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Jaarverslag secretaris 
  
In 2018 zijn er twee ledenraadsvergaderingen belegd, de jaarvergadering in april en de 
najaarsvergadering in november. Behalve de jaarvergadering is nu ook de najaarsvergadering 
toegankelijk is voor alle leden van onze NKvF. Er 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 vijf keer 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. 
Bestuurswijzigingen worden nu automatisch verwerkt op onze NKvF-site. Dat is een hele ontlasting 
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. 
 
Margo Vaandrager-Wulffele 
 
 

Jaarverslag ledensecretaris 
 
In het jaar 2018 hebben we in totaal 35 nieuwe leden ingeschreven.  
De actie leden werven leden leverde ook weer 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. 
Ook de website van de NKvF bracht nieuwe leden binnen. 
 
1 persoon was 50 jaar lid. 
5 personen kregen het vergulde speldje voor 40-jarig lidmaatschap. 
Twee van hen waren op de de vriendendag aanwezig waren om het speldje in ontvangst te 
nemen. 
Het zilveren speldje voor 25-jarig lidmaatschap werd aan 67 mensen uitgereikt. 
 
45 jaar lid waren 5 personen 
35 jaar lid waren 12 personen 
30 jaar lid waren 34 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 voor een groot deel van het jaar uit: 

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

 
In 2018 zijn er 6 redactievergaderingen gehouden, te weten op 13-02-2018, 10-04-2018, 19-06-
2018, 14-08-2018, 10-10-2018 en 12-12-2018, waarvan 2 in Ermelo, 1 in Joure en verder 
wisselend bij de redactieleden thuis. 
Tijdens deze vergaderingen werd de meest recente editie uitgebreid geëvalueerd. Tevens werden 
de taken voor de volgende editie onderling verdeeld. 
 
In de redactievergadering van 19 juni 2018 in Joure werd afscheid genomen van Dominicus 
Bergsma als lid van de redactie. Dominicus verklaarde zich bereid om op de “achtergrond” de 
redactie te willen ondersteunen. Hiervan werd en wordt nog dankbaar gebruik gemaakt. 
 
Gerard Rosema heeft in juli aangegeven dat hij overwoog om terug te keren in de redactie per  
01-01-2019. Als voorbereiding hierop heeft hij vanaf de augustus-editie al diverse werkzaamheden 
voor de redactie verricht. Dit werd en wordt door de overgebleven redactieleden zeer 
gewaardeerd. 
De redactie bestaat in principe uit 4 personen. Helaas heeft ook in 2018 niemand zich gemeld om 
de vacature te vervullen. 
 
De redactie heeft dit jaar niet met het hoofdbestuur vergaderd. 
 
Sjaak Loef 
 
 

Jaarverslag UTC  
 
Beschrijvingsgroep 
Alle genomineerde planten zijn inmiddels beschreven.  
De groep is verder bezig met het op orde krijgen van de Cultivar Inventaris Lijst. 
De aanmeldingen voor de AFS (American Fuchsia Society) voor heel Europa lopen vanaf nu via de 
NKvF. 
Via de website www.nkvf.nl kan nu iedereen in Europa het digitale AFS-formulier in het Engels en 
Nederlands invullen en versturen. In de loop van 2019 kan dit ook in het Frans en Duits. De NKvF 
controleert en verwerkt de gegevens en zet de formulieren om in een PDF-formulier.  
 
BegeleidingsCommissie Keuringen (BCK) 
27 januari is de BCK bij elkaar geweest om de keuringen van 2017 te evalueren. 
De BCK heeft dit jaar weer 2 keuringen georganiseerd ( 28 juli en 25 augustus). In totaal werden 
11 planten genomineerd van de 14 inzendingen. 
 
Botanische Groep 
Deze groep is dit jaar 3 keer bij elkaar geweest. Op 23 maart in wijkcentrum De Schakel in De Bilt, 
op 26 mei in Harmelen bij Gerard en Renee Rosema en op 1 september in Liempde bij Piet en Tiny 
van de Sande.  
Er is een opzet gemaakt voor een verzorgingslijst voor botanische fuchsia's. 
 
