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Jaarverslag secretaris 
  
In 2019 zijn er twee ledenraadsvergaderingen belegd, de jaarvergadering in april en de 
najaarsvergadering in november. In de jaarvergadering en de najaarsvergadering, die toegankelijk 
zijn 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 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.  
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 2019 hebben we in totaal 24 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. 
 
5 dames kregen het vergulde speldje voor 40-jarig lidmaatschap. 
Zij waren allen op de vriendendag aanwezig om het speldje in ontvangst te nemen. 
Voor 49 personen was er een zilveren speldje voor 25-jarig lidmaatschap. 
 
45 jaar lid waren 3 personen 
35 jaar lid waren 20 personen 
30 jaar lid waren 40 personen 
 
Bericht van overlijden hebben we ontvangen van 19 leden. 
 
Tiny van de Sande-de Beer 
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Jaarverslag redactie Fuchsiana 
 
De redactie bestond dit jaar uit: 

Sjaak Loef, eindredacteur en redactievoorzitter 
Ria Nauta, advertenties 
Gerard Rosema, secretaris 

  Vacature 
 
Zoals u ziet heeft Gerard Rosema weer in de redactie plaatsgenomen. De redactie bestaat echter 
in principe uit 4 personen. Helaas heeft ook in 2019 niemand zich gemeld om de openstaande 
vacature te vervullen. 
 
In 2019 zijn er 6 redactievergaderingen gehouden, te weten op 06-02-2019, 10-04-2019, 19-06-
2019, 22-08-2019, 17-10-2019 en 12-12-2019. Op 19 juni waren we in Joure bij ons 
ondersteunend redactielid op de "achtergrond". Gelukkig kunnen we nog steeds gebruik maken 
van zijn expertise! 
De overige redactievergaderingen vonden afwisselend bij Ria, Sjaak en Gerard thuis plaats. 
 
Tijdens deze vergaderingen werd de meest recente editie uitgebreid geëvalueerd. Tevens werd 
gekeken welke taken er waren voor de volgende editie. Deze taken werden vervolgens onderling 
verdeeld.  
 
De redactie heeft dit jaar niet met het hoofdbestuur vergaderd. 
 
Gerard Rosema 
 
 

Jaarverslag UTC  
 
Beschrijvingsgroep 
De beschrijvingsgroep heeft alle genomineerde planten, die ter keuring waren aangeboden, 
beschreven. Verder heeft zij 45 planten aangemeld gekregen voor verwerking voor de AFS. De 
aangemelde planten kwamen uit Duitsland, België, Oostenrijk en Amerika. Deze planten zullen ook 
in de CIL worden opgenomen. 
 
BegeleidingsCommissie Keuringen (BCK)  
23 februari is de BCK bij elkaar geweest om de keuringen van 2018 te evalueren. 
Dit jaar zijn er weer 2 keuringen georganiseerd. (13 juli en 17 augustus) In totaal werden 8 
planten genomineerd van de 19 inzendingen. 
De evaluatie van de keuringen van 2019 en proefkeuring vond dit jaar plaats op 30 november bij 
Kwekerij Zeelenberg te Dongen. 
Vanaf 2020 dienen 3 planten ter keuring te worden aangemeld te weten: 
1 ongetopte plant, 1 getopte plant en een plant van tenminste 2 jaar oud.  
Tevens is afgesproken dat de inzender 3 planten moet afstaan aan de NKvF: 2 planten ten 
behoeve van de kwekers voor vermeerdering en 1 plant voor de beschrijvingsgroep. Dit hoeven 
niet de planten te zijn die ter keuring zijn aangeboden. 
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Botanische Groep 
Deze groep is dit jaar drie keer bij elkaar geweest. 
Op 30 maart 2019 bij kwekerij van der Velde in Heerde en op zaterdag 18 mei bij familie Rosema 
in Harmelen. De derde vergadering vond plaats op 7 september 2019 bij de familie Hoefakker in 
Bennekom. De laatste vergadering werd druk bezocht. Er werden veel stekken uitgewisseld. Ook 
nieuw botanisch materiaal uit Amerika kon worden bekeken. 
De verzorgingslijst voor botanische fuchsia's is klaar. Iedereen heeft de lijst inmiddels toegezonden 
gekregen. 
 
