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Jaarverslag secretaris 
  

In 2017 zijn er twee ledenraadsvergaderingen belegd, 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. 
Ook de najaarsvergadering is toegankelijk geworden voor leden van de NKvF. Een prettige 
ontwikkeling. Het is altijd goed 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 communicatieve 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.  

Het afgelopen jaar was een goed en heel prettig bestuurlijk jaar. Ik heb met veel plezier alle 
werkzaamheden voor onze fuchsiavereniging gedaan. 
Zoals u weet leg ik mijn taak als secretaris na negen jaar neer in de komende jaarvergadering 
7 april a.s.   
Tot mijn schrik heb ik nog steeds geen opvolging kunnen vinden. Het kan toch niet waar zijn, dat er 
in onze vereniging niemand is die deze taak van mij wil overnemen?  
Wij hebben ruim 1600 leden en is er niemand die het HB wil komen versterken als ik mijn taak 
neerleg. Ik hoop dat er toch nog iemand is die deze taak wil gaan invullen en ik ben bereid om 
waar mogelijk de helpende hand te bieden in het eerste jaar.  
Denkt u er eens goed over na en meldt u aan! 

 
Margo Vaandrager-Wulffele 
 

 

Jaarverslag ledensecretaris 
 

In het jaar 2017 hebben we in totaal 45 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 4 nieuwe leden binnen. 
Ook de website van de NKvF bracht 9 nieuwe leden binnen. 
 
 2  personen kregen het vergulde speldje voor 40-jarig lidmaatschap. 
 
Het zilveren speldje voor 25-jarig lidmaatschap werd aan 57 mensen uitgereikt. 
45 jaar lid waren 2 personen 
35 jaar lid waren 8 personen 
30 jaar lid waren 36 personen 
 
Bericht van overlijden hebben we ontvangen van 31 leden. 
 
Tiny van de Sande-de Beer 
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Jaarverslag redactie Fuchsiana 
 
De redactie bestond het gehele jaar uit: 

Sjaak Loef, redactievoorzitter en eindredacteur, 
Ria Nauta, advertenties, 
Vacature, 
Dominicus Bergsma, secretaris. 

 
In 2017 zijn er 6 redactievergaderingen geweest, te weten op 07-02-2017, 11-04-2017, 13-06-
2017, 08-08-2017, 10-10-2017 en 19-12-2017 waarvan 5 in Ermelo en 1 in Joure. 
Tijdens deze vergaderingen werd en wordt de meest recente editie uitgebreid geëvalueerd. Tevens 
worden de taken voor de volgende editie onderling verdeeld. 
 
De redactie heeft dit jaar niet met het hoofdbestuur vergaderd. 
 
Dominicus Bergsma 
 

 

Jaarverslag UTC  
 

De verschillende groepen binnen de UTC zijn weer compleet, er is een aantal nieuwe enthousiaste 
mensen tot de groepen toegetreden.  
Hieronder worden, per groep, in het kort de activiteiten in 2017 weergegeven. 
 
Beschrijvingsgroep 
Deze groep is aangevuld met nieuwe mensen, die bereid gevonden zijn de genomineerde cultivars 
te beschrijven. Bovendien zal een begin worden gemaakt de fouten in de CIL op te sporen en waar 
mogelijk te verbeteren. 
 
BegeleidingsCommissie Keuringen (BCK) 
Er is dit jaar slechts één keuring gehouden en wel op 22 juli 2017 in De Bilt. 
Dit is het gevolg van de weersomstandigheden van dit jaar, dit heeft invloed gehad op het aantal 
ingezonden planten. Ook zijn er duidelijk minder veredelaars die naar de keuring komen met als 
gevolg, dat er minder planten ter keuring komen. 
In totaal werden drie planten genomineerd: Eric Vos, Hulshorst Sammie en Rósapani. 
                    
Botanische Groep 
Deze groep is drie keer bij elkaar geweest, 25 maart in De Bilt, 20 mei bij Henk Hoefakker in 
Bennekom en 26 augustus in Liempde bij Piet en Tiny van de Sande. Beide vergaderingen werden 
druk bezocht. In 2018 zal een aparte vergadering worden belegd om gezamenlijk de 
verzorgingslijsten in te vullen. 
 
