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Inleiding
“Het gaat goed met onze vereniging”
In dit jaaroverzicht kunt u nalezen wat de activiteiten van BV Leiden in
2015 zijn geweest. Het gaat goed met onze vereniging. De bijeenkomsten
werden druk bezocht, door nieuwe en jonge leden. Het is goed te zien dat
de ervaren leden nieuwe gezichten betrekken bij de gesprekken. Want als
je ergens voor het eerst bent kan het best spannend zijn om op een
groepje af te stappen.
We blikken terug per commissie, onze penningmeester geeft weer hoe we
er financieel voor staan. In mijn rol als voorzitter ben ik met verschillende
‘ondernemersbelangen’ dossiers bezig geweest. Daarbij is BV Leiden
veelvuldig opgetrokken met de Stichting Ondernemend Leiden,
bijvoorbeeld op het gebied van het nieuwe parkeerbeleid in Leiden, de
bewegwijzering en onderhoud van de openbare ruimte. Regelmatig zijn we
in overleg met collega verenigingen in de Koepel Leidse Regio, waardoor
in sommige dossiers snel samen kan worden gehandeld.
Ook zijn wij in Economie 071 bij een
aantal onderwerpen betrokken geweest,
zoals de ontwikkeling van een
gezamenlijke Regionale Retailvisie. Daar
zal niet iedereen helemaal achterstaan,
toch is het voor het eerst dat zes
gemeenten in de regio een gezamenlijke
visie hebben ontwikkeld in samenspraak
met ondernemers. Zo’n visie is natuurlijk
een momentopname, omdat de wereld
continu en snel verandert. Toch ben ik
ervan overtuigd dat het onderkennen
van het overschot aan winkelruimte
uiteindelijk leidt tot sterkere
winkelgebieden met minder leegstand.
Het dossier Oostvlietpolder heeft ons ook beziggehouden. Wij hebben het
afgelopen jaar opnieuw het standpunt verdedigd dat er ruimte moet
komen voor bedrijven op de as Leiden-Katwijk, in hectaren ten minste de
oppervlakte van de Oostvlietpolder, omdat is aangetoond dat die behoefte
er is.
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BV Leiden heeft in 2015 haar intrek genomen in het handelshuis, met de
partners die ook al samen huurden in het vroegere Kamer van Koophandel
gebouw. Het is ons goed bevallen om korte lijnen te hebben met
stadspartners. Informatie kan snel worden uitgewisseld zodat we snel
kunnen reageren als dat nodig is, en het is natuurlijk ook plezierig als het
gaat om het organiseren van de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie.

Ik wens u veel leesplezier met dit verslag.

Uw voorzitter,
Erna Kortlang

Bestuur BV Leiden
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1. Belangenbehartiging
“Belangenbehartiging voor een stevig vestigingsklimaat”
Op het gebied van belangenbehartiging werkt BV Leiden samen met
andere ondernemersorganisaties in Leiden en in de regio. Op Leids niveau
binnen het samenwerkingsverband Ondernemend Leiden en op regionaal
niveau binnen de Koepel Leidse Regio. Door deze samenwerkingen
kunnen de belangen van de
ondernemers beter behartigd worden.
In Leiden maakt Ondernemend Leiden
zich sterk voor een beter
vestigingsklimaat voor het
bedrijfsleven. De relatie tussen de
verschillende
ondernemersorganisaties onderling, én
met externe partijen zoals de gemeente Leiden, is de afgelopen jaren
sterk verbeterd. Dat is een enorme winst: alleen door samenwerking kom
je als regio daadwerkelijk verder. Zonder hun identiteit te verliezen,
werken verschillende ondernemersorganisatie samen voor een sterke
lobby voor het bedrijfsleven. En met succes!
Lobbywerk bestaat deels uit lange termijn projecten die een lange adem
vereisen. Denk hierbij aan infrastructurele projecten zoals de
RijnlandRoute en de bouw van parkeergarage Lammermarkt. Maar
belangbehartiging is óók ad hoc werk: regelmatig moet er direct
ingesprongen worden op een onderwerp, om te voorkomen dat er
beslissingen worden gemaakt die ongunstig zijn voor Leidse bedrijven.
Graag blik ik u met u terug op de behaalde successen van het afgelopen
jaar.

