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Inleiding
“Het motto 'samen sterk' klinkt als een open deur maar is essentieel om daadwerkelijk
invloed te kunnen uitoefenen als ondernemers”
Het is altijd goed (en leuk) om terug te kunnen lezen wat we als BV Leiden met elkaar
hebben gedaan in het jaar dat achter ons ligt. Voor u ziet u het jaarverslag van 2016
met een overzicht van de activiteiten van onze commissies en met een financiële
paragraaf van onze penningmeester. Wij staan er financieel gezond voor, het
ledenaantal blijft stabiel, en de evenementen zijn over het algemeen druk bezocht. Het
gaat dus goed met BV Leiden. Als voorzitter heb ik veel aandacht besteed aan de
contacten met de Stichting Ondernemend
Leiden en de Leidse Koepel. Er is duidelijk
een beweging op gang gekomen om bij
belangenbehartiging van en voor
ondernemers in de Leidse regio dit echt
gezamenlijk op te pakken - dus met de
partners in SOL en anderen. Ik noem de
bedrijventerreinen, vroeger verenigd in
PBO, die zich, nu in een groter verband,
graag aansluiten via het Ondernemersfonds
om aan gezamenlijke belangenbehartiging
te doen. Hoe dat precies zijn vorm zal
krijgen wordt in 2017 hopelijk duidelijk.
Sowieso is ingezet op het opnieuw
vormgeven en inrichten van de
overlegstructuren voor
ondernemersbelangen. Het motto 'samen
sterk' klinkt als een open deur maar is
essentieel om daadwerkelijk invloed te
kunnen uitoefenen als ondernemers.
Het dossier Oostvlietpolder is gesloten door
de ondertekening van een convenant met
de gemeente Leiden. Dit convenant bevat
afspraken over vervanging en uitbreiding van bedrijventerreinen. Elke twee jaar zal de
stand van zaken voor wat betreft vraag en aanbod van bedrijventerreinen worden
gemonitord en geactualiseerd. We lobbyen waardoor hopelijk ook de andere
gemeenten in de Leidse regio zich bij het convenant aansluiten zodat de behoefte aan
ruimte voor ondernemen zo breed mogelijk wordt ingevuld.
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De regionale retailvisie is in de zomer vastgesteld door de gemeenten in de Leidse
regio. Met name in Leiden waren er begrijpelijke bezwaren. De ondernemers uit de
Herenstraat en van de Lammenschans voelden zich niet prettig bij de opgestelde visie
en daarvoor zijn oplossingen bedacht waarin iedereen zich uiteindelijk in kon vinden.
Economie 071 heeft het regionale Expat Centre voortvarend opgezet, en de bedrijven
die met expats werken zijn daar blij mee. Goed voor het vestigingsklimaat van
bedrijven in de Leidse regio.
Het organiseren van gezellige en leuke netwerkbijeenkomsten waar we elkaar
ontmoeten en zaken met elkaar kunnen doen en het opkomen voor de belangen van
onze leden, dat zijn de kerndoelen van onze vereniging waaraan wij hard hebben
gewerkt in 2016. En met veel energie en plezier zullen wij dat ook in 2017 weer doen.