Veredelingsgroep en Studiegroep Winterharde Fuchsia's 
Deze gecombineerde groep kwam 14 oktober 2017 bij elkaar in Heerde.  
We mochten twee nieuwe leden verwelkomen. 
 
Jan de Groot  
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Jaarverslag websitecommissie  
 

Niet aangeleverd. 
 
Germ Wentink 

 
 

Jaarverslag bibliotheek 
 
Op de vriendendag werd er nog vol belangstelling naar en in de boeken gekeken. 
Er is daarbij 1 boek uitgeleend. Verdere activiteiten zijn uitgebleven. 
 
Er is aan boeken momenteel nog uitgeleend: 

- 14 Nederlandstalig 
- 11 Engelstalig 
- 1 Duitstalig 
- 1 Franstalig 

 
Fon Koek 
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Jaarverslag vriendendag  
 

 Lang hebben we ernaar uitgekeken, maar 9 september was het dan zover, onze vriendendag 
2017 bij Gerrit en Esther van der Velde in Heerde. 
 
Vrijdag 8 september, het was vreselijk slecht weer en we zagen het zeer somber in. 
Samen met Gerrit v.d. Velde hebben we om vijf uur de marktkramen in de regen naar binnen 
gebracht, want  buiten in de tuin plaatsen was met dit weer geen optie. 
In de kas hebben we onze 11 kramen opgezet en het zag er heel gezellig uit met tussen de 
kramen tafels en stoelen waar de mensen konden zitten en koffie drinken en gezellig kletsen. 
 
Om negen uur waren de eerste deelnemers al aanwezig om hun stands in te richten. 
Ondanks de regen was ieder zeer goed gemutst en het zag er allemaal zeer gezellig uit. 
Het weer kon voor ons geen spelbreker zijn. Vanaf 10 uur bij de opening werd de zon ons goed 
gezind en werd het weer, zoals andere jaren, een zo goed als droge dag. 
De eerste mensen kwamen in het begin druppelsgewijs binnen, maar tegen de middag was het 
lekker druk. Ook veel mensen uit de regio die voor de Herfst-Fair kwamen toonden veel 
belangstelling voor onze mooie hobby, de fuchsia’s. 
 
Het was moeilijk te zeggen welke mensen er namens de NKvF kwamen, maar in de hal was het 
druk en v.d Velde had de hal mooi ingericht. Vooral de bloemschik demonstratie  en de modeshow 
vielen goed in de smaak en hier was veel belangstelling voor. 
Jammer, de presentatie "Aangenaam vertoeven in een wondere wereld" werd niet zo goed bezocht 
maar was wel zeer de moeite waard. Daaraan kunnen we misschien wel zien dat de landelijke 
belangstelling namens de NKvF minder was dan andere jaren, wellicht door het slechte weer. 
 
De landelijke plantenwedstrijd, georganiseerd door regio 8, is bijzonder goed geslaagd. De inbreng 
was goed met heel mooie wedstrijdplanten. Jammer dat na de prijsuitreiking de planten snel weg 
waren. De belangstellende mensen hebben te kort kunnen genieten van deze mooie planten. 
 
Ook de fotowedstrijd is weer goed geslaagd en het keuren door het publiek viel zeer in de smaak 
en is voor herhaling vatbaar. De kwaliteit van de foto’s was prima. 
 
De prachtige tuin van de familie Schurink trok veel belangstelling.  De antieke bus die de mensen 
er naartoe vervoerde was een goede keus en er werd dan ook gretig gebruik van gemaakt. 
 
De kleine catering van Gerrit en Esther was goed verzorgd en veel mensen maakten gebruik van 
de lekkere soep en de kleine hapjes. 
 
Ondanks dat er minder bezoekers namens de NKvF waren, was het weer een mooie en gezellige 
dag waar we op terug mogen zien. Hopelijk mogen we toch nog enkele jaren doorgaan met het 
organiseren van een fuchsiavriendendag ergens in Nederland. 
Het is toch weer ieder jaar een mooie gelegenheid om elkaar weer eens te ontmoeten en 
ervaringen te delen. 
 