Bereikbaarheid als voorwaarde
Essentieel voor de regio is goede bereikbaarheid. Ook na de Provinciale
Verkiezingen is de realisatie van de RijnlandRoute overeind gebleven. Een
belangrijk aandachtpunt is het knelpunt Lammenschansplein: deze
bottleneck zal na de aanleg van de RijnlandRoute nog meer verkeer
moeten verwerken en moet daarom wat ons betreft met voorrang worden
aangepakt. De RijnlandRoute zal samen met de realisatie van de Leidse
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Ring en de Centrumroute de bereikbaarheid van de stad aanzienlijk
verbeteren.
Naast nieuwe infrastructuur, heeft ook de uitbreiding van
betaald parkeren en de vernieuwing van de
bewegwijzering veel aandacht gekregen in 2015.
Wij zijn nauw betrokken bij deze onderwerpen,
waarbij wij succesvol het ‘dubbeltjesparkeren’,
betere werknemersvergunningen en een
compensatiefonds voor het afzetten van eigen
parkeerterreinen hebben gerealiseerd. Bij de
bewegwijzering hebben wij aan tafel gezeten voor
een meer economische blik op de bebording: zo
blijven ook in de toekomst bedrijventerreinen
bewegwijzerd en zal de Leidse Loper geheel vernieuwd worden. In 2016
zult u de veranderingen op straat zien!

Detailhandel en horeca
Winkels en horecabedrijven zijn een belangrijke pijler van de economie en
houden binnensteden bruisend en aantrekkelijk. Onder de paraplu van
Economie 071 is de Regionale Retailvisie ontwikkeld en in Leiden zelf is
een nieuwe Horecavisie ontwikkeld. Bij beide onderzoeken was
Ondernemend Leiden in 2015 betrokken: kritisch, constructief en
pragmatisch.

Ruimte: kwantitatief en kwalitatief
In de breedste zin van het woord is ‘ruimte’ noodzakelijk voor een gunstig
vestigingsklimaat. De positie van Leiden is gunstig ten opzichte van
uitvalswegen, openbaar vervoer en andere steden in de Randstad, maar
er is een gebrek aan ruimte voor bedrijven. Via een bezwaarprocedure bij
de Raad van State, heeft het gezamenlijk bedrijfsleven in 2015 het dossier
Oostvlietpolder opnieuw op de agenda gezet.
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Naast voldoende ruimte, is de kwaliteit van die ruimte ook van groot
belang om veilig te kunnen ondernemen. Ook op het vlak van beheer en
onderhoud van de openbare ruimte zijn er in 2015 stappen gezet:
serviceteams op bedrijventerreinen zorgen voor beter onderhoud en
tevredenheid bij ondernemers aldaar, ondergrondse containers in de
binnenstad zorgen voor minder afval (en dus minder meeuwen!).

Lobbyen voor een beter vestigingsklimaat is
een doorlopend proces: het is immers nooit
klaar! Door afstemming en samenwerking
bereiken we meer. Ook in 2016 zullen wij
ons hier gezamenlijk voor inspannen!

Elsbeth Boer, bestuurssecretaris Stichting
Ondernemend Leiden
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2. Ondernemersfonds Leiden
“Ondernemersfonds Leiden op koers.”

Het Ondernemersfonds Leiden financiert aanvragen van de
trekkingsgerechtigden, maar ook stadsbrede initiatieven. In 2014 hebben
wij ons actief beziggehouden met het ‘Handelshuis’ en de verdere
ontwikkeling van een fysieke centrale plek in Leiden. Sinds augustus 2015
zijn samenwerkende partijen gevestigd in het Handelshuis. De rol van BV
Leiden binnen het OFL is gericht op doorontwikkeling van het OFL waarbij
transparantie naar de trekkingsgerechtigden een belangrijk punt is. Alle
bestuursleden zijn zeer betrokken bij de ontwikkeling van de
bedrijventreinen en gericht op een goede samenwerking en
instandhouding van bedrijvenverenigingen.

Henny Werter, namens BV Leiden lid Ondernemersfonds Leiden
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3.Communicatie & PR, Ledenservice
“Communicatie en PR gaat over mensen. Ondernemers worden lid omdat
wij leuke evenementen organiseren, wij een breed netwerkplatform
bieden en wij de belangen van regionale ondernemers behartigen. Deze
zichtbaarheid wordt bereikt door de commissie Communicatie & PR.”

