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Jaarverslag secretaris 
  
In 2016 zijn er twee ledenraadsvergaderingen belegd t.w. 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 windstreken van ons land aanwezig om deze bij te wonen. Een prettige ontwikkeling 

en het hoofdbestuur hoopt dat deze lijn zich zal voortzetten. Het is altijd prettig als leden interesse tonen in 
de werkzaamheden van het hoofdbestuur. 

 

Het hoofdbestuur is het afgelopen jaar vijfmaal in vergadering bijeengeweest. Ook dit afgelopen jaar is er 
weer veel via de moderne digitale weg door het HB gewerkt, dit om te proberen de vergaderkosten zo laag 

mogelijk te houden. 
 

Ook naar het secretariaat toe is druk gebruik gemaakt van deze digitale weg. Waar mogelijk zijn alle vragen 

opgelost en is de communicatie met de websitecommissie optimaal geweest. Bestuurswijzigingen worden nu 
automatisch verwerkt op onze NKvF-site. Dat is een hele verlichting voor het secretariaat. 

 
Het afgelopen jaar was een goed en heel prettig bestuurlijk jaar. Ik vond het een eer om voor u en onze 

fuchsiavereniging deze inspanningen te mogen doen. 
 

Toch wil ik u er even aan herinneren dat ik in de jaarvergadering van april 2018 mijn taak als secretaris zal 

gaan neerleggen! Het zou geweldig zijn als er dan een nieuwe secretaris is die het stokje van mij gaat 
overnemen. 

 
Margo Vaandrager-Wulffele 

 

 

Jaarverslag ledensecretaris 
 
In het jaar 2016 hebben we in totaal 85 nieuwe leden ingeschreven.  

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. 
 

Via mediakiosk, voorheen Read & View, kregen we 16 nieuwe leden binnen. 
 

6 personen kregen het vergulde speldje voor 40-jarig lidmaatschap. 

 
Het zilveren speldje voor 25-jarig lidmaatschap werd aan 75 mensen uitgereikt. 

 
Bericht van overlijden hebben we ontvangen van 18 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 
 Vacature, algemene zaken 

   

Vanaf 1 januari is de vacature voor Gerard Rosema nog steeds niet ingevuld. Dit ondanks diverse oproepen 
in Fuchsiana en regiobladen. Zeer teleurstellend dat niemand van de leden zich hiervoor heeft willen melden. 

De redactieleden maken zich dan ook ongerust over de toekomst van Fuchsiana als deze vacature niet snel 
wordt opgevuld. 

 

In 2016 waren er 6 redactievergaderingen, te weten op 9 februari, 12 april, 21 juni, 9 augustus, 11 oktober 
en 14 december waarvan 5 in Ermelo en 1 in Joure. 

 
Per 1 juli 2016 liep het contract af met de drukker van Fuchsiana, Editoo te Arnhem. Omdat we prima 

ervaringen hebben met deze drukker en een goed aanbod kregen is het contract met 3 jaar verlengd. 
 

De redactie heeft 1 maal met het hoofdbestuur vergaderd en wel op 17 december 2016. 

 
Dominicus Bergsma 

 
 

Jaarverslag UTC  
 
De UTC komt langzamerhand weer in rustiger vaarwater. Er zijn weer een aantal nieuwe enthousiaste 

mensen tot de verschillende groepen toegetreden.  
Hieronder worden per groep de activiteiten in 2016 weergegeven. 

 

Beschrijvingsgroep 
Deze groep begint weer vorm te krijgen. Er zijn nieuwe mensen bereid gevonden de genomineerde cultivars 

te beschrijven. 
 

BegeleidingsCommissie Keuringen (BCK) 

Heeft dit jaar weer 3 keuringen georganiseerd op 16 juli, 6 augustus en 3 september. In totaal werden 13 
planten genomineerd. 

                     
Botanische Groep 

Deze is 21 mei bij elkaar geweest in Liempde bij Piet en Tiny van de Sande. De tweede vergadering vond 

plaats op 27 augustus 2016 bij Henk Westerhuis in Rheden. Beide vergaderingen werden druk bezocht. 
 