Huub Steeghs 
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Jaarverslag penningmeester 
Balans 
Activa 

ACTIVA

Apparatuur

Apparatuur 0 1.249

Totaal apparatuur 0 1.249

Liquide middelen

ABN Amro Rek.crt. 425 400

ABN Amro Vermogens Spaarrekening 56.088 55.864

ING Rek.crt. 2.943 1.421

ING Vermogen Spaarrekening 67.720 76.927

ING Ledensecretariaat 2.337 1.460

Totaal liquide middelen 129.513 136.072

Vorderingen

Debiteuren 718 717

Totaal vorderingen 718 717

Voorraden

Voorraad jubileumspeldjes 589 1.459

Totaal voorraden 589 1.459

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 675 1.108

Nog te ontvangen bedragen 282 716

Totaal overlopende activa 957 1.824

TOTAAL ACTIVA 131.777 141.321

Balans per 31-12-2017 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
31-12-2017 31-12-2016

bedragen in € bedragen in €
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Passiva 

 

PASSIVA

Afschrijving apparatuur

Afschrijving apparatuur 0 1.249

Totaal afschrijving apparatuur 0 1.249

Eigen vermogen

Kapitaal 36.228 61.611

Resultaat boekjaar -4.541 -9.417

Totaal eigen vermogen 31.687 52.194

Reserves

Statutaire reserve 50.000 34.034

Reserve jubileumjaar 2020 3.033 2.033

Activiteitenfonds 13.135 13.135

Reserve uit legaten en erfenissen 555 580

Totaal reserves 66.723 49.782

Vreemd vermogen

Saldo regio's in bewaring 115 3.900

Saldo regiotegoeden 1.033

Totaal vreemd vermogen 1.148 3.900

Kortlopende schulden

Crediteuren 3.405 1.106

Totaal kortlopende schulden 3.405 1.106

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten 40 25

Vooruit ontvangen contributies 28.774 33.065

Totaal overlopende passiva 28.814 33.090

TOTAAL PASSIVA 131.777 141.321

Balans per 31-12-2017 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
31-12-2017 31-12-2016

bedragen in € bedragen in €
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Resultatenrekening 

 

2017 2016

Ontvangsten

Contributies 41.550 40.411

Rente 282 716

Advertenties 2.325 1.817

Opbrengsten Vriendendag 107 635

Overige opbrengsten 50 126

Totaal ontvangsten 44.314 43.705

Uitgaven

Afdracht aan de regio's 16.334 15.734

Attenties 362 277

Relatiegeschenken en speldjes 870 1.155

Contributies en abonnementen 284 258

Assurantiekosten 194 172

Drukwerk 11.444 9.490

Diverse vergoedingen 1.307 743

Telefoonvergoedingen 1 60

Portikosten 703 778

Kantoorartikelen 463 405

Hardware en software 10 300

Bank- en administratiekosten 866 823

Vergaderkosten 1.908 2.482

Reis-en verblijfkosten 1.021 1.123

Autokostenvergoeding 4.085 5.746

Verzendkosten Fuchsiana 5.710 5.668

Kortingen op advertenties 158 0

Diverse huren 1.282 735

Algemene kosten 853 5.757

Afschrijvingskosten 0 416

Kosten reservering 55-jarig jubileum 1.000 1.000

Resultaat boekjaar -4.541 -9.417

Totaal uitgaven 44.314 43.705
0

Resultatenrekening 2017 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €
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Kostenplaatsenoverzicht 

