
 

 
 
 

 
 

Jaarverslag 2018 

 

Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijvingsnummer KvK: 40322666 

Opgericht: 24 april 1973 



 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2018  Pagina 2 

Inhoudsopgave 
 
 

Agenda Algemene Ledenvergadering 3 

Voorwoord 4 

Van de secretaris 5 

Notulen Algemene Ledenvergadering 7 

Financieel overzicht 2018 13 

Jaarrekening 14 

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 16 

Begroting 2019 18 

Akkoord bestuur 19 

  



 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2018  Pagina 3 

Agenda Algemene Ledenvergadering 
 
 
Datum:  25 maart 2019  
Locatie:  Sportkantine 't Bankie in Sporthal De Basis 
Inloop:   vanaf 16.00 uur 
Aanvang:  16.30 uur 
 
1. Opening  
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
3. Jaarverslag 2018  

a. Verslag secretaris 
b. Notulen Algemene Ledenvergaderingen van 19 maart 2018 
c. Financieel verslag 
d. Verslag van de Kascontrolecommissie 
e. Verzoek aan de ledenvergadering tot het verlenen van decharge aan het bestuur over het in 

2018 gevoerde beleid 
f. Vaststellen systeem kascontrole over het boekjaar 2019 

 
4. Begroting 2019 

 
5. Bestuursverkiezing 

a. Aftredend: 
- Miranda Visser aftredend, herkiesbaar 
- Henk Wielaard aftredend, niet herkiesbaar 
- Koos Leeuwenstein aftredend, niet herkiesbaar 

b. Voorstel nieuw te benoemen bestuurslid: 
- Dirk Jan van Es 

 
6. Enquête 

 
7. Rondvraag 

 
8. Sluiting algemeen deel Ledenvergadering 

 
9. Baggerfestival 2019 

 
10. Inleiding Peter Blangé  

Op uitnodiging van Sliedrecht Sport neemt Peter Blangé - oud-international en speler van het 
Nederlands volleybalteam dat in 1996 in Atlanta de Olympische gouden medaille won - ons mee 
in het thema "Dromen komen uit". Hij vertelt over het “geheim” en de zakelijke lessen van 
Atlanta, de parallellen met het bedrijfsleven en hoe daar strategieën (dromen) kunnen 
uitkomen. Ook gaat hij in op de droom van Heren 1 van Sliedrecht Sport. Zij zagen hun droom, 
promotie naar de eredivisie, werkelijkheid worden. Welk beleid moet worden gevoerd om voor 
een lange termijn in de eredivisie te blijven? Welke betekenis heeft het bedrijfsleven hierbij?    
 

11. Buffet  
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Voorwoord 
 
 
Het schrijven van het voorwoord voor het jaarverslag is voor de voorzitter altijd een moment van 
reflectie. Dat geldt natuurlijk in het bijzonder als het gaat om het 45ste levensjaar van onze 
vereniging. 
 
Met plezier en gepaste trots mogen we terugkijken naar het lustrumjaar 2018. Vanzelfsprekend was 
het ledenuitje, verbonden aan ons lustrum, een fantastisch hoogtepunt. Elkaar ontmoeten in een 
andere omgeving geeft de nodige ontspanning en ruimte om elkaar op een geheel andere wijze 
beter te leren kennen.  
 
2018 was voor velen van onze leden een succesvol jaar. De wind kwam op de juiste manier in onze 
zeilen. Economische groei, het aantrekken van verschillende markten en sectoren zijn belangrijke 
ingrediënten die we met beide handen hebben kunnen aangrijpen.  
 
Ook binnen de VSO is het effect van die positieve wind merkbaar. Zo kunnen we wederom een 
kleine stijging in het ledenaantal noteren en mogen we oprecht vaststellen dat de georganiseerde 
activiteiten niet alleen goed werden bezocht maar zeker ook een goede waardering van de leden 
kregen. Dat laatste is enorm belangrijk en enthousiasmeert het bestuur verder te gaan in de gekozen 
richtingen en geeft motivatie om te blijven verbeteren. 
 
Over een verdere verbetering mogen we ook spreken wanneer het gaat over de contacten met het 
gemeentebestuur. We mogen met zekerheid stellen dat onze vereniging een belangrijke 
gesprekspartner is geworden. Regionale ontwikkelingen worden op de voet gevolgd door de 
Federatie van Ondernemersverenigingen Drechtsteden, ook deze vereniging krijgt meer en meer 
gestalte en verwerft zich in de nabije toekomst zeker een belangrijke positie binnen de 
Drechtsteden. 
 