Veredelingsgroep en Studiegroep Winterharde Fuchsia's 
Deze gecombineerde groep kwam 1 oktober 2016 bij elkaar in Heerde. Er werden goede afspraken gemaakt 

ten aanzien van de proeftuin om winterharde fuchsia's te testen. Voorstellen voor nieuwe 
veredelingsprojecten werden besproken. Extra aandacht werd dit keer besteed aan de bestuiving en 

bevruchting van fuchsia's. 

 
Jan de Groot  
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Jaarverslag websitecommissie  
 
In 2016 is hard gewerkt aan het bruikbaar en leesbaar maken van de website. Steeds meer kinderziektes 

verdwijnen en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de website. Dat verheugt ons zeer. 
 

Gerrit Koerselman maakt voor u heel duidelijke aanwijzingen en zijn inzet wordt beloond. Zijn uitleg is 
duidelijk en gemakkelijk te lezen. Ook zijn er plannen om deze gebruiksaanwijzingen te bundelen zodat u ze 

ook direct naast uw computer kunt leggen wanneer u met de website aan de slag gaat. Minder zichtbaar is 

het werk van Germ Wentink en Jan de Groot die voor de UTC (Uitgebreide Technische Commissie) veel 
papieren rompslomp geautomatiseerd hebben. Er verhuist wel eens een onderwerp naar een andere plaats 

omdat zij vinden dat het daar beter thuishoort. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om dat ook kenbaar te 
maken maar desondanks moet er toch wel eens gezocht worden, daar ontkomen we niet aan. 

 

Nu staat er op het eerste plan om de websitebeheerder van iedere regio te ondersteunen zodat alle regio’s 
zich kunnen profileren op de website. Zo kunnen de regioboekjes er op en kan men overal meelezen over de 

activiteiten die georganiseerd worden. En misschien, wat heel belangrijk is, een idee opdoen om er zelf ook 
mee te werken. Het blijft toch altijd zo, twee weten meer dan één. Daarom wil ik de besturen van de regio’s 

aansporen om een websitebeheerder aan te stellen. 
 

Aan advertentiemogelijkheden wordt ook gedacht en wij zoeken eigenlijk iemand die dat, misschien in 

samenwerking met de redactie van Fuchsiana, op zich kan nemen. 
Wij verwachten een prettig en beter werken met de website komend jaar en heeft u problemen op het 

gebied van de website, schroom dan niet en meldt u bij één van de commissieleden, dan komt het vanzelf 
op de juiste plek terecht en krijgt u antwoord. 

 

Joke Koek-Caspers 

 
Jaarverslag bibliotheek 
 
Een heel kort verslag. Ik heb dit jaar niets uitgeleend en niets terugontvangen. 

 
Op de vriendendag werd evenwel veel in de boeken gekeken, dus op zo’n dag is het nog steeds nuttig om 

aanwezig te zijn! 

 
Fon Koek 
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Jaarverslag vriendendag  
 
Onze vriendendag zou in 2016 gehouden worden in de Kasteeltuinen van Arcen in Limburg. Door 

organisatorische omstandigheden kon dit niet helaas geen doorgang vinden. We kregen toen een 
uitnodiging om deel te nemen aan Fleurig 2016 in de Tuinen van Appeltern van 12 t/m 19 juni. We vonden 

het wel een goed idee om ons als NKvF te presenteren op een groot evenement dus er werd besloten om 
hieraan deel te nemen. 

 

Onze vriendendag werd vastgesteld voor zaterdag 18 juni. We vonden het wel vroeg in het seizoen, maar 
een ander tijdstip in het jaar was het proberen waard. Sommige activiteiten, zoals een keuring van 

nieuwigheden en de jaarlijkse plantenwedstrijd zouden dan niet plaats kunnen vinden. Wel de fotowedstrijd. 
De plantenwedstrijd is gehouden op 10 september bij kwekerij Zeelenberg. 