Veredelingsgroep en Studiegroep Winterharde Fuchsia's 
Deze gecombineerde groep kwam 13 oktober 2018 bij elkaar in Heerde. Er werden interessante 
onderwerpen met elkaar besproken en kennis uitgewisseld met betrekking tot soortkruisingen. 
 
Jan de Groot  
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Jaarverslag website  
 

In verband met het plotseling stoppen van de vorige webmaster is het beheer van de website 
overgenomen door dhr. Ton v.d Vorst. 
 
Na het overnemen van de functie van webmaster is de website geheel vernieuwd. Vanwege vele 
niet werkende linken en externe functies was de oude website niet veilig genoeg meer naar de 
huidige maatstaven, zeker in het kader van de nieuwe wetgeving AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming). Daarnaast was een deel van de informatie aan vernieuwing toe. 
 
Na maanden overzetten van informatie die nog “actueel” was werd begonnen met een frisse 
nieuwe start, mede naar de regio’s toe. Men kan weer zelfstandig de bestuursgegevens bijhouden, 
die nu vervolgens op diverse plaatsen op de website automatisch worden aangepast. Tevens 
krijgen de ledenadministratie en het secretariaat automatisch een bericht zodat de regio nog maar 
één handeling hoeft te doen. Ook op de nieuwe website zijn er mogelijkheden aangemaakt om 
zelfstandig een regiopagina bij te houden waarop ook foto’s, video’s en evenementen zoals 
bijvoorbeeld open tuinen kunnen worden geplaatst. 
In de tussentijd werden ook diverse wijzigingen aangebracht door Sjaak Loef en Ben Krooshoop. 
De website wordt momenteel door diverse bestuursleden grondig nagekeken op fouten en 
eventueel noodzakelijke aanpassingen om een betrouwbare website te kunnen garanderen.  
 
Na het bekend worden dat de NKvF als contactpersoon voor de AFS (American Fuchsia Society) 
binnen Europa is erkend, is begonnen aan een geheel nieuwe opzet om alle gegevens centraal te 
kunnen gaan opslaan. 
Zo is er een nieuw AFS-formulier ontwikkeld in diverse talen en een nieuw beschrijvingsformulier. 
Al deze formulieren zullen de komende tijd centraal gekoppeld worden aan de nieuwe Cultivar 
Inventaris Lijst die al als voorbeeld op de website is geplaatst. Deze werkzaamheden zullen nog 
voortduren gedurende begin 2019.  
 
Ton van der Vorst 
 
 

Jaarverslag bibliotheek 
 
In het hoofdbestuur is diverse keren het voortbestaan en de levensvatbaarheid van de bibliotheek 
besproken. Er worden nauwelijks nog boeken geleend en het blijkt soms zeer lastig om 
uitgeleende boeken terug te krijgen. Het feit dat veel informatie via internet te achterhalen is, zal 
zeker een grote rol spelen in de teruggelopen interesse voor het lenen van boeken.  Uiteindelijk is 
besloten de bibliotheek op te heffen. 
 
Tijdens een bijeenkomst van het hoofdbestuur in juni 2018 is door een aantal HB-leden gekeken 
welke boeken behouden moeten blijven voor de vereniging, bijvoorbeeld voor de UTC. 
Op de vriendendag 2018 is een poging gedaan boeken te verkopen aan bezoekers. Een aantal 
boeken is op die manier inderdaad in andere handen over gegaan. 
Verder zijn boeken weggegeven aan de regio’s via de ledenraadsvergadering van 3 november 
2018. Bijna alle resterende boeken zijn toen door de diverse ledenraadsleden in dank aanvaard. 
 
Wat nu nog resteert, is een complete verzameling van alle Fuchsiana’s. Deze zullen zuinig bewaard 
worden ten behoeve van de vereniging. 
 
