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Vereeniging ter Bevordering van de Opleiding tot Instrumentmaker 
 

Jaarverslag 2018 

Bestuur 

De samenstelling van het bestuur is in 2018 gewijzigd, secretaris Lambert Schipperheijn heeft in februari te kennen 
gegeven niet meer beschikbaar te zijn. Sebastiaan de Fuijk heeft deze taak tijdelijk overgenomen.  
De secretaris-taken worden vanaf september door Maurice Heemskerk over genomen tot een opvolger beschikbaar 
is. Het bestuur is zes keer bijeengekomen voor een bestuursvergadering. 
Voorzitter:    Marnix Verweij 
Penningmeester:   Donald vd Burg 
Waarnemend secretaris: Maurice Heemskerk 
Commissieleden:  Sebastiaan de Fuijk, Tijmen vd Ven, Pieter Heidema en Jerre Sweers. 
 

Leden 

Tien nieuwe leden meldden zich aan in 2018 en brachten het ledenaantal op 108, daarvan zijn 6 donateur en 10 
aspirant lid. Het ledenaantal is daarmee 29 lager dan eind 2017. Leden die na meerdere betalingsverzoeken de 
contributie niet voldaan hebben zijn van de ledenlijst gehaald.  
 

Sinds 2018 is bedrijfslidmaatschap mogelijk, de contributie bedraagt €250,-. Twee bedrijven hebben zich aangemeld 
zij staan vermeld op website met hun bedrijfsprofiel.  

PR en communicatie 

De vereniging heeft twee rolbanners laten maken, deze werden gebruikt op de Precisiebeurs en een Open dagen van 

de LiS. Door de fijne samenwerking kan de website van de LiS goed worden ingezet.  

Leden hebben per e-mail drie Nieuwsbrieven ontvangen. 

Op LinkedIn groeit de groep, deze bestaat uit 140 leden. 
Op Facebook bestaat de groep uit 309 leden. 
 

Activiteiten 

In mei werd een bedrijfsbezoek georganiseerd bij onderzoeksinstituut AMOLF. In oktober werd het jaarlijkse 

Symposium met als thema “Less is more, additive manufacturing” zeer goed bezocht. 

 

Studiefonds 

Er is via de decaan van de LiS één keer beroep gedaan op het Studiefonds, dat verzoek heeft geresulteerd in één 
uitbetaling.  
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1. Activa 1-1-2018 31-12-2018

159,10€         166,50€        

6.388,72€     9.250,52€     

6.547,82€     9.417,02€     

2.

Eigen  vermogen 6.547,82€     9.417,02€     

6.547,82€     9.417,02€     

6.547,82€    1.477,44€     8.025,26€     

1.732,19€    1.391,76€     3.123,95€     

Totaal 8.280,01€    2.869,20€     9.417,02€     

1.

1.1 1.395,00€     

1.2 1.200,00€     

1,3 bedrijfslid 150,00€         100,00€        

1,4 Activiteiten (symposium/bedrijfsbezoek ) 120,00€         

1,5 -€               

1.6 4,80€             

1.7 2.041,00€     

Enkelvoudige inkomsten 2.869,80€     2.141,00€     

5.010,80€     

2.

2.1 1.263,34€     

2.2 -€               

2.3 0,01€             

2.4 129,01€         

2.5 749,24€        

1.392,36€     749,24€        

2.141,60€     

1.477,44€     

1.391,76€     

2.869,20€     

Passiva

Totaal passiva

Eigen vermogen 01-01-2018

Financieel overzicht 2018

Balans per 31 december 2018

Saldo betaalrekening

Saldo spaarrekening

Totaal Activa

Resultaat 2018    Eigen vermogen 31-12-2018

Activiteiten

Studiefonds

Exploitatieoverzicht 2018

Inkomsten

Contributies

Sponsorgelden

Overige inkomsten

Rente spaarrekening

Studiefonds

Totaal inkomsten

Uitgaven 

Vereeniging

Toelichting Balans 2018

Resultaat de Vereeniging

Resultaat Studiefonds

Totaal Resultaat 2018

Bestuurskosten

Overige kosten (KvK, ING)

Bankkosten

Uitkering studiefonds

Enkelvoudige uitgaven

Totaal uitgaven
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Toelichting bij de jaarrekening voor 2018 en de begroting 2019 

 

Begroting: er is 2018 een  begroting opgesteld. 

Bestuurssamenstelling:  

Ing. M. A. Verweij, voorzitter  

D. van der Burg, penningmeester 
Maurice Heemskerk, waarnemend 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 

(1-1-2018 t/m 31-12-2018) zijn afgehandeld. Dat betekent dat bijvoorbeeld de inkomsten en uitgaven voor 

activiteiten, zoals de sponsering voor het symposium, de afhandeling van de sponsering deels zal 

plaatsvinden in het boekjaar 2019 en zijn de baten en lasten in de verantwoording, activiteiten 2018, 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 2018. 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 op 19 april 2018 aan AMOLF daar werd eveneens 
geen kosten in rekening gebracht. Bij het symposium op 11 oktober waren de kosten, de catering bij het 
ontvangst en afsluiting, verder nog wat kleine uitgaven, die het totaal op € 1.264 brachten. Hiertegenover 
stond de sponsorbijdragen ter waarde van € 1450 welke aan de commissieleden Pieter Heidema en Maurice 
Heemskerk werden toegezegd, daarvan is het laatste bedrag in 2019 ontvangen. 
Ook konden wij dit jaar ons éérste bedrijfslid inschrijven voor een jaarlijks bedrag van € 250. 
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 € 749.  
 
Resultaten 2018. 

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 het Studiefonds.  

De nog zes overgebleven betalende leden zonder opgave van hun E-mailadres ontvangen hun factuur nog 

per brief. 

In de overzichten van 2018 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 zijn 93 betaalde leden, 5 nieuwe leden en 10 aspirant leden dit maakt totaal 

op 108 leden.  

Door de voorgestelde methodiek (zie hierboven) resulteerde het exploitatiesaldo in een positief resultaat 

van € 2870 en is toegevoegd aan het eigenvermogen, hiervan is € 1392 gereserveerd voor het Studiefonds. 

Zo kan het als positief worden ervaren dat over 2018 de totale inkomsten € 5011 bedroeg. 
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Begroting 2019 

Voor de contributie-inkomsten is uitgegaan van 99 leden, waarvan in 2018, 93 leden  hun contributie 

hebben betalen. We verwachten dat bedrijven in toenemende mate bereid zullen zijn onze activiteiten te 

sponsoren en een bedrijfslidmaatschap te willen aangaan. Aan toehoorders die geen contributie hebben 

betaald vragen we 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 gesteld op € 150,-  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 € 1000,- kan worden 

toegevoegd aan het vermogen van het fonds. 

Als resultaat voor de Vereeniging wordt een positief saldo verwacht, waarbij we ervan uitgaan dat alle 

toegezegde sponsor bijdragen voor het symposium worden overgemaakt.  

 

 

Namens het Bestuur, 

D. van der Burg, penningmeester 

 

 

Leiden, 16 maart 2019 
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