Veredelingsgroep en Studiegroep Winterharde Fuchsia's 
Deze gecombineerde groep kwam 20 juli 2019 bij elkaar in Harmelen. Gerard liet zien hoe de 
veredelingscyclus bij Agapanthus verloopt. Verder werden lopende proeven besproken.  
Op 12 oktober kwam de groep voor de tweede keer bij elkaar bij Arie de Graaf in Broek op 
Langedijk. Er is onder andere gesproken over geschikte proeflocaties voor het testen op 
winterhardheid. Er wordt gewerkt aan een handleiding voor de veredeling van fuchsia's. In 2020 
zal een en ander worden afgerond. 
 
Gerard Rosema 
 
 

Jaarverslag website  
 
Het afgelopen jaar stond in het teken van de American Fuchsia Society (AFS). Er is een nieuwe 
opzet gemaakt om de AFS-formulieren te digitaliseren en deze te koppelen met onze Cultivar 
Inventaris Lijst (CIL). Het gaat hierbij om het beoordelingsformulier t.b.v. de keuringen van 
nieuwelingen en het beschrijvingsformulier met uitgebreide info van de bij de AFS aan te melden 
planten. 
 
Omdat aanmelding van fuchsia’s vanuit Europa is toegewezen aan de NKvF zijn de AFS-
formulieren nu in diverse talen beschikbaar. Deze opzet is met succes verlopen op enkele 
schoonheidsfoutjes na. 
 
Ook is er veel aandacht besteed aan de nieuwe CIL, waar we alle gegevens zoveel mogelijk op één 
plaats willen presenteren. In samenwerking met enkele leden en de BCK is hier veel tijd in 
gestoken om de database zoveel mogelijk correct te vullen en te corrigeren. 
 
Het programma van de nieuwe CIL is ook flink aangepast zodat we op een “eenvoudige” manier 
de CIL kunnen vullen en koppelen met foto’s. Naast de nieuwe CIL hebben we ook een database 
met fuchsiafoto’s waar men zelf eventueel de eigen favorieten kan samenstellen. Deze database is 
alleen gevuld met fuchsia’s die voorzien zijn van een foto. Hier staan momenteel eigen 
plantenlijsten van leden, die we ondertussen hebben kunnen overzetten. Ook hier wordt het 
komende jaar meer aandacht aan besteed om deze verder uit te breiden. Het probleem waar we 
echter vaak tegenaan lopen is dat de foto’s uit het verleden van een te slechte kwaliteit zijn om ze 
te kunnen presenteren. Wij hopen dat leden ons kunnen helpen aan nieuwe en betere foto’s. Deze 
zouden bijvoorbeeld naar de BCK gestuurd kunnen worden. 
 
We krijgen nog steeds meldingen dat men niet kan inloggen op de nieuwe website. De reden is 
dat men, ondanks een aantal vermeldingen op de website, in Fuchsiana en in vergaderingen, de 
oude inlogcode gebruikt die op de nieuwe website niet meer werkt. Via een formulier op de 
website kan een nieuwe inlogcode aangevraagd worden. 
  
Ton van der Vorst 
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Jaarverslag vriendendag  
 
Zaterdag 17 augustus was er weer de jaarlijkse fuchsiavriendendag. Begin januari werd al 
begonnen met het zoeken naar een geschikte locatie. Daarbij moet rekening worden gehouden 
met verschillende factoren zoals de wensen van het hoofdbestuur en vooral een locatie die 
geschikt is qua bereikbaarheid en parkeermogelijkheid. Verder moet de locatie diverse 
voorzieningen hebben zoals toiletten en catering. Om zo’n plek te vinden is al een hele klus, vooral 
ook omdat je lang niet overal welkom bent. 
 
Uiteindelijk zijn we, na veel negatieve reacties, uitgekomen bij kwekerij van der Velde in Heerde. 
Daar bleef slechts één datum over en dat was zaterdag 17 augustus. De voorbereiding liep vrij 
soepel, ook al omdat we daar eerder een vriendendag hebben gehouden. De kwekerij had zelf die 
dag ook een paar activiteiten op het programma staan waardoor er naar onze mening voldoende 
afwisseling was voor de bezoekers. 
 
Dan komt de dag zelf. Het weer viel, op een hoosbui na, mee. De voorzitter kon, iets later dan 
gepland door het bij elkaar scharrelen van diverse verlengsnoeren voor de geluidsinstallatie en een 
niet werkend stopcontact, de dag openen. Hoewel het altijd beter kan werd de dag aardig bezocht. 
Wanklank hebben we niet gehoord maar zelf vind je tijdens de dag dat bepaalde dingen anders en 
beter hadden gekund. 
Voor de medewerkers had Tiny van de Sande weer uitstekend gezorgd voor broodjes en 
consumptiebonnen. Ook heeft zij op de achtergrond het nodige voorbereidende werk gedaan 
 
Al met al een geslaagde dag waar het nodige te zien en te horen was en waar op de terrassen 
weer heel wat is afgepraat. En wat belangrijk is: het door de penningmeester beschikbaar gestelde 
budget is door de keuze van de locatie niet of nauwelijks overschreden. 
 