 

Vrijdag 10 juni werd met mensen uit Midden-Brabant en Noord-Oost Brabant een prachtig fuchsiashowtje 
opgebouwd op het Orangerieplein. Kwekerij Zeelenberg maakte met veel planten en een mooie 

verkoopstand het geheel compleet. 
 

Het verschrikkelijk slechte weer werd onze grote spelbreker. Samen hadden we het heel gezellig maar door 
de vele regen was de belangstelling niet groot. Het kon de pret echter niet drukken en iedere dag kwamen 

we weer met frisse moed naar Appeltern, met de hoop op een droge dag. Het was echter voor alle 

standhouders een hele teleurstelling dat het, wat het weer betreft, niet beter werd. 
 

Zaterdag 18 juni was dan de vriendendag. Toen we ‘s morgens aankwamen scheen de zon en het beloofde 
weer eens, zoals vorige jaren, een zonnige vriendendag te worden, zoals vorige jaren. Diverse 

informatiestands stonden opgesteld en de belangstelling bleek al een stuk groter dan voorgaande dagen. 

 
Onze fuchsiadokter kon naar hartenlust de mensen helpen bij hun vragen over fuchsia’s. De mensen van de 

informatiestand van de NKvF hoefden zich ook al niet te vervelen en konden redelijk veel publiek welkom 
heten. De stand van de bibliotheek en kaarten van Joke en Fon Koek mocht er ook weer zijn. Onze jaarlijkse 

loterijstand moch, na zoveel tegenvallende dagen, toch veel mensen een prijsje mee naar huis geven. 

 
De fotowedstrijd, opgesteld in het restaurant van het Orangerieplein, trok veel belangstelling. De deelname 

was iets minder dan andere jaren maar er waren weer prachtige foto’s te bezichtigen. Ook Germ Wentink, 
webmaster van onze website, kon zijn praatje aan veel belangstellenden kwijt. Kwekerij Zeelenberg kan 

eveneens terugzien op een geslaagde dag en vele planten werden verkocht. 
 

Ondanks dat af en toe een bui de zaak verpestte, mogen we toch terugzien op een geslaagde 

fuchsiavriendendag 2016, die voor iedereen een gezellige dag was. 
Deze dag en hele week zullen we niet snel vergeten, de sfeer en de gezelligheid onder elkaar stonden 

voorop.  
 

Tiny van de Sande-de Beer 

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. 400 280

ABN Amro Vermogens Spaarrekening 55.864 55.185

ING Rek.crt. 1.421 166

ING Vermogen Spaarrekening 76.927 83.717

ING Ledensecretariaat 1.460 3.950

Totaal liquide middelen 136.072 143.298

Vorderingen

Debiteuren 717 529

Totaal vorderingen 717 529

Voorraden

Voorraad verzamelbanden 0 0

Voorraad jubileumspeldjes 1.459 654

Totaal voorraden 1.459 654

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 1.108 841

Nog te ontvangen bedragen 716 1.389

Totaal overlopende activa 1.824 2.230

TOTAAL ACTIVA 141.321 147.960

0

Balans per 31-12-2016 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
31-12-2016 31-12-2015

bedragen in € bedragen in €
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Passiva 

 

PASSIVA

Afschrijving apparatuur

Afschrijving apparatuur 1.249 832

Totaal afschrijving apparatuur 1.249 832

Eigen vermogen

Kapitaal 61.611 73.395

Resultaat boekjaar -9.417 -11.784

Totaal eigen vermogen 52.194 61.611

Reserves

Statutaire reserve 34.034 34.034

Reserve jubileumjaar 2020 2.033 1.033

Activiteitenfonds 13.135 13.135

Reserve uit legaten en erfenissen 580 596

Totaal reserves 49.782 48.798

Vreemd vermogen

Saldo regio's in bewaring 3.900 3.785

Totaal vreemd vermogen 3.900 3.785

Kortlopende schulden

Crediteuren 1.106 66

Totaal kortlopende schulden 1.106 66

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten 25 46

Vooruit ontvangen contributies 33.065 32.822

Totaal overlopende passiva 33.090 32.868

TOTAAL PASSIVA 141.321 147.960
0

Balans per 31-12-2016 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
31-12-2016 31-12-2015

bedragen in € bedragen in €
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Resultatenrekening 

