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Inleiding
Nieuwe kansen
Een nieuw jaar met nieuwe kansen ligt voor
ons. Het afgelopen jaar bood ondernemers in
de Leidse regio nieuwe perspectieven op
diverse gebieden. Die ontwikkeling van
vernieuwing zet zich voort in 2014.

Nieuwe ontwikkelingen
In 2013 waren er diverse succesvolle
ontwikkelingen in de Leidse regio te melden,
onder andere op het gebied van bereikbaarheid
en toegankelijkheid, belangrijk voor de
bedrijvigheid. In juni 2013 werd door de
Provincie een besluit genomen over de Rijnland
Route. Trekker van die lobby waren Kamer van
Koophandel en het Bedrijfsleven Rijnland. Ook
werd de basis gelegd voor de Economische Agenda voor de komende vijf jaar,
essentieel voor de versterking van de positie van Leiden. De Leidse binnenstad
bruiste het afgelopen jaar van de activiteiten, die vele bezoekers naar de stad
trokken.

Nieuw begin
De groeiprognoses voor de landelijke economie van het CBS laten een voorzichtig
herstel zien en ook de verwachtingen voor 2015 zijn goed (0,75% voor 2014 en
1,25% voor 2015). Daarnaast laat de huizenmarkt een voorzichtige verbetering zien.
Al deze eerste positieve signalen voor 2014 geven aan dat we op de goede weg zijn.
Laten wij als ondernemers daarom met elkaar aan de slag gaan om de gunstige
signalen van het afgelopen jaar verder uit te bouwen in 2014. BV Leiden zal net als in
de afgelopen jaren zich hiervoor blijven inzetten.
In dit jaarverslag over 2013 bieden wij u een overzicht van de activiteiten van
ondernemersvereniging BV Leiden en daarbij een eerste aanzet voor de koers
van BV Leiden voor 2014. Wij wensen u een succesvol 2014 toe!

Erna Kortlang, voorzitter BV Leiden
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1. Commissie Evenementen
“Meer bezoekers, meer kwaliteit, nieuwe locaties en nog meer gezelligheid”.
De commissie Evenementen streefde ernaar dat
2013 het jaar daarvoor qua evenementen zou
overtreffen. En dat is zeker gelukt. Ieder
evenement is met veel energie en positiviteit
neergezet. Het aantal bezoekers is gestegen, de
evenementen waren steeds van betere kwaliteit
en de sfeer was nog beter. Het afgelopen jaar zat
goed vol met evenementen. Dat moet ook bij een
ondernemersvereniging als BV Leiden. Voor
iedereen moet er wat te halen zijn. Of het nu is op
het vlak van politiek, kennisoverdracht, netwerken of gezelligheid. De commissie
probeert aan iedereen te denken. Zelfs aan de kinderen, want in december kwam
Sinterklaas weer langs.
Vernieuwde events
Bij de planning van evenementen zoekt de commissie naar vernieuwing. Zo stond er
voor het eerst een cultureel evenement op de agenda direct gecombineerd met de
traditionele borrel. En ook werd er voor het eerst verbinding gezocht met de horecaondernemers van BV Leiden tijdens een kennismakingsbijeenkomst. Het eerste
running diner was een feit! En zat al snel vol. Dat zal in 2014 zeker weer
georganiseerd worden. Voorts viel ook de rondleiding in het voetbalstadion van ADO
Den Haag in goede aarde bij de leden. Om over de wederom zeer geslaagde zomerBBQ maar niet te spreken.
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Toplocaties

Vernieuwing bleek ook uit het
aandoen van andere locaties. Denk
maar eens terug aan de nieuwe
locatie van de Rob Mantel
Watersportdag aan het Vennemeer.
Of het Rijksmuseum van Oudheden
waar het zeer druk bezochte
kerstevenement werd gehouden.
Eigenlijk is het een continue proces
om te verbeteren en te vernieuwen.

