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Jaarverslag 2017

Het jaar 2017 is het eerste volle jaar waarin de vereniging zich heeft laten zien in zijn nieuwe vorm. Na de succesvolle
reünie in 2016 is de vereniging begonnen met het organiseren van zijn activiteiten in 2017.
Op 19 mei zijn 20 leden op bezoek geweest bij Airbus Defence and Space. Na een mooie presentatie over Airbus
werd er een rondleiding gegeven in de assemblage ruimte en in de cleanroom.
De middag werd afgesloten met een borrel
Het symposium “Door meten tot weten” is op 12 oktober gehouden en werd bezocht door 65 personen. Er waren
lezingen van Ossur, Heidenhain, VSL, Mitutoyo en VDL-ETG. Beneden bij de ingang stonden de sponsoren opgesteld
met hun stands waar iedereen tussen de lezingen door en tijdens de borrel hun kennis konden verrijken.
Het studiefonds heeft 1 persoon kunnen helpen met een financiële ondersteuning voor zijn boeken en gereedschap.
Het aantal ingeschreven leden op 31 december 2017 is 134

De bestuurssamenstelling is als volgt

Voorzitter: M. Verweij
Penningmeester: D. vd Burg
Secretaris: Vacant
Commissieleden: J. Sweers, T. vd Ven, P. Heidema, M. Heemskerk, S de Fuijk
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Toelichting bij de jaarrekening voor 2017 en de begroting 2018

Begroting: er is 2017 een begroting opgesteld.
Bestuurssamenstelling:
Ing. M. A. Verweij, voorzitter
D. van der Burg, penningmeester
L.J. Schipperheijn, secretaris
Methodiek. Omdat de Vereeniging geen bezittingen (materiële activa) heeft, kan de jaarrekening zo
eenvoudig mogelijk worden gehouden door alleen maar transacties mee te nemen die binnen het boekjaar
(1-1-2017 t/m 31-12-2017) zijn afgehandeld. Dat betekent dat bijvoorbeeld de inkomsten en uitgaven voor
activiteiten, zoals de reünie van 10 november 2016, niet in de jaarrekening van 2016 zijn opgenomen. De
afhandeling van de reünie heeft dan ook plaats gevonden in het boekjaar 2017 en zijn de baten en lasten in
de verantwoording, activiteiten 2017, in een bijlage toegevoegd. Het bijhouden van de contributiebetalingen
wordt in de ledenadministratie gedaan. Dat geldt ook voor het registreren van de periodieke bijdragen in het
kader van de ANBI status van de Vereeniging. Door deze methodiek bestaat de balans alleen uit liquide
middelen, exploitatieresultaat en eigenvermogen.
Verantwoording Activiteiten 2017. Voor de algemene ledenvergadering zijn geen kosten in rekening
gebracht door de LiS zoals, zaalhuur, catering voor ontvangst en afsluiting alsmede verzending van de
aankondigingen. Het zelfde gold voor het bedrijfsbezoek aan Airbus op 19 mei 2017 daar werd door Airbus
geen kosten in rekening gebracht. Een eenmalige uitgavepost voor statutenwijziging van de Vereeniging was
noodzakelijk voor het opstellen en passeren van de acte, deze bedroeg € 1205,46. Bij het symposium op 10
oktober waren de catering bij de ontvangst en afsluiting en verder waren er nog wat kleine uitgaven die het
totaal op € 1.335,85 brachten. Hiertegenover stond de sponsorbijdragen ter waarde van € 2030,- die aan de
commissieleden Pieter Heidema en Maurice Heemskerk werden toegezegd en ontvangen. Gedurende het
jaar was er slechts één student die aanspraak heeft gemaakte op een financiële ondersteuning uit het
studiefonds, de aanvraag is toegekend en bedroeg € 433,81.
Resultaten 2017. Op de algemene ledenvergadering van 23 april 2016 werd besloten om de jaarlijkse
contributie vast te stellen op tenminste € 30,-. Dit bedrag bestaat uit een vaste bijdrage van € 15,- voor de
Vereeniging, het meerdere komt ten goede aan een Studiefonds. In de overzichten van 2017 zijn de
ontwikkelingen bij het Studiefonds apart weergegeven. Zo is het verheugend te mogen constateren dat er
aan het fonds meer wordt gedoneerd dan verplicht is.
Bij het innen van de contributie valt het op, dat na een twee betalingsherinnering er slechts 71 betaalde
leden zijn, van de 106 geregistreerde leden waarvan 7 aspirant leden. Zo was ook de verwachting van de
nieuwe aanmeldingen op de reünie in 2016, dat zijn hun contributie voor 2017 zouden betalen, dit is op
beperkte schaal waar gemaakt. Voor de niet betaalde leden (11) is het vooralsnog zinvol een factuur te
sturen voor de contributie van 2018.
Door de voorgestelde methodiek (zie hierboven) resulteerde het exploitatiesaldo in een negatief resultaat
van € 599.17 en is in mindering gebracht van het eigenvermogen, hiervan is € 1127,19 gereserveerd voor het
Studiefonds. Dit negatieven resultaat is toe te schrijven aan de financiële gevolgen van de reünie uit 2016.
Zo kan het als positief worden ervaren dat over 2017 de totale inkomsten € 7093,19 bedroeg.
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Begroting 2018
Voor de contributie-inkomsten is uitgegaan van 100 leden, waarvan er 85 in 2018 hun contributie betalen.
We verwachten dat bedrijven in toenemende mate bereid zullen zijn onze activiteiten te sponsoren en
vragen aan toehoorders die geen contributie hebben betaald een kleine bijdragen, dit geldt echter niet voor
4e jaar studenten van de LiS. De bestuurskosten zullen grotendeels bestaan uit de te maken reiskosten voor
werving van sprekers en representatiekosten bij beurzen. De kosten voor het symposium zoals de catering
en eventuele zaalhuur zullen afhankelijk zijn van het aantal inschrijvingen.
Bij de studiebeurs is het bedrag per beurs voorlopig op € 150,- gesteld, maar kan eventueel worden
aangepast aan de behoefte en/of de ernst van de situaties die zich voordoen. Voor de begroting gaan we er
van uit, dat er een totaal bedrag van € 900,- zal worden uitgekeerd en ongeveer € 600,- kan worden
toegevoegd aan het vermogen van het fonds.
Als resultaat voor de Vereeniging wordt een klein positief saldo verwacht waarbij we ervan uitgaan dat alle
toegezegde sponsorbijdragen voor de reünie ook worden overgemaakt.