Ik ben ervan overtuigd dat 2019 ons weer nieuwe uitdagingen zal bieden. Uitdagingen die we met 
een positieve houding tegemoet zullen treden. Ook het bestuur zal u weer ‘uitdagen’ bij de 
verschillende bijeenkomsten die worden georganiseerd.  
 
2019, ik heb er zin in. U ook? 
 
 
Adrie Stuij 
Voorzitter  
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Van de secretaris 
 
 

Bestuurssamenstelling 
Het bestuur is in 2018 uitgebreid met Natascha Honders. Er werd afscheid genomen van Piet van Es. 
Het aftreden van Piet bracht enkele functiewijzigingen binnen het bestuur met zich mee: Adrie Stuij 
is hem opgevolgd als voorzitter en Harm van der Veen is Adrie opgevolgd als penningmeester. 
In het kader van de aandachtsgebieden die het bestuur heeft gedefinieerd zal Natascha zich gaan 
bezighouden met evenementen. 
 
In 2018 bestond het bestuur uit de volgende personen: 
- Adrie Stuij (voorzitter) 
- Miranda Visser (secretaris) 
- Harm van der Veen (penningmeester) 
- Bas Groenendijk (bestuurslid/vicevoorzitter) 
- Natascha Honders (bestuurslid) 
- Koos Leeuwenstein (bestuurslid) 
- Richard Pijl (bestuurslid) 
- Henk Wielaard (bestuurslid) 
 
 
Bestuursvergaderingen 
Gedurende het jaar heeft het bestuur op regelmatige basis vergaderd. Inclusief de ledenvergadering 
heeft het bestuur 13 keer vergaderd. Het bestuur streeft ernaar om maandelijks te vergaderen, dit 
met uitzondering van de maand augustus. Van elke vergadering wordt een schriftelijk verslag 
gemaakt. Naast dit verslag wordt eveneens een actielijst opgesteld. 
 
De bestuursvergaderingen van 2018 vonden plaats op de volgende data: 
- 10 januari 
- 14 februari 
- 14 maart 
- 4 april 
- 2 mei 
- 4 juni 
- 2 juli 
- 29 augustus 
- 12 september 
- 3 oktober 
- 7 november 
- 12 december 
 
 
Activiteiten 
In 2018 zijn er de nodige activiteiten geweest, sommige georganiseerd door de VSO en andere door 
externe partijen. Er is naar gestreefd om meer te organiseren dan in 2017 en dat is gelukt. 
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Allereerst in januari natuurlijk de Nieuwjaarsreceptie in restaurant Heeren van Slydregt. Het was een 
enorm gezellige avond met fantastische muzikale omlijsting. 
 
In februari waren er geen activiteiten georganiseerd door de VSO, het bestuur was wel druk bezig 
met het voorbereiden van de Jaarvergadering. 
 
Begin maart was er 'Dineren met Directeuren' in restaurant Spek & Bonen. Ondanks de geringe 
opkomst een gezellige avond. Ook in maart vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Dit keer in 
uitgebreide versie met buffet in sportkantine 't Bankie in sporthal De Basis. Het was een enorm goed 
bezochte vergadering. 
 
In april organiseerde de VSO in samenwerking met de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen 
Bedrijventerreinen (KVO-B) en de gemeente een Kenniscarrousel over veiligheid.  
 
Gezamenlijk met de Bedrijfskern Hardinxveld-Giessendam vond in mei een bijeenkomst plaats in 
Restaurant Kampanje met als spreker Jaap de Jong. 
 
Juni bracht weer de zeer goed bezochte en gezellige Haringparty in restaurant Heeren van Slydregt. 
 
Een nieuw evenement in juli: een barbecue met tennisclinic op het terrein van de Sliedrechtse 
Tennisvereniging. 
 
Op de laatste dag van augustus en de eerste dag van september was het Lustrumuitje. Ditmaal met 
overnachting in Maastricht. Een enorm goed geslaagde gebeurtenis! 
 
In oktober was er wederom een Kenniscarrousel, ditmaal met als thema Risicogestuurd werken met 
als spreker en tafelheer Martin van Staveren. 
 