 

2016 2015

Ontvangsten

Contributies 40.411 43.217

Rente 716 1.389

Advertenties 1.817 2.311

Opbrengsten Vriendendag 635 1.107

Overige opbrengsten 126 1.533

Opbrengsten uit reservering 9.000

Dotatie uit kapitaal 6.000

Opbrengst verkopen 45

Totaal ontvangsten 43.705 64.602

Uitgaven

Afdracht aan de regio's 15.734 16.502

Attenties 277 897

Relatiegeschenken en speldjes 1.155 5.625

Contributies en abonnementen 258 178

Assurantiekosten 172 393

Drukwerk 9.490 10.660

Diverse vergoedingen 743 1.087

Telefoonvergoedingen 60 239

Portikosten 778 604

Kantoorartikelen 405 1.193

Hardware en software 300

Bank- en administratiekosten 823 975

Vergaderkosten 2.482 3.413

Reis-en verblijfkosten 1.123 1.585

Diverse kosten jubileumshow 4.756

Diverse kosten jubileum 6.205

Autokostenvergoeding 5.746 10.601

Verzendkosten Fuchsiana 5.668 5.947

Diverse huren 735 1.266

Algemene kosten 5.757 2.187

Afschrijvingskosten 416 1.031

Kosten reservering 55-jarig jubileum 1.000 1.000

Inkoopwaarde verkopen 42

Resultaat boekjaar -9.417 -11.784

Totaal uitgaven 43.705 64.602
0

Resultatenrekening 2016 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €
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Kostenplaatsenoverzicht 

Werkelijk 2016 Begroot 2016 Werkelijk 2015

Ontvangsten

Contributies 40.411 40.300 43.217

Rente 716 1.800 1.389

Advertenties 1.817 2.000 2.311

Opbrengst Vriendendag 635

Overige opbrengsten UTC 20

Overige opbrengsten jubileumcommissie 1.232

Overige opbrengsten EuroFuchsia 1.050

Overige opbrengsten Leden en ledenwerving 223

Overige opbrengsten Bibliotheek 115

Overige opbrengsten diversen 126

Dotatie reservering jubileum 9.000

Dotatie uit kapitaal t.b.v. jubileum 6.000

Opbrengst verkopen 45

Totaal ontvangsten 43.705 44.100 64.602

Kpl Uitgaven

500 Bestuur en beheer

Attenties 149 200 183

Contributies en abonnementen 125 100 120

Portikosten 50 7

Kantoorartikelen 216 100 75

Bank- en administratiekosten 270 350 291

Vergaderkosten 707 700 1.190

Kosten Werkgroep toekomst 0 100 0

Autokostenvergoeding 1.088 1.000 1.265

Diverse vergoedingen 200 200 200

Diversen 170 100 0

Totaal 500 Bestuur en beheer 2.925 2.900 3.331

501 Ledenraad

Vergaderkosten 1.573 1.800 1.616

Autokostenvergoeding 1.384 1.600 1.606

Diversen

Totaal 501 Ledenraad 2.957 3.400 3.222

502 UTC

Attenties 38 10

Drukwerk 66

Portikosten 7 37

Kantoorartikelen 78 62

Administratiekosten 350

Reclamekosten 0

Vergaderkosten 431 700 261

Reis- en verblijfkosten 35

Autokostenvergoeding 694 1.950 1.130

Afschrijvingskosten apparatuur UTC 416 400 416

Diversen 4.285 1.300 126

Totaal 502 UTC 5.949 4.700 2.143

Kostenplaatsenoverzicht 2016 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €
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Werkelijk 2016 Begroot 2016 Werkelijk 2015

