten 2015 per kostenplaats, afgerond op hele euro’s: 
 

 
 
 
 
Vergelijking kosten 2013 t/m 2015 
Kosten per kostenplaats in percentages van de totale kosten: 
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Toelichting jaarverslag penningmeester 

 
 
Toelichting Balans 
 
Algemeen 
De NKvF sluit 2015 af met een negatief resultaat van € 11.784,--. Dit wordt mede veroorzaakt door extra 

vergaderingen met diverse commissies en betreffende diverse commissies. Dit is nodig om de banden 
binnen de NKvF te versterken. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor het jubileum. Dit wordt 
acceptabel geacht omdat dit activiteiten voor de leden betreft, gehouden ter gelegenheid van het 50-jarig 
bestaan van de vereniging. De NKvF had helaas wel te maken met tegenvallende opbrengst uit verkoop van 
planten tijdens het jubileum waardoor de opbrengsten lager zijn dan verwacht. 
 
Statutaire reserve 
Volgens bestuursbesluit d.d. 22-03-2007 is de algemene reserve (statutaire reserve) vastgesteld op het 
aantal leden per 1 april x de jaarcontributie, afgerond naar boven op een veelvoud van € 10.000,--. Voor 
2015 zou de algemene reserve 1689 x 26 = 43.914, afgerond € 50.000,-- moeten bedragen. Aangezien het 
totale kapitaal dit bedrag ruimschoots overtreft is het aanvullen van de statutaire reserve tot € 50.000,-- niet 
zinvol. 
 
Apparatuur 
Op de balans is in 2014 een post apparatuur en een post afschrijving apparatuur opgenomen. Door de UTC 
is hardware aangeschaft als vervanging van verouderde apparatuur. In de activa is de aanschafwaarde 
hiervan opgenomen en in de passiva de afschrijving. Het saldo van deze twee posten is de boekwaarde per 
ultimo boekjaar. Het gaat hier om een laptop voor de BCK, een laptop voor de beschrijvingsgroep en een 
scanner voor de beschrijvingsgroep. Deze hardware wordt in drie jaar afgeschreven waardoor de kosten 
verdeeld over drie jaar op de exploitatie drukken. 
 
Overlopende activa 
De post nog te ontvangen bedragen bestaat uit de rente op de spaarrekeningen die we in 2016 ontvangen. 
De post vooruitbetaalde kosten bestaat uit kosten die betrekking hebben op de acceptgiro’s voor de 
contributie van 2016 en het serviceabonnement voor het boekhoudpakket. 
 
Eigen vermogen 
Het kapitaal is € 6.000,-- lager dan waarmee het in 2014 is geëindigd. Dit wordt veroorzaakt door de dotatie 
van € 6.000,-- uit het kapitaal ten gunste van het jubileum. 
 
Reserve uit legaten en erfenissen 
Het saldo op deze post wordt overeenkomstig de doelstelling van de vereniging gebruikt voor de in 2014 in 
het leven geroepen Mieke Meursing trofee voor een nieuwe fotowedstrijd. 
 

Saldo regio’s in bewaring 
Het saldo van regio 2 - Groningen is inmiddels conform statuten en afspraken overgemaakt naar de 
desbetreffende regio's. Het huidige saldo betreft regio 4 - Flevoland, in 2015 opgeheven. Ook dit saldo zal 
twee jaar in bewaring blijven bij het hoofdbestuur. 
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Toelichting resultatenrekening 
 
Ontvangsten: 

 
Rente 
Helaas is gebleken dat de rentestand ook in 2015 weer verder kon dalen. Gelukkig werken de Nederlandse 
banken nog niet met negatieve rente. We blijven hopen dat de aantrekkende economie uiteindelijk ook een 
gunstig effect gaat hebben op de rentestand. Switchen van spaarrekeningen blijkt ook niet meer de manier 
om hogere rendementen te behalen. 
 