Werkelijk 2017 Begroot 2017 Werkelijk 2016

Ontvangsten

Contributies 41.550 39.900 40.411

Rente 282 500 716

Advertenties 2.325 1.500 1.817

Opbrengst Vriendendag 107 635

Overige opbrengsten diversen 50 126

Totaal ontvangsten 44.314 41.900 43.705

Kpl Uitgaven

500 Bestuur en beheer

Attenties 154 200 149

Contributies en abonnementen 125 125 125

Portikosten 25

Kantoorartikelen 145 100 216

Bank- en administratiekosten 274 400 270

Vergaderkosten 636 750 707

Autokostenvergoeding 729 1.000 1.088

Diverse vergoedingen 200 200 200

Diversen 161 100 170

Totaal 500 Bestuur en beheer 2.424 2.900 2.925

501 Ledenraad

Vergaderkosten 1.544 1.800 1.573

Autokostenvergoeding 1.527 1.600 1.384

Diversen 28

Totaal 501 Ledenraad 3.099 3.400 2.957

502 UTC

Attenties 38

Portikosten 7

Kantoorartikelen 78

Administratiekosten 100

Vergaderkosten 315 400 431

Autokostenvergoeding 159 1.200 694

Afschrijvingskosten apparatuur UTC 416

Diverse vergoedingen 625

Diversen 1.300 4.285

Totaal 502 UTC 1.099 3.000 5.949

Kostenplaatsenoverzicht 2017 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €
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Werkelijk 2017 Begroot 2017 Werkelijk 2016

503 Regio's

Afdracht aan de regio's 16.334 16.300 15.734

Assurantiekosten 194 250 172

Autokostenvergoeding 122

Diversen 15

Totaal 503 Regio's 16.665 16.550 15.906

504 Jubileumcommissie

Reserveringen 55-jarig jubileum 1.000 1.000 1.000

Totaal 504 Jubileumcommissie 1.000 1.000 1.000

505 Redactie Fuchsiana

Attenties 50

Drukwerk 10.294 7.700 9.243

Diverse vergoedingen 250 250 250

Telefoonkosten 50

Portikosten 17 50 24

Kantoorartikelen 75 50 34

Vergaderkosten 215 300 286

Autokostenvergoeding 528 500 526

Kortingen op advertenties 158 150

Diversen 100

Totaal 505 Redactie 11.587 9.150 10.363

Verzendkosten Fuchsiana 5.696 5.850 5.668

Communicatiekosten 0 0 0

Totaal 505 Redactie incl. verzending 17.283 15.000 16.031

506 Euro-Fuchsia

Contributies en abonnementen 50 50 100

Reis- en verblijfkosten 566 250

Diversen 700

Totaal 506 Euro-Fuchsia 616 750 350

507 Leden en ledenwerving

Attenties 89

Relatiegeschenken/ledenbinding 870 950 1.155

Drukwerk 1.150 300 235

Telefoonkosten 100 60

Kantoorartikelen 196 300 376

Administratiekosten 201 300 205

Portikosten 676 600 738

Bankkosten 391 550 347

Diverse vergoedingen 167 200 293

Diversen 100 50

Totaal 507 Leden en ledenwerving 3.740 3.400 3.459

Kostenplaatsenoverzicht 2017 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €
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Werkelijk 2017 Begroot 2017 Werkelijk 2016

508 Servicepunt

Totaal 508 Servicepunt 0 0 0

509 Public relations en bibliotheek

Autokostenvergoeding 100

Totaal 509 Public relations en bibliotheek 0 100 0

510 Vriendendag

Attenties 50 70

Portikosten 14

Kantoorartikelen 4

Reis- en verblijfkosten 443 879

Autokostenvergoeding 855 1.585

Diverse huren 450

Diverse vergoedingen 50

Algemene kosten 663 1.229

Diversen 2.000

Totaal 510 Vriendendag 2.529 2.000 3.763

511 Landelijke wedstrijdcommissie

Attenties 20 21

Drukwerk 7

Portikosten 9 9

Kantoorartikelen 3

Autokostenvergoeding 59 200 231

Diverse vergoedingen 15

Algemene kosten 15 50 28

Diversen 50

Totaal 511 Landelijke wedstrijdcommissie 121 300 296

512 Websitecommissie

Contributies en abonnementen 110 50 34

Vergaderkosten 50 210

Kantoorartikelen 41

Hardware/software 10

Autokostenvergoeding 118 100 242

Diverse vergoedingen 350

Diversen 50

Totaal 512 Websitecommissie 279 600 486

Resultaat -4.541 -7.100 -9.417

-4.541 -7.100 -9.417

Totaal uitgaven 44.314 41.900 43.705

Kostenplaatsenoverzicht 2017 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €
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De cijfers in grafieken 
 

Kosten 2017 per kostenplaats, afgerond op hele euro’s: 
 

 
 
 

