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Het bestuur van de 

Vereniging van Klussenbedrijven VLOK 

Engelandlaan 290 

2711 DZ Zoetermeer 

Alpherwijk Accountancy 

Machtelderf 7 

2743 HD Waddinxveen 

Telefoon 0182-649260 

Email 	bert@alpherwijkacc.nl  

kvk 	55673724 

Waddinxveen, 04 juli 2016 

Geacht bestuur, 

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

jaarrekening over het boekjaar 2015 van Vereniging voor Klussenbedrijven VLOK. 

Samenstellingsverklaring 

De jaarrekening van Vereniging voor Klussenbedrijven VLOK te Zoetermeer is door mij samengesteld 

op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 

december 2015 en de winst- en verliesrekening over 2015 met de daarbij behorende toelichting. 

In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door mij uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 

accountants geldende Standaard 4410H, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze 

standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van 

de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 

Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en 

financiële verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 

alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met 

de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 

verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen 

van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis 

van Vereniging voor Klussenbedrijven VLOK. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheder 

uitgevoerd die ons instaat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met 
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etrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende 

relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels 

Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit 

gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief 

hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstelingsopdracht 

en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring  

Waddinxveen, 30 september 2016 

Alpherwijk Accountancy 

G. van Blitterswijk 

Accountant-Administratieconsulent 
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Bestuursverslag 2015 

Evenals het jaar daarvoor stond tijdens het verslagjaar 2015 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 met voor 2015 het jaarthema 
"Duurzaam Klussen" te waarborgen en de richting van de consument, die in 2012 was 
ingeslagen te vervolgen. 

Financiële activiteiten 

Begin 2015 is de VLOK gestart met een negatief vermogen. 
Voor 2015 was een positief resultaat begroot van 14.000 euro (inclusief een te 
verwachten bedrag aan depotbijdragen van € 14.000)i. Hiermee zou in ieder geval de 
liquiditeitspositie van de VLOK verbeteren en een buffer worden opgebouwd om ook het 
negatief vermogen in de toekomst te kunnen zekeren. 

Om het begrotingsresultaat te behalen waren ook dit jaar van het grootste belang de 
ontwikkelingen rond: 

het aantal betalende leden 
de nakomingsgarantie 
de exploitatiekosten 

Het bestuur heeft zich ingezet op het ontwikkelen van een ledenwerfactie. Hiervoor is 
het secretariaat versterkt met een medewerker, die zich heeft ontfermd over het 
vernieuwen van de website van de VLOK. Doel van de vernieuwing is zowel jonge 
ondernemers meer te kunnen aanspreken met een eigentijdse benadering als de 
consument een meer eigentijds platform bieden. 

Met betrekking tot de contributies werd de VLOK begin van het jaar geconfronteerd met 
een tegenvaller in de vorm van een bijzondere daling van het aantal leden door het 
opzeggen van het lidmaatschap door de gezamenlijke klusseniers (ongeveer 170 leden). 
Dit betekende, dat op het gebied van de uitgaven extra bezuinigd moest worden om het 
begrotingsresultaat te kunnen behalen. 

t Waarmee feitelijk een sluitende begroting is opgesteld met een netto 
exploitatieresultaat van 0 euro. 
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De nakomingsgarantie vroeg ook dit verslagjaar veel inspanningen vanuit het 
secretariaat. Door de afwikkeling van enkele incassotrajecten is het bedrag aan 
uitstaande nakomingsgaranties gedurende het verslagjaar verder gedaald. Tegenover 
12.644 euro aan uitkeringen van nieuwe claims stond een bedrag van 36.589 euro aan 
terugontvangen gelden. Het saldo aan nakomingsgaranties is van 91.025 euro aan het 
begin van het verslagjaar gedaald tot 78.080 euro aan het eind ervan. 
Voorts is van belang te melden, dat vanaf 2015 de tijdelijke verlaging van de 
nakomingsgarantie tot 5.000 is gestopt; voortaan geldt weer het maximum van 10.000 
euro. Overigens is tot dat bedrag het faillissementsrisico afgedekt door middel van de 
VLOK-Geschillenpolis waarvoor elk VLOK-lid een bijdrage in de premie betaalt. 

