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Alpherwjk Accountants 
AUe Mvies 

Het bestuur van de 

Vereniging van Klussenbedrijven VLOK 

Engelandlaan 290 

2711 DZ Zoetermeer 

Alpherwijk Accountants 

Machtelderf 7 

2743 HD Waddinxveen 

Telefoon 0182-649260 

Email 	bert@alpherwijkacc.nl  

kvk 	55673724 

Waddinxveen, 11 november 2014 

Geacht bestuur, 

Hiermede brengen wij verslag uit inzake de door ons verrichte werkzaamheden betreffende de 

jaarrekening over het boekjaar 2013 van Vereniging voor Klussenbedrijven VLOK. 

Samenstellingsverklaring 

Opdracht 

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Vereniging van Klussenbedrijven VLOK 

te zoetermeer bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten 

over het boekjaar 2013 met de toelichting samengesteld. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van 

de entiteit verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die 

gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de entiteit. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren 

in overeenstemming met het Nederlands recht, waaronder de voor accountants 

geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming 

met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, 

bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het 

rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaar- 

heid van de bij het samenstellen van de jaarrekenig toegepaste grondslagen op basis 

van de door de vereniging verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden 

is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. 

Bevestiging 

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder 

toepassing van de grondslagen voor financièle verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 

Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) 
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Waddinxveen, 11 november 2014 

Apherwijk Accountants 

G. van Blitterswijk 

Accountant-Administratieconsulent 
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AIpheijk Accountants  
Actueel Mes 

Bestuursverslag 2013 

Tijdens het verslagjaar 2013 stond voor het bestuur de zorg voor de verbetering van de in 
2012 plotseling verslechterde financiële positie van de VLOK centraal. 
Daarnaast was het zaak de verenigingsactiviteiten te waarborgen en de richting naar de 
consument, die in 2012 was ingeslagen, te vervolgen. 
Tenslotte vergden ook andere zaken aandacht, zoals het besluit van de regering om het 
Hoofdbedrijfschap Ambachten per 1 januari 2014 op te heffen. 

Financiële activiteiten 

Begin 2013 is de VLOK gestart met een negatief vermogen, dat was opgelopen tot € 130.000 
Het bestuur heeft voor een meerjarenraming opgesteld om in de loop van 2016 weer te komen 
tot een positief eigen vermogen. 
Voor 2013 was een netto positief resultaat begroot van 27.800 euro 
(42.500 verminderd met een te verwachten bedrag aan depotbijdragen van 14.700). 
Om dit resultaat te behalen waren van het grootste belang de ontwikkelingen rond: 

• het aantal betalende leden 
• de nakomingsgarantie 
• de exploitatiekosten 

Met betrekking tot de contributies werd de VLOK geconfronteerd met een verdere daling van 
het aantal leden, onder meer door het vertrek van de franchise-organisatie De Vakman. 
Aan de andere kant werden extra inspanningen onder meer door persoonlijke benadering 
vanuit het bestuur beloond in de vorm van een laag bedrag aan openstaande vorderingen aan 
het eind van het boekjaar. 

De nakomingsgarantie vroeg ook dit verslagjaar veel inspanningen vanuit het secretariaat. 
Met de SGC werden veranderingen doorgevoerd in de procedures waarbij de nadruk ligt op het 
vergroten van de mogelijkheid om een geschil door bemiddeling alsnog op te lossen. 

Met betrekking tot de algemene kosten is een belangrijke ondersteuning gekregen van de zijde 
van Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). Anders bleken de personeelskosten hoger dan 
voorgaande jaren, ondanks het vertrek van twee part-time medewerkster gedurende het 
verslagjaar. 
De Eenmalige stijging van de personeelskosten hielden met name verband met een langdurige 
arbeidsongeschiktheid van een der medewerkers. 

Ondanks de vele tegenslagen is het echter toch gelukt om per saldo een positief resultaat voor 
de VLOK van 697 euro te behalen.[1] 
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. Alpherwijk Accountants 
AeAdvs 

Verenigingsactiviteiten 

Gedurende het verslagjaar zijn met name de inspanningen om de consumentenmarkt te 
bewerken geïntensiveerd. In het Jaarverslag VLOK 2013 wordt hierover meer verteld. 