Zichtbaarheid
In 2015 was BV Leiden op papier weer zichtbaar
in het blad IntoBusiness Leiden. Zowel de
belangenbehartiging als de evenementen
worden belicht. In 2015 hebben wij geëvalueerd
en besloten in 2016 door te gaan met
IntoBusiness. Ook komend jaar nemen wij als
BV Leiden weer stelling in politiek belangrijke en
gevoelige kwesties.
Op de website zijn vrijwel dagelijks nieuwe
berichten te vinden. Bezoekersaantallen van de site gaan
vooral omhoog na het uitkomen van de nieuwsbrief en voor
het aanmelden van evenementen. De website bevat
dagelijks een ondernemer die in de spotlights wordt gezet en
het item ‘leden voor leden’ is nieuw leven ingeblazen.

Social Media
Op het gebied van sociale media blijven we groeien. Nieuwberichten,
acties, de spotlight en dergelijke die geplaatst worden op de website,
worden automatisch doorgezet naar Facebook en Twitter.
De Twitterwall is een terugkerend concept. Leden worden gestimuleerd te
twitteren doordat vooraf
een # met het
onderwerp wordt
gecommuniceerd. Alle
tweets worden op een
scherm tijdens
bijeenkomsten getoond.
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BV Leiden 2015 op social media in cijfers
Facebook likes: 367
Twitter volgers: 1.846
Bezoekers website: 32.256
Unieke bezoekers: 22.548
Paginaweergaven: 80.821
Unieke paginaweergaven: 63.982
Gemiddelde tijd op pagina: 1 minuut en 40 seconden

Nieuwsbrieven
De maandelijkse digitale nieuwsbrief met
daarin de agenda en verslagen van
evenementen hebben we aangehouden.
Traditiegetrouw komt aan het einde van het
jaar een speciale evenementen preview
voor het komend jaar uit, met daaraan
gekoppeld de mogelijkheid de data direct
digitaal vast te leggen in de agenda. In de
loop van 2016 zullen we voor de
samenstelling en verzending van de
nieuwsbrieven gebruik gaan maken van
Mailchimp.

Waar staan we voor
Doelstelling voor 2016 is om meer duidelijk te maken waar BV Leiden voor
staat. We willen beter stelling nemen en daar duidelijk over
communiceren. Met name de politieke lobby en belangenbehartiging zal
prioriteit hebben in onze communicatie.
In 2016 zullen wij de website overzetten op een laatste versie van Joomla,
waarbij de herkenbaarheid van de ‘oude’ website zoveel mogelijk
behouden wordt. Wel gaan we nieuwe functionaliteiten toevoegen.
Qua ledenwerving zullen wij ons ook weer richten op LEF. Daar komen
nieuwe ondernemers op af. Naast een logovermelding zullen wij ook een
actie bedenken en fysiek aanwezig zijn om leden te werven.
Kom maar op met 2016!!!
Frank Dekkers, voorzitter Commissie Communicatie & PR, Ledenservice
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4. Commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt
“De Commissie onderwijs & arbeidsmarkt werd begin 2015 versterkt met
de toetreding van Pieter Heijboer projectleider van het Platform VMBO,
ROC en AOC”.
Het centrale punt binnen de commissie blijft de noodzaak om aandacht te
besteden aan initiatieven die permanent bijdragen aan een goed
werkende arbeidsmarkt en dus niet alleen doelgroep specifieke
oplossingen of initiatieven. Deze missie werd eerder reeds eind 2012
vastgesteld. In 2015 heeft de commissie hier verder succesvol focus in
kunnen brengen. We zijn ons met elkaar ervan bewust dat BV Leiden een
vrijwilligersorganisatie is en onze commissie en bestuursleden dit op
onbezoldigde basis doen.
Dit zijn de concrete resultaten van 2015
Top 5- Arbeidsmarkt en Onderwijs
Op maandelijkse basis presenteert de commissie
een interessante
TOP 5 - Arbeidsmarkt en Onderwijs, met relevant
nieuws en wetenswaardigheden zowel lokaal als
(inter)nationaal. Deze wordt maandelijks
gepubliceerd op onze website en via de BV Leiden
nieuwsbrief. Daarnaast wordt regelmatig een
element specifiek uitgewerkt in een separate
nieuwsbrief.

Actieve deelname aan overlegorganen
BV leiden en commissieleden hebben actief bijdragen geleverd aan diverse
netwerkdiscussies en events.