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
Goede bereikbaarheid is essentieel voor de regio. De realisatie van de RijnlandRoute
komt steeds dichterbij nu in 2016 het provinciale inpassingsplan onherroepelijk is
geworden en de aanbestedingsprocedure is gestart. Het knelpunt Lammenschansplein
blijft een belangrijk aandachtspunt: 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 provincie Zuid-Holland neemt dit probleem
serieus en kijkt naar mogelijkheden om dit naar voren te halen.
Ook voor de Leidse Ring zijn definitieve afspraken gemaakt tussen de gemeenten
Leiden en Leiderdorp. Samen met de Centrumroute zullen de RijnlandRoute en de
Leidse Ring de bereikbaarheid van de stad aanzienlijk verbeteren.
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Vorig jaar hebben we veelvuldig met de gemeente om tafel gezeten in verband met de
uitbreiding van het betaald parkeren. Afgesproken is toen dat de gemeente
ondernemers tegemoet zou komen die die maatregelen moeten
treffen om het parkeren van derden op hun eigen terrein
onmogelijk te maken. Inmiddels heeft de gemeente hiervoor een
subsidieregeling in het leven geroepen.
Detailhandel en horeca
Winkels en horecabedrijven zijn een belangrijke pijler van de
economie en houden binnensteden bruisend en aantrekkelijk.
De regionale retailvisie is in 2016 vastgesteld door alle
gemeenteraden in de regio waarmee kan worden begonnen met
de uitvoering. Deze uitvoering vindt lokaal plaats in nauwe
samenwerking met de lokale ondernemers en ondernemersverenigingen.
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. Met het afgesloten convenant met de gemeente Leiden wordt het
bedrijfsleven weer betrokken bij de verdeling van deze schaarse ruimte en zijn
afspraken gemaakt over het monitoren van de behoefte aan en het aanbod van ruimte
voor bedrijven. Omdat het hier om een regionaal vraagstuk gaat, zal in 2017 actief
worden ingezet op aansluiting bij het convenant door de andere gemeenten in de
Leidse regio.
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. Om de
kwaliteit op hetzelfde niveau houden, zijn deze
afspraken in 2016 nauwlettend gevolgd en is waar
nodig direct actie ondernomen.
Lobbyen voor een beter vestigingsklimaat is een
permanent proces: het is immers nooit klaar! Door
afstemming en samenwerking bereiken we meer.
Ook in 2017 zullen wij ons hier gezamenlijk voor
inspannen!
Laura van Klink, interim bestuurssecretaris
Stichting Ondernemend Leiden
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2. Ondernemersfonds Leiden
“Ondernemersfonds wil transparant zijn.”

Het Ondernemersfonds Leiden financiert aanvragen van de trekkingsgerechtigden maar
ook stads brede initiatieven. Het afgelopen jaar hebben wij ons actief beziggehouden
met de verdere ontwikkelingen binnen het ‘handelshuis’. Sinds augustus 2015 zijn
samenwerkende partijen gevestigd in het Handelshuis. Onze rol binnen het OFL is
gericht op door ontwikkeling van het OFL waarbij transparantie naar de
trekkingsgerechtigde 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. Belangrijke ontwikkelingen binnen het
fonds zijn gericht op het samenbrengen van slagkracht voor bedrijventerreinen dit op
nadrukkelijk verzoek van diverse bedrijventerreinen.
BV Leiden zal in deze, de samenwerking blijven zoeken en zal de ontwikkelingen nauw
blijven volgen, waarbij transparantie een aandachtpunt blijft.

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 2016 was BV Leiden op papier weer zichtbaar in het
blad IntoBusiness Leiden. Zowel de actuele
belangenbehartiging als de evenementen worden belicht.
In 2016 hebben wij geëvalueerd en besloten in 2017
door te gaan met IntoBusiness. Ook komend jaar nemen
wij als BV Leiden stelling in voor ondernemers
belangrijke kwesties.

Website
De website heeft in 2016 een nieuwe frisse uitstraling
gekregen, gepresenteerd tijdens de jaarlijkse BBQ. 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. Er zijn bovendien plannen gemaakt om in 2017 filmpjes met of over de leden
online te zetten.
Social Media
Op het gebied van sociale media blijven we
groeien. Nieuwsberichten, acties, de
spotlight et cetera die geplaatst worden op
de website, worden automatisch doorgezet
naar Facebook en Twitter.

BV Leiden 2016 op social media in cijfers
Facebook likes: 388. Twitter volgers:
2352. Bezoekers website: 23.674 Unieke
bezoekers: 17.321 Paginaweergaven: 60.048
Gemiddelde tijd op pagina: 1 minuut en 38 seconden.