Fon Koek 
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Jaarverslag de vriendendag  
 
Na een mooie voorbereiding in de week voor de vriendendag hebben we samen met mensen van 
regio 23 gezorgd dat alles er piekfijn uitzag. De inrichting in de kassen was met John en Yvonne 
mooi geregeld en klaar voor zaterdag 25 augustus. Het weer zag er niet goed uit en het regende 
maar vol goede moed gingen we toch naar Zeelenberg met de gedachte “vorig jaar was het ook 
zo en toen klaarde het om elf uur op en het was verder redelijk goed weer”. 
We hebben vrijdagmorgen besloten om de stands binnen in de kas te plaatsen. Het was zo goed 
als droog maar de temperatuur was maar ongeveer 15 graden. Het zag er binnen geweldig 
gezellig uit. 
 
Om 10.15 uur heette onze voorzitter Cor van Empel iedereen van harte welkom en opende de 
vriendendag. Langzaam druppelden de mensen binnen en om elf uur was het gezellig druk. Ieder 
was zeer enthousiast over hoe gezellig alles er uit zag. 
 
Om 10.30 uur vertrok de eerste paardentram met 20 mensen aan boord voor een gezellig ritje en 
bij de Familie van Woensel in ’s Gravenmoer kon men genieten van hun prachtige open tuin.  
120 mensen hebben kunnen genieten van deze mooie activiteit en ieder was zeer tevreden met 
het gezellige ritje en de mooie verrassingen in de tuin. 
  
Ook voor de inwendige mens was goed gezorgd en de mensen van regio 23 begonnen om 
8.00 uur al met het smeren van de broodjes, het maken van groente- en tomatensoep en het 
opmaken van de heerlijke vlaai. 
Hier werd door de bezoekers vanaf12.00 uur dan ook gretig gebruikt van gemaakt en menig 
broodje met knakworst werd verorberd. Zeer goed verzorgd en het smaakte allemaal heerlijk. 
 
Vanaf 10.30 uur vond de keuring van nieuwigheden plaats. Zeven planten waren voor de keuring 
aangemeld, zes hiervan werden goedgekeurd. 
Een mooie toevoeging aan de lijst met nieuwigheden die het afgelopen jaar gekeurd werden. 
 
Vanaf 9.00 uur werden de eerste wedstrijdplanten binnen gebracht. In totaal werden er 35 planten 
voor de keuring aangeboden. Voor de keurmeesters veel wijsheid om de prijzen te verdelen. 
 
Veel bezoekers konden genieten van de mooie stands die her en der opgesteld stonden. Voor in 
de winkel de jaarlijkse stands van de NKvF en achter in de grote kas diverse stands uit de regio. 
Het zag er allemaal zeer uitnodigend uit. 
John en Yvonne Zeelenberg hadden diverse standhouders uit de regio gevraagd om zich deze dag 
te presenteren via een stand op de vriendendag. Menig appeltje werd geproefd en Groei en Bloei 
zorgde voor prachtige bloemstukjes die gemaakt werden, een mooie toevoeging aan deze mooie 
dag. 
 
Vele foto’s werden weer aangeleverd voor de fotowedstrijd. Uit 76 foto’s was het voor het publiek 
niet gemakkelijk om de beste uit te kiezen. Bij de prijsuitreiking door Cor Boom was het voor ieder 
weer een verrassing wie de winnaars waren. Een prachtige activiteit die niet meer te missen is op 
onze vriendendagen. Top. 
 
Cor van Empel sprak mevr. Aanen en dhr. Spaansen toe i.v.m. hun 40-jarig lidmaatschap van de 
NKvF. Allebei in het verleden enthousiaste leden die het nu wel op een lager pitje beleven, maar 
nog altijd trouw lid zijn van hun regio en nog op hun manier genieten van onze prachtige hobby. 
Hij speldt hen de vergulde fuchsiaspeld op namens de NKvF. 
 
Weer een mooie en gezellige vriendendag en hopelijk mogen er zo nog velen volgen in de 
toekomst.  
 