Arbeidsmarktevent
Tijdens de Regiowerktop 071 van 2014 werden aan het slot van het event
twee cheques uitgereikt aan toenmalige wethouder Jan Jaap de Haan. Met
deze cheques committeerden de ondernemers zich aan het bereiken van
500 participatiebanen in 2020 en aan een werkend stageplatform voor het
onderwijsveld in 2015.
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In navolging van het eerder genoemd event is in februari 2015 onder de
naam ‘Het moet niet gekker worden’ in Museum Volkenkunde met
betrekking tot de genoemde participatiebanen een bijeenkomst
georganiseerd waaraan meer dan 175 ondernemers deelnamen. Dit
evenement is een goede aanjager geweest om de afspraken te realiseren.
De gehele commissie heeft zich hier hard voor ingespannen en met de
Gemeente Leiden is goed samengewerkt. Alle betrokkenen verdienen een
groot compliment.

Vooruitblikkend worden de resultaten van de gemaakte afspraken,
bekendgemaakt op ons nieuw te organiseren event van 2016.
Dit draagt de naam ‘Zo kan het ook!’ en wordt wederom gehouden in
Museum Volkenkunde. Opnieuw werken hierin de gemeente Leiden, DZB
het UWV Werkbedrijf en BV Leiden nauw samen.
Stageplaatsen regio Leiden
BV Leiden ondersteunt actief met andere partners uit het onderwijs, de
gemeente en het bedrijfsleven het ontwikkelen van een permanente
stagebank in de regio Leiden. Achter de schermen is hier door de
onderwijspartners hard aan gewerkt en is er inmiddels een werkend
stageplatform. In de loop van 2016 wordt dit verder uitgerold en voor
ondernemers zichtbaar.
Toekomst
Vanaf september 2015 heeft de commissie zich gebogen over de
ontwikkelingen die in 2016 voor ondernemers van belang zullen worden.
Binnen de commissie is afgesproken om meer toe te werken naar een rol
van belangenbehartiger dan volger te zijn van ontwikkelingen op het
gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. De commissie zal ook in de
samenwerking met diverse partners onderwerpen op het gebied van
onderwijs en arbeidsmarkt gezamenlijk gaan oppakken.

Henny Werter, voorzitter commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt
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5. Commissie Evenementen
“Binnen de begroting gebleven, maar toch de evenementen grootser
aangepakt”
Inspirerend, gezellig, verrassend en veranderlijk. Allemaal van toepassing
op de evenementen van BV Leiden in 2015! Wederom stonden er
vertrouwde evenementen op het programma naast diverse nieuwe.
Immers, waarom zou je een succesnummer schrappen? Maar verandering
van spijs doet immers eten. En ook dat bleek waar.
Terugkijkend op 2015 mogen we tevreden zijn. Ook dit jaar zijn we netjes
binnen de begroting gebleven, maar zijn we daarnaast in staat geweest
evenementen grootser aan te pakken of vernieuwend op te zetten. Met
dank aan al onze gastheren, gastvrouwen en sponsoren.
Voor het eerst hebben we in 2015 een wielerrit georganiseerd. Klein in
aantal, groot in enthousiasme. In 2016 zeker weer op de agenda.