November bracht de vierde editie van de mosselavond in Partycentrum De Lockhorst, dit keer met 
bierproeverij. 
 
Tenslotte was er in december een businesslunch in Restaurant Spek & Bonen met als spreker 
Laurens Putter over Razendsnel Innoveren. 
 
 
Miranda Visser 
Secretaris  
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Notulen Algemene Ledenvergadering 
 
 
Datum:  19 maart 2018 
Locatie:  Sportkantine 't Bankie in Sporthal De Basis 
     
Aanwezig: Inclusief het bestuur waren volgens de presentielijst 66 leden aanwezig.  
    Indien gewenst is deze presentielijst op te vragen bij de secretaris. 
 
 
1. Opening  

De voorzitter Piet van Es bedankt alle aanwezigen voor hun komst en Cees Boer voor de 
gastvrijheid. Het is goed om te zien dat de opkomst zo groot is. 
 
Na afloop van de vergadering zullen Wim Stuij en Chris Boogaard iets vertellen over 
respectievelijk het Baggerfestival en het volleybalteam Heren 1. Hierna staat er een buffet klaar 
en kunnen we met elkaar een drankje doen. 
 
Vanuit het bestuur zijn Koos Leeuwenstein en Richard Pijl afwezig wegens vakantie. 

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 
 
3. Jaarverslag 2017 

a. Verslag secretaris 
Dit wordt ongewijzigd vastgesteld. 

b. Notulen Algemene Ledenvergaderingen van 20 maart 2017 
Deze worden ongewijzigd vastgesteld. 

c. Financieel verslag 
Penningmeester Adrie Stuij licht de jaarrekening over 2017 toe. 
De volgende punten komen hierbij naar voren: 
- Vorig jaar was een positief resultaat van € 2.000,-- begroot, dit is echter € 13.000,-- 

geworden. Dit resultaat is met name zo hoog omdat weinig uitgegeven is aan 
evenementen. 

Er zijn geen vragen vanuit de leden en het financieel jaarverslag 2017 wordt ongewijzigd 
vastgesteld.   

d. Verslag van de Kascontrolecommissie 
De Kascontrolecommissie - bestaande uit Natascha Honders en Stephan Breur - heeft de 
cijfers bekeken en goedgekeurd, het bestuur bedankt hen voor de moeite. 

e. Verzoek aan de ledenvergadering tot het verlenen van decharge aan het bestuur over het in 
2017 gevoerde beleid 
De voorzitter vraagt de leden of zij het bestuur decharge kunnen verlenen over het gevoerde 
beleid in 2017. De leden gaan hiermee akkoord. 

f. Vaststellen systeem kascontrole over het boekjaar 2018 
Het controlesysteem voor 2018 zal wederom een Kascontrolecommissie worden. De volgende 
leden zullen hierin zitting nemen: 
- Stephan Breur 
- Geert Tieman 
- Bart Baars 
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4. Begroting 2018 
De penningmeester Adrie Stuij licht de begroting voor 2018 toe. 
De volgende punten komen hierbij naar voren: 
- Er is ook dit jaar weer uitgegaan van een kleine stijging van het aantal leden. 
- Voor ledenbijeenkomsten is een fors hoger bedrag begroot omdat het bestuur deze serieus 

wil uitbreiden. Dit jaar komt daar ook nog het Lustrumuitje bij. 
- Er wordt een verlies verwacht van € 20.000,--. 
De leden gaan akkoord met de begroting voor 2018 en de voorzitter bedankt de penningmeester 
voor zijn uitleg. 

 
5. Enquête 

Het bestuur heeft gemeend een enquête te moeten samenstellen om de leden te vragen wat zij 
vinden van de nieuwsbrief, het platform, de activiteiten en het bestuur. Dit wordt gedaan door 
middel van een interactieve vragenlijst op de smartphone. 
De volgende antwoorden zijn uit deze enquête gekomen: 
 
Leest u de nieuwsbrief? (51 stemmen) 

 
Hoe gaat u naar het platform? (49 stemmen) 

 
Op welke manier maakt u gebruik van het platform? (50 stemmen, meerdere antwoorden 
mogelijk) 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ja, vluchtig

Ja, inclusief de achterliggende artikelen

Nee, nooit

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Ik klik door vanuit de wekelijkse nieuwsbrief