 
Coen Bakker en Huub Steeghs 
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Jaarverslag penningmeester 
Balans 
Activa 

ACTIVA

Apparatuur

Apparatuur 619 0

Totaal apparatuur 619 0

Liquide middelen

ABN Amro Rek.crt. 165 425

ABN Amro Vermogens Spaarrekening 55.896 56.088

ING Rek.crt. 589 2.943

ING Vermogen Spaarrekening 60.293 67.720

ING Ledensecretariaat 589 2.337

Totaal liquide middelen 117.532 129.513

Vorderingen

Debiteuren 75 718

Totaal vorderingen 75 718

Voorraden

Voorraad jubileumspeldjes 505 589

Totaal voorraden 505 589

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 1.244 675

Nog te ontvangen bedragen 74 282

Totaal overlopende activa 1.318 957

TOTAAL ACTIVA 120.049 131.777

Balans per 31-12-2018 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
31-12-2018 31-12-2017

bedragen in € bedragen in €
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Passiva 

PASSIVA

Afschrijving apparatuur

Afschrijving apparatuur 206 0

Totaal afschrijving apparatuur 206 0

Eigen vermogen

Kapitaal 31.636 36.228

Resultaat boekjaar -10.364 -4.541

Totaal eigen vermogen 21.272 31.687

Reserves

Statutaire reserve 50.000 50.000

Reserve jubileumjaar 2020 4.033 3.033

Activiteitenfonds 13.135 13.135

Reserve uit legaten en erfenissen 584 555

Totaal reserves 67.752 66.723

Vreemd vermogen

Saldo regio's in bewaring 1.940 115

Saldo regiotegoeden 0 1.033

Totaal vreemd vermogen 1.940 1.148

Kortlopende schulden

Crediteuren 90 3.405

Totaal kortlopende schulden 90 3.405

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten 25 40

Vooruit ontvangen contributies 28.764 28.774

Totaal overlopende passiva 28.789 28.814

TOTAAL PASSIVA 120.049 131.777
0

Balans per 31-12-2018 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
31-12-2018 31-12-2017

bedragen in € bedragen in €
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Resultatenrekening 

 

2018 2017

Ontvangsten

Contributies 38.366 41.550

Rente 74 282

Advertenties 1.273 2.325

Opbrengsten Vriendendag 320 107

Overige opbrengsten 30 50

Totaal ontvangsten 40.063 44.314

Uitgaven

Afdracht aan de regio's 15.807 16.334

Attenties 589 362

Relatiegeschenken en speldjes 1.202 870

Contributies en abonnementen 405 284

Assurantiekosten 179 194

Drukwerk 9.142 11.444

Diverse vergoedingen 1.795 1.307

Telefoonvergoedingen 1

Communicatiekosten 422 0

Portikosten 320 703

Kantoorartikelen 439 463

Hardware en software 189 10

Bank- en administratiekosten 903 866

Vergaderkosten 2.511 1.908

Reis-en verblijfkosten 1.086 1.021

Autokostenvergoeding 5.157 4.085

Verzendkosten Fuchsiana 4.958 5.710

Kortingen op advertenties 0 158

Diverse huren 946 1.282

Algemene kosten 2.161 853

Kosten AVG 1.010 0

Afschrijvingskosten 206 0

Kosten reservering 55-jarig jubileum 1.000 1.000

Resultaat boekjaar -10.364 -4.541

Totaal uitgaven 40.063 44.314
0

Resultatenrekening 2018 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €
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Kostenplaatsenoverzicht 

Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017

Ontvangsten

Contributies 38.366 39.900 41.550

Rente 74 500 282

Advertenties 1.273 1.500 2.325

Opbrengst Vriendendag 320 107

Overige opbrengsten diversen 30 50

Totaal ontvangsten 40.063 41.900 44.314

Kpl Uitgaven

500 Bestuur en beheer

Attenties 414 100 154

Contributies en abonnementen 127 125 125

Portikosten 25

Kantoorartikelen 165 100 145

Bank- en administratiekosten 354 400 274

Vergaderkosten 851 750 636

Kosten Werkgroep toekomst 0 100 0

Autokostenvergoeding 931 1.000 729

Kosten AVG 75

Diverse vergoedingen 200 200 200

Diversen 204 100 161

Totaal 500 Bestuur en beheer 3.321 2.900 2.424

501 Ledenraad

Vergaderkosten 1.473 1.800 1.544

Autokostenvergoeding 1.489 1.600 1.527

Diversen 28 28

Totaal 501 Ledenraad 2.990 3.400 3.099

502 UTC

Portikosten 7

Kantoorartikelen 91

Hardware/software 50

Administratiekosten 100

Vergaderkosten 234 400 315

Autokostenvergoeding 239 1.200 159

Afschrijvingskosten apparatuur UTC 206

Diverse vergoedingen 370 625

Diversen 40 900

Totaal 502 UTC 1.237 2.600 1.099

Kostenplaatsenoverzicht 2018 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €

 
 

  



 

10 

Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017

503 Regio's

Afdracht aan de regio's 15.807 16.300 16.334

Assurantiekosten 179 250 194

Autokostenvergoeding 827 122

Vergaderkosten 726

Kosten AVG 935

Totaal 503 Regio's 18.474 16.550 16.665

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 80 50

Drukwerk 8.548 8.600 10.294

Diverse vergoedingen 250 250 250

Telefoonkosten 50

Portikosten 32 50 17

Kantoorartikelen 96 50 75

Vergaderkosten 93 300 215

Autokostenvergoeding 417 500 528

Kortingen op advertenties 150 158

Diversen 100

Totaal 505 Redactie 9.516 10.050 11.587

Verzendkosten Fuchsiana 4.957 4.950 5.696

Totaal 505 Redactie incl. verzending 14.473 15.000 17.283

506 Euro-Fuchsia

Contributies en abonnementen 50 50 50

Reis- en verblijfkosten 700 566

Diversen 700

Totaal 506 Euro-Fuchsia 750 750 616

507 Leden en ledenwerving

Attenties 30 89

Relatiegeschenken/ledenbinding 1.151 1.150 870

Drukwerk 594 600 1.150

Telefoonkosten 100

Kantoorartikelen 35 300 196

Hardware/software 113

Administratiekosten 191 300 201

Portikosten 253 550 676

Bankkosten 358 550 391

Diverse vergoedingen 293 250 167

Diversen 100

Totaal 507 Leden en ledenwerving 3.018 3.900 3.740

Kostenplaatsenoverzicht 2018 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €
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Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017

508 Servicepunt

Totaal 508 Servicepunt 0 0 0

509 Public relations

Autokostenvergoeding 100

Totaal 509 Public relations 0 100 0

510 Vriendendag

Attenties 65 50

Portikosten 6 14

Kantoorartikelen 7 4

Reis- en verblijfkosten 353 443

Autokostenvergoeding 1.063 855

Diverse huren 450

Diverse vergoedingen 473 50

Algemene kosten 1.886 663

Diversen 2.000

Totaal 510 Vriendendag 3.853 2.000 2.529

511 Landelijke wedstrijdcommissie

Attenties 36 20

Portikosten 13 9

Kantoorartikelen 45 3

Autokostenvergoeding 123 200 59

Diverse vergoedingen 15

Algemene kosten 30 50 15

Diversen 50

Totaal 511 Landelijke wedstrijdcommissie 247 300 121

512 Websitecommissie

Attenties 15

Contributies en abonnementen 228 100 110

Vergaderkosten 26 50

Diverse huren 28

Communicatiekosten 422

Kantoorartikelen 41

Hardware/software 25 10

Portikosten 8

Autokostenvergoeding 102 150 118

Diverse vergoedingen 210 100

Diversen 50

Totaal 512 Websitecommissie 1.064 450 279

Resultaat -10.364 -7.050 -4.541

-10.364 -7.050 -4.541

Totaal uitgaven 40.063 41.900 44.314

Kostenplaatsenoverzicht 2018 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €
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De cijfers in grafieken 
 
Kosten 2018 per kostenplaats, afgerond op hele euro’s: 
 

 
 
 
 
Vergelijking kosten 2016 t/m 2018 
Kosten per kostenplaats in percentages van de totale kosten: 
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Kosten per lid per kostenplaats 
 
In de volgende tabel is weergegeven hoeveel de kosten per kostenplaats bedragen, omgerekend 
per lid op basis van het aantal leden per peildatum 01-04-2018. Voor deze datum is gekozen 
omdat dit de peildatum is voor de bepaling van de regioafdracht. 
 