En de watersportdag bleef dit jaar voor het eerst in ons eigen, mooie
Leiden. Een sloepentocht met spelelement en de afsluiting met gezellige
borrel langs de Leidse waterkant. Aangevuld met een prima snack van
Hollandse bodem. Een oud concept in een nieuw jasje.
Geslaagde start van de nazomer
De jaarlijkse zomer BBQ is dit jaar omgeturnd in “I
Love Leiden zomer BBQ”. Op de sfeervolle locatie
van de Gemiva SVG in Cronesteyn werden de ruim
150 gasten getrakteerd op lekker eten, een goede
sfeer en helaas wat minder weer. Maar dat mocht
de pret niet drukken. Een geslaagde start van de
nazomer.
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Dit jaar stond er voor het eerst sinds een paar jaar weer een
bedrijfsbezoek op de agenda. De eigenaar van de nieuwe McDonalds in
Leiden zuidwest wilde ons graag
een kijkje in zijn keuken
gunnen. Leuk om de nieuwste
ontwikkelingen eens van
dichtbij te bekijken.
De ‘Kerstbusiness met ballen’
was ook dit jaar weer een
groot succes. Voor het eerst
buiten Leiden, maar de
opkomst was prima. De
inwendige mens werd goed
verzorgd en de bekendmaking van de
Machtigste Leidenaar was uiteraard weer een van de hoogtepunten. Want
wie wil er nu niet weten wie de machtigste is…. En in 2016? Vast weer op
de agenda. En dan weer een keer ter ondersteuning van een goed doel.
Overvol programma
Voor 2016 staat er weer een overvol programma klaar. Borrels, sport,
kennis, cultuur, bedrijfsbezoeken; het zal allemaal weer voorbij gaan
komen! Opnieuw een uitdaging voor de
evenementencommissie om het
voorafgaande jaar te overtreffen. Aan de
ideeën zal het in ieder geval niet liggen.
Sponsoring is en blijft onontbeerlijk. De
commissie blijft dus actief opzoek gaan
naar sponsoren. Sponsoring door de leden
maakt het groeiende aantal evenementen en het groeiende aantal
deelnemers mogelijk. Wij kunnen altijd leuke locaties gebruiken. Of
partijen die een evenement willen adopteren!
Hartelijk dank
2015 was geslaagd. Mede door onze sponsoren. Top! Hartelijk dank voor
jullie hulp en bijdrages. Van deze kant wil ik uiteraard al de leden van de
evenementencommissie hartelijk danken voor hun vrijwillige inzet in
2015. Zonder jullie hadden we 2015 echt niet zo goed neer kunnen
zetten. En ik ben blij ook in 2016 weer met jullie te mogen samenwerken.

Namens de evenementencommissie,
Jaap van Pampus, voorzitter Commissie Evenementen
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6. Organisatie & Secretariaat
“Heerlijk om weer zo veel nieuwe mensen ontmoet te hebben”

Ledenbestand
In 2015 is het aantal leden licht gedaald (3 leden): 37 leden zijn
vertrokken en 34 leden zijn erbij gekomen. Per januari 2016 staat de
teller op 306 leden.

Bestuurswisselingen
In 2015 heeft tijdens de ALV in maart, Annegien van Rijsewijk
(Bestuurslid en voorzitter commissie Evenementen) afscheid genomen. Zij
is opgevolgd door Jaap van Pampus, die al even meedraaide in het
bestuur als algemeen bestuurslid. (kandidaat)

Bestuurssamenstelling eind 2015
Voorzitter: Erna Kortlang
Penningmeester: Eddy Staas
Secretaris: Niek Hoogwout
Bestuurslid en voorzitter commissie Evenementen: Jaap van Pampus
Bestuurslid en voorzitter commissie Communicatie & PR, Ledenservice:
Frank Dekker
Bestuurslid OFL en voorzitter commissie Onderwijs & Arbeid: Henny
Werter

Ereleden
Ereleden zijn natuurlijke personen die naar het 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 Goekoop (overleden) 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.
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Bezoekersaantallen evenementen
Datum
12 januari
02 februari
17 februari
23 maart
16 april
28 mei
10 juni
1 juli
27 augustus
14 september
13 oktober
23 november
17 december

Activiteit
Gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst
Het moet niet gekker worden!
BV Leiden proeft
Algemene jaarvergadering
BV Leiden sportief
BV Leiden wordt wijzer
BV Leiden wielerclassic
BV Leiden op het water
BV Leiden I Love Leiden BBQ
Start Netwerkseizoen
Herfstborrel met cocktails
BV Leiden in de keuken
IntoKerst met ballen

bezoekers
635
175
120
10
69
55
19
89
135
58
85
78
180

Irene Slats- van Ommen, Office Manager BV Leiden

Commissieleden van BV Leiden
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7. Financiën
Vereniging BV Leiden ontvangt geen subsidies of andere bijdragen uit
algemene middelen. Daarmee neemt BV Leiden niet alleen een unieke
maar bovenal een onafhankelijke positie in. De activiteiten van de BV
Leiden worden mogelijk gemaakt door haar leden en sponsoren waarvoor
het bestuur die leden en sponsoren buitengewoon erkentelijk is.
BV Leiden heeft het boekjaar 2015 afgesloten
met een positief exploitatiesaldo van € 14.791
(2014: €23.686). Het resultaat is € 20.941
hoger dan begroot. In 2015 ontvingen wij
minder sponsorbijdragen ten behoeve van
evenementen. Dit hebben wij deels kunnen
compenseren door kosten te besparen bij het
organiseren van evenementen. Het lijkt erop
dat de daling van de contributie inkomsten tot
stilstand is gekomen. Voor 2016 voorziet het bestuur in een stabilisatie
van deze inkomsten.
Door de verhuizing naar het Handelshuis zal in 2016 sprake zijn van een
stijging van de huisvestingskosten. Ook in 2016 zet het bestuur de nodige
initiatieven om het ledenaantal van de BV Leiden verder te laten stijgen
voort.
Het bestuur stelt voor het exploitatiesaldo ad € 14.791 toe te voegen aan
de Algemene reserve.