Goede doel
Tijdens het Kerstevenement bij RMO werd een veiling gehouden voor het Willem
Alexander Kinderfonds. Hierbij is in totaal voor een bedrag
aan € 10.646,00 opgehaald door BV Leiden.
De Stichting Willem-Alexander Kinderfonds maakt met
hulp van "Vrienden", bedrijven, particulieren en fondsen
het verschil voor de (ernstig) zieke kinderen en hun
naasten in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis van
het LUMC. Ze is erop gericht het verblijf van patiëntjes
en zijn of haar familie zo aangenaam mogelijk te maken.
Daarnaast maken zij bijzondere wensen mogelijk.

Evenementen 2014
Voor 2014 zijn de budgetten wat geknepen. Maar toch zal de commissie zich weer
hard maken voor een gevarieerd en succesvol programma. Vanaf de eerste
bijeenkomst in het teken van kennis tot en met de traditionele kerstborrel. U kunt
daar een steentje aan bijdragen. Natuurlijk door er gewoon bij te zijn, maar ook door
te sponsoren al dan niet in natura. Want zonder deze laatste groep was 2013 niet zo
top geweest. Bent u ook weer van de partij?
Jaap van Pampus, plaatsvervangend voorzitter Commissie Evenementen.

Commissie Evenementen met v.l.n.r.: Jeannette
Plaizier, Gerbrand Tjaden, Vanessa Neuerburg, Irene
Slats-van Ommen, Annegien van Rijsewijk, Jaap van
Pampus. Niet op de foto: Tineke Zonneveld
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2. Commissie Communicatie & PR
“Actuele berichtgeving, social media en samenwerken met regionale media. Zo laat
onze commissie zien wat de toegevoegde waarde is als lid van BV Leiden”.

De commissie Communicatie & PR heeft in 2013 geen drastische wijzigingen
doorgevoerd en behoudt de koers voor 2014 met regelmatig nieuwe berichtgeving via
alle kanalen en heldere en duidelijke informatie. In 2014 wil de commissie
Communicatie de samenwerking met de andere commissies verder intensiveren.

Website
Op de website zijn vrijwel
dagelijks nieuwe berichten te
vinden. Deze worden goed
gevolgd. Bezoekersaantallen
van de site gaan vooral omhoog
na uitkomen van de Nieuwsbrief
en voor het aanmelden van
Evenementen. De website bevat
nu ook dagelijks een
ondernemer die in de spotlights
wordt gezet.

Blogs
Het bloggen op
Ondernemendleiden.nl is in het
najaar gestopt omdat het niet voldeed aan de verwachtingen en er andere kanalen
beschikbaar zijn hiervoor.

Social media
In toenemende mate zetten we in op sociale media,
waarbij nieuwsberichten die geplaatst worden op de
website van BV Leiden automatisch worden doorgezet
naar Facebook en Twitter. (Likes op Facebook: 135,
volgers twitter: 1501, bezoekers website: 27.111,
waarvan 16.113 uniek. Er zijn totaal 162.676 pagina’s
bezocht)
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Publiciteit
In 2014 zullen wij ook weer op papier naar buiten te treden, naast de digitale media.
Hiervoor wordt gewerkt aan een publiciteitscampagne via de regionale zakelijke
media.

Nieuwsbrief BV Leiden
De maandelijkse digitale
nieuwsbrief met agenda’s
en verslagen van
evenementen is uiteraard
in 2013 behouden
gebleven.
Ook is in 2013 weer een
speciale Evenementen
nieuwsbrief uitgekomen,
met daaraan gekoppeld
een mogelijkheid de data
direct digitaal vast te
leggen in de agenda.
Voor 2014 staat als
noviteit ook voor het
eerst een speciale
Politieke Nieuwsbrief op de
agenda.

Samenwerking met andere commissies: vernieuwing
Het doel van de commissie is om de andere commissies optimaal te faciliteren. Wij
zullen ons steeds meer richten op het zichtbaar maken van de toegevoegde waarde
van het lidmaatschap en het beter inzichtelijk maken waar BV Leiden voor staat.