Hier ziet u dat jaarlijks op het vermogen wordt ingeteerd omdat de contributie de kosten niet dekt. 
In 2018 is dat zelfs € 7,57 per lid. 
 
Van de contributie die ieder lid betaalt, gaat in 2018 46,72% naar de regio in de vorm van 
regioafdracht. 
Van de contributie per lid gaat 36,58% rechtstreeks naar de leden terug in de vorm van 
Fuchsiana. 
Voor de overige werkzaamheden van de NKvF blijft dan nog 16,7% van de contributie per lid over. 
Hierbij zit ook een van de kerntaken van de NKvF, namelijk de UTC. 

  
  2016 2017 2018 

Bestuur en beheer  €   1,84   €   1,53   €   2,31  

Ledenraad  €   1,86   €   1,95   €   2,08  

UTC  €   3,74   €   0,69   €   0,86  

Regio's  €  10,01   €  10,49   €  12,85  

Jubileumcommissie  €   0,63   €   0,63   €   0,70  

Redactie Fuchsiana  €  10,08   €  10,87   €  10,06  

Euro-Fuchsia  €   0,22   €   0,39   €   0,52  

Leden en ledenwerving  €   2,18   €   2,35   €   2,10  

Public relations  €      -     €      -     €      -    

Vriendendag  €   2,37   €   1,59   €   2,68  

Landelijke wedstrijdcommissie  €   0,19   €   0,08   €   0,17  

Websitecommissie  €   0,31   €   0,18   €   0,74  

Totaal  €  33,43   €  30,75   €  35,07  

    Contributie  €  27,00   €  27,50   €  27,50  

    Verschil  €  -6,43   €  -3,25   €  -7,57  
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Toelichting jaarverslag penningmeester 
 
 
Toelichting Balans 
 

Algemeen 
De NKvF sluit 2018 af met een negatief resultaat van € 10.364,--. Dit wordt veroorzaakt door een 
aantal extra kosten, zoals bijvoorbeeld de duurder uitgevallen vriendendag en een brainstormdag 
met de regionale besturen. Voor wat betreft de vriendendag komen de kosten ten gunste aan de 
ledenbinding en dat is goed te verantwoorden binnen de doelstelling en het beleid van de NKvF. 
De brainstormdag met de regionale besturen werd als zeer zinvol ervaren. Er wordt bekeken op 
welke wijze dit voortgang kan vinden, vanuit de regiobesturen kwamen hiervoor goede ideeën. 
 
Apparatuur 
Door de UTC is een beamer aangeschaft die voor diverse doeleinden binnen de vereniging kan 
worden gebruikt. Ook nu is door de penningmeester gekozen voor afschrijving in drie jaar. 
 
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 als 1e prijs voor de categorie algemeen in de 
fotowedstrijd op de vriendendag. In 2017 is een schenking ontvangen, deze is in 2018 toegevoegd 
aan de post Reserve uit legaten en erfenissen. 
 
Overlopende activa 
De post nog te ontvangen bedragen bestaat uit de rente op de spaarrekeningen die we in 2019 
ontvangen. 
De post vooruitbetaalde kosten bestaat uit kosten die betrekking hebben op de acceptgiro’s voor 
de contributie van 2019, het serviceabonnement voor het boekhoudpakket en postzegels voor het 
ledensecretariaat. 
De post nog te betalen kosten bestaat uit een reservering voor de aquarel in het 
decembernummer van Fuchsiana, die in 2019 door dhr. van Wijk in rekening wordt gebracht. De 
post vooruit ontvangen bedragen bevat uitsluitend contributies 2019, ontvangen in 2018. 
 