Met betrekking tot de algemene kosten is een belangrijke besparing op de uitgaven 
gedaan door het stopzetten van het lidmaatschap van de VLOK aan het Platform 
Zelfstandige Ondernemers (PZO). 
Daarnaast zijn de personeelskosten - ondanks de extra inzet voor de vernieuwing van 
de website - iets lager uitgevallen dan begroot. Een vrijgekomen vacature (part-time) is 
niet opgevuld. Door de inzet van derden is een compacter en effectiever secretariaat 
ingericht. Daarnaast is er andermaal sprake geweest van een belangrijke inbreng van de 
zijde van het bestuur. 
Met betrekking tot de huur van de kantoorruimte is de tot 1 juni 2016 lopende 
overeenkomst opgezegd om ook op dat vlak in de toekomst een besparing te bereiken. 

Per saldo heeft de VLOK in 2015 een klein positief resultaat behaald van 313 euro. Met 
dit saldo is het begrotingsresultaat alsnog gehaald. Het saldo wordt verwerkt in de 
reserves. 

Verenigingsactiviteiten 

Gedurende het verslagjaar zijn met name de inspanningen om de consumentenmarkt te 
bewerken voortgezet. In het Jaarverslag VLOK 2015 wordt hierover meer verteld. 
Om deze inspanningen in de toekomst meer effectief te laten zijn is voor het jaar 2016 
gekozen voor het Jaarthema Netwerken'. 

Vier aspecten verdienen bijzondere vermelding: 

deelname aan consumentenbeurzen 
De VLOK heeft gedurende het verslagjaar voor het eerst niet deelgenomen aan de 
vakbeurzen, zoals Bouw Compleet. Wel heeft de VLOK in opdracht van de 
Jaarbeursorganisatie tijdens de Bouwbeurs van 9 tot en met 13 februari 2015 een 
Klusplein georganiseerd. 
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De beursactiviteiten van de VLOK hebben zich geconcentreerd op diverse 

consumentenbeurzen, in het bijzonder op woonbeurzen en ouderenmanifestaties. 

Zo heeft de VLOK met steun van verschillende leden uit een regio meegedaan met: 
* 	29-01 t/m 31-01: Bouwplan in de IT-Hal te Assen 
* 	11-03 t/m 12-03: liever thuis! - festival in de Eusebiuskerk te Arnhem 
* 	20-03 t/m 22-03: Eigen Huis (Ver)bouwen in de Jaarbeurs te Utrecht 
* 02-10 t/m 04-10: 'liever thuis!' - beurs in de Broodfabriek te Rijswijk 
* 	09-10 t/m 11-10: Eigen Huis (Ver) bouwen in de Jaarbeurs te Utrecht 
* 	26-11 t/m 28-11: "liever thuis!" - beurs in het Beursgebouw in Eindhoven 

2 	VLOKwijzer. Vorig jaar is door de uit VLOK-leden samengestelde klankbordgroep 

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. 

Door middel van het Jaarboek 2015 onder de titel VLOKwijzer zijn deze plannen voor de 

leden en voor (toekomstige) partners van de VLOK concreet in beeld gebracht. 

3 	het VLOK-kwaliteitsprogramma Vakmanschap en Zekerheid 

Gedurende het verslagjaar is een bezoek gebracht aan fabrikanten, die deelnemen aan 

Vakmanschap en Zekerheid om de ontwikkelingen te evalueren. Tijdens deze 

gesprekken is naar voren gekomen, dat de partners zowel een verdieping als een 

verbreding van het programma wenselijk vinden. De verdieping zal vooral door de 

partners worden ontwikkeld. Zo hebben zowel PCI als Fakro in 2015 een speciale 

cursusgids opgesteld. Voor een verbreding zal de VLOK zich inzetten door contacten te 

leggen met collega-branche-oraganisaties. Hiermee is tijdens het verslagjaar een begin 

gemaakt. 

Verder werd met Velux en Multiherstel gesproken over mogelijke samenwerking in het 

kader van Vakmanschap en Zekerheid. Met Multiherstel werden op 30 en 31 maart 2015 

speciale regionale voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. 

4 	inrichten van vakgroepen 

Op verzoek van de Vereniging van Parketvloerenleggersbedrijven (VPVB) is tijdens de 

Algemene ledenvergadering van 18 november 2014 besloten de mogelijkheid te 

scheppen om gespecialiseerde bedrijven binnen de VLOK te verenigen in Vakgroepen. 

Deze Vakgroepen werken als een in de statuten genoemde commissie. De leden van zo'n 

commissie zijn degenen die tevens als bestuurslid fungeren in de vereniging van 

specialisten. Zo is de VPVB opgegaan in de Vakgroep Parket. 