Advertentieopbrengsten 
De verkochte advertenties door de redactie is in 2015 iets gedaald en komen op € 2.061,--. In de 
advertentieopbrengsten zitten tevens opbrengsten voor advertenties in de nieuwe brochure. Dit bedrag van 
€ 250,-- komt ten gunste van Leden en ledenwerving. 
 
Opbrengst verkopen 
Hierop staat de omzet uit verkoop van speldjes voor jubilarissen geboekt. Enkele leden hebben een 
vervangend exemplaar gekocht omdat hun exemplaar verloren was gegaan. 
 
 
Uitgaven: 
 
Relatiegeschenken en speldjes 
De NKvF heeft te maken met een toenemend aantal jubilarissen. Conform afspraak binnen het hoofdbestuur 
worden de speldjes voor 40 jaar lidmaatschap uitgereikt tijdens de Vriendendag. Het hoofdbestuur zal dit 
continueren om zodoende extra aandacht te schenken aan dergelijke langdurige lidmaatschappen. Als dit 
niet mogelijk blijkt zal een van de leden van het hoofdbestuur persoonlijk het speldje uit gaan reiken. Ook 
zitten de attenties voor de leden, ter gelegenheid van het jubileum uitgereikt, in deze post opgenomen. 
 
Assurantiekosten 
De assurantiekosten betreffen de aansprakelijkheidsverzekering, die tevens geldt voor alle regio’s. De premie 
is gebaseerd op het aantal leden op enig moment waarna achteraf, maar niet jaarlijks, verrekening plaats 
vindt.  
 
Drukwerk 
De post drukwerk is hoger dan in 2014 door het drukken van nieuwe brochures en foldermateriaal ten 
behoeve van het jubileum. 
 
Kantoorartikelen 
De hoogte van deze post, vergeleken met 2014, is te verklaren door extra kosten voor het jubileum. 
 
Vergaderkosten 
Deze post valt hoog uit door extra vergaderingen van het hoofdbestuur met en betreffende diverse 
commissies, zoals verwoord onder Balans algemeen. Daarnaast zijn er ook vergaderkosten geboekt voor het 
jubileum. 
 
Afschrijvingskosten 
In 2015 is voorraad verzamelbanden voor Fuchsiana, in het oude formaat, afgeschreven voor een bedrag 
van € 614,40. Er is geen interesse meer voor verkoop en de banden worden alleen nog gebruikt als prijs bij 
de loterij met Vriendendag. Daarnaast vallen hier de afschrijvingskosten van de UTC-hardware onder. 
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Toelichting kostenplaatsenoverzicht 
 
Ontvangsten 
Omdat in 2015 voor diverse onderdelen en commissies ontvangsten zijn geboekt is dit in dit jaarverslag 
onder Kostenplaatsenoverzicht uitgesplitst verantwoord. 
Overige opbrengsten UTC bestaat uit de verkoop van een oude kleurenkaart. 
Overige opbrengsten jubileumcommissie bestaat uit diverse opbrengsten, nader gespecificeerd in het 
overzicht specificatie jubileum. 
Overige opbrengsten EuroFuchsia bestaat uit de eigen bijdragen van de deelnemende collega verenigingen. 
Overige opbrengsten Leden en ledenwerving bestaat uit speldjes, door dhr. Cornet kosteloos toegestuurd. 
Omdat deze wel als voorraad op de balans moeten staan is dit geboekt als overige opbrengsten. 
Overige opbrengsten bibliotheek bestaat uit de opbrengst van de verkoop van overtollige boeken tijdens de 
jubileumdagen. 
 

500 Bestuur en beheer 
Bij deze kostenplaats valt de stijging in vergaderkosten en autokostenvergoeding op. Dit wordt veroorzaakt 
door de eerder genoemde extra vergaderingen met en betreffende diverse commissies. 
 
502 UTC 
Hier zijn de afschrijvingskosten voor apparatuur zichtbaar, zoals al genoemd in de toelichting bij de balans. 
Deze apparatuur wordt in drie jaar afgeschreven waardoor de aanschafkosten verdeeld over drie jaar in de 

exploitatie verwerkt worden. 
 