Twee aspecten verdienen hier bijzondere vermelding: 
1. de beursformule "liever thuis!" 

Met de beursorganisator van de nieuwe beursformule "liever thuis!" is een samenwerking 
opgestart, die het voor de VLOK mogelijk maakt op regionaal niveau de ouderenmarkt te 
benaderen. De formule leent zich ook goed voor deelname door VLOK-leden. 

2. de werkzaamheden van de uit VLOK-leden samengestelde klankbordgroep 
Onder leiding van het adviesbureau Merketingvisie hebben een aantal leden van de VLOK 
gewerkt aan een strategie om de VLOK onder het publiek bekend te krijgen en om op die 
manier een toestroom van nieuwe leden op te wekken. De bijeenkomsten hebben geleid tot 
een aanbeveling over de te kiezen doelgroepen en de in te zetten communicatiemiddelen. 
Centraal staat de gedachte de VLOK aan het publiek te presenteren als de kennisbron over 
klussen in en rond de woning. 

Hoewel de communicatie uiteindelijk vooral via internet zal moeten lopen, wordt in 2015 een 
begin gemaakt met de presentatie van de VLOKwijzer in de vorm van een VLOK-jaarboek. 

Overige bestuursactiviteiten 

Het bestuur is gedurende het verslagjaar bijeen geweest op 4 februari 2013, 18 maart 2013, 
6mei 2013, 10 juni 2013, 8juli 2013, 26 augustus 2013 en 30 september 2013. 

De vergaderingen van het algemeen bestuur werden tevens bijgewoond door de heer 
De Vreede als kandidaat-bestuurslid. 

Daarnaast is het dagelijks bestuur samengekomen op 1 februari 2013, 1 maart 2013, 
12 april 2013, 24 mei 2013, 26 juni 2013 en 18 augustus 2013. 

Voorts is overleg gevoerd met Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), 
het Hoofdbedrijfschap Ambachten, de stichting Geschillencommissies voor 
Consumenten-zaken (SGC), het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het 
Platform Preventie Valgevaar, Kamers van Koophandel Nederland, het onderzoeksinstituut 
Panteia, Bouwradius, met vele leveranciers en fabrikanten en met de partners van de VLOK in 
het kader van Vakmanschap en Zekerheid. 

[1] Hoewel buiten het bestek van deze verslagperiode kan worden opgemerkt dat de positieve 
effecten van de getroffen maatregelen met name in 2014 voor het eerst merkbaar zijn 
geworden. 
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De financiële positie van de vereniging kan als volgt worden weergegeven: 

31-12-2013 	 31-12-2012 

Middelen op lange termijn 

Verenigingskapitaal 	 -135.496 -136.193 

Langlopende schulden 	 14.700 - 

-120.796 -136.193 

Vastgelegd op lange termijn 

Materiële vaste activa 	 7.373 7.324 

Financiële vaste activa 	 - - 

7.373 7.324 

Werkkapitaal -128.169 -143.517 

Kortlopende schulden 358.512 364.879 

Op korte termijn beschikbaar 230.343 221.362 

Aangewend voor 

Vorderingen 229.449 218.982 

Saldo liquide middelen 894 2.380 

Uit het bovenstaande blijkt dat de liquide middelen in 2013 zijn afgenomen 	met afgerond € 	1.000 

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

Hoogachtend, 

Alpherwijk Accountants 

G. van Blitterswijk AA 
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31-12-2013 	 31-12-2012 

€ 	 € 	 € 	 € 

Materiële vaste activa 

Inventaris 	 7.373 
	

7.324 

Vorderingen op korte termijn 

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 	 23.625 	 27.433 

Nakomingsgarantieclaims 	 138.217 	 131.193 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 	 - 	 12.201 

Overige vorderingen en overlopende activa 	 67.607 	 48.155 

229.449 218.982 

Liquide middelen 
	

894 
	

2.380 

237.716 	 228.686 
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31-12-2013 	 31-12-2012 

