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VOORWOORD 

 
Vereniging Het Verschil (VHV) is op 16 september 2008 opgericht. VHV heeft per einde 

kalender 2018 in totaal 34 leden waarvan 5 leden zitting hebben in het bestuur. 

 

VHV heeft als doel een waardevolle een duurzame bijdrage te leveren aan onze 

samenleving. Eens in de twee jaar kiezen de leden van de VHV een goed doel 

waarvoor zij in die periode een verschil willen en kunnen maken.  In de afgelopen jaren 

heeft de VHV goede doelen als ALS, Metakids, Stichting Ster Kinderkampen, de Bart 

de Graaf Foundation en het Dushi huis gesteund. In 2106 en ook dit jaar heeft de VHV 

zich ingezet voor Het Leontienhuis. 

 

De leden van de VHV maken het verschil door; 

i) actief geld in the zamelen ten behoeve van het goede doel; 

ii) het goede doel onder de aandacht brengen van een groter publiek; en 

iii) het actief ondersteunen van de organisatie en beleid van het goede doel. 

 

Geld wordt door de leden van de VHV ingezameld door middel van het organiseren 

van acties en evenementen, zoals een pokertoernooi, autorally, het lopen van een 

marathon en andere mooie evenementen. Ieder lid is betrokken bij een of meerdere 

events, waardoor iedereen zich verbonden voelt met het gekozen doel. Tijdens deze 

activiteiten dragen wij actief bij aan het verhogen van de naamsbekendheid van het 

goede doel. Maar ook op andere wijze creëren de leden - nu ze een band hebben met 

het goede doel - awareness voor het goede doel, bijvoorbeeld door het delen van 

publicaties op social media en het inzetten van hun netwerk. 

 

Naast het inzamelen van geld en het creëren van “awareness” van het goede doel 

maken we "het verschil" door actief betrokken te zijn bij de organisatie van het goede 

doel en het inzetten van de ervaring en expertise van onze leden op het gebied van 

onder meer organisatiestructuur en fondsenwerving. 

Ons target is om 100.000 euro per Goed doel jaar op te halen voor een specifiek project 

of onderzoek. 
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1. BESTUURSVERSLAG 

 

1.1. Algemeen 

 

Inleiding 

Het jaarverslag van Vereniging Het Verschil bestaat uit twee delen: de Jaarrekening, 

voorafgegaan door een uitgebreide beschrijving van haar doelstelling, het bestedingsbeleid, 

de activiteiten in 2017 en de plannen voor het komende jaar; het Bestuursverslag. 

 

Algemene informatie 

Vereniging Het Verschil heeft haar statutaire zetel in Amsterdam, aan de Jan van 

Goyenkade 3, 1075 HN Amsterdam.  

Bezoekadres is Nieuwe Schoolstraat 22 E, 2514 HZ ‘s-Gravenhage en is ingeschreven in het 

handelsregister van Amsterdam.  

Kamer van Koophandel onder nummer: 34313907 (RSIN: 819972010).  

 

In 2008 erkende de Belastingdienst Vereniging Het Verschil als een ‘Algemeen Nut 

Beogende Instelling’, waarmee zij de zogenaamde ANBI-status verkreeg. In 2016 werd deze 

status toegekend ‘voor onbepaalde tijd’. 

 

Statutaire doelstelling 

In de akte van oprichting is het doel van Vereniging het Verschil als volgt geformuleerd: 

 

“De vereniging (Vereniging Het Verschil) heeft ten doel de behartiging van charitatieve, 

culturele, wetenschappelijke en algemeen maatschappelijke doeleinden, zomede al hetgeen 

met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 

De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van 

activiteiten ter verwerving van financiële middelen ter ondersteuning van jaarlijks wisselende 

door de ledenvergadering te bepalen goede doelen, waaronder begrepen het – in verband 

met deze activiteiten – vergroten van de naamsbekendheid van de desbetreffende doelen”. 
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1.2. Doelstelling 

De VHV is opgericht van uit de gedachte dat velen zich willen inzetten voor een goed doel 

maar niet goed weten hoe dit aan te pakken. De VHV biedt een platform voor haar leden om 

zich op een relatief eenvoudige wijze in te zetten voor een goed doel.  

 

Samen Sterk Doordat leden zich samen inzetten voor één bepaald evenement, is de kans 

groter dat het evenement slaagt, dan wanneer iemand dit alleen moet doen.  