Ik typ het adres rechtstreeks in mijn browser

VSO staat in mijn favorietenlijstje

Ik bezoek het platform nooit

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ik lees het nieuws

Ik raadpleeg de agenda

Ik bekijk de foto's

Ik bekijk profielen van leden

Ik plaats nieuws/deel kennis

Ik raadpleeg de kennisbank



 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2018  Pagina 9 

Hoe vaak neemt u deel aan georganiseerde activiteiten? (48 stemmen) 

 
Welke vorm van activiteit spreekt u het meest aan? (50 stemmen, meerdere antwoorden 
mogelijk) 

 
Welke (bestaande) activiteit spreekt u het meest aan? (49 stemmen) 

 
Welk aandachtsgebied vindt u het belangrijkst? (49 stemmen) 

 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

2 - 5 keer per jaar

1 - 2 keer per jaar

Bijna iedere activiteit

Nooit

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sociaal / netwerken / borrels

Informatief (kenniscarrousel, spreker)

Sportief

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Nieuwjaarsreceptie

Netwerkavond met spreker

Haringparty

Mosselavond

Kenniscarrousel

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Innovatie en Duurzaamheid

Infrastructuur en Mobiliteit

Evenementen

Onderwijs



 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2018  Pagina 10 

Zou u deel willen nemen aan één of meerdere werkgroepen? (51 stemmen, meerdere 
antwoorden mogelijk) 

 
Welke aandachtsgebieden mist u? (45 stemmen, open vraag) 
 

 
  
Op welk gebied zou u willen dat het bestuur zich (extra) voor u inzet? (50 stemmen, meerdere 
antwoorden mogelijk) 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Evenementen

Innovatie en Duurzaamheid

PR en Ledenwerving

Onderwijs

Infrastructuur en Mobiliteit

Algemene zaken

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Glasvezel in de hele gemeente

Beveiliging

Collectieve inkoop van energie

Collectieve inkoop van zonnepanelen
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Heeft u nog suggesties voor het bestuur op welk gebied dan ook? (45 stemmen, open vraag) 

 
 

6. Bestuursverkiezing 
a. Aftredend: 

- Piet van Es is aftredend en niet herkiesbaar. 
- Adrie Stuij is aftredend maar herkiesbaar, hij wordt derhalve direct herkozen voor een 

volgende termijn. 
- Henk Wielaard is eveneens aftredend maar herkiesbaar, ook hij wordt direct herkozen voor 

een volgende termijn. 
Adrie Stuij wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter van het bestuur. De leden zijn hiermee 
akkoord.  
Harm van der Veen volgt Adrie op als penningmeester, ook hiermee zijn de leden akkoord. 
In zijn nieuwe rol als voorzitter bedankt Adrie Piet van Es heel hartelijk voor zijn tomeloze 
inzet de afgelopen jaren en overhandigt hij hem een bos bloemen. 

b. Voorstel nieuw te benoemen bestuurslid: Natascha Honders 
Adrie Stuij introduceert Natascha Honders als nieuw te benoemen bestuurslid. Er zijn geen 
tegenkandidaten aangemeld. 
De leden gaan akkoord met de benoeming van Natascha. 

 
7. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
Mededelingen 
- Adrie Stuij introduceert het 'VSO-compliment'. De eerste die dit compliment in de vorm van 

een bos bloemen ontvangt is Miranda Visser, dankzij haar inzet zijn de secretariaatskosten 
significant gedaald. 

- Het jaarlijks uitje vindt dit jaar plaats op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september. Alle 
leden ontvangen een flyer met informatie en de vraag zich zo spoedig mogelijk aan te 
melden. De formele uitnodiging volgt op korte termijn. 
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8. Sluiting algemeen deel Ledenvergadering 
De voorzitter Adrie Stuij bedankt de aanwezigen en sluit het officiële gedeelte van de 
vergadering. 
 

9. Baggerfestival 2019 
Wim Stuij begint met een terugblik naar het Baggerfestival van 2017. Er is vanuit deze editie een 
batig saldo, waarvan € 15.000,-- in de vorm van een cheque overhandigd wordt aan de 
Bleyburghschool voor de verdere inrichting van de keuken. 
Kort wordt toegelicht wat de plannen zijn voor het Baggerfestival van 2019. 