PASSIEF 

€ 	 € 	 € 	 € 

Eigen vermogen 	 -135.496 	 -136.193 

Langlopende schulden 

Depotbedragen lidmaatschap 	 14.700 

Kortlopende schulden 

Schulden aan kredietinstellingen 7.944 2.940 

Vooruitontvangen contributies 19.982 4.184 

Schulden aan leveranciers 150.814 116.285 

Lening o/g Flatbeheer 100.000 100.000 

Lening o/g Exclusief Nijmegen 25.000 45.938 

Lening o/g mw. T.E. Huisman-van der Zalm 24.950 50.764 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 10.601 1.690 

Overlopende schulden en overlopende passiva 19.221 43.078 

358.512 	 364.879 

237.716 	 228.686 



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 
Jaarrekening 

Vereniging van Klussenbedrijven VLOK, Zoetermeer 

Begroting 

2013 2013 	2013 	2012 

€ 	 € 	 € 

Baten 479.600 422.055 511.059 

Personeelskosten 135.000 149.486 144.339 

Afschrijvingen 2.500 2.441 2.000 

Overige bedrijfskosten 299.300 261.096 433.350 

Lasten 436.800 413.023 579.689 

Resultaat uit gewone activiteiten 42.800 9.032 -68.630 

Financële lasten - 8.335 8.756 

Resultaat 42.800 697 -77.386 
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ALGEMENE TOELICHTING 

ALGEMEEN 

De jaarrekening is opgesteld op basis van een stelsel van bepaling van vermogen en resultaat dat uitgaat 

van de verkrijgingsprijs 

Continuïteit 

De leden waarborgen de continuïteit van de vereniging. De waardering van activa en passiva is geschied 

onder de veronderstelling dat het geheel der werkzaamheden van de vereniging, waaraan die activa en 

passiva dienstbaar zijn, wordt voortgezet. 

Gezien het relatief grote negatieve eigen vermogen per 31 december en het verlies over het jaar 2012 

zou gerede twijfel over de continuïteit van de vereniging kunnen bestaan. 

Gezien bovenstaande en het feit dat het bestuur van de vereniging structurele maatregelen genomen 

heeft om liquiditeit en solvabiliteit weer op een goed niveau te brengen, waarvoor wij u verwijzen naar 

het bestuursverslag over het boekjaar 2013 is bovengenoemde waardering van activa en passiva 

gehanteerd. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Algemene grondslagen 

Algemeen 

Activiteiten: 

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kwaliteit en professionaliteit van de 

klussen bedrijven. 

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat 

Vergelijking voorafgaand jaar: 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven 

ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Overige activa en passiva: 

Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd op 

nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening in mindering 

gebracht. 

Staat van baten en lasten 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties 

en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het 

jaar waarin zij zijn gerealiseerd, verliezen zodra zij voorzienbaar zijn. 

Baten 

Onder baten wordt verstaan de in het verslag aan de leden in rekening gebrachte bedragen voor de in 

het verslagjaar geleverde diensten. 

Lasten 

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 



TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa 

31-12-2013 

€ 

Boekwaarde per 1 ianuari 

Aanschaffingswaarde 	 46.180 

Cumulatieve afschrijving 	 38.856 

Mutaties 

Investeringen 	 1.896 

Aansluiting voorgaande jaren 	 594 

Afschrijvingen 	 2.441 

Boekwaarde per 31 december 

Aanschaffingswaarde 	 48.076 

Cumulatieve afschrijving 	 40.703 

7.373 

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn 20% per jaar. 