Frank Dekkers, voorzitter Commissie Communicatie & PR
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3. Commissie Ledenservice
“Wij willen leden met elkaar verbinden”.

Spotlight
Ook in 2013 heeft de commissie Ledenservice zich weer vol enthousiasme van haar
taak gekweten.
Met ingang van 2013 wordt er iedere
werkdag, ad random, een lid van BV
Leiden in het zonnetje gezet. Op
deze manier krijgen bezoekers van
de website een beter beeld van de
diversiteit van ons ledenbestand.
Dat alles mede om de leden te
verbinden. Enkele dagen voordat
een lid in de spotlight wordt
geplaatst, wordt het betreffende lid
er op geattendeerd zodat het lid nog
de gelegenheid heeft om de gegevens
aan te vullen of te actualiseren. Er geldt
immers: wil je meer handel krijgen, dan moeten de klanten je wel weten te vinden.
De nieuwe service is direct goed ontvangen.

Leden treffen leden
Ook nieuw in 2013 zijn de duo-interviews over de ervaringen van een nieuw en een
bestaand lid van BV Leiden. Om de leden te inspireren worden het nieuwe en het
bestaande lid telkens op andere wijze aan elkaar gekoppeld. De ene keer op basis van
branche, dan weer vanwege de locatie waar de betreffende
bedrijven gevestigd zijn. De interviews werden geplaatst op
de site en in de nieuwsbrief van BV Leiden.

BV Leiden als Wegwijzer
BV Leiden wil haar leden graag behulpzaam zijn bij het op
eenvoudige wijze vinden van de voor de leden van BV
Leiden relevante informatie. Met de toenemende
hoeveelheid informatie die snel via internet beschikbaar is,
beperken wij ons vooralsnog tot aanvullende informatie over
huisvesting, onderwijs, ondernemen en arbeidsbeleid welke specifiek voor Leiden van
belang is. Voor aanvullende vragen kunnen leden echter ook bij BV Leiden terecht.
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De paarse krokodil
Als leden aanlopen tegen stroperige procedures bij overheden en ze er zelf niet
uitkomen, dan kunnen zij klachten
daarover bij BV Leiden
neerleggen. De commissie
Ledenservice biedt aan om de
betreffende instanties te
benaderen met die klachten om
tot een oplossing te komen. Vaak
heeft dat een verrassend
resultaat. Dus gewoon melden als
het zelf niet lukt.

Nieuws van leden
Leden van BV Leiden kunnen interessante informatie delen met de andere leden, door
informatie van of over hun bedrijf te laten plaatsen op de website van BV Leiden.
Daarbij kan gedacht worden aan een verhuizing, verbouwing, een jubileum, een prijs
of andere nieuwe ontwikkeling in uw bedrijf.

Kortingen voor leden
Leden van BV Leiden hadden in 2013 de mogelijkheid om
op de website van BV Leiden aanbiedingen te plaatsen
voor de andere leden. Alhoewel die mogelijkheid uitvoerig
beschreven stond op de website en ook op de
bijeenkomsten en in de nieuwsbrief aan de orde werd
gesteld, bleef het aantal aanbiedingen en de respons erop
beperkt. Daarom is besloten die service met ingang van
2014 stop te zetten. We zullen in 2014 wel blijven zoeken
naar andere mogelijkheden om de leden te verbinden en
om het lidmaatschap voor u nog aantrekkelijker te maken.

Niek Hoogwout, voorzitter Commissie Ledenservice
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4. Commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt
“Inzetten op optimale aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt”.

De Commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt heeft zich ook in 2013 ingezet voor
BV Leiden met activiteiten die als doel hebben om actief bij te dragen aan een
optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Vernieuwing en versterking in 2013
De commissie werd eind 2013 uitgebreid met vertegenwoordigers van het UWV en
het ROC en is nu volledig op ‘oorlogssterkte’.
Een ander focuspunt binnen de commissie is de noodzaak om aandacht te besteden
aan de centrale visie van BV Leiden om initiatieven te ondersteunen die permanent
bijdragen aan een goed werkende arbeidsmarkt. En niet alleen doelgroep-specifieke
oplossingen en -initiatieven actief te ondersteunen.
De commissie is zich ervan bewust dat BV Leiden een vrijwilligersorganisatie is en
onze commissie en bestuursleden dit onbezoldigd doen.