Namens het Bestuur,
D. van der Burg, penningmeester

Leiden, 14 maart 2018

Vereeniging ter Bevordering van de Opleiding tot Instrumentmakers
Financieel overzicht 2017
Balans per 31 december 2017
1.

2.

Activa

1-1-2017

31-12-2017

Saldo betaalrekening
Saldo spaarrekening

€
€

3.460,97
3.686,02

€
€

159,10
6.388,72

Totaal Activa

€

7.146,99

€

6.547,82

Eigen vermogen

€

7.146,99

€

6.547,82

Totaal passiva

€

7.146,99

€

6.547,82

Passiva

Toelichting Balans 2017
Eigen vermogen 01-01-2017

Resultaat 2017

Eigen vermogen 31-12-2017

Vereeniging
Studiefonds

€ 7.146,99
€
605,00

€ -1.726,36
€ 1.127,19

€
€

5.420,63
1.732,19

Totaal

€ 7.751,99

€

-599,17

€

6.547,82

990,00
4.450,00
35,00
44,49
12,70

€

7.093,19

€

7.258,55

€

-599,17

Exploitatieoverzicht 2017
1.

Inkomsten

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5
1.6

Contributies
Sponsorgelden
Activiteiten (symposium/bedrijfsbezoek )
Overige inkomsten
Foutive storting ABN
Rente spaarrekening
Studiefonds

€
€
€
€
€
€

Enkelvoudige inkomsten

€

€

1.561,00

5.532,19 €

1.561,00

Totaal inkomsten
2.

Uitgaven

2.1
2.2
2.3

Activiteiten
Bestuurskosten
Overige kosten (KvK)
Terugstorting ABN
Bankkosten
Uitkering studiefonds

€
€
€
€
€

Enkelvoudige uitgaven

€

2.4
2.5

5.879,43
1.205,46
44,49
129,17
€

433,81

7.258,55 €

433,81

Totaal uitgaven
Resultaat de Vereeniging
Resultaat Studiefonds
Totaal Resultaat 2017

€ -1.726,36
€

1.127,19