Met steun van de uitgever van het Vakblad Interieurbouw is tijdens het verslagjaar 

een begin gemaakt met de opzet van de Vakgroep Interieurbouw. 
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rige bestuursactiviteiten 

Het bestuur is gedurende het verslagjaar bijeen geweest op 19 januari 2015, 16 maart 

2015, 12 mei 2015, 29 juni 2015, 8 september 2015 en op 19 oktober 2015. 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 9 november 2015 werd de heer Stolwerk 

als bestuurslid herkozen en trad de heer Schenk af als bestuurslid. 

Het dagelijks bestuur is gedurende het verslagjaar bijeen geweest op 13 februari 2015, 

24 april 2015, 24 juli 2015 en op 20 november 2015. 

Door de algemeen secretaris is gedurende het verslagjaar ondersteuning gegeven aan 

het bestuur van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Zelfstandigen 

Zonder Personeel, OOZZP. 

Voorts is overleg gevoerd met Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), het Centrum 

voor Ambachtseconomie, het Platform Ambachten van MKB-Nederland, Onderhoud.NL, 

Zelfstandigen Bouw, de stichting geschillencommissies voor Consumentenzaken(SGC), 

Totta Research, NVM, Erkende Verhuizers, Uneto-VNI, Uitgeverij BDU en Uitgeverij 

Sanders Vakinformatie, met vele leveranciers en fabrikanten en partners van de 

VLOK in het kader van Vakmanschap en Zekerheid. 
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De financiële positie van de vereniging kan als volgt worden weergegeven: 

31-12-2015 	 31-12-2014 

Middelen OP lange termijn 

Verenigingskapitaal 	 -138.519 	 -138.832 

Langlopende schulden 	 28.350 	 25.200 

	

-110.169 	 -113.632 

Vastgelegd op lange termijn 

Materiële vaste activa 	 5.146 	 6.828 

Financiële vaste activa 	 - 	 - 

	

5.146 	 6.828 

Werkkapitaal 	 -115.315 	 -120.460 

Kortlopende schulden 	 290.216 	 305.360 

Op korte termijn beschikbaar 	 174.901 	 184.900 

Aangewend voor 

Vorderingen 	 174.186 	 184.353 

Saldo liquide middelen 	 715 	 547 

Uit het bovenstaande blijkt dat de liquide middelen in 2015 zijn 	toegenomen met afgerond € 	- 

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

Hoogachtend, 

Alpherwijk Accountancy 

G. van Blitterswijk AA 
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31-12-2015 	 31-12-2014 

Materiële vaste activa 

Inventaris 
	

5.146 	 6.828 

Vorderingen op korte termijn 

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 	 23.527 

Nakomingsgarantieclaims 	 67.080 

Overige vorderingen en overlopende activa 	 83.579 

29.034 

90.827 

64.492 

174.186 	 184.353 

Liquide middelen 	 715 	 547 

180.047 	 191.728 
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PASSIEF 

31-12-2015 	 31-12-2014 

€ 	 € 	 € 	 € 

Eigen vermogen 	 -138.519 	 -138.832 

Langlopende schulden 

Depotbedragen lidmaatschap 	 28.350 	 25.200 

Kortlopende schulden 

Schulden aan kredietinstellingen 3.796 3.761 

Vooruitontvangen contributies 15.574 23.945 

Schulden aan leveranciers 122.911 138.218 

Lening alg Exclusief Nijmegen 40.000 25.000 

Lening a/g mw. T.E. Huisman-van der Zalm 40.000 60.000 

Lening alg  7Lens 50.000 30.000 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.018 5.274 

Overlopende schulden en overlopende passiva 14.917 19.162 

290.216 	 305.360 

180.047 	 191.728 
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Begroting 

2015 	2015 	2014 

€ 	 € 	 € 

Baten 390.500 331.393 383.666 

Personeelskosten 90.000 97.651 103.796 

Afschrijvingen 2.500 2.882 2.667 

Overige bedrijfskosten 291.000 225.790 271.291 

Lasten 383.500 326.323 377.754 

Resultaat uit gewone activiteiten 7.000 5.070 5,912 

Financiële lasten 7.000 4.757 9.248 

Resultaat - 313 -3.336 
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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 de lage winst over het jaar 2015 

zou gerede twijfel over de continuiteit 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 2015 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 

klussenbedrijven. 

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. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa 

31-12-2015 

€ 

Boekwaarde per 1 lanuari 

Aanschaffingswaarde 	 50.198 

Cumulatieve afschrijving 	 43.370 

6.828 

Mutaties 

Investeringen 	 1.200 

Afschrijvingen 	 2.882 

Boekwaarde per 31 december 

Aanschaffingswaarde 	 51.398 

Cumulatieve afschrijving 	 46.252 

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn 20% per jaar. 