Nieuwsbrieven
De maandelijkse digitale nieuwsbrief met daarin de agenda, verslagen van
evenementen en nieuwsberichten 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
eigen agenda.
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Doelen
Doelstelling voor 2017 is om samen te werken met andere ondernemersverenigingen.
Dat kan door samen evenementen te doen, zoals de gezamenlijke nieuwjaarsborrel,
maar ook door op het gebied van lobby meer samen te werken of wellicht op lange
termijn samen te gaan.
Wij zoeken in 2017 vooral ook de samenwerking met jonge (jong in de zin van leeftijd
van de leden) ondernemersverenigingen. Een voorbeeld is Lugus (vereniging van
ondernemende studenten), met wie wij het gezamenlijk evenement ‘BV Leiden Online’
organiseren. Zo willen wij ook de jonge ondernemer betrekken bij BV Leiden.
Door middel van een enquête en overleg binnen het bestuur onderzoeken we of we de
accenten van onze activiteiten in 2017 moeten verleggen.
De website is inmiddels over op de nieuwste versie van Joomla. Wij kunnen nu nieuwe
functionaliteiten toevoegen. De website is opnieuw opgebouwd waardoor oude ‘work
arounds’ zijn verdwenen en wij weer een schone, veilige en meer functionele website
hebben.
Kom maar op met 2017!!!
Frank Dekkers, voorzitter Commissie Communicatie & PR, Ledenservice
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4. Commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt
“Binnen de commissie is afgesproken om meer te werken naar een rol van
belangenbehartiger dan volger te zijn van ontwikkelingen op het gebied van onderwijs
en arbeidsmarkt”
De Commissie onderwijs & arbeidsmarkt werd dit jaar geconfronteerd met het vertrek
uit de commissie van Pieter Heijboer projectleider van het Platform VMBO, ROC en AOC
in verband met zijn pensionering en het vertrek van Klaske Sinnema in verband met de
opheffing van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt.
Goed werkende arbeidsmarkt
Het centrale aandachtspunt binnen de commissie blijft de noodzaak om aandacht te
besteden aan initiatieven die permanent bijdragen aan een goed werkende
arbeidsmarkt. In 2016 heeft de commissie hier verder de focus op gelegd. We zijn ons
daarbij met elkaar van bewust dat BV Leiden een vrijwilligersorganisatie is en onze
commissie en bestuursleden dit op onbezoldigde basis doen.
De resultaten van het jaar 2016 staan hieronder beschreven.

Top 5
Op maandelijkse basis presenteert de commissie een
interessante ‘Top 5 Arbeidsmarkt en Onderwijs’, met
relevant lokaal en nationaal nieuws en
wetenswaardigheden. Deze wordt maandelijks
gepubliceerd op onze website en in de BV Leiden
nieuwsbrief.

Arbeidsmarktevent
De commissie had wederom gekozen voor een event, genaamd ‘zo kan het ook’, maar
door gebrek aan belangstelling deze helaas moeten afgelasten. De commissie is op
zoek naar een andere vorm of meer aansprekende onderwerpen waar ondernemers
zich in kunnen vinden. Dit staat uitdrukkelijk op de agenda voor 2017.

Stageplaatsen
BV Leiden ondersteunt actief met andere partners uit het onderwijs, de gemeente en
het bedrijfsleven de ontwikkeling 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 is dit verder uitgerold en
voor ondernemers zichtbaar geworden.
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Toekomst
Vanaf september 2016 heeft de commissie zich gebogen over de ontwikkelingen die in
2017 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 voortaan in de samenwerking met diverse partners onderwerpen op het gebied van
onderwijs en arbeidsmarkt gezamenlijk gaan oppakken.

Vacature
De commissie is op zoek naar uitbreiding van haar commissie. Wellicht voelt u zich
aangesproken en wilt u een bijdrage leveren. Wij vernemen het graag!
Henny Werter, voorzitter commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt

Alle commissieleden van BV Leiden
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5. Commissie Evenementen
“2016... Een goed jaar voor menig ondernemer en zeker ook voor de
evenementencommissie van BV Leiden!”
De inmiddels bijna traditionele evenementen zoals de sloepentocht en het running
dinner werden goed bezocht en hebben dan ook bestaansrecht. Ook voor de andere
bijeenkomsten was veel belangstelling en, niet onbelangrijk, de bijeenkomsten worden
door de leden positief gewaardeerd. En dat maakt dat we graag doorgaan op deze
voet.