Meer dan geld en tijd alleen De leden van de VHV zetten vaak ook hun netwerk en expertise 

in om doelen te ondersteunen. Het gaat niet alleen om geld en tijd.  

Ondersteuning via website Doormiddel van een speciaal ontworpen website en goed 

onderhouden database worden de leden ondersteund om op een efficiënte en doelmatige 

wijze evenementen en activiteiten te organiseren. De leden betalen een lidmaatschap om 

deels de kosten te dragen van dit systeem.  

 

Ons streven is minimaal 90% van de fondsen die door de leden van de VHV voor het goede 

doel worden zijn geworven aan het goede doel te schenken. De overige 10% is om 

administratieve kosten en systeemkosten te betalen. 

 

VHV-leden kiezen eens in de twee jaar gezamenlijk een nieuw goed doel uit voor het volgend 

kalenderjaar tijdens de Algemene Leden vergadering in November. In de aanloop naar de ALV 

wordt ieder lid in de gelegenheid gesteld om een of meerdere goede doelen aan te dragen die 

hij/zij een warm hart toedraagt. De goede doelen kunnen uit een breed spectrum komen: 

cultureel, sociaal, maatschappelijk, medisch of anders. Uit de diverse aangedragen goede 

doelen nomineren alle leden persoonlijk hun 3 favorieten. De uiteindelijke gezamenlijke top 3 

goede doelen wordt vervolgens uitgenodigd om een presentatie te geven op de ALV in 

November, waarna wij over de definitieve keuze van het goede doel voor de komende 2 

kalenderjaren stemmen. 

 

Waar moet een goed doel aan voldoen? 

Van groot belang is dat de bijdrage van de VHV daadwerkelijk het verschil kan maken voor 

het goede doel en dat het geld en de inzet van de leden toekomen aan een specifiek project 

of onderzoek. Daarnaast zijn de volgende elementen van belang;  

 Het goede doel is in Nederland gevestigd en heeft een ANBI-status; 

 Het goede doel bestaat minimaal 3 jaar; 

 Het goede doel moet groot genoeg zijn om haar bestaansrecht te rechtvaardigen; 
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 De omvang van de jaarlijkse fondsen van het doel moet van dien aard zijn dat de 

bijdrage van de VHV een echt verschil maakt 

 Het goede doel dient een solide financiële en bestuurlijk/organisatorisch positie te 

hebben; 

 Het goede doel is een betrouwbare partner. Een CBF-keurmerk o.i.d. is een pré. 

 Het goede doel mag onbekend zijn maar dient wel een breed publiek aan te spreken. 

 Persoonlijke betrokkenheid met een VHV-lid (via familie, vrienden of zelf meegemaakt) 

is een pré. 

 

1.3. Organisatie 

 

Bestuur 

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de strategie, het opstellen en (laten) uitvoeren van het 

beleid, het opstellen van de (meerjarige)begroting en het resultaat van Vereniging Het 

Verschil. Het ziet erop toe dat de activiteiten van Vereniging Het Verschil gericht zijn op het 

realiseren van de geformuleerde doelstellingen. 

Het Bestuur van Vereniging Het Verschil bestaat voor 2018 uit: 

Dennis Alexander Bernard Jeff Eric Albada Jelgersma -  voorzitter 

Augustinus Maria Quirinus Enneking   -  penningmeester 

Jeroen Nicolaas Adriaan Dijkman    -  secretaris 

Daniëlle Alida Maria Kool     -  communicatie & PR 

Martine Jacoba Goedegebuure    -  evenementen  

 

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. 

In 2018 is het Bestuur vier keer in vergadering bijeengekomen, waarbij is gesproken over de 

vaste agendapunten: financiën, activiteiten, nieuwe leden en voortgang nieuwe goede doel.   

 

1.4. Ontwikkelingen in 2018 

 

Algemeen 

2018 kenmerkte zich als een jaar waarin we per januari het nieuwe 

goede doel - de Depressie Vereniging - omarmde. De leden moeten 

ieder jaar wennen aan het nieuwe doel, waardoor langzaam maar 

gestaag de activiteiten qua organisatie van start gingen. 
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De in 2018 georganiseerde evenementen betroffen een Family Obstacle Run, een gezellige 

en memorabele Pub Quiz in het Gooi, het tweejaarlijkse VHV Golf Toernooi, de “20KM de 

Paris” run en het inmiddels beroemde VHV Boksgala.  