Coen Bakker 
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Jaarverslag penningmeester 
Balans 
Activa 

ACTIVA

Apparatuur

Apparatuur 619 619

Totaal apparatuur 619 619

Liquide middelen

ABN Amro Rek.crt. 288 165

ABN Amro Vermogens Spaarrekening 55.745 55.896

ING Rek.crt. 565 589

ING Vermogen Spaarrekening 54.318 60.293

ING Ledensecretariaat 4.637 589

Totaal liquide middelen 115.553 117.532

Vorderingen

Debiteuren 594 75

Totaal vorderingen 594 75

Voorraden

Voorraad jubileumspeldjes 174 505

Totaal voorraden 174 505

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 658 1.244

Nog te ontvangen bedragen 33 74

Totaal overlopende activa 691 1.318

TOTAAL ACTIVA 117.631 120.049

Balans per 31-12-2019 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
31-12-2019 31-12-2018

bedragen in € bedragen in €
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Passiva 

PASSIVA

Afschrijving apparatuur

Afschrijving apparatuur 413 206

Totaal afschrijving apparatuur 413 206

Eigen vermogen

Kapitaal 21.272 31.636

Resultaat boekjaar -7.089 -10.364

Totaal eigen vermogen 14.183 21.272

Reserves

Statutaire reserve 50.000 50.000

Reserve jubileumjaar 2025 5.033 4.033

Activiteitenfonds 13.135 13.135

Reserve uit legaten en erfenissen 563 584

Totaal reserves 68.731 67.752

Vreemd vermogen

Saldo regio's in bewaring 2.818 1.940

Totaal vreemd vermogen 2.818 1.940

Kortlopende schulden

Crediteuren 1.497 90

Totaal kortlopende schulden 1.497 90

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten 25 25

Vooruit ontvangen contributies 29.965 28.764

Totaal overlopende passiva 29.990 28.789

TOTAAL PASSIVA 117.632 120.049
0

Balans per 31-12-2019 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
31-12-2019 31-12-2018

bedragen in € bedragen in €
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Resultatenrekening 

 

2019 2018

Ontvangsten

Contributies 36.271 38.366

Rente 33 74

Advertenties 1.358 1.273

Opbrengsten Vriendendag 212 320

Opbrengsten AVG 399

Overige opbrengsten 0 30

Totaal ontvangsten 38.273 40.063

Uitgaven

Afdracht aan de regio's 15.322 15.807

Attenties 418 589

Relatiegeschenken en speldjes 767 1.202

Contributies en abonnementen 389 405

Assurantiekosten 175 179

Drukwerk 8.961 9.142

Diverse vergoedingen 1.400 1.795

Vergoeding cadeaubonnen 43

Communicatiekosten 0 422

Portikosten 724 320

Kantoorartikelen 632 439

Hardware en software 167 189

Bank- en administratiekosten 891 903

Vergaderkosten 1.791 2.511

Reis-en verblijfkosten 1.259 1.086

Autokostenvergoeding 4.370 5.157

Verzendkosten Fuchsiana 4.988 4.958

Diverse huren 685 946

Algemene kosten 757 2.161

Kosten AVG 417 1.010

Afschrijvingskosten 206 206

Kosten reservering 60-jarig jubileum 1.000 1.000

Resultaat boekjaar -7.089 -10.364

Totaal uitgaven 38.273 40.063
0

Resultatenrekening 2019 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €
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Kostenplaatsenoverzicht 

Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

Ontvangsten

Contributies 36.270,50 37.800 38.366

Rente 33,09 0 74

Advertenties 1.357,50 1.000 1.273

Opbrengst Vriendendag 212,00 320

Opbrensten AVG 399,30

Overige opbrengsten diversen 0,00 30

Totaal ontvangsten 38.272,39 38.800 40.063

Kpl Uitgaven

500 Bestuur en beheer

Attenties 317 100 414

Contributies en abonnementen 208 125 127

Kantoorartikelen 220 100 165

Bank- en administratiekosten 293 300 354

Vergaderkosten 429 850 851

Reis en verblijfkosten 375 0

Autokostenvergoeding 1.068 1.000 931

Diverse huren 258

Kosten AVG 18 75

Diverse vergoedingen 200 200 200

Diversen 120 100 204

Totaal 500 Bestuur en beheer 3.507 2.775 3.321

501 Ledenraad

Vergaderkosten 1.176 1.700 1.473

Autokostenvergoeding 1.401 1.700 1.489

Diverse huren 384

Diversen 28

Totaal 501 Ledenraad 2.961 3.400 2.990

502 UTC

Attenties 80

Portikosten 31 7

Kantoorartikelen 123 100 91

Hardware/software 12 50

Administratiekosten 100

Vergaderkosten 171 400 234

Autokostenvergoeding 860 900 239

Diverse huren 43

Afschrijvingskosten apparatuur UTC 206 200 206

Diverse vergoedingen 330 370

Diversen 0 900 40

Totaal 502 UTC 1.856 2.600 1.237

Kostenplaatsenoverzicht 2019 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €
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Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

503 Regio's

Afdracht aan de regio's 15.322 15.000 15.807

Assurantiekosten 175 200 179

Vergaderkosten 0 726

Autokostenvergoeding 83 827

Kosten AVG 399 935

Diversen 100

Totaal 503 Regio's 15.979 15.300 18.474

504 Jubileumcommissie

Reserveringen 60-jarig jubileum 1.000 1.000 1.000

Totaal 504 Jubileumcommissie 1.000 1.000 1.000

505 Redactie Fuchsiana

Attenties 0 80

Drukwerk 8.481 8.600 8.548

Diverse vergoedingen 250 250 250

Portikosten 13 50 32

Kantoorartikelen 75 100 96

Vergaderkosten 15 150 93

Autokostenvergoeding 240 300 417

Diversen 100

Totaal 505 Redactie 9.074 9.550 9.516

Verzendkosten Fuchsiana 4.988 4.950 4.957

Totaal 505 Redactie incl. verzending 14.062 14.500 14.473

506 Euro-Fuchsia

Contributies en abonnementen 50 50 50

Reis- en verblijfkosten 394 700

Diversen 700

Totaal 506 Euro-Fuchsia 444 750 750

507 Leden en ledenwerving

Attenties 0 30

Relatiegeschenken/ledenbinding 767 870 1.151

Drukwerk 480 600 594

Kantoorartikelen 213 250 35

Hardware/software 45 113

Administratiekosten 175 300 191

Portikosten 663 550 253

Bankkosten 423 400 358

Diverse vergoedingen 100 250 293

Vergoeding cadeaubonnen 43

Diversen 43 100

Totaal 507 Leden en ledenwerving 2.952 3.320 3.018

Kostenplaatsenoverzicht 2019 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €
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Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

509 Public relations

Autokostenvergoeding 100

Totaal 509 Public relations 0 100 0

510 Vriendendag

Attenties 0 50 65

Portikosten 3 6

Kantoorartikelen 0 7

Reis- en verblijfkosten 585 350 353

Autokostenvergoeding 535 1.000 1.063

Diverse vergoedingen 0 450 473

Algemene kosten 442 1.886

Diversen 150

Totaal 510 Vriendendag 1.565 2.000 3.853

511 Landelijke wedstrijdcommissie

Attenties 21 50 36

Portikosten 16 13

Kantoorartikelen 0 45

Autokostenvergoeding 197 150 123

Algemene kosten 42 30

Diversen 50

Totaal 511 Landelijke wedstrijdcommissie 276 250 247

512 Websitecommissie

Attenties 0 15

Contributies en abonnementen 130 250 228

Vergaderkosten 0 50 26

Diverse huren 0 28

Communicatiekosten 0 422

Hardware/software 110 25

Portikosten 0 8

Autokostenvergoeding 0 150 102

Diverse vergoedingen 520 360 210

Diversen 50

Totaal 512 Websitecommissie 760 860 1.064

Resultaat -7.089 -8.055 -10.364

-7.089 -8.055 -10.364

Totaal uitgaven 38.272 38.800 40.063

Kostenplaatsenoverzicht 2019 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €
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De cijfers in grafieken 
 
Kosten 2019 per kostenplaats, afgerond op hele euro’s: 
 

 
 
 
 
Vergelijking kosten 2017 t/m 2019 
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 01-04-2019. 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 2019 is dat € 5,95 per lid. 
 