Heerlijk Helder...
Het bedrijfsbezoek in 2016 was bij een
van de grootste, en zeker een van de
meest aansprekende ondernemers van
de regio: Heineken. Tachtig leden namen
een kijkje in de fabriek, maar niet nadat
zij het verhaal te horen hadden gekregen
over de historie en toekomst van dit
sprankelende bedrijf.

Wielrenners verloren...
In 2015 werd de eerste wielerrit met veel enthousiasme ontvangen, waarna wij de
belofte deden deze op de kalender van 2016 weer een plaatsje te geven. Helaas bleef
iedereen thuis, zodat we deze wedstrijd als verloren moeten beschouwen. Achteraf was
er toch commentaar en teleurstelling.

Terug bij Luxor...
De jaarlijkse traditionele Kerstborrel werd in
2016 gehouden bij Luxor. In 2014 merkten we
dat deze locatie goed aansloeg , gelet op de
ruimte, de sfeer en de bereikbaarheid is
besloten deze locatie wederom aan te doen.
Ook een lokaal goed doel stond weer op het
programma. Het Leger des Heils Leiden kon na
een geslaagde avond, opgeluisterd door enkele
engeltjes en Kerstmeisjes, een donatie van zo'n
1500 euro in ontvangst nemen. Met dank aan alle
aanwezige gasten!
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Sponsoren
Ook in 2016 waren enkele leden weer zo bereidwillig extra bij te dragen aan de
evenementen. Zo is Geelkerken Linskens Advocaten een vaste sponsor van de
sloepentocht, sponsorde I Love Leiden de jaarlijkse zomer BBQ en maakte
IntoBusiness Leiden de Kerstbijeenkomst weer mede mogelijk. Hier zijn we blij mee,
want zonder de steun van onze leden (in de vorm van sponsoring of het beschikbaar
stellen van locatie en materialen) kunnen wij de borrels en evenementen niet zo
neerzetten als we nu doen. Thnx!

En dat brengt ons bij 2017...
Een bijzonder jaar. We gaan vieren dat we 10 jaar bestaan in de huidige opzet en dat
gaan we doen met een mooi gala aan het einde van het jaar! Houd de agenda dus in
de gaten.

Namens de evenementencommissie,
Jaap van Pampus, voorzitter Commissie Evenementen
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6. Organisatie & Secretariaat
“Het was weer een mooi jaar met leuke, nieuwe en trouwe BV Leiden leden”

Ledenbestand
In 2016 is het aantal leden gedaald. 36 leden zijn vertrokken en 25 leden zijn erbij
gekomen. Per januari 2017 staat de teller op 295 leden.

Bezoekersaantallen evenementen

Bestuurswisselingen
In 2016 heeft tijdens de ALV in maart, Nienke afscheid genomen. Zij heeft in vijf jaar
BV Leiden diverse functies gehad. Eerst als commissielid en later als bestuurslid met
verschillende portefeuilles. O.a.: Evenementen, Ondernemersfonds Leiden en als
algemeen bestuurslid.

Bestuurssamenstelling eind 2016
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
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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.

Irene Slats- van Ommen
Office Manager 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
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 2016 afgesloten met een positief exploitatiesaldo van
€ 22.295 (2015 € 14.791) Wij zien dat de inkomsten van BV Leiden een stabiel beeld
laten zien. Dat lijkt gunstig maar tegelijkertijd
constateren wij dat de verwachte stijging van het
ledenaantal en daarmee van de contributies nog
onvoldoende is gerealiseerd.
De stijging in het resultaat wordt voornamelijk
veroorzaakt door de lagere kosten van
evenementen. Zoals voorzien is in 2016 sprake
van een (beperkte) stijging van de
huisvestingskosten als gevolg van de verhuizing
van het secretariaat naar het Handelshuis.
BV Leiden mag in 2017 haar tweede lustrum vieren. Daarbij wil de verenging feestelijk
stil staan. In de begroting voor 2017 is hiervoor een bedrag van € 15.000 opgenomen.
Het bestuur stelt voor het exploitatiesaldo ad € 22.295 toe te voegen aan de Algemene
reserve.