503 Regio's

Afdracht aan de regio's 15.734 16.340 16.502

Assurantiekosten 172 250 258

Autokostenvergoeding 128

Totaal 503 Regio's 15.906 16.590 16.888

504 Jubileumcommissie

Diverse kosten jubileum 24.099

Reserveringen 55-jarig jubileum 1.000 1.000 1.000

Totaal 504 Jubileumcommissie 1.000 1.000 25.099

505 Redactie Fuchsiana

attenties 39

Drukwerk 9.243 8.900 9.349

Diverse vergoedingen 250 400 250

Telefoonkosten 50

Portikosten 24 50 24

Kantoorartikelen 34 34

Administratiekosten 50

Vergaderkosten 286 300 381

Autokostenvergoeding 526 500 547

Diversen 100

Totaal 505 Redactie 10.363 10.350 10.624

Verzendkosten Fuchsiana 5.668 6.000 5.947

Totaal 505 Redactie incl. verzending 16.031 16.350 16.571

506 Euro-Fuchsia

Attenties

Contributies en abonnementen 100 50

Vergaderkosten 1.255

Reis- en verblijfkosten 250 1.001

Diversen 700 1.670

Totaal 506 EuroFuchsia 350 750 3.926

507 Leden en ledenwerving

Attenties 30

Relatiegeschenken/ledenbinding 1.155 1.300 936

Drukwerk 235 550 554

Telefoonkosten 60 100 125

Kantoorartikelen 376 300 310

Administratiekosten 205 300 214

Portikosten 738 600 141

Bankkosten 347 800 470

Diverse vergoedingen 293 200 242

Diversen 50 100

Inkoopwaarde verkopen jubileumspeldjes 42

Totaal 507 Leden en ledenwerving 3.459 4.250 3.064

Kostenplaatsenoverzicht 2016 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €
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Werkelijk 2016 Begroot 2016 Werkelijk 2015

508 Servicepunt

Afschrijvingskosten 614

Totaal 508 Servicepunt 0 0 614

509 Public relations en bibliotheek

Autokostenvergoeding 100 170

Diversen 5

Totaal 509 Public relations en bibliotheek 0 100 175

510 Vriendendag

Attenties 70

Reis- en verblijfkosten 879

Autokostenvergoeding 1.585

Algemene kosten 1.229

Diversen 2.000

Totaal 510 Vriendendag 3.763 2.000 0

511 Landelijke wedstrijdcommissie

Attenties 21 35

Drukwerk 7

Portikosten 9 7

Kantoorartikelen 92

Autokostenvergoeding 231 200 121

Diverse vergoedingen 125

Algemene kosten 28 50 81

Diversen 50

Totaal 511 Landelijke wedstrijdcommissie 296 300 461

512 Websitecommissie

Attenties 145

Contributies en abonnementen 34 50 58

Vergaderkosten 210 100 270

Reis- en verblijfkosten 65

Autokostenvergoeding 242 150 354

Diverse vergoedingen 350

Diversen 50

Totaal 512 Websitecommissie 486 700 892

Resultaat -9.417 -8.940 -11.784

-9.417 -8.940 -11.784

Totaal uitgaven 43.705 44.100 64.602

Kostenplaatsenoverzicht 2016 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €
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De cijfers in grafieken 
 

Kosten 2016 per kostenplaats, afgerond op hele euro’s: 
 

 
 
 

 
Vergelijking kosten 2014 t/m 2016 

Kosten per kostenplaats in percentages van de totale kosten: 
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Toelichting jaarverslag penningmeester 
 
 
Toelichting Balans 
 

Algemeen 

De NKvF sluit 2016 af met een negatief resultaat van € 9.417,--. Deels wordt dit veroorzaakt door 
incidentele kosten, gemaakt rond het stopzetten van de activiteiten voor de NKvF door een paar leden van 

de beschrijvingsgroep. Deze leden hebben tevens het lidmaatschap opgezegd. Omdat niet goed geregeld 
bleek dat het vele archiefmateriaal, zowel op papier als digitaal, eigendom is van de NKvF is een advocaat in 

de arm genomen om deze eigendommen veilig te stellen voor de toekomst. Het hoofdbestuur heeft deze 
kosten noodzakelijk geacht omdat het hier een van de kerntaken van de vereniging betreft. In totaal 

bedroegen deze incidentele kosten € 4.253,--. In de jaarvergadering van april 2016 is dit punt als 

overschrijding van de begroting uitvoerig besproken met de Ledenraad. 
 