504 Jubileumcommissie 
Om de jubileumcommissie volledig inzichtelijk te maken is in het kostenplaatstenoverzicht alleen een 
totaalverwerking opgenomen. Voor een specificatie wordt u verwezen naar pagina 12, waar een nadere 
uitwerking is opgenomen. 
 

505 Redactie 
De kosten bij de redactie zijn op hetzelfde niveau gebleven. De kosten voor het drukken en verzenden 
worden per kwartaal met voorschotnota's in rekening gebracht. Niet benutte aantallen blijven staan als nog 
af te nemen en worden niet terugbetaald. Het woord voorschotnota wordt niet geheel juist gehanteerd door 
de drukker. In 2016 zal de redactie een nieuw contract trachten af te sluiten op een lager aantal dan 
werkelijk benodigd waardoor we na afloop van het jaar het werkelijke aantal af zullen rekenen via 
eindafrekening. 

 
506 EuroFuchsia 
De werkelijke kosten van EuroFuchsia, in 2015 door de NKvF georganiseerd, zijn hoger dan begroot. Hier 
moeten echter nog de ontvangsten van collega verenigingen af, te vinden onder Overige opbrengsten 
EuroFuchsia. Uiteindelijk is dus een bedrag van € 2.876,-- besteed, ruim onder de begroting. 
 
507 Leden en ledenwerving 

De post drukwerk is ten opzichte van 2014 hoog door het drukken van de nieuwe brochure. Hier staat 
echter de onder Ontvangsten verklaarde opbrengst advertenties van € 250,-- tegenover. 
De post portikosten is laag doordat in 2014 postzegels op voorraad waren gekocht. 
 
508 Servicepunt 
Zoals verklaard onder toelichting resultatenrekening is hier opgenomen de afschrijving van de 
verzamelbanden ten behoeve van Fuchsiana oud formaat. 

 
510 Vriendendag 
Omdat Vriendendag in 2015 deel uitmaakte van het jubileum zijn de kosten onder kostenplaats 504 
opgenomen. 
 
512 Websitecommissie 

De kosten voor de websitecommissie laten zien dat de commissie regelmatig bijeen is geweest om de 
lancering van de nieuwe website goed te laten verlopen. 
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Toelichting specificatie jubileum 
 
Ontvangsten 
Opbrengsten uit reservering bestaat uit reserveringen, gedaan in de afgelopen jaren. 
Dotatie uit kapitaal bestaat uit een extra toevoeging uit het kapitaal conform begroting 2015. 
 
In het kostenplaatsenoverzicht is ook de nieuwe reservering van € 1.000,-- voor het volgende jubileum 
opgenomen. Omdat deze reservering los staat van het jubileum in 2015 is deze post buiten beschouwing 
gelaten in het overzicht specificatie jubileum. 
 
Relatiegeschenken 
Deze post betreft de presse papiers, aangeschaft als attentie voor bezoekende leden. 
 
Overige algemene kosten 

Op deze post zijn onder andere enkele schenkingen geboekt. Binnen het hoofdbestuur is afgesproken de 
helft van de ontvangen giften en de helft van de verkoopopbrengst uit planten te schenken aan 
respectievelijk KiKa en Make a Wish. Verder zijn hier enkele posten op geboekt die niet onder een van de 
andere posten geboekt konden worden. 
 
 
Resultaat jubileum 2015 

Het uiteindelijke negatieve resultaat van € 7.867,-- komt, naast de eerder gedane dotatie van € 6.000,--, ten 
laste van het kapitaal. Het hoofdbestuur is van mening dat dit acceptabel is om een tweetal redenen: 

- de NKvF bestond 50 jaar in 2015 en dat mag groots gevierd worden. 
- de gemaakte kosten komen ten goede aan de leden en de Public Relations van de vereniging. 

Bij het samenstellen en de presentatie van de begroting voor 2015 is door de penningmeester in het 
hoofdbestuur en de Ledenraad reeds mondeling aangegeven dat overschrijding van de begroting voor het 
jubileum aanvaardbaar is. 

 
 
Cor Boom 
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Verslag Commissie Financiële Controle 
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