Concrete resultaten 2013
De commissie presenteert maandelijks een
interessante TOP 5 - Arbeidsmarkt en Onderwijs met
relevant nieuws en wetenswaardigheden, zowel
lokaal als (inter)nationaal. Deze wordt maandelijks
gepubliceerd op de website en in de BV Leiden
nieuwsbrief.
BV Leiden in het algemeen en de commissieleden in
het bijzonder leverden actief een bijdrage aan
diverse overlegorganen op het terrein van Onderwijs
& Arbeidsmarkt.
Onder meer aan de Vakmanschap-route in
samenwerking met de Gemeente Leiden, Kamer van
Koophandel, Ons platform en RPA Rijn Gouwe. En aan voorbereiding van het
uitvoeringsprogramma Onderwijs en Arbeidsmarkt in het kader van de Regionale
economische agenda. Op 28 maart 2013 hebben zij hiernaast een arbeidsmarkt-event
georganiseerd in samenwerking met DZB Leiden onder de titel ´ Wat doen we
vandaag om morgen te overleven!’
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Nieuwe activiteiten in 2014
BV Leiden ondersteunt actief, samen met andere
partners uit onderwijs, gemeente en het
bedrijfsleven, het initiatief om een permanente
stagebank in de Leidse regio voor scholieren op te
bouwen.
Doel van deze stagebank is dat de scholieren dan
beter en gemakkelijker stageplaatsen kunnen krijgen.
Dit onderdeel is nu ook opgenomen in de regionale
economische agenda.
Op 10 februari 2014 zal het nieuwe evenement, de
Regiowerktop, plaatsvinden in samenwerking met de
gemeente Leiden georganiseerd.

Eric aan de Stegge, voorzitter Commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt
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5. Belangenbehartiging
“BV Leiden behartigt de belangen van haar leden op pro-actieve wijze”.

Economische Agenda
In 2013 heeft BV Leiden bijgedragen aan
belangrijke activiteiten op het gebied van
politiek en regionale belangenbehartiging.
Eind 2012 werd een begin gemaakt met de
regionale Economische Agenda. BV Leiden
nam deel namens de Koepel Leidse Regio
aan het overleg hierover. BV Leiden had
tijdens de opzet van de Economische
Agenda veel contact met andere
ondernemersverenigingen in Leiden en in
de regio. Zo is goed afgestemd wat
ondernemers belangrijk vinden, waarvoor
zij zich de komende jaren willen inzetten
en waaraan zij zich concreet willen
verbinden. Vooral op het gebied van
onderwijs en arbeidsmarkt en ruimte voor
bedrijven zijn ondernemersorganisaties
actief binnen de Economische Agenda. Een
eerste activiteit is de Werktop Leidse
Regio, een evenement dat BV Leiden
samen met de gemeente organiseert.

