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Inleiding 
 

Om al enig inzicht te geven in de jaarrekening van 2017 hebben we de stand van zaken op 3 november 

opgenomen in dit document. Hierdoor krijgen we inzicht hoe de kosten zijn verlopen en kunnen we al 

een indicatie geven van het verwachte resultaat van 2017. 

 

Het uitgave en inkomsten patroon over 2016 zijn natuurlijk de basis voor de begroting van 2017.  

 

Nol van Drunen 

Den Bosch, november 2017 
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Verlies en Winstrekening VVM 2017 (10 mndn) t.o.v. 2016 
      
Debet/kosten 2016 2017 Credit/inkomsten 2016 2017 

Secretariaatsk 11.360,88 7.511,45 Contributie 40.496,13 40.758,57 

Financiële adm. 3.152,96 2.800,11 Diverse inkomsten   

Bestuurskosten 13.088,23 9.526,67 Jaardag  8.558,17 6.681,36 

Jaardagkosten. 12.703,51 5.226,05 Certificering 7.165,00 6.050,00 

Website 3.225,50 4.867,67 Bram Bakker  2.111,34 

Bram Bakker 0 2.878,19 Workshops 2.392,93 937,41 

Promotiekosten 1.923,77 1.165,17 Rente  41,10 

Donaties      

Overige activi-
teiten 

5.245,23 
 

2.098,80    

K.Werkgroepen 281,35 550,57    

Certificeringsk. 2.614,03 3.947,01 Resultaat -5.016,77 -16.008,09 
 53.595,46 40.571,69  53.595,46 40.571,69 

      

      

      

Balans VVM 03-11-2017 t.o.v. 31-12-2016 

      

Bank 358,79 480,63 Eigen Vermogen 26.877,54 42.885,63 

Spaarrek 28.000,00 42.000,00 Vooruitbetaalde certifi-
cering 

0  

Nog te ontvan-
gen 

18,75 405,00 Nog te betalen kosten 1.500,00  

 28.377,54 42.885,63  28.377,54 42.885,63 

 
 

 
 

   

Toelichting op de voorlopige Jaarrekening op 3 november 2017 
 

Verlies en winstrekening 
Op de eerste plaats is het belangrijk om te constateren dat alle kosten voor de jaardag van 24 november 
nog gemaakt moeten worden (schatting € 6.000,-/€ 7.000,-), terwijl de inkomsten voor een belangrijk 
deel al zijn geboekt. We weten dat verder de laatste twee maanden we kunnen rekenen op ongeveer 
tweetiende van de kosten van die nu staan vermeld bij een groot aantal posten (schatting € 8.000,-). 
 
Tenslotte weten we dat we nauwelijks nog contributie zullen innen omdat als men zich aanmeldt dat 
vanaf 15 november men geen contributie meer hoeft te betalen voor 2017. Ook de certificeringsop-
brengsten zijn nog minimaal. 
 
Hieruit kunnen we concluderen dat het resultaat positief zal zijn.  
 

Balans 
Het betekent als we een positief resultaat hebben dat daarmee het eigen vermogen weer ietsje groter 
wordt. 
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Begroting VVM 2017, 
Verwachte realisatie 2107 in afgeronde euro’s 

      
Debet/kosten 2017 2017 Credit/inkomsten 2017 2017 

Secretariaatskosten 11.000 10.000 Contributie 40.000 40.000 

Financiële kosten 4.000 3.500 Jaardag  5.000 7.000 

Symposia   Certificering 7.500 6.000 

Bestuurskosten 12.500 12.500 Diverse inkomsten 2.000  

Jaardagkosten 12.500 12.000 Bram Bakker  2.000 

Website 3.500 5.000 Workshops  1.000 

Promotiekosten 1.000 1.250    

Bram Bakker  3.000    

Ondersteuning overige 
activiteiten 

4.000 3.000    

Kosten werkgroepen 1.000 750    

Certificeringskosten 3.500 4.500 Resultaat -1.500 -500 

 53.000 55.500  53.000 55.500 

      

Begroting VVM 
2017/ 2018 

      

Debet/kosten 2017 2018 Credit/inkomsten 2017 2018 

Secretariaatskosten 11.000 11.000 Contributie 40.000 40.000 

Financiële kosten 4.000 4.000 Jaardag  5.000 6.000 

Kosten symposia p.m. p.m. Symposia p.m. p.m. 