Het belangrijkste evenement qua netto-inkomsten was dit jaar het 4de VHV Boksgala. Een 

groots evenement waar in totaal 26 deelnemers, mannen en vrouwen uit verschillende 

gewichtsklassen en van diverse professionele achtergronden, het tegen elkaar opnemen in 

de ring. Al met al een aantal succesvolle evenementen waarmee voor de Depressie 

Vereniging een uit te keren bedrag van € 128,071 is gerealiseerd. 

 

De grootse uitgaven, naast de kosten die gemaakt worden voor het organiseren van de 

evenementen zoals het Boksgala, waren ook dit jaar de kosten voor de boekhouding en de 

doorontwikkeling van de website.  

De Obstacle Run en “20KM de Paris” hadden de laagste uitgaven en daardoor het hoogste 

rendement wegens de vele donaties aan de deelnemers.  

 

Ook dit jaar zijn de kosten van de administratieve en organisatorische ondersteuning die het 

bedrijf Add Ginger en Orchestra ons levert. Voor de continuïteit van de evenementen, 

eenduidige communicatie en het snel kunnen oppakken van zaken is de support van Add 

Ginger van groot belang. Er wordt vooraf duidelijk bepaalt welke taken er uitgevoerd moeten 

worden, welke evenementen er ondersteunt moeten worden en hoeveel uur deze 

ondersteuning mag zijn. Uitgangspunt hierbij is dat de te maken kosten in een redelijke 

verhouding dienen te staan t.o.v. de netto-opbrengsten van het evenement.  

 

Gedurende het jaar heeft het uit vijf leden bestaand VHV Strategie Team vier sessies met 

het bestuur van de Depressie Vereniging gehad.  Dit team begeleid de Depressie Vereniging 

intensief op het gebied van strategie, management en organisatie. 

 

Tijdens de Algemene leden vergadering is besloten om eventuele onverwachte tegenvallers 

van activiteiten uit eerdere jaren waarvoor geen reservering is getrokken te kunnen 

opvangen om de continuïteitsreserve verder te doen groeien de komende jaren.  

Pas in 2019 zal een bedrag aan de continuïteitsreserve worden toegevoegd. 
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1.5. Vooruitblik op 2019 

Ook in 2019 zullen wij ons inzetten voor De Depressievereniging. Dit zal wederom gebeuren 

in de vorm van het organiseren van evenementen en advies op het gebied van management 

en organisatie vanuit McKinsey door ons lid Jasper Ouwerkerk samen en andere VHV leden. 

 

Aan de inkomsten kant staan vooralsnog een Charity Poker, de New York Marathon en een 

te ontwikkelen Family Christmas Sing a Long op de agenda. Met 52(!) New York Marathon 

deelnemers verwachten wij de hoge donatie opbrengst uit 2017 te overtreffen zodat wij ook 

in 2019 een mooi en positief resultaat kunnen realiseren. 

 

Voor 2019 voorzien wij geen grote eenmalige uitgaven.  
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2. JAARREKENING 
 

2.1. Balans per 31 december 2018 
(Na resultaatbestemming) 

 

Activa 31 december 2018 31 december 2017

    € € € €

Vlottende activa           
Voorraden 2.4.1        2,876                  -    
Vorderingen en overlopende activa 2.4.2       14,660          5,273    
Liquide middelen 2.4.3     141,206       311,165    
    
    
          158,742       316,438 
    

     158,742     316,438 

  
  

  

Passiva 31 december 2018 31 december 2017

    € € € €

Reserves en fondsen 2.4.4         
  Continuïteitsreserve         8,781        8,781 
      
Langlopende schulden 2.4.5         13,036         11,670 
Kortlopende schulden 2.4.6      136,925       295,987 
    

     158,742     316,438 
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2.2. Staat van Baten en Lasten 

  2018  2017 
  Realisatie  Realisatie
    €   €

Baten         

      
Baten van particulieren 2.5.1 92,388   175,980
Baten van bedrijven 2.5.2 43,444   79,604
Baten van loterijorganisaties 2.5.3 1,950   -
      
      
Som van de geworven baten 137,782   255,584
      
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten 2.5.4 185,748   77,042
Overige baten 2.5.5 4,125   3,452
      
      