Bedrijventerreinenbeleid en Oostvlietpolder
Eind 2012 presenteerde gemeente Leiden een nieuwe visie op bedrijventerreinen. Het
beleidsstuk ‘Van bedrijventerreinen naar werklandschappen’ is door BV Leiden in
2013 kritisch ontvangen. BV Leiden organiseerde direct begin 2013 een
informatieavond voor de ondernemers op de Leidse terreinen. Daar werden zij
geïnformeerd over de plannen van de gemeente en konden er vragen gesteld worden
aan de behandelend ambtenaar.
BV Leiden overlegde in 2013 regelmatig met het samenwerkingsverband van
ondernemers Leiden (SOL), de overige ondernemersverenigingen in de regio en de
gemeente Leiden over de visie op bedrijventerreinen. BV Leiden pleitte bij dit overleg
voor behoud van deze terreinen, nodig voor werkgelegenheid en vitale economie.
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Door het stuk op te laten nemen in de Economische Agenda, is er regionale
afstemming. Daarnaast is ook afgesproken in de regio dat er geen m2 voor bedrijven
mag verdwijnen. Dreigt dit wel, dan dient er, in overleg met het bedrijfsleven, een
passend alternatief te worden gevonden. Ruimte voor bedrijven is hoognodig in
Leiden. Dit standpunt van BV Leiden wordt onderschreven in het onderzoeksrapport
Behoefteraming bedrijfsruimte 2.0
(2012).
Helaas koos de gemeente
Leiden toch voor een groene
bestemming van de
Oostvlietpolder. BV Leiden
heeft in 2013, via het
samenwerkingsverband
Ondernemend Leiden, gepleit
vóór het behoud van de
Oostvlietpolder als
bedrijventerrein. In
correspondentie en gesprekken
met de wethouder is duidelijk gemaakt
dat het schrappen van de Oostvlietpolder als bedrijventerrein schadelijk is voor
Leiden en de regio.

RijnlandRoute
BV Leiden is vóór krachtige samenwerking met andere partijen. In de Koepel Leidse
Regio overlegt BV Leiden regelmatig met de andere ondernemersverenigingen.
Bereikbaarheid van Leiden is essentieel voor het bedrijfsleven. Samen met andere
ondernemersorganisaties zoals KvK en VNO-NCW heeft BV Leiden ook in 2013 vaak
gepleit voor de RijnlandRoute. Zowel de gemeente als de provincie Zuid-Holland
hebben ingestemd met de aanleg. De schop gaat in 2015 in de grond.

Gemeenteraadsverkiezingen
BV Leiden mengt zich als ondernemersvereniging
ook in het politieke debat. Dat betekent; alert zijn
op mogelijke kansen om invloed uit te oefenen.
Ruim voordat de politieke partijen in Leiden hun
programma’s geschreven hadden, zat BV Leiden
met hen aan tafel. BV Leiden wil dat bedrijvigheid
binnen onze gemeente blijft en dat de
verbeteringen van binnenstad worden voortgezet.
Op naar de verkiezingen van 2014!

Elsbeth Boer, Belangenbehartiging / Ondernemend Leiden.
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6. Organisatie & Secretariaat
“Zorgen dat het secretariaat op rolletjes draait, is wat ik elke dag weer leuk vind om te
doen!”.

Ledenbestand
In 2013 is het aantal leden heel licht gedaald: 58 leden hebben zich uitgeschreven in
dat jaar. In 2013 kwamen er ook 52 nieuwe leden bij. Per januari 2014 staat de teller
op 322 leden.

Bestuurswisselingen
Thea Dickhoff heeft in 18 september afscheid genomen als interim voorzitter van BV
Leiden. Daarvoor was Thea vice-voorzitter en had zij de belangenbehartiging onder
haar hoede. Erna Kortlang is haar opvolgster als voorzitter van de vereniging.
Ook Bastiaan de Roo heeft in september afscheid genomen als secretaris. Op moment
van aftreden was er nog geen opvolger voor deze functie. Annegien van Rijsewijk is
ook tijdens de extra ALV van september officieel
geïnstalleerd in de functie van voorzitter van de
commissie Evenementen. Zij volgde Nienke
Schamper op.
Op de ALV van 4 maart 2013 is Eddy Staas
geïnstalleerd als penningmeester, hij is
daarmee de opvolger van Steven den Ouden.
Eric aan de Stegge die al interim de functie van
Leon Mur had overgenomen is ook tijdens de
ALV in maart geïnstalleerd als voorzitter van de
commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt.
Nienke Schamper is veranderd van functie binnen
het bestuur. Zij heeft nu de portefeuille Ondernemersfonds Leiden.
Bestuurssamenstelling eind 2013
Voorzitter: Erna Kortlang
Penningmeester: Eddy Staas
Secretaris: vacature
Bestuurslid en voorzitter commissie
Bestuurslid en voorzitter commissie
Bestuurslid en voorzitter commissie
Bestuurslid en voorzitter commissie
Bestuurslid OFL: Nienke Schamper