Bestuurskosten 12.500 13.500 Workshop leden 
voor leden 

2.000 3.000 

Jaardagkosten 12.500 12.000    

Website 3.500 6.000 Cerificeringsop-
brengsten 

7.500 6.000 

Promotiekosten 1.000 1.000 Beroepsaansprake-
lijkheidsverzekering 

 2.100 

Kosten werkgroep 1.000 1.000    

Workshops leden 
voor leden 

4.000 4.000    

Innovatie vereniging  3.000    

Eamba  500    

Beroepsaansprake-
lijkheidsverzekering 

 2.000    

Certificeringskosten 3.500 3.500 Resultaat -1.500 +4.400 

 53.000 61.500  53.000 61.500 
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Toelichting op de begroting van 2018 
 
In deze begroting zitten een aantal bekende posten maar ook nieuwe elementen. De posten die nieuw of 

anders zijn worden toegelicht. 

 

De begroting van de bestuurskosten 2018 verschilt ten opzichte van 2017, doordat we meer bestuurs-

leden aanstellen om meer te kunnen realiseren voor de leden. De kosten van het bestuur gaat met ge-

raamd € 1.800,- omhoog vanwege vrijwilligersvergoeding en reiskosten. 

 

Door het aanstellen van een vrijwilliger voor de website en het verbeteren van de website zullen de kos-

ten waarschijnlijk stijgen. Er zit mogelijk ook enige compensatie in deze kosten omdat het betaalde se-

cretariaat mogelijk hiervoor minder kosten gaat maken. We zijn bezig met het vernieuwen van de websi-

te waardoor hij toegankelijker wordt maar bovendien willen de website ook meer een informatiebron 

maken voor leden en niet leden en daarmee mindfulness meer gaan promoten. We verwachten dat hier-

bij onze websitebouwer regelmatig moeten inhuren. 

 

De posten innovatie van de vereniging is nieuw. Het bestuur is op dit moment bezig met een nieuwe mis-

sie, visie en strategie. De kern daarbij is dat het bestuur vindt dat mindfulness de potentie heeft bijdrage 

te leveren aan het welbevinden van mensen. Mindfulness heeft het in zich een basis te zijn voor persoon-

lijke gezondheid, vrede en duurzaamheid. Het bestuur dit graag met de leden afstemmen en op de voor-

jaardag vaststellen. Als we dit als vereniging onderschrijven dan is er echt werk aan de winkel en het be-

stuur wil hierbij de dienende functie vervullen. Het gaat er omdat dat we samen mindfulness verder ver-

spreiden en dus meer activiteiten ontplooien om de mindfulness aan de mens de brengen. Het bestuur 

wil hiervoor een extra budget creëren want alles wat je wilt doen kost geld. 

 

Eamba is een Europese organisatie die de mindfulnessberoepsverenigingen in Europa samenbrengt om 

elkaar te ondersteunen. De VVM participeert in het Eamba en volgend jaar wordt voor het eerst een 

contributie gevraagd zodat Eamba haar activiteiten kan bekostigen. De bijdrage die gevraagd wordt is  

€ 1,- per lid. 

 

Zoals onlangs is aangekondigd hebben we samen met de VMBN een collectieve beroepsaansprakelijk-

heidsverzekering waar de leden gebruik van kunnen maken. Per polis wordt er € 5,- administratiekosten 

gerekend waardoor de inkomsten iets hoger zijn dan de uitgave maar deze extra inkomsten worden 

weer uitgegeven aan het secretariaat en aanpassing van ons informatiesysteem. 

 

Met deze begroting gaan we inboeten op ons eigen vermogen (€ 4.400,-), het bestuur zal dan ook een 

voorstel doen aan de leden om de contributie met € 10,- te verhogen van € 75,- naar € 85,- per jaar. De 

gecertificeerde leden gaan dan € 105,- betalen. Indien de leden hiermee akkoord gaan dan zal een posi-

tiefsaldo van ongeveer € 600,- ontstaan. 