Eddy Staas – Penningmeester
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Balans per 31 december 2016
31-12-2016
€

31-12-2015
€

Hard- en
software

3.809

3.809

Afschrijvingen op hard- en software

3.809-

3.809-

-

-

999

1.230

Vooruitbetaalde bedragen

1.658

947

Overige vorderingen

1.500

1.500

Totaal overige vorderingen en overlopende
activa

4.157

3.677

13.086

5.176

-

9.299

217.668

194.715

-

-

230.754

209.190

234.911

212.867

Activa
Materiële vaste activa

Totaal materiele vaste
activa
Overige vorderingen en overlopende activa
Debiteuren

Liquide middelen
Betaalrekening Rabo
Betaalrekening
ING
Spaarrekening
Rabo
Spaarrekening
ING

Totaal liquide middelen

Totaal Activa
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31-12-2016
€

31-12-2015
€

172.327

156.036

Reserve Leiden Centraal

8.501

8.501

Voorziening MKB

5.968

5.968

Bestemmingsreserve automatisering

5.000

5.000

-

-

22.295

14.791

214.091

190.296

-

242

2.047

1.492

823

877

1.020

4.508

Vooruitontvangen bedragen

16.930

15.452

Totaal kortlopende schulden

20.820

22.571

234.911

212.867

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve

Bestemmingsreserve Ondernemend Leiden
Exploitatiesaldo

Totaal eigen vermogen

Kortlopende schulden
Crediteuren
Te betalen BTW
Te betalen loonheffing
Te betalen overige kosten

Totaal passiva
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Staat van baten en lasten
(in € * 1)
Realisatie

Begroting

Realisatie

Begroting

2015

2016

2016

2017

92.351

92.100

92.263

88.600

Sponsoring bijeenkomsten

1.300

-

1.500

-

Rentebaten

1.499

1.000

1.011

500

-

1.750

951

1.750

95.150

94.850

95.725

90.850

33.664

38.200

33.025

35.200

1.635

1.800

1.372

1.800

35.298

40.000

34.396

37.000

5.000

5.000

5.000

5.250

100

250

35

250

Zomer BBQ

3.145

2.500

4.683

3.000

Start netwerkseizoen

1.900

2.500

1.928

2.500

Kerstevent

6.234

7.000

1.095

7.000

-

-

-

15.000

11.352

18.900

8.858

9.500

27.731

36.150

21.599

42.500

-

-

-

10.000

Baten
Contributies

Overige opbrengsten
Som der baten

Lasten
Bedrijfsbureau
Secretariaatsmedewerker
Overige kosten bedrijfsbureau
Bijeenkomsten
Nieuwjaarsreceptie
ALV

Lustrum BV Leiden
Overige bijeenkomsten
Marketing & Acquisitie
Filmpjes t.b.v. leden
Drukwerk/ Jaarverslag

548

500

189

500

3.600

3.600

3.200

3.600

Ledenwerving

-

-

-

-

Onderhoud/ontwikkeling website

-

500

72

500

131

250

-

250

4.279

4.850

3.462

14.850

Huur kamer secretariaat

2.870

4.420

4.652

4.420

Porti/telefoon/internet

1.200

1.500

922

1.500

Afschrijving Hardware

-

-

-

-

Afschrijving Software

-

-

-

-

928

750

514

500

4.998

6.670

6.088

6.420

Verzekeringen

454

500

454

500

Commissielunch

833

1.000

1.063

500

Overige bestuurs- en vergaderkosten

508

750

680

750

Magazine

Overige marketingkosten
Kantoorkosten

Overige kantoorkosten
Bestuurs- en vergaderkosten
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1.795

2.250

2.197

1.750

Ledenservice
Website

300

500

-

500

Ledenwerving

-

250

-

250

Overige kosten

-

-

-

-

300

750

-

750

5.000

5.000

5.000

5.000

Relatiegeschenken

106

250

302

250

Bankkosten

352

500

303

500

Overige

499

750

84

750

956

1.500

688

1.500

80.359

97.170

73.430

109.770

Politiek en lobby
Algemene kosten

Som der lasten
Voorziening debiteuren
Resultaat

-

1.500-

-

1.000-

14.791

3.820-

22.295

19.920-

14.791

3.820-

22.295

19.920-

14.791

3.820-

22.295

19.920-

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
Algemene reserve
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