Evenementen: Annegien van Rijsewijk
Communicatie & PR: Frank Dekker
Ledenservice: Niek Hoogwout
Onderwijs & Arbeid: Eric aan de Stegge
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Ereleden
Ereleden zijn natuurlijke personen die naar oordeel van het bestuur zich door middel
van buitengewone verdiensten hebben ingezet voor de ondernemers in het algemeen
of voor BV Leiden in het bijzonder.
BV Leiden heeft de volgende ereleden: de heer mr. M.P.J. van Hoeken,
de heer R. Mantel (overleden), de heer R. van Leeuwen.

Erepenning
In 1998 ontving burgemeester Cees Goedkoop als eerste deze penning. De tweede
erepenning werd in april 2001 uitgereikt aan Menno Smitsloo. De stichting
Stadsparkeerplan Leiden (SSL) ontving op 12 december 2002 de derde erepenning.

Bezoekersaantallen evenementen
Datum
8 januari
4 februari
4 maart
11 april
21 mei
13 juni
11 juli
9 september
24 september
4 november
1 december
12 december

Activiteit
Nieuwjaarsreceptie
What’s new(s)
ALV & Politiek Café
BV Leiden tapt uit een ander vaatje
Running diner
Kunstig Ondernemen
Business ZomerBBQ
Hans van Breukelen geeft BV Leiden inzicht in succes
Rob Mantel Watersportdag
Uno momento d’Ado
BV Leiden Sinterklaasfeest
Kerstevent

Bezoekers
568
66
51
111
55
80
143
135
65
75
72
225

Irene Slats- van Ommen, Office Manager BV Leiden
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7. Financiën
Resultaat 2013
Vereniging BV Leiden heeft het boekjaar 2013 afgesloten met een positief
exploitatiesaldo van € 13.994 (2012: €16.773). Het resultaat is € 17.294 hoger dan
begroot. Dit positieve saldo wordt met name veroorzaakt
door een besparing op de kosten van ruim € 19.000.
Deze daling van kosten is het gevolg van een ingezet
traject minder kosten te maken bij een dalende
contributieopbrengst. In 2012 was deze opbrengst bijna
€ 110.000 tegenover een opbrengst van ruim € 100.000
in 2013. Voor 2014 voorziet het bestuur een verder
daling van de opbrengsten.
Conform de besluitvorming in 2012 is de bijdrage
Stichting Ondernemend Leiden voor 2013 ad € 10.000 ten
laste van de Bestemmingsreserve Ondernemend Leiden geboekt. De voor 2014
toegezegde bijdrage ad € 10.000 is in 2013 ten laste van het resultaat gebracht.
Het bestuur stelt voor het exploitatiesaldo ad € 13.994 toe te voegen aan de
Algemene reserve.

31-12-2013
€

31-12-2012
€

3.809
-3.809
0

3.809
-3.345
464

0
0
6.347
6.347

2.038
0
2.096
4.134

Liquide middelen
Betaalrekening Rabo
Betaalrekening ING
Spaarrekening Rabo
Spaarrekening ING
Totaal liquide middelen

38.698
12.789
148.812
449
200.748

18.307
3.200
147.000
0
168.507

Totaal Activa

207.095

173.105

Activa
Materiële vaste activa
Hard- en software
Afschrijvingen op hard- en software
Totaal materiele vaste activa
Overige vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Vooruitbetaalde bedragen
Overige vorderingen
Totaal overige vorderingen en overlopende activa
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31-12-2013
€

31-12-2012
€

105.482
8.501
5.968
5.000
0
13.994

101.478
8.501
5.968
5.000
10.000
6.773

138.945

137.720

Kortlopende schulden
Crediteuren
Te betalen BTW
Te betalen loonheffing
Te betalen overige kosten
Vooruit ontvangen bedragen