Financiële vaste activa 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 	

31-12-2015 	31-12-2014 

Debiteuren 	 26.777 	32.284 

Voorziening debiteuren 	 -3.250 	-3.250 

Nakomingsgarantieclaims 

Te vorderen per balansdatum 	 67.080 	90.827 

* Nakomingsgarantieclaims, nominale waarde 	 67.080 	91.025 

Af: Voorziening voor oninbaarheid 	-198 

	

67.080 	90.827 
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€ 	 € 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Waarborgsom huur * 	 12.126 	12.025 

Voorraad gidsen en overige kantoorartikelen 	 1.000 	 1.000 

Meeus, bijdrage, naverrekening 	 10.000 	24.677 

Overige vorderingen 	 60.453 	26.790 

	

83.579 	64,492 

* ING bank 2995872, geblokkeerde rekening ten behoeve van huur 

€ 	 € 

Liquide middelen 

Kas 10 	 10 

ING Bank 5327561, Spaarrekening 79 	 70 

ING Bank 5327561, Kwartaalrekening 124 	 123 

Gelden onderweg - 	 293 

ING Bank 2910161, Zakelijke rekening 502 	 51 

PASSIVA 

2015 	 2014 

Eigen vermogen 	 € 	 € 

Stand per 1januari 	 -138.832 	-135.496 

Resultaat boekjaar 	 313 	-3.336 

Stand per 31 december 	 -138.519 	-138.832 

Langlopende schulden 

Depotbedragen nieuwe leden 	 28.350 	25.200 



KORTLOPENDE SCHULDEN 

Schulden aan kredietinstellingen 

ING Bank zakelijke rekeningen 

De kredietfaciliteit voor deze rekening bedraagt € 10.000 

Vooruitontvangen contributies 

Vooruitontvangen contributies volgend boekjaar 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 

Crediteuren 

	

3.796 	 3.761 

	

15.574 	23.945 

	

122.911 	138.218 

Lening o/g Exclusief Nijmegen 

Stand per 1januari 
	

25.000 	25.000 

Opgenomen in boekjaar 

Afgelost in boekjaar 

Stand per 31 december 

Deze lening is in het boekjaar 2016 afgelost 

De afgesproken rente bedraagt 5% 
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Lening o/g mw. T.E. Huisman-van der Zalm 

Stand per 1januari 

Opgenomen in boekjaar 

Afgelost in boekjaar 

Stand per 31 december 

60.000 

40.000 

24.950 

60.000 

100.000 84.950 
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31-12-2015 	31-12-2014 

€ 	 € 

Deze lening is in het boekjaar 2016 afgelost 

De afgesproken rente bedraagt 10% 

	

31-12-2015 	31-12-2014 

€ 	 € 

Lening alg 7Lens 

Stand per 1januari 
	

30.000 	 - 

Opgenomen in boekjaar 
	

50.000 	30.000 

	

80.000 	30.000 

Afgelost in boekjaar 

Stand per 31 december 

Deze lening is in het boekjaar 2016 afgelost 

De afgesproken rente bedraagt 10% 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Loonheffing 

Omzetbelasting 

678 

2.340 

981 

4.293 

3.018 5.274 
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i ii-  ,nirz 

t 	 t. 

Overlopende schulden en overlopende passiva 

Vakantiegeld 1.062 1.480 

SGC afrekening - 4.458 

Accountantskosten 3.060 3.000 

Declaratie bestuursleden 6.240 4.602 

Rente leningen 1.211 2.452 

Administratiekosten 1.000 - 

Overigen 2.344 3.170 

14.917 19.162 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Er is een huurovereenkomst gesloten voor het bedrijfspand gelegen aan de Engelandlaan 

nr 290 te Zoetermeer. De huurovereenkomst loopt tot 31 mei 2016. De jaarlijkse huur bedraagt 

voor het boekjaar 2016 ruim € 29.000 

Er is een huurovereenkomst gesloten voor een kopieerapparaat, de huurovereenkomst loopt 

tot 04-03-2019. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 2.103 



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 

Begroting 

2015 

€ 

2015 	 2014 

€ 	 € 

Baten 

Contributies 

PR-campagnes 

Overige ontvangsten 

Contributies 

Leden 

Inschrijfgelden 

Helpdesk verzekeringen 

Incassokosten/afboeking debiteuren 

PR-campagnes 

Vergoeding brochures 

Vergoeding drukwerk 

Begunstigend lidmaatschap 

Bijdrage ledenwerving 

Bijdrage beurzen 

Vergoeding beursorganisatie 

Bijdrage Meeus 

V&Z 

347.000 284.881 349.785 

34.500 32.947 20.813 

9.000 13.565 13.068 

390.500 331.393 383.666 

342.000 	281.977 354.263 

5.000 	1.900 3.025 

- 	1.004 -7.503 

347.000 	284.881 349.785 

	