 
10. Wordt een droom werkelijkheid? 

Chris Boogaard introduceert de mannen van volleybalteam Heren 1. Hij maakt de ambities 
duidelijk die uiteindelijk moeten leiden naar promotie naar het hoogste niveau van Nederland. 

 
11. Buffet 
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Financieel overzicht 2018 
 

 

Verantwoording 
Dit rapport is gebaseerd op de in de jaarrekening opgenomen financiële overzichten 2018 met een 
balanstotaal per 31 december 2018 van € 81.286,- een verenigingsvermogen van € 63.913,- en een 
negatief resultaat van € 14.986,- 
 
Structuur 
Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 
gevestigd te Sliedrecht. 
 
De vereniging is opgericht op 24 april 1973. De statutaire zetel is Sliedrecht. 
 
De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam 
onder dossiernummer 40322666. 
 
Harm van der Veen 
Penningmeester 
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Jaarrekening 
 

Balans per 31 december 2018 
 
 31-12-2018 31-12-2017 
 € € 
ACTIVA   
   
Vlottende activa   
Vorderingen   
Debiteuren - 56 
Overige vorderingen en overlopende activa 6 14 
   
Liquide middelen   
Rabobank - Rekening Courant 6.294 1.683 
Rabobank - Spaarrekening 60.000 77.500 
 ---------- ---------- 
Totaal activa 66.300 79.253 
 ====== ====== 
   
PASSIVA   
   
Verenigingsvermogen 63.912 78.898 
   
Kortlopende schulden   
Crediteuren 1.123 340 
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 1.264 15 
 ---------- ---------- 
Totaal passiva 66.300 79.253 
 ====== ====== 
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Staat van baten en lasten over 2018 
 
 2018 Begroting 2018 2017 
 ____________ ____________ ____________ 
 € € € 
Baten    
Contributies 59.269 60.000 57.450 
Eigen bijdragen (jaarlijks uitje) 10.650 12.000 4.400 
Overige baten (rente banksaldi) 6 0 14 
 ---------- ---------- ---------- 
Totaal baten 69.925 72.000 61.864 
    
Lasten    
Bureaukosten    
Kantoorbenodigdheden, Hard- en Software 0 150 0 
Drukwerk en papier 294 200 206 
Porti 125 100 117 
Telefoon 108 200 186 
Onderhoud website/URL 363 400 363 
Bankkosten 187 175 161 
Licenties boekhoudprogramma 261 275 261 
Totaal bureaukosten 1.338 1.500 1.294 
Verenigingskosten    
Digitaal portal 1.312 4.000 2.505 
Jaarlijks reisje 43.839 40.000 14.559 
Nieuwjaarsbijeenkomst 9.500 9.500 9.500 
Evenementen en relatiegeschenken 1.019 1.500 1.145 
Ledenbijeenkomsten/sprekers 20.179 26.000 11.921 
Contributies/abonnementen 754 1.000 769 
Totaal verenigingskosten 76.603 82.000 40.399 
Bestuurskosten    
Vergaderkosten bestuur 6.515 8.000 6.781 
Verzekeringen 455 500 450 
Totaal bestuurskosten 6.970 8.500 7.231 
 --------- --------- --------- 
Totaal lasten 84.911 92.000 48.924 
    
Resultaat -14.986 -20.000 12.940 

  



 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2018  Pagina 16 

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 
 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
Algemeen 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld. Baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het maken van de jaarrekening 
bekend zijn. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarden. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen staan, indien niet anders is vermeld, ter vrije beschikking. 
 
Verenigingsvermogen 
Het verenigingsvermogen betreft het vrij besteedbaar vermogen van de vereniging. Er is geen 
weerstandsvermogen vastgesteld. 
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten over 
het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen, en zijn 
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 
 
Baten 
Onder de baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar aan leden in rekening 
gebrachte contributies alsmede andere aan het verslagjaar toe te rekenen bijdragen. 
 
Toelichting balans 
Overige vorderingen en overlopende activa 
Onder dit hoofd zijn vorderingen opgenomen met een looptijd van korter dan één jaar. 
 