 
Vergelijking kosten 2015 t/m 2017 

Kosten per kostenplaats in percentages van de totale kosten: 
 

 € 2.424  
 € 3.099  

 € 1.099  

 € 16.665  

 € 1.000  

 € 17.283  

 € 616  

 € 3.740  

 € -   € -   € 2.529  
 € 121   € 279  

Bestuur en beheer 

Ledenraad 

UTC 

Regio's 

Jubileumcommissie 

Redactie Fuchsiana 

Euro-Fuchsia 

Leden en ledenwerving 

Servicepunt 

Public relations 

Vriendendag 

Landelijke wedstrijdcommissie 

Websitecommissie 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

2015 

2016 

2017 



 

13 

Toelichting jaarverslag penningmeester 
 
 
Toelichting Balans 
 

Algemeen 
De NKvF sluit 2017 af met een negatief resultaat van € 4.541,46. Doordat we in 2017 niet te 
maken hadden met problematiek, waarbij inschakeling van een advocaat noodzakelijk was, is het 
negatieve resultaat wat lager dan in 2016, echter nog verre van positief. 
 
Statutaire reserve 
Op basis van een voorstel van het hoofdbestuur heeft de ledenraad in de vergadering van 1 april 
2017 besloten de Statutaire reserve te verhogen naar € 50.000,--. Dit is het bedrag dat de NKvF 
minimaal nodig heeft om een boekjaar af te kunnen ronden. Aangezien de inkomsten worden 
gevormd door de contributies van onze leden en deze bedragen al in het begin van het boekjaar 
zijn en worden ontvangen, neemt de NKvF de verplichting op zich om het jaar volledig af te maken 
met alle faciliteiten die erbij horen. 
 
Activiteitenfonds 
Het activiteitenfonds wordt niet actief benut maar is nog steeds aanwezig. Uit dit fonds kunnen 
regionale verenigingen, op goedkeuring van de Ledenraad, financiële middelen lenen om 
bijvoorbeeld een show te organiseren. Het gaat dan nadrukkelijk om een lening, niet om een 
schenking. 
 
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. In eerste instantie opgezet als aparte 
fotowedstrijd, in 2017 ondergebracht in de grote fotowedstrijd. De trofee wordt ingezet als 1e prijs 
voor de categorie algemeen. Hiertoe is besloten omdat voor beide onderdelen dezelfde soort foto's 
worden aangeleverd. 
 
Overlopende activa 
De post nog te ontvangen bedragen bestaat uit de rente op de spaarrekeningen die we in 2018 
ontvangen. 
De post vooruitbetaalde kosten bestaat uit kosten die betrekking hebben op de acceptgiro’s voor 
de contributie van 2018, het serviceabonnement voor het boekhoudpakket en een klein bedrag 
voor de voorbereidingen van Vriendendag 2018. 
De post nog te betalen kosten bestaat uit de € 25,-- voor de aquarel in het decembernummer van 
Fuchsiana, die in 2018 door dhr. van Wijk in rekening wordt gebracht. Daarnaast is in 2018 
gebleken dat fa. Zeelenberg nog € 15,-- in rekening moest brengen voor geleverde stekken Kyan 
t.b.v. de jaarvergadering in 2017, deze kosten zijn alsnog verwerkt ten laste van 2017. 
De post vooruit ontvangen bedragen bevat uitsluitend contributies 2018, ontvangen in 2017. 
 
Saldo regiotegoeden 
Deze post bevat bedragen die in overleg met de Ledenraad zijn achtergehouden bij de uitbetaling 
van de jaarlijkse regioafdracht. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een regio geen voltallig bestuur 
heeft en geen of onvoldoende medewerking verleent om problemen hieromtrent opgelost te 
krijgen. Om te voorkomen dat regionale verenigingen de afdracht ontvangen zonder dat er 
activiteiten worden ontplooid conform de doelstelling van de vereniging is besloten de afdracht wel 
te boeken als kosten maar op de balans op te nemen als vreemd vermogen. 
 