- 	 124 	 4.553 

	

- 	2.500 	 - 

	

2.500 	 - 	 - 

	

10.000 	10.323 	 3.260 

	

10.000 	 - 	 - 

	

- 	lftflûfl 	 - 

34.500 	32.947 	20.813 

Overige ontvangsten 

Verhuur kantoor 

Overige baten en lasten 

9.000 	12.475 8.360 

- 	1.090 4.708 

9.000 	13.565 13.068 

390.500 	331.393 383.666 

Personeelskosten 

Salariskosten en overige personeelskosten 

Kantinekosten 

Werk derden 

Extern secretariaat 

	

35.000 	36.768 	42.097 

	

- 	 383 	 384 

	

- 	1nnn 

90.000 	97.651 	103.796 



Begroting 

2015 	 2015 	 2014 

€ 	 € 	 € 

-20 -  

Afschrijvingen 

Materiële vaste activa 

Afschrijving inventaris 

Overige bedrijfskosten 

Bijdrage PZO 

Algemene zaken 

Huisvesting 

Bestuur 

Commissies en werkgroepen 

Externe gremia 

Beroepsvoorlichting en publiciteit 

Externe ondersteuning 

Opleidingen 

Vaktechniek 

2.500 	 2.882 	 2.667 

19.500 19.500 12.000 

16.000 14.098 15.327 

48.500 51.853 48.369 

37.000 34.484 25.427 

72.000 15.976 30.072 

3.500 210 2.500 

65.000 61.364 105.616 

20.000 23.603 26.344 

7.000 4.702 5.636 

2.500 - - 

291.000 225.790 271.291 
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Begroting 

2015 2015 2014 

€ € € 

5.000 3.753 3.860 

2.500 2.732 3.769 

4.000 4.299 5.632 

1.000 1.839 1.249 

3.500 1.475 817 

16.000 14.098 15.327 

	

40.000 	35.554 	32.006 

	

- 	 1fl7/1 

Algemene zaken 

Kantoorbenodigdheden 

Porti 

Telefoon/fax 

Contributies en abonnementen 

Diverse algemene kosten 

Huisvesting 

Huur/servicekosten kantoorruimte 

Schoonmaakkosten 

Overige huisvestingskosten 

48.500 	51.853 	48.369 

Bestuur 

Vergoedingen bestuur 

Kosten vergaderingen 

Commissies en werkgroepen 

Commissie van geschillen 

Baten en lasten geschillencommissie 

Reservering en afboeking nakomingsgarantie 

Bijeenkomst regionale vergaderingen 

35.000 33.500 24.476 

2.000 984 951 

37.000 34.484 25.427 

	

50.000 	33.768 	30.072 

	

- 	-17.792 	 - 

	

20.000 	 - 	 - 

	

2.000 	 - 	 - 

	

72.000 	15.976 	30.072 

Externe gremia 

Overleg ondernemersorganisaties 

Bijeenkomsten regionale vergaderingen 

Overleg overheidsorganisaties 

	

2.000 	 210 	 2.500 

	

1.000 	 - 	 - 

	

500 	 - 	 - 

	

3.500 	 210 	 2.500 



Externe ondersteuning 

Incassokosten 

Accountantskosten 

Administratiekosten 

Opleidingen 

Cursussen projectbureau 

-22 -  

Begroting 

2015 2015 2014 

€ € € 

20.600 15.731 45.092 

14.400 12.589 12.675 

10.000 - - 

- 6.176 - 

5.000 6.376 3.871 

15.000 14.127 15.275 

3.700 8.483 11.344 

3.100 3.120 3.000 

13.200 12.000 12.000 

20,000 23.603 26.344 

7.000 	4.702 	 5.636 

Beroepsvoorlichting en publiciteit 

Ledenwerfacties/projecten/beurzen 

Brochures, folders etc. 

Abonnementen klusvisie 

Redactiekosten 

Project Klus in bedrijf algemeen 

Drukwerk 

Bijdrage in de sitekosten/computerkosten 

Nieuwsbrief 

Promotieartikelen en overige PR 

Vaktechniek 

Onderzoek 
	

2.500 	 - 	 - 

Financiële lasten 

Rente en afsluitprovisies 

Rentelasten en bankkosten 

7.000 	3.686 8.115 

- 	1.071 1.133 

7.000 	4.757 9.248 