Van de contributie die ieder lid betaalt, gaat in 2019 43.49% terug naar de regio in de vorm van 
regioafdracht. 
Van de contributie per lid gaat 38,28% rechtstreeks naar de leden terug in de vorm van 
Fuchsiana. 
Voor de overige werkzaamheden van de NKvF blijft dan nog 28,23% van de contributie per lid 
over. Hierbij zit ook een van de kerntaken van onze vereniging, namelijk de UTC. Voor deze 
kerntaak is in 2019 slechts 5,05% van de contributie gebruikt. 

  2016 2017 2018 2019 

Bestuur en beheer  €         1,84   €         1,53   €         2,31   €         2,63  

Ledenraad  €         1,86   €         1,95   €         2,08   €         2,22  

UTC  €         3,74   €         0,69   €         0,86   €         1,39  

Regio's  €       10,01   €       10,49   €       12,85   €       11,96  

Jubileumcommissie  €         0,63   €         0,63   €         0,70   €         0,75  

Redactie Fuchsiana  €       10,08   €       10,87   €       10,06   €       10,53  

Euro-Fuchsia  €         0,22   €         0,39   €         0,52   €         0,33  

Leden en ledenwerving  €         2,18   €         2,35   €         2,10   €         2,21  

Public relations  €            -     €            -     €            -     €            -    

Vriendendag  €         2,37   €         1,59   €         2,68   €         1,17  

Landelijke wedstrijdcommissie  €         0,19   €         0,08   €         0,17   €         0,21  

Websitecommissie  €         0,31   €         0,18   €         0,74   €         0,57  

Totaal  €       33,43   €       30,75   €       35,07   €       33,95  

     Contributie  €       27,00   €       27,50   €       27,50   €       28,00  

     Verschil  €        -6,43   €        -3,25   €        -7,57   €        -5,95  

 
 
Toelichting jaarverslag penningmeester 
 
 
Toelichting Balans 

 

Algemeen 
De NKvF sluit 2019 af met een negatief resultaat van € 7.089,--. Een wat lager negatief resultaat 
dan in 2018 omdat bijvoorbeeld vriendendag minder duur uitpakte. Ook was er in 2018 een 
bijeenkomst met regiobesturen, die de nodige kosten met zich mee bracht. 
 
Apparatuur 
Op de post Apparatuur staat een beamer, aangeschaft voor diverse doeleinden binnen de UTC. 
Hier is door de penningmeester gekozen voor afschrijving in drie jaar, deze afschrijvingstermijn 
wordt fiscaal gehanteerd. Op de post Afschrijving apparatuur staat inmiddels voor twee jaar aan 
afschrijving geboekt. 
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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. 
 
Overlopende activa 
De post nog te ontvangen bedragen bestaat uit de rente op de spaarrekeningen die we in 2020 
ontvangen. 
De post vooruitbetaalde kosten bestaat uit kosten die betrekking hebben op de acceptgiro’s voor 
de contributie van 2020 en het serviceabonnement voor het boekhoudpakket. 
De post nog te betalen kosten bestaat uit een reservering voor de aquarel in het 
decembernummer van Fuchsiana, die in 2020 door dhr. van Wijk in rekening wordt gebracht. 
De post vooruit ontvangen bedragen bevat uitsluitend contributies 2020, ontvangen in 2019. 
 
Saldo regio’s in bewaring 
Op deze post is het saldo van regio 16 opgenomen 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. Helaas 
loopt de afhandeling van regio 14 inmiddels al vanaf oktober 2018 maar het ziet ernaar uit dat er 
eindelijk vooruitgang wordt geboekt. 
 

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 stabiel gebleven. Helaas blijkt ook 
op termijn de gewijzigde tarievenstructuur geen stijging in het aantal adverteerders op te leveren. 
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Uitgaven: 
 
Relatiegeschenken en speldjes 
De NKvF had in 2019 aanmerkelijk minder jubilarissen dan in 2018. 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 2019 heeft geen verrekening plaats gevonden. 
 
Vergoeding cadeaubonnen 
Deze vergoeding betreft cadeaubonnen, verstrekt door de NKvF als prijs voor de prijspuzzel of 
voor aanmelders van nieuwe leden. Tot nu toe werd dit altijd geboekt op de post Diverse 
vergoedingen. Om duidelijkheid te krijgen hoeveel cadeaubonnen worden ingeleverd via regio’s of 
kwekers, wordt dit nu gescheiden geboekt. 
 