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 

2016 zou de algemene reserve 1689 x 26 = 43.914, afgerond € 50.000,-- moeten bedragen. Omdat het 
totale kapitaal de statutaire reserve nog ruimschoots overtreft is tot op heden aanpassing van de reserve 

niet zinvol geacht. Nu ligt er wel een voorstel van het HB om de statutaire reserve weer op niveau te 
brengen waardoor het werkelijke kapitaal een zuiverder beeld geeft. 

 
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. In 2016 heeft de laatste afschrijving plaats gevonden 

zodat de genoemde posten tegen elkaar weg vallen. 
 

Overlopende activa 
De post nog te ontvangen bedragen bestaat uit de rente op de spaarrekeningen die we in 2017 ontvangen. 

De post vooruitbetaalde kosten bestaat uit kosten die betrekking hebben op de acceptgiro’s voor de 

contributie van 2017, postzegels voor het ledensecretariaat en het serviceabonnement voor het 
boekhoudpakket. 

 
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 betreft regio 4 - Flevoland, in 2015 opgeheven. Daarnaast betreft het het saldo van regio 29 -

Zuid-Limburg, opgeheven per 1 januari 2016. Deze saldi zullen twee jaar in bewaring blijven bij het 
hoofdbestuur waarna het naar rato wordt overgemaakt naar de regio's, waarnaar de leden zijn 

overgeschreven. 
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Toelichting resultatenrekening 
 

Ontvangsten: 
 
Rente 

Helaas is gebleken dat de rentestand ook in 2016 weer verder kon dalen. Gelukkig werken de Nederlandse 
banken nog niet met negatieve rente, al heeft de eerste bank de voorwaarden al gewijzigd waardoor dit 

mogelijk wordt gemaakt. We blijven hopen dat de aantrekkende economie uiteindelijk ook een gunstig effect 

gaat hebben op de rentestand. Spaarrentes worden nauwlettend in de gaten gehouden maar switchen van 
spaarrekening is niet meer rendabel om meer rendement uit het kapitaal te halen. 

 
Advertentieopbrengsten 

De opbrengst uit verkochte advertenties in Fuchsiana is in 2016 iets gedaald en komen op € 1.817,--. In de 
advertentieopbrengsten van 2015 zitten tevens opbrengsten voor advertenties in de nieuwe brochure. Dit 

bedrag van € 250,-- kwam ten gunste van Leden en ledenwerving. 

 
Overige opbrengsten 

De post overige opbrengsten bevat de opbrengst uit de loterij tijdens de landelijke kweekwedstrijd op 
zaterdag 10 september 2016. 

 

 
Uitgaven: 
 
Relatiegeschenken en speldjes 

De NKvF heeft te maken met een toenemend aantal jubilarissen. Conform afspraak binnen het hoofdbestuur 
worden de speldjes voor 40-jarig 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. 
 

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. In 2016 heeft verrekening plaats gevonden. 
 

Drukwerk 
De post drukwerk is lager dan in 2015 doordat in dat jaar nieuwe brochures en foldermateriaal ten behoeve 

van het jubileum zijn gedrukt. 

 
Kantoorartikelen 

Ook deze post is aanmerkelijk lager dan in 2015 omdat toen extra kosten zijn gemaakt ten behoeve van het 
jubileum. 

 
Vergaderkosten 

Ook in deze post is zichtbaar dat sprake is van hogere kosten in 2015 door extra vergaderingen ten behoeve 

van het jubileum. 
 