Financiële vaste activa 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 

	

31-12-2013 	31-12-2012 

€ 	 € 

Debiteuren 	 26.875 	34.433 

Voorziening debiteuren 	 -3.250 	-7.000 

	

23.625 	27.433 

Nakomingsgarantieclaims 

Te vorderen per balansdatum 	 138.217 	131.193 

* Nakomingsgarantieclaims, nominale waarde 	 142.161 	146.193 

Af: Voorziening voor oninbaarheid 	 -3.944 	-15.000 

	

138.217 	131.193 
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€ 	 € 

Belastingen 

Omzetbelasting 	 - 	12.201 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Waarborgsom huur * 11.885 11.690 

Voorraad gidsen 1.000 1.000 

Meeus, naverrekening 10.238 30.164 

Overige vorderingen 44.484 5.301 

* ING bank 2995872, geblokkeerde rekening ten behoeve van huur 

	

31-12-2013 	31-12-2012 

€ 	 € 

Liquide middelen 

Kas 	 10 	 10 

ING Bank 2995872, Zakelijke rekening 	 - 	 592 

ING Bank 5327561, Spaarrekening 	 68 	 - 

ING Bank 5327561, Kwartaalrekening 	 122 	 120 

ING Bank 2910161, Zakelijke rekening 	 694 	1.658 

PASSIVA 
2013 	2012 

Eigen vermogen 	 € 	 € 

Stand per 1januari 	 -136.193 	-58.807 

Resultaat boekjaar 	 697 	-77.386 

Stand per 31 december 	 -135.496 	-136.193 

Langlopende schulden 

Depotbedragen nieuwe leden 	 14.700 



Deze lening is in het boekjaar 2014 afgelost 

De afgesproken rente bedraagt 10% 

Lening o/g Exclusief Nijmegen 

Stand per 1januari 

Opgenomen in boekjaar 

Afgelost in boekjaar 

Stand per 31 december 

45.938 45.000 

25.000 938 

70.938 45.938 

45.938 - 

25.000 45.938 

Deze lening is in het boekjaar 2014 afgelost 

De afgesproken rente bedraagt 10% 

KORTLOPENDE SCHULDEN 
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Schulden aan kredietinstellingen 

ING Bank zakeiljke rekeningen 

De kredietfaciliteit voor deze rekening bedraagt € 10.000 

Vooruitontvangen contributies 

Vooruitontvangen contributies 2014 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 

Crediteuren 

31-12-2013 	31-12-2012 

€ 	 € 

7.944 	2.940 

19.982 	4.184 

150.814 	116.285 

Lening o/g Flatbeheer 

Stand per 1januari 

Opgenomen in boekjaar 

Afgelost in boekjaar 

Stand per 31 december 

	

100.000 	 - 

	

100.000 	100.000 

	

200.000 	100.000 



Overlopende schulden en overlopende passiva 

Vacantiegeld 

SGC afrekening 

Accountantskosten 

Declaratie bestuurslid 

Rente leningen 

Vooruitgefaktureerde huur 

Overigen 

1.653 3.261 

- 23.322 

3.000 6.000 

678 3.719 

4.743 - 

1.995 350 

Lening o/g mw. T.E. Huisman-van der Zalm 
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Stand per 1 januari 
	

50.764 

Opgenomen in boekjaar 
	

24.950 	50.764 

	

75.714 	50.764 

Afgelost in boekjaar 

Stand per 31 december 

Deze lening is in het boekjaar 2014 afgelost 

De afgesproken rente bedraagt 10% 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Loonheffing 

Omzetbelasting 

	

2.142 	1.690 

	

8.459 	 - 

	

10.601 	1.690 



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 

Begroting 

2013 	2013 	2012 

Overige ontvangsten 

Verhuur kantoor 

Overige baten en lasten 

€ € € 

453.500 384.886 449.151 

17.000 21.481 47.752 

9.100 15.688 14.156 

479.600 422.055 511.059 

427.500 367.615 427.468 

10.000 5.725 7.563 

7.796 7.092 

16.000 3,750 7.028 

453.500 384.886 449.151 

- 	 23 - 

- 	5.908 - 

5.000 	7.500 3.190 

- 	2.050 
- 	 - 7.000 
- 	 - 30.159 

12.000 	6.000 7.403 

17.000 	21.481 47.752 

9.100 	9.880 11.580 

- 	5.808 2.576 

9.100 	15.688 14.156 

479.600 	422.055 511.059 

	

80.000 	93.606 	89.063 

	

- 	 467 	 276 

	