Som van de baten 327,655   336,078
      

Lasten     

      
Besteed aan doelstelling 2.5.6 128,071   217,633
Wervingskosten 2.5.7 176,651   96,910
Kosten beheer en administratie 2.5.8 21,449   17,800
      
      

Som van de lasten 326,171   332,343
      
Saldo voor financiële baten en lasten 1,484   3,735
      
Saldo voor financiële baten en lasten 2.5.9 0   2
      
      

Saldo van baten en lasten 1,484   3,737

      
      

Resultaatbestemming 2018   2017 
      
Toevoeging / onttrekking aan:     
Continuïteitsreserve 0   3,737
      
      

Saldo van baten en lasten 0   3,737
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2.3. Toelichting behorende tot de jaarrekening 

 

Algemeen 

Verslaggevende entiteit 

Vereniging het Verschil is opgericht op 16 september 2008 en is gevestigd te Amsterdam. 

De rechtsvorm is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. 

 

De Vereniging wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), volgens 

artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen. 

 

Verslaggevingsperiode 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar 

valt samen met het kalenderjaar. De financiële verantwoording wordt gepresenteerd in 

euro’s. 

 

Toegepaste standaarden 

De financiële verantwoording is opgesteld waarbij de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 

C2 kleine Fondsenwervende Organisaties, zoveel mogelijk in acht zijn genomen.  

 

Begroting 

Er is in de financiële verantwoording geen begroting opgenomen. Het bestuur achtte het 

opmaken van een formele begroting van te weinig toegevoegde waarde voor de organisatie.  

 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen 

en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en 

gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen van baten en lasten. De daadwerkelijke 

uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 

opgenomen in de periode waarin de schattingen wordt herzien en in de toekomstige 

perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

 

Algemeen 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 

resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kostprijs. Voor zover niet anders is vermeld, 

zijn zowel de activa als de passiva tegen nominale waarde gewaardeerd. Baten en lasten 

worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. De vergelijkende cijfers zijn 

waar nodig aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.  

 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de 

noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Voorzieningen worden 

bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale 

waarde. 

 

Continuïteitsreserve 

Een continuïteitreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om 

zeker te stellen dat de Vereniging ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. 

Het voortbestaan van de Vereniging dient eveneens gewaarborgd te zijn. 

 

Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is 

bepaald. Aangegane verplichtingen die vervallen na een jaar, worden gepresenteerd onder 

de langlopende schulden. 

 

Kortlopende schulden 

De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is bepaald. 

Toezeggingen worden opgenomen onder de kortlopende schulden en zijn door de 

Vereniging aangegane verplichtingen.  
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat  

 

Algemeen 

Ontvangsten en uitgaven worden, tenzij hierna anders vermeld, in de staat van baten en 

lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt 

een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balansrekening wordt gehouden 

met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden 

ontvangen, dan wel betaald.  
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2.4. Toelichting op de balans 

 

2.4.1 Vlottende activa 

  2018    2017 
    €    € 

      

Voorraden   2,876    0 
      

    2,876    0 
 

2.4.2 Vorderingen en overlopende activa 

 

De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

  2018    2017 
    €    € 

      

Debiteuren   14,293    4,703 
Nog te ontvangen bedragen   204    1 
Vooruitbetaalde bedragen   163    569 

      

    14,660    5,273 
 

2.4.3 Liquide middelen 

 

De liquide middelen bestaan uit vrij opvraagbare banktegoeden aangehouden in euro’s bij de 
ABN Amro Bank N.V. 

  2018    2017 
    €    € 

      

ABN Amro   141,206    304,639 
Paypal   0    6,527 

      

    141,206    311,166 
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2.4.4 Reserves en fondsen 

    Continuïteits-    Continuïteits- 

  reserve    reserve 

    €    € 

      

Boekwaarde per 1 januari   8,781    5,043 

            

Mutatie algemene reserve   -    - 
Resultaat boekjaar   0    3,738 

            

Boekwaarde per 31 december   8,781    8,781 
 

Het niet ‘geoormerkte’ saldo van de Staat van Baten en Lasten wordt jaarlijks toegevoegd, 

dan wel onttrokken van de continuïteitsreserve. Vooruitlopend op het bestuursbesluit wordt 

het (positieve) saldo van de Staat van Baten en Lasten toegevoegd aan de 

continuïteitsreserve. 