Afschrijvingskosten 
Onder deze post vallen de afschrijvingskosten van hardware voor de UTC. Deze hardware is in drie 

termijnen afgeschreven, de laatste in 2016. Verder valt deze post lager uit dan in 2015 doordat in dat jaar 

de voorraad verzamelbanden voor Fuchsiana is afgeschreven. 
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Toelichting kostenplaatsenoverzicht 
 

Ontvangsten 

Overige opbrengsten diversen bestaat uit de opbrengst van de loterij tijdens de landelijke kweekwedstrijd. 
Feitelijk hoort dit thuis onder Opbrengst vriendendag omdat de kweekwedstrijd normaal gesproken tijdens 

vriendendag wordt gehouden. Omdat dit echter in 2016 op een andere datum is gedaan is ervoor gekozen 
om de opbrengsten uit de loterij separaat te verantwoorden.  
 

500 Bestuur en beheer 

In 2016 zijn minder vergaderingen met leden van commissies gehouden. Daardoor vallen de posten 

vergaderkosten en autokostenvergoeding lager uit dan in 2015. 
 

501 Ledenraad 
De posten onder Ledenraad, met name de post autokostenvergoeding, vallen lager uit dan in 2015. Dit 

wordt veroorzaakt door een groter aantal afmeldingen van regiovertegenwoordigers voor de vergadering in 

november. De post vergaderkosten laat een kleinere daling zien dan de autokostenvergoeding doordat in de 
jaarvergadering in april ook andere leden dan regiovertegenwoordigers de vergadering mogen bijwonen met 

alle faciliteiten. Deze leden ontvangen geen autokostenvergoeding. 
 

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. In 2016 is de laatste afschrijvingstermijn in de boekhouding verwerkt. 
Om gegevens van de beschrijvingsgroep veilig te stellen voor exclusief gebruik door de NKvF is in 2016 een 

advocaat in de arm genomen. Dit resulteert in een incidentele kostenpost van € 4.253,--. Hierin zitten tevens 
onderzoekskosten van door de beschrijvingsgroep overhandigde gegevensdragers. Deze zijn eigendom van 

de NKvF. Deze kosten zijn verwerkt onder de post Diversen. 
 

505 Redactie Fuchsiana 

De kosten bij de redactie zijn licht gedaald doordat een nieuw contract is afgesloten bij de drukker, 
gebaseerd op het gedaalde ledental. 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 nieuwe contract is afgesloten op een lager aantal dan momenteel werkelijk benodigd 

waardoor we na afloop van het jaar het werkelijke aantal af zullen rekenen via eindafrekening. Bij het 

contractuele aantal exemplaren is rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. 
 

506 Euro-Fuchsia 
De kosten voor Euro-Fuchsia zijn aanmerkelijk lager dan in 2015 omdat Nederland toen gastland was. 

Tevens zijn de kosten niet volledig gedeclareerd in 2016 omdat de reis is gecombineerd met de persoonlijke 
vakantie van onze afgevaardigde. De contributie betreft tevens 2015 omdat in dat jaar geen rekening 

hiervoor is ontvangen. 
 

507 Leden en ledenwerving 

De post drukwerk valt in 2016 lager uit dan in 2015 doordat toen extra kosten zijn gemaakt voor brochures.  
 

508 Servicepunt 
Na de afboeking van de verzamelbanden voor Fuchsiana in 2015 zijn hier geen boekingen meer op gedaan. 
 

509 Public relations en bibliotheek 

Op deze kostenplaats worden voornamelijk nog de kosten geboekt, die de familie Koek maakt voor hun 

service aan regionale shows. De regio's kunnen kosteloos gebruik maken van hun service voor de 
tenaamstelling van de planten. In 2016 is hier geen gebruik van gemaakt. 
 

510 Vriendendag 

Omdat vriendendag in 2016 onderdeel uitmaakte van het meerdaagse evenement Fleurig 2016 hebben we 

te maken met hogere kosten dan gebruikelijk. 
 

512 Websitecommissie 
Na de lancering van de nieuwe website in 2015, die gepaard is gegaan met extra kosten, vallen de kosten in 

2016 lager uit. In de begroting zitten voldoende groeimogelijkheden om het grote belang van de website te 
kunnen waarborgen. 

 

Cor Boom  
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