Saldo regio’s in bewaring 
Het saldo betreft regio 29 -Zuid-Limburg, opgeheven per 1 januari 2016. Dit saldo blijft twee jaar 
in bewaring 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 
De rentestand is in 2017 weer tot een nieuw dieptepunt gedaald. Gelukkig zijn we nog steeds 
gevrijwaard van negatieve rente, waarbij juist betaald moet worden voor het saldo op de 
spaarrekeningen. We blijven hopen dat de aantrekkende economie eindelijk 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. 
Daarnaast heeft het openen van rekeningen een behoorlijke impact voor een landelijke vereniging. 
 
Advertentieopbrengsten 
De opbrengst uit verkochte advertenties in Fuchsiana is in 2017 feitelijk weer iets gedaald maar 
door een interne boeking lijkt sprake te zijn van een stijging. De vergoeding voor het beschikbaar 
stellen van grond voor de winterharden werkgroep wordt verstrekt d.m.v. ruimte in Fuchsiana voor 
gratis advertorials. Dit kwam altijd ten laste van de redactie waardoor de advertentieopbrengsten 
lager waren. Omdat deze kosten feitelijk ten laste van de UTC moeten komen is hier in 2017 voor 
het eerst een boeking voor gemaakt. 
Bij plaatsing van 3 advertenties of meer in een jaar wordt korting verstrekt. Voor de volledigheid is 
de korting als kosten verwerkt in de resultatenrekening, waar dit in het verleden werd gesaldeerd 
met de opbrengsten. 
 
Overige opbrengsten 
De post overige opbrengsten bevat de opbrengst uit de loterij tijdens Vriendendag. Daarnaast is 
een gift ontvangen van een van onze leden. Dit lid heeft aangegeven hier verder geen 
ruchtbaarheid aan te willen geven, uiteraard wordt dit gerespecteerd door het hoofdbestuur. 
 
 
Uitgaven: 
 
Attenties 
De kosten voor attenties zijn hoger dan in 2016 omdat is besloten de jaarvergadering extra 
aantrekkelijk te maken voor leden d.m.v. het verstrekken van een fuchsiastek voor iedere 
aanwezige. Door het HB is besloten hiervoor een keuze te maken uit het assortiment 
nieuwelingen. 
 
Relatiegeschenken en speldjes 
De NKvF had in 2017 minder jubilarissen dan in 2016. Conform afspraak binnen het hoofdbestuur 
worden de vergulde 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. De zilveren speldjes worden uitgereikt via de regionale 
verenigingen. 
 
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. 
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Drukwerk 
De post drukwerk is hoger dan in 2016 door het nieuwe contract bij de drukker van Fuchsiana. 
Door de lagere oplage stijgen de kosten per exemplaar. In 2016 hadden we nog een tegoed op de 
voorschotten die bij het nieuwe contract eerst zijn verbruikt. Daarnaast is in het nieuwe contract 
niet het drukken van de ledenpas opgenomen, terwijl dat in het verleden wel altijd het geval was. 
Deze worden dus naast de voorschotten voor het contract in rekening gebracht. 
In 2017 is, t.b.v. verstrekking aan nieuwe leden, een nieuwe voorraad boekjes van Aat van Wijk 
gedrukt. 
 
 
Vergaderkosten 
Deze post is lager dan in 2016 omdat er minder vergaderingen zijn geweest. Dat is tevens te zien 
aan de posten Reis- en verblijfkosten en Autokostenvergoeding. 
 
Diverse huren 
Deze post is hoger dan in 2016 omdat hierin is opgenomen de oldtimerbus, die tijdens 
Vriendendag heeft gependeld tussen kwekerij v.d. Velde en de te bezichtigen tuin in Heerde. 
 
Algemene kosten 
Deze post is met name lager dan in 2016 omdat in dat jaar de advocaatkosten een grote rol 
speelden. 
 
Afschrijvingskosten 
De laatste afschrijving op hardware is in 2016 afgerond waardoor deze post in 2017 is komen te 
vervallen. 
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Toelichting kostenplaatsenoverzicht 
 

500 Bestuur en beheer 
In 2017 heeft het hoofdbestuur het aantal vergaderingen beperkt kunnen houden tot de 
gebruikelijke, daardoor vallen de vergaderkosten en vooral de autokostenvergoedingen laag uit. 
Diverse vergoedingen omvat een paar vergoedingen voor het gebruik van de privé PC voor 
functies die goede hardware nodig hebben voor het vervullen van hun taak. Deze vergoeding is 
gebaseerd op de halve aanschafwaarde van goede hardware en afschrijving in drie jaar conform 
fiscale regelgeving. 
 