 

2.4.5 Langlopende schulden 

 

De langlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

  2018    2017 
    €    € 

      

Reservering lustrum VHV   8,666    7,182 
Reservering internetkosten   4,370    4,488 

      

    13,036    11,670 
 

 

 

De reserveringen betreffen, voorzieningen die worden getroffen om lasten in de toekomst te 

kunnen voorzien, derhalve zijn er reserveringen gemaakt. 
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2.4.6 Kortlopende schulden 

 

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 2018    2017
    €    €

       

Crediteuren 4,661    3,883

Nog te betalen aan Dream4Kids 0    1,226

Nog te betalen aan Leontienhuis 0    287,169

Nog te betalen Depressie Vereniging 128,071    0

Nog te betalen BTW -728    -4,643

Nog te betalen overige kosten 4,921    11,823

Visa ICS-creditcard 0    -3,472

       

  136,925    296,987
 

2.4.7 Gebeurtenissen na balansdatum 

 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend, welke van invloed (kunnen) zijn op de 

in deze jaarrekening opgenomen informatie, noch in de gepresenteerde balansposten of hun 

waarderingen, noch in de toelichtingen daarop.  
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2.5. Toelichting op de staat van baten en lasten 

2.5.1 Baten van Particulieren 

 

De baten worden sinds het boekjaar 2017 gespecifieerd naar herkomst van de donatie. Dit 

houdt in dat er specifiek wordt gekeken naar waar het geld vandaan komt. Bij de Vereniging 

het Verschil worden er donaties opgehaald bij particulieren, bedrijven en andere organisaties 

zonder winststreven. Bij de baten van particulieren wordt er onderscheid gemaakt tussen 

verschillende categorieën. De baten van particulieren kunnen als volgt worden gerubriceerd: 

 

  Realisatie    Realisatie 
    €    € 

      

St. Mollie payments   59,664    122,453 
Rent-A-Pin   9,708    5,566 
Donaties en giften   23,016    47,961 

      

    92,388    175,980 
 

2.5.2 Baten van bedrijven 

 

De baten van bedrijven bestaan uit gelden opgehaald bij bedrijven, deze kunnen als volgt 

worden gespecificeerd: 

  2018    2017 
  Realisatie    Realisatie 

    €    € 

      

St. Mollie payments   10,359    29,796 
Rent-A-Pin   300    0 
Donaties en giften   32,785    49,808 

         

    43,444    79,604 
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2.5.3 Baten van loterijorganisaties 

 

De baten van loterijorganisaties bestaan uit gelden opgehaald bij loterijorganisaties, deze 

kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

  2018    2017 
  Realisatie    Realisatie 

    €    € 

      

Postcodeloterij   1,950    0 

         

    1,950    0 
 

2.5.4 Baten als tegenprestatie voor de levering van producten 

 

Door de verkoop van toegangskaarten ten behoeve het Boksgala, een Pub Quiz en een Golf 

evenement, donaties aan deelnemers van de Family Obstacle Run en de 20KM. van Parijs 

en het organiseren van veilingen zijn er gelden opgehaald ten behoeve van de Vereniging. 

De brutowinst is de netto omzet verminderd met de kostprijs van de verkochte producten. Bij 

de verkoop van kaarten is de netto omzet direct ook de brutowinst. De nettowinst betreft de 

brutowinst onder aftrek van de kostprijs verkopen. Overige kosten van deze evenementen 

staan onder de wervingskosten en bij de veilingen wordt de netto omzet verminderd met de 

inkoopwaarde van de producten. 

 

De baten als tegenprestatie voor de levering van producten kunnen als volgt worden 

gespecificeerd:  

  2018    2017 
  Realisatie    Realisatie 

    €    € 

      

Kaartverkoop   185,748    64,987 
Veilingen   0    31,498 
Kosten veilingen   0    -19,443 

      

    185,748    77,042 
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2.5.5 Overige baten 

 

De overige baten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

  2018    2017 
  Realisatie    Realisatie 

    €    € 

      

Contributie leden   4,125    3,452 

      

    4,125    3,452 
 

2.5.6  Besteed aan doelstelling 

 

De kosten die zijn besteed aan de doelstelling kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

  2018    2017 
  Realisatie    Realisatie 

    €    € 

      

Leontienhuis   0    216,407 
Dream4Kids   0    1,226 
Depressie Vereniging   128,071    0 