135.000 	149.486 	144.339 

Baten 

Contributies 

PR-campagnes 

Overige ontvangsten 

Contributies 

Leden 

Inschrijfgelden 

Helpdesk verzekeringen 

Incassokosten/afboeking debiteuren 

PR-campagnes 

Vergoeding brochures 

Vergoeding drukwerk 

Bijdrage ledenwerving/begunstigend lidmaatschap 

Bijdrage beurzen 

Omzet Libelle week 

Omzet Ach mea 

V&z 

Personeelskosten 

Salariskosten en overige personeelskosten 

Kantinekosten 

Werk derden 

Extern secretariaat 



Begroting 

2013 	2013 	2012 

€ 	 € 	 € 

Afschrijvingen 

Materiële vaste activa 

Afschrijving inventaris 	 2.500 	2.441 	2.000 

Overige bedrijfskosten 

Bijdrage PZO 4.000 4.000 40.740 

Algemene zaken 23.500 15.016 21.972 

Huisvesting 31.000 44.406 45.690 

Bestuur 22.000 25.322 30.380 

Commissies en werkgroepen 112.000 57.860 96.751 

Externe gremia 3.500 - 2.500 

Beroepsvoorlichting en publiciteit 85.000 82.893 150.730 

Externe ondersteuning 10.800 21.452 23.202 

Opleidingen 5.000 7.147 16.146 

Vaktechniek 2.500 3.000 5.239 

299.300 261.096 433.350 

Bijdrage aan PZO 

Bijdrage aan PZO 	 - 	4.000 	40.740 

Algemene zaken 

Kantoorbenodigdheden 8.000 4.327 7.337 

Porti 7.000 3.531 5.187 

Telefoon/fax 4.000 5.059 6.919 

Contributies en abonnementen 1.000 1.657 1.603 

Diverse algemene kosten 3.500 442 926 

23.500 15.016 21.972 

Huisvesting 

Huur/servicekosten kantoorruimte 	 30.000 	31.461 	32.812 

Schoonmaakkosten 	 7.380 	7.380 

Overige huisvestingskosten 	 1.000 	5.565 	5.498 

	

31.000 	44.406 	45.690 
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Bestuur 

Vergoedingen bestuur 

Kosten vergaderingen 

Commissies en werkgroepen 

Commissie van geschillen 

Baten en lasten geschillencommissie 

Reservering en afboeking nakomingsgarantie 

Bijeenkomst regionale vergaderingen 

Externe gremia 

Overleg ondernemersorganisaties 

Overleg overheidsorganisaties 

Beroepsvoorlichting en publiciteit 

Ledenwerfacties/projecten/beurzen 

Kosten project Achmea 

Abonnementen klusvisie 

Redactiekosten 

Drukwerk 

Bijdrage in de sitekosten/computerkosten 

Nieuwsbrief 

Promotieartikelen en overige PR 

Externe ondersteuning 

Incassokosten 

Accountantskosten 

Administratiekosten 

Opleidingen 

Begroting 

2013 	2013 	2012 

€ 	 € 	 € 

	

20.000 	24.317 	29.092 

	

2.000 	1.005 	1.288 

	

22.000 	25.322 	30.380 

60.000 56.712 	74.874 

- 10.352 	 - 

50.000 -9.204 	21.877 

2.000 - 	 - 

112.000 57.860 	96.751 

3.000 	 - 	2.500 

30.000 42.397 62.866 
- - 25.841 

21.000 16.940 20.781 

- 2.500 - 

10.000 2.029 7.399 

12.000 12.798 11.892 

5.000 - 3.700 

7.000 6.229 18.251 

85.000 82.893 150.730 

2.500 3.715 10.866 

3.000 3.000 3.000 

5.300 14.737 9.336 

10.800 21.452 23.202 

Cursussen projectbureau 	 5.000 	7.147 	16.146 



Financiële lasten 

Rente en afsluitprovisies 

Rentelasten en bankkosten 

8.600 

-265 

7.819 

937 

8.335 8.756 
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Begroting 

2013 
	

2013 
	

2012 

€ 
	

€ 

Vaktechniek 

Onderzoek 
	

2.500 	3.000 	5.239 