242
3.322
906
23.054
40.626

6.161
6.566
896
5.780
15.982

Totaal kortlopende schulden

68.150

35.385

207.095

173.105

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Reserve Leiden Centraal
Voorziening MKB
Bestemmingsreserve automatisering
Bestemmingsreserve Ondernemend Leiden
Exploitatiesaldo
Totaal eigen vermogen

Totaal passiva

Baten
Contributies

Realisatie
2012

Begroting
2013

Realisatie
2013

Begroting
2014

109.955

102.500

100.689

94.500

Sponsoring bijeenkomsten

3.320

-

-

Bijdrage OF - Magazine

10.000

-

-

Doelsubsidie

2.000

-

-

Rentebaten

2.774

1.500

2.261

Overige opbrengsten

1.600

2.500

950

Som der baten

129.648

106.500

103.900

95.500

36.384

37.000

33.741

38.200

500

500

591

500

36.884

37.500

34.332

38.700

1.000

Lasten
Bedrijfsbureau
Secretariaatsmedewerker
Overige kosten bedrijfsbureau
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Bijeenkomsten
Nieuwjaarsreceptie

4.964

5.000

5.000

5.000

ALV

1.812

2.250

2.442

2.000

Watersportdag

1.776

2.500

1.873

2.500

Zomer BBQ

3.130

3.600

3.660

3.600

Start netwerkseizoen

5.758

7.000

5.017

5.000

Kerstevent

7.928

7.000

10.764

6.500

Overige bijeenkomsten

11.272

12.250

8.231

10.000

36.640

39.600

36.987

34.600

Marketing & Acquisitie
Drukwerk/ Jaarverslag

68

1.500

-

500

Magazine

15.387

3.000

-

3.575

Onderhoud/ontwikkeling website

3.336

-

900

500

616

500

570

250

19.408

5.000

1.470

4.825

Kantoorkosten
Huur kamer secretariaat

1.667

2.000

1.903

2.900

Porti/telefoon/internet

1.728

2.500

1.789

2.500

Overige marketingkosten

Overig drukwerk

-

500

-

Afschrijving Hardware

632

500

463

Afschrijving Software

856

500

-

Overige kantoorkosten

1.634

1.500

998

1.000

6.517

7.500

5.153

6.900

411

450

Bestuurs- en vergaderkosten
Verzekeringen
Commissielunch

-

500

500

396

750

143

750

1.406

2.000

1.676

2.000

2.213

3.200

1.819

3.250

Ledenservice
Website

-

-

-

750

Ledenwerving

-

1.000

-

500

Overige bestuurs- en vergaderkosten

Acties
Overige kosten

Politiek en lobby

Algemene kosten
Relatiegeschenken
Bankkosten
Overige

250
-

581-

-

581-

1.500

-

1.000

4.835

10.000

10.000

380

500

502
360

-

500

196

500

1.500

3.750

-

1.500

500

2.077

4.750

862

2.500
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Som der lasten

108.574

108.550

90.042

Voorziening debiteuren

4.302-

1.250-

136

Resultaat

16.773

3.300-

13.994

92.275

2.0001.225

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
Bestemmingsreserve automatisering

-

-

Bestemmingsreserve voorzittersoverleg

10.000

5.000-

-

Algemene reserve

6.773

1.700

13.994

1.225

16.773

3.300-

13.994

1.225

19

Colofon
Dit is een uitgave van
BV Leiden © 2014

Redactie en samenstelling
Bestuur BV Leiden, Ardi Warnar (Taal Troef Tekstproductie en –advies) en Marleen
Hogendoorn (Marleen Hogendoorn Media)
Lay out
Irene Slats- van Ommen (BV Leiden)
Fotografie
John Brussel (John Brussel fotografie)
Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden
door middel van fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Disclaimer
De gegevens in deze publicatie zijn met grote zorg bijeengebracht. De uitgever
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden.

20