501 Ledenraad 
De post diversen onder Ledenraad omvat de huur van een beamer t.b.v. de 
Ledenraadsvergadering. Verder is nauwelijks sprake van afwijking t.o.v. 2016. 
 
502 UTC 
De UTC heeft in 2017 nauwelijks kosten gemaakt. Dit wordt mede veroorzaakt doordat er maar 
een keuring is geweest bij gebrek aan nieuwelingen. 
Hier zijn de kosten voor de gratis advertorials voor v.d. Velde zichtbaar in de post Diverse 
vergoedingen. 
 
503 Regio's 
De autokostenvergoeding betreft de bezoeken van HB-leden aan regionale activiteiten. Deze 
aandacht vanuit het hoofdbestuur blijkt ontzettend gewaardeerd te worden. 
De post diversen betreft een aantal uittreksels van de Kamer van Koophandel. 
 
505 Redactie Fuchsiana 
Nadat de drukkosten in 2016 zijn gedaald met het nieuwe contract zijn deze in 2017 weer 
gestegen. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2016 nog een tegoed bij de drukker uit het verleden is 
opgebruikt. Eind 2017 ontvingen we aanvullende facturen op de gecontracteerde 
voorschotbedragen, deze waren tevoren moeilijk te voorzien. Deze aanvullende facturen worden 
direct beïnvloed door het ledental omdat het contract op een voorzichtige oplage is gebaseerd. 
Verder dient te worden vermeld dat is gebleken dat de ledenpassen niet meer in het contract zijn 
opgenomen. Deze waren altijd voorzien in de totale drukkosten van Fuchsiana d.m.v. een extra 
afspraak. In 2017 is voor de ledenpassen een separate factuur ontvangen en geboekt onder Leden 
en ledenwerving. 
De kortingen op advertenties zijn nu zichtbaar gemaakt als kosten onder Redactie Fuchsiana. Dit 
om een duidelijk onderscheid te maken tussen de werkelijke opbrengsten en daarmee 
samenhangende kosten. 
De post diverse vergoedingen omvat, net als bij Bestuur en beheer, een vergoeding voor het 
gebruik van de privé PC. Daarnaast zitten hier vergoedingen in voor dhr. van Wijk t.b.v. de aquarel 
die in iedere uitgave van Fuchsiana wordt gepubliceerd. 
 
506 Euro-Fuchsia 
Ook in 2017 is de NKvF weer met een persoon vertegenwoordigd geweest bij de jaarlijkse 
samenkomst van Euro-Fuchsia. 
 
507 Leden en ledenwerving 
De post drukwerk valt hoog uit doordat in 2017 de boekjes van Aat van Wijk, die altijd als 
welkomstgeschenk aan nieuwe leden worden gegeven, in herdruk zijn genomen. 
Zoals vermeld onder Redactie Fuchsiana maken de kosten voor de ledenpassen geen onderdeel 
meer uit van het contract bij de drukker, deze zijn nu verwerkt onder Leden en ledenwerving. 
 
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 2017 is hier geen gebruik van gemaakt. 
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510 Vriendendag 

Onderdeel van de post diversen is de aanschaf van platen plexiglas voor het presenteren van de 
fotowedstrijd. Dit betreft een bedrag van € 350,-- en voorziet de NKvF hopelijk weer voor jaren in 
een goede presentatiemogelijkheid. De oude kartonnen platen waren echt aan vervanging toe. 
Rekening houdend met de opbrengst lotenverkoop, opgenomen bij de ontvangsten, is sprake van 
een zeer minimale overschrijding van het budget t.w.v. € 71,--. Heel netjes voor een geslaagde 
dag met leuke activiteiten en zelfs luxe vervoer met een oldtimerbus. 
 
512 Websitecommissie 
Contributies en abonnementen zijn gestegen doordat een grotere webruimte noodzakelijk was 
voor goede werking van de website. 
 
Cor Boom  
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Verslag Commissie Financiële Controle 
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