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. In 2018 zijn regio 14 
en regio 16 opgeheven, waarna het saldo op deze post is overgeboekt naar de post Saldo regio’s 
in bewaring. Hier wordt het toegevoegd aan het saldo, ontvangen van de opgeheven regio. 
 
Saldo regio’s in bewaring 
Het saldo van de in 2016 opgeheven regio 29 is verrekend en overgemaakt naar de regio’s waar 
de leden na opheffing zijn ingeschreven. 
Nu is het saldo van regio 16 opgenomen op deze post en de nog niet afgedragen regioafdracht 
van regio 14. Afhandeling en opheffing van regio 14 loopt nog, hierbij is vertraging opgelopen 
doordat er maar één bestuurslid is en hier in het verleden een onduidelijke administratie is 
gevoerd. 
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Toelichting resultatenrekening 
 

Ontvangsten: 
 
Rente 
De rente is momenteel vrijwel nihil. Gelukkig zijn we nog steeds gevrijwaard van negatieve rente, 
waarbij juist betaald moet worden voor het saldo op de spaarrekeningen. We blijven hopen op een 
tegengestelde beweging.  
 
Advertentieopbrengsten 
De opbrengst uit verkochte advertenties in Fuchsiana is in 2018 sterk gedaald. In de hoop meer 
adverteerders aan te kunnen trekken, is door de redactie besloten de kortingsstructuur aan te 
passen. Hierbij loopt de korting op naarmate meer advertenties in een kalenderjaar worden 
geplaatst. Helaas is de verwachte stijging in verkoop uitgebleven, exact dezelfde aantallen 
advertenties werden geplaatst. De daling in netto advertentieopbrengsten bedraagt € 895,--. 
 
Overige opbrengsten 
De post overige opbrengsten bevat de opbrengst uit verkoop van boeken uit de bibliotheek. 
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Uitgaven: 
 
Attenties 
De kosten voor attenties zijn hoger dan in 2017 omdat ook nu is besloten de jaarvergadering extra 
aantrekkelijk te maken voor leden d.m.v. het verstrekken van een fuchsiastek voor iedere 
aanwezige. Daarnaast zijn extra kosten voor bijvoorbeeld het afscheid van Huub Steeghs uit het 
hoofdbestuur en Dominicus Bergsma uit de redactie. 
 
Relatiegeschenken en speldjes 
De NKvF had in 2018 meer jubilarissen dan in 2017. 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. In 2018 heeft verrekening plaats gevonden. 
 
Drukwerk 
In 2018 is van de drukker van Fuchsiana geen naheffing ontvangen voor drukwerk boven de 
bevoorschotting. Mede hierdoor is de realisatie in 2018 lager dan in 2017. Daarnaast was in 2017 
sprake van extra kosten voor aanschaf van een nieuwe voorraad boekjes van Aat van Wijk t.b.v. 
nieuwe leden. 
 
Vergaderkosten 
Deze post is hoger dan in 2017 door de eerder benoemde brainstormdag met de regiobesturen. 
 
Autokostenvergoeding 
Ook hier zijn onder andere de extra kosten in verband met de brainstormdag met de regiobesturen 
te zien. Daarnaast zijn bij een paar kostenplaatsen meer kilometers gemaakt dan in 2017, 
uiteraard fluctueert dit. 
 
Algemene kosten 
Deze post is hoger dan in 2017. Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten voor de vriendendag. 
Onder andere de toiletvoorziening was kostbaar maar noodzakelijk om voldoende 
toiletmogelijkheden te bieden aan de bezoekende leden. Aangezien de vriendendag ten goede 
komt aan de ledenbinding zijn extra kosten t.o.v. de begroting naar de mening van het 
hoofdbestuur verantwoord, mits in overleg met de penningmeester. Dat geldt, zoals tevens 
verwoord in de ledenraad, ook voor regio’s die de vriendendag mee willen organiseren. 
 