Eddy Staas – Penningmeester
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Balans per 31 december 2015
31-12-2015
€

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

3.809
3.809-

31-12-2014
€

3.809
3.809-

1.230
947
1.500

3.920

3.677

3.920

5.176
9.299
194.715
-

19.546
6.918
180.216
-

209.190

206.680

Totaal Activa

212.867

210.600

Passiva

31-12-2015
€

Totaal overige vorderingen en overlopende activa

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

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

31-12-2014
€

156.036
8.501
5.968
5.000
14.791

123.149
8.501
5.968
5.000
23.686

Totaal eigen vermogen

190.296

166.304

Kortlopende schulden
Crediteuren
Te betalen BTW
Te betalen loonheffing

242
1.492
877

4.028
889
19

Te betalen overige kosten

4.508

9.206

Vooruitontvangen bedragen

15.452

30.173

Totaal kortlopende schulden

22.571

44.296

212.867

210.600

Totaal passiva

----------------------------------------------------------------------------------Staat van baten en lasten
(in € * 1)
Baten
Contributies
Sponsoring bijeenkomsten
Rentebaten
Overige opbrengsten
Som der baten

Realisatie
2014

Begroting
2015

Realisatie
2015
92.351
1.300
1.499
95.150

Begroting
2016

95.342
12.493
1.488
109.323

91.500
1.000
92.500

92.100
1.000
1.750
94.850

33.509

38.200

33.664

38.200

1.580
35.089

1.800
40.000

1.635
35.298

1.800
40.000

5.000
3.190
4.120
6.350
19.860
38.520

5.000
500
3.200
4.750
6.500
13.950
33.900

5.000
100
3.145
1.900
6.234
11.352
27.731

5.000
250
2.500
2.500
7.000
18.900
36.150

500
3.600
-

500
3.600
500

548
3.600
-

500
3.600
-

592
4.692

500
250
5.350

131
4.279

500
250
4.850

Lasten
Bedrijfsbureau
Secretariaatsmedewerker
Overige kosten
bedrijfsbureau

Bijeenkomsten
Nieuwjaarsreceptie
ALV
Zomer BBQ
Start netwerkseizoen
Kerstevent
Overige bijeenkomsten

Marketing & Acquisitie
Drukwerk/ Jaarverslag
Magazine
Ledenwerving
Onderhoud/ontwikkeling
website
Overige marketingkosten
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Kantoorkosten
Huur kamer secretariaat
Porti/telefoon/internet
Afschrijving Hardware
Afschrijving Software
Overige kantoorkosten

Bestuurs- en
vergaderkosten
Verzekeringen
Commissielunch
Overige bestuurs- en
vergaderkosten

Ledenservice
Website
Ledenwerving
Acties
Overige kosten

Politiek en lobby
Algemene kosten
Relatiegeschenken
Bankkosten
Overige

Som der lasten

Voorziening debiteuren

Resultaat

2.658
1.959
773
5.390

2.900
2.500
1.000
6.400

2.870
1.200
928
4.998

4.420
1.500
750
6.670

939

500
1.000

454
833

500
1.000

1.094
2.033

1.500
3.000

508
1.795

750
2.250

-

500
500
250
1.250

300
300

500
250
750

-

5.000

5.000

5.000

232
370
501
1.103

250
500
1.000
1.750

106
352
499
956

250
500
750
1.500

86.827

96.650

80.359

97.170

1.190

2.000-

-

1.500-

23.686

6.150-

14.791

3.820-

Resultaatbestemming toevoeging/onttrekking aan:
Algemene reserve
23.686
23.686

6.1506.150-

14.791
14.791

3.8203.820-
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Dit is een uitgave van
BV Leiden © 2016

Redactie en samenstelling
Bestuur BV Leiden, Manon Vonk (vonkfactor 13) 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..
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