Communicatiekosten 
De post communicatiekosten in 2018 betrof kosten voor het opzetten van de nieuwe website. In 
2019 zijn hier geen kosten voor geboekt. 
 
Portikosten 
Omdat de portikosten flink gaan stijgen zijn extra postzegels ingekocht. Daarnaast waren de 
portikosten in 2018 relatief laag omdat toen een voorraad aanwezig was. 
 
De post kantoorartikelen is hoger dan in 2018 omdat er meer cartridges zijn ingekocht. Dit is een 
aanschaf, die doorloopt in het volgende jaar waardoor dit behoorlijk kan fluctueren. 
 
Vergaderkosten 
Ook deze post valt lager uit door de brainstormdag met regiobesturen in 2018. 
 
Autokostenvergoeding 
Deze post fluctueert behoorlijk, afhankelijk van activiteiten in de NKvF. 
 
Algemene kosten 
In 2018 was de vriendendag aanmerkelijk duurder dan in 2019, waardoor hier een flinke daling 
zichtbaar is. Extra kosten voor vriendendag zijn zeer goed te verdedigen omdat dit direct ten 
goede komt aan de actieve leden. Het is echter wenselijk dat dit niet de standaard wordt. In 2019 
wordt de overschrijding van 2018 dus weer enigszins verzacht. 
 
Afschrijvingskosten 
De afschrijvingskosten betreffen de afschrijving van de in 2018 aangeschafte beamer voor en door 
de UTC. 
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Toelichting kostenplaatsenoverzicht 
 

500 Bestuur en beheer 
In 2019 heeft het hoofdbestuur drie keer vergaderd. 
De post contributies en abonnementen is helaas gestegen omdat de softwareleverancier de 
abonnementsstructuur van het boekhoudpakket heeft gewijzigd. Voor de NKvF betekent dit dat de 
kosten zijn gestegen en er ook meer service wordt geleverd, voor de NKvF is deze extra service 
niet van toegevoegde waarde. 
De zaalhuur voor de HB-vergaderingen is uit de post vergaderkosten gehaald om hier meer 
inzichtelijkheid te krijgen.  
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 
Ook hier is de zaalhuur inzichtelijk gemaakt door dit uit de post vergaderkosten te halen en onder 
te brengen in de post diverse huren. 
 
502 UTC 
Ook bij de UTC fluctueren de declaraties voor autokostenvergoeding behoorlijk. Dit is afhankelijk 
van de activiteiten die de UTC ontplooit en de locaties voor deze activiteiten. Tevens is in 2019 
nog een tweetal declaraties binnen gekomen die betrekking hadden op 2018. Omdat 2018 was 
afgerond zijn deze meegenomen in 2019. 
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. 
In een aantal posten zijn in 2018 de kosten zichtbaar voor de brainstormdag met de regionale 
besturen. 
Tegenover de kosten in de post kosten AVG staan opbrengsten AVG, zichtbaar in de 
resultatenrekening. 
 
505 Redactie Fuchsiana 
De vergaderkosten zijn in 2019 iets lager uitgevallen dan in 2018. Dit komt voornamelijk doordat 
de redactieleden bij een van hen thuis vergadert. 
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 2019 is de NKvF weer met één persoon vertegenwoordigd geweest bij de jaarlijkse 
samenkomst van Euro-Fuchsia. 
 
507 Leden en ledenwerving 
Diverse vergoedingen omvat de vergoeding voor het PC gebruik door de ledensecretaris. Zoals 
eerder in dit financieel verslag zijn de vergoedingen voor ingeleverde cadeaubonnen door kwekers 
en regio’s uit de post Diverse vergoedingen gehaald en geboekt onder vergoeding cadeaubonnen. 
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. Ook in 2019 is hier geen gebruik van gemaakt. 
 
510 De vriendendag 
In 2019 zijn de kosten voor vriendendag onder het begrote bedrag gebleven. 
 
512 Websitecommissie 
Contributies en abonnementen omvat kosten voor providers om de beveiliging van de website te 
verhogen. 
Op de post Hardware/software staan kosten voor software geboekt. 
Diverse vergoedingen omvat de kwartaalvergoeding die de webmaster ontvangt. Omdat de 
webmaster geen lid is van onze vereniging maar wel ontzettend veel tijd in de website investeert 
is door het Hoofdbestuur besloten de vergoeding te verhogen van € 30,-- naar € 50,-- per maand. 
 
 
Cor Boom  
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Verslag Commissie Financiële Controle 
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