Afschrijvingskosten 
De afschrijvingskosten betreffen de afschrijving van de in 2018 aangeschafte beamer. 
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Toelichting kostenplaatsenoverzicht 
 

500 Bestuur en beheer 
In 2018 heeft het vijf keer vergaderd, waarvan één keer gecombineerd met een 
teambuildingsbijeenkomst bij onze voorzitter thuis. 
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. 
 
502 UTC 
De post Hardware/software bevat de overnamekosten van een kleurenprinter t.b.v. het 
secretariaat van de BCK. De oude printer was inmiddels dermate op leeftijd dat de functies niet 
meer voldeden aan de eisen van de tijd. 
In de post Diverse vergoedingen zijn de kosten voor de gratis advertorials voor v.d. Velde 
zichtbaar. Dit is een vergoeding voor het beschikbaar stellen van grond voor de winterharden 
proeftuin. 
 
503 Regio's 
De autokostenvergoeding betreft de bezoeken van HB-leden aan regionale activiteiten. Deze 
aandacht vanuit het hoofdbestuur blijkt ontzettend gewaardeerd te worden. Het grootste deel 
echter betreft de eerder genoemde brainstormdag met de regionale besturen. Ook de 
vergaderkosten waren voor deze dag. 
 
505 Redactie Fuchsiana 
De vergaderkosten zijn in 2018 lager uitgevallen dan in 2017. 
De kortingen op advertenties zijn vervallen omdat de redactie een nieuwe kortingsstructuur heeft 
opgezet. De korting stijgt naarmate de adverteerder meer advertenties plaatst in een kalenderjaar. 
Doordat dit leidt tot verrekeningen over het hele jaar heen, is dit niet meer eenvoudig als korting 
op de factuur en in de boekhouding te verwerken. 
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 2018 is de NKvF weer met één persoon vertegenwoordigd geweest bij de jaarlijkse 
samenkomst van Euro-Fuchsia. 
 
507 Leden en ledenwerving 
De post Hardware/software bevat een aanpassing in de software van de ledenadministratie. 
Net als in 2017 maken de kosten voor de ledenpassen geen onderdeel meer uit van het contract 
bij de drukker, deze zijn nu verwerkt onder de post Drukwerk bij Leden en ledenwerving. 
Diverse vergoedingen omvat de vergoeding voor het PC gebruik door de ledensecretaris. 
Daarnaast zijn dit vergoedingen voor ingeleverde cadeaubonnen door kwekers en regio’s. Deze 
bonnen worden uitgegeven aan aanbrengers van nieuwe leden en winnaars van de fotopuzzel in 
Fuchsiana. 
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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 2018 is hier geen gebruik van gemaakt. 
In 2018 is de bibliotheek opgeheven bij gebrek aan belangstelling, de aanwezige boeken zijn 
verkocht met uitzondering van boeken die de NKvF graag wil behouden voor de vereniging. 
 
510 De vriendendag 
Rekening houdend met de opbrengst lotenverkoop, opgenomen bij de ontvangsten, is sprake van 
een overschrijding van het budget t.w.v. € 1.853,--. Zoals genoemd onder toelichting balans en 
onder resultatenrekening, algemene kosten, is deze overschrijding van het budget t.b.v. de 
vriendendag goed te verantwoorden omdat dit ten goede komt aan onze actieve leden. 
 
512 Websitecommissie 
Contributies en abonnementen zijn gestegen om de beveiliging van de website te verhogen. 
Op de post Communicatiekosten zijn kosten geboekt die zijn gemaakt voor het aanmaken van de 
nieuwe website. Het overhalen van gegevens van de oude website bracht de nodige kosten met 
zich mee. 
Op de post Hardware/software is de aanschaf van een formulierprogramma geboekt. Deze wordt 
nu gebruikt voor de UTC maar zou ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. 
Diverse vergoedingen omvat de kwartaalvergoeding die de webmaster ontvangt. Net als in het 
verleden met deze webmaster, wordt deze zeer bescheiden vergoeding verstrekt omdat de 
webmaster geen lid is van onze vereniging. 
 
 
Cor Boom  
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Verslag Commissie Financiële Controle 
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