Rente Spaarrekening over 2018 € 6 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen bestaan uit de tegoeden bij de Rabobank 
 
Verenigingsvermogen 
Het verloop in het verenigingsvermogen kan als volgt worden gespecificeerd: 
Verenigingsvermogen per 1 januari 2018 € 78.898 
Af: resultaat 2018 € 14.986 
 --------------- 
 € 63.912 
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Kortlopende schulden 
Onder dit hoofd zijn schulden opgenomen met een looptijd korter dan één jaar. 
 
Crediteuren 
Addvision € 163 
Heeren van Slydregt € 954 
Telfort € 6 
 --------------- 
 € 1.123 
Nog te betalen kosten 
Fotoboeken jubileumuitje € 748 
Bijdrage deelnemende leden aan minimaster Rabobank € 500 
Bankkosten over de maand december van 2018 € 16 
 € 1.264 
 
Toelichting staat van baten en lasten 
 
Contributies 
Per 31 december 2018 heeft de vereniging 138 leden. De contributie bleef ongewijzigd en bedraagt 
€ 450,- per jaar. Wanneer een lidmaatschap werd afgesloten in de loop van het jaar is de contributie 
naar evenredigheid bepaald. Dit steeds per de 1e van de betreffende maand van aanmelding. 
De geïnde contributie over 2018 kan als volgt worden weergegeven: 
126 leden betaalden de volledige jaarcontributie € 56.700 
1 lid beëindigde per 1 juli € 225 
2 startende ondernemers betaalden 50% € 450 
2 leden werden lid per 1 maart € 750 
1 startende ondernemer werd lid per 1 juni € 131 
1 lid werd lid per 1 juli € 225 
1 lid werd lid per 1 augustus € 188 
2 leden werden lid per 1 september € 300 
2 leden werden lid per 1 oktober € 225 
1 lid werd lid per 1 november € 75 
 --------------- 
 € 59.269 
 
Overige toelichtingen 
 
Personeel 
De vereniging heeft geen personeel in dienst gehad, evenals in voorgaande boekjaren. 
 
Bezoldiging bestuur 
Het bestuur van de vereniging wordt onbezoldigd gevoerd. 
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Begroting 2019 
 
   Begroting 

  2019 
 Werkelijke   
cijfers 2018 

 Werkelijke  
cijfers 2017 

 __________ ____________ ____________ 
 € € € 
Baten    
Contributies 60.000 59.269 57.450 
Eigen bijdragen (jaarlijks uitje) 5.000 10.650 4.400 
Overige baten (rente banksaldi) 0 6 14 
 ---------- ---------- ---------- 
Totaal baten 65.000 69.925 61.864 
    
Lasten    
Bureaukosten    
Drukwerk en papier 300 294 206 
Porti 150 125 117 
Telefoon 100 108 186 
Onderhoud internet/IT/licenties (hosting) 375 363 363 
Bankkosten 200 187 161 
Licenties boekhoudprogramma 275 261 261 
Totaal bureaukosten 1.400 1.338 1.294 
Verenigingskosten    
Digitaal portal/communicatie 1.000 1.312 2.505 
Jaarlijks reisje 18.000 43.839 14.559 
Nieuwjaarsbijeenkomst 8.000 9.500 9.500 
Evenementen en relatiegeschenken 1.500 1.019 1.145 
Ledenbijeenkomsten/sprekers 22.000 20.179 11.921 
Contributies/Abonnementen 1.500 754 769 
Totaal verenigingskosten 52.000 76.603 40.399 
Bestuurskosten    
Vergaderkosten bestuur 7.000 6.515 6.781 
Verzekeringen 500 455 450 
Totaal bestuurskosten 7.500 6.970 7.231 
 --------- --------- --------- 
Totaal lasten 60.900 84.911 48.924 
    
Resultaat 4.100 -14.986 12.940 

  



 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2018  Pagina 19 

Akkoord bestuur 
 
 
Hierbij verklaart het bestuur van de Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen akkoord te zijn met het 
jaarverslag over 2018. 
 
 
Sliedrecht, 6 maart 2019 
 
 
 
 
 
 
A.B. Stuij    M. Visser    H. van der Veen 
Voorzitter    Secretaris    Penningmeester 
 
 
 
 
 
 
B.L. Groenendijk   N. Honders    J.H. Leeuwenstein 
Bestuurslid    Bestuurslid    Bestuurslid 
 
 
 
 
 
 
R. Pijl     H.D. Wielaard 
Bestuurslid    Bestuurslid 
 