      

    128,071    217,633 
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2.5.7 Wervingskosten 

 

De wervingskosten bestaan enkel uit kosten eigen fondsenwerving en kan als volgt worden 

gespecificeerd:  

 

  2018    2017 
  Realisatie    Realisatie 

    €    € 
       
Catering / eten & drinken           41,334              27,281  
Huur diversen           85,049              26,297  
Prijzen / bekers                     -                1,118  
Diverse aanschaffingen             4,387              15,236  
Ondersteuning Rally Commissie                     -                7,364  
Ondersteuning evenementen           17,964                        -  
Overnachtingen Stars & Cars Rally                    -              21,019  
Doorbelaste kosten overnachtingen SCR                    -             -10,102  
Vliegtickets New York                     -              56,735  
Doorbelaste kosten vliegtickets NYCM                    -             -55,569  
Catering New York                    -              36,057  
Doorbelaste catering New York                     -             -35,945  
Mollie / Moneybird Payments kosten            6,658                1,428  
Kosten trainers             2,752                        -  
Drukwerk             4,655                2,329  
Verzekering                398                1,216  
Kleding boxers en staf             2,503                        -  
Camera Film / TV / pay per view opnamen            3,850                        -  
Promotie / weggeef artikelen             2,919                        -  
Evenementskosten (presentatie)                236                        -  
Publiciteit en communicatie             1,550                        -  
Diverse lasten             2,396                 2,446 
       
   176,651    96,910 

 

Dit betreffen mede de kosten van de veilingen en de evenementen. 

 

 

  



 

Jaarverslag 2018 21 

 
 

2.5.8 Beheer en administratie 

 

De kosten van beheer en administratie kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

  2018    2017 
  Realisatie    Realisatie 

    €    € 

      

Administratiekosten   6,431    6,316 
Administratieve ondersteuning   6,820    2,444 
Kosten belastingdienst   72    -142 
Internetkosten   2,500    3,703 
Contributies en abonnementen   0    99 
Lustrum VHV   0    -311 
Bankkosten   428    667 
Kantoorbenodigdheden   255    0 
Overhead divers VHV   4,944    5,024 

      

    21,449    17,800 
 

 

2.5.8 Resultaatbestemming 

 

Er is geen statutaire winstbestemming bepaald, derhalve staat de bestemming van het 

resultaat ter vrije beschikking van de Algemene Ledenvergadering. 

Het batig saldo van de ledencontributie minus verenigingskosten c.q. resultaat uit gewone 

bedrijfsvoering ad € 1,484 wordt vooruitlopend op het besluit van de Algemene 

Ledenvergadering toegevoegd aan de reservering lustrum VHV. 

 

2.5.9 Personeelsbestand 

 

De vereniging heeft geen personeel in dienst gedurende het boekjaar 2018 (2017: idem). 

 

2.5.10 Bezoldiging bestuurders 

 

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Aan bestuursleden zijn geen leningen, voorschotten 

en/of garanties gegeven. 
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2.5.11 Verklaring van het bestuur 

 

• Vaststelling: Het bestuur heeft de jaarrekening 2018 van Vereniging het Verschil 

vastgesteld in de vergadering van 20 mei 2019. 

• Resultaatbestemming: Het bestuur heeft de resultaatverdeling zoals opgenomen in de 

staat van baten en lasten vastgesteld. 

• Gebeurtenissen: Na balansdatum zijn er geen gebeurtenissen geweest die van belang 

zijn voor de jaarrekening 2018. 

• Orchestra Beheer & Governance te ´s-Gravenhage verzorgt de controlling functie en de 

financiële administratie.   Orchestra is een proactieve sparringpartner op (financieel) 

bestuurlijk niveau met actuele kennis op het gebied van ANBI-wetgeving, de 

Erkenningsregeling en verslaggevingsregels. 

 

2.6 Ondertekening van de jaarrekening: 

 

Amsterdam, 20 mei 2019  

 

Origineel getekend door: 

 

Dhr. D.A.B.J.E. Albada Jelgersma   Dhr. A.M.Q. Enneking 

Voorzitter      Penningmeester 

 

 

 

Dhr. J.N.A. Dijkman     Mw. D.A.M. Kool 

Secretaris      Communicatie & PR 

 

 

 

Mw. M.J. Goedegebuure 

Algemeen & Evenementen 

 


