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a c co u nt a n c y

Omega accountancy 
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               Ver. Ned. Chr. Blinden- en Slechtziendenbond

               Europalaan 103

              2408 BK ALPHEN AAN DEN RIJN

Referentie: DvK                Veenendaal, 25 mei 2018

Betreft:      jaarrekening 2017

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten over 2017 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het

beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Ver. Ned. Chr. Blinden- en

Slechtziendenbond.

De jaarrekening van Ver. Ned. Chr. Blinden- en Slechtziendenbond te Amsterdam is door ons samengesteld

op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017

en de winst- en verliesrekening over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder

andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare

grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van

administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een

oordeel te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

heeft voldaan. 
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Hoogachtend,

Omega Accountancy

D. van Krimpen AA

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers

van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u

verstrekte gegevens.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen

wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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2.  JAARREKENING
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Ver. Ned. Chr. Blinden- en Slechtziendenbond te Amsterdam

2.1  Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris 20.490 27.750

20.490 27.750

Vlottende activa

Vorderingen 

Overige vorderingen 3.125 20.624

3.125 20.624

Effecten 899.809 350.338

Liquide middelen 137.179 618.430

Totaal activazijde 1.060.603 1.017.142

31 december 2017 31 december 2016
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Ver. Ned. Chr. Blinden- en Slechtziendenbond te Amsterdam

2.1  Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Bestemmingsreserves 44.199 44.199

Overige reserves 1.002.366 962.195

1.046.565   1.006.394   

Kortlopende schulden

Overige schulden 14.038 10.748

14.038 10.748

Totaal passivazijde 1.060.603 1.017.142

31 december 2017 31 december 2016

 - 6 -



Ver. Ned. Chr. Blinden- en Slechtziendenbond te Amsterdam

2.2  Staat van baten en lasten over 2017

2017 2016

€ €

Subsidiebaten 27.800 19.750

Giften en baten uit fondsenwerving 25.102 37.435

Baten 52.902 57.185

Bruto exploitatieresultaat 52.902 57.185

Afschrijvingen materiële vaste activa 7.260 7.260

Bijdragen en voorlichtingskosten 26.215 20.902

Bureau en bestuurskosten 34.709 22.254

Kosten Onze Gids 11.744 10.438

Kosten afdelingen 17.979 14.576

Overige kosten 5.671 5.313

Beheerslasten 103.578 80.743

Exploitatieresultaat -50.676 -23.558

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa 

behoren en van effecten 90.803 16.641

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 45 650

Som der financiële baten en lasten 90.848 17.291

Resultaat 40.172 -6.267

Resultaat 40.172 -6.267

Bestemming resultaat:

Overige reserve 40.171 -6.267

40.171 -6.267
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Ver. Ned. Chr. Blinden- en Slechtziendenbond te Amsterdam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Organisatie

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Materiële vaste activa

Vorderingen

Effecten (opgenomen onder de vlottende activa)

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

Ver. Ned. Chr. Blinden- en Slechtziendenbond, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40532845.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva

opgenomen tegen nominale waarde.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders

vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de vereniging is opgericht.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd

met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De

afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis

van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een

eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen

wordt niet afgeschreven.

De onder de vlottende activa opgenomen investeringen in eigen-vermogensinstrumenten betreffen

beursgenoteerde aandelen die niet behoren tot een handelsportefeuille en worden (per fonds) gewaardeerd 

tegen de reële waarde, waarbij de waardeveranderingen direct in de staat van baten en lasten worden

verwerkt.

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
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Ver. Ned. Chr. Blinden- en Slechtziendenbond te Amsterdam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Beheerslasten

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde

van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende

activa opgenomen effecten.

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van

de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn

begrepen onder de afschrijvingen.
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Ver. Ned. Chr. Blinden- en Slechtziendenbond te Amsterdam

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris Totaal 2017 Totaal 2016

€ € €

Aanschafwaarde 36.300 36.300 36.300

Cumulatieve afschrijvingen -8.550 -8.550 -1.290

Boekwaarde per 1 januari 27.750 27.750 35.010

Afschrijvingen -7.260 -7.260 -7.260

Mutaties 2017 -7.260 -7.260 -7.260

Aanschafwaarde 36.300 36.300 36.300

Cumulatieve afschrijvingen -15.810 -15.810 -8.550

Boekwaarde per 31 december 20.490 20.490 27.750

Inventaris 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 50 1.524

Nog te ontvangen rente obligaties en bank - 15.596

Overige vorderingen en overlopende activa 424 2.581

Rekening-courant St.Recreatie van de NCB 1.721 850

Rekening-courant St.Louis Braillefonds van de NCB 930 73

3.125 20.624

Effecten

Effectenportefeuille van Lanschot 899.809 350.338

Afschrijvingspercentages:
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Ver. Ned. Chr. Blinden- en Slechtziendenbond te Amsterdam

2.4  Toelichting op de balans

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Liquide middelen

ING rekening-courant 10.191 22.869

ING rekening donaties 11.676 754

ING spaarrekening - 386

Van Lanschot rekening-courant 15.708 14.050

Van Lanschot rekening-courant 10.192 -

Van Lanschot effectenrekening 82.837 335.254

Van Lanschot effectenrekening - 219.224

Bondskas afdeling Den Haag 308 17.742

Bondskas afdeling Oost 1.752 2.261

Bondskas afdeling Rotterdam 135 1.150

Van Lanschot rekening-courant 4.380 4.740

137.179 618.430
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Ver. Ned. Chr. Blinden- en Slechtziendenbond te Amsterdam

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2017 2016

€ €

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve fonds bijzondere doeleinden 44.199 44.199

Overige reserves

Stand per 1 januari 962.195 968.462

Bestemming resultaat boekjaar 40.171 -6.267

Stand per 31 december 1.002.366 962.195

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Overige schulden

Reiskosten 515 515

Door te betalen bijdragen 2.175 1.588

Administratiekosten 1.400 1.400

Accountantskosten 3.200 3.200

Kosten effecten 1.677 908

Bankkosten 215 90

Overige kortlopende schulden en overlopende activa 4.856 3.047

14.038 10.748

Het ingehouden deel van het resultaat over 2017 bedraagt € 40.172.
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Ver. Ned. Chr. Blinden- en Slechtziendenbond te Amsterdam

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 2016

€ €

Subsidiebaten

Subsidie PGO Ministerie VWS 27.800 19.750

Giften en overige baten

Giften afdelingen 7.103 7.156

Contributies 350 366

Donaties 5.335 7.936

Nalatenschappen 64 5.000

Bijdragen derden 12.198 16.951

Abonnementen Onze Gids 52 26

25.102 37.435

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 7.260 7.260

Bijdragen en voorlichtingskosten

Bijdragen afdelingen 5.500 6.977

Overige bijdragen 1.806 285

Bijdrage Stichting Recreatie van de NCB 534 794

Bijdrage Stichting het Louis Braillefonds van de NCB 53 79

Voorlichtingskosten 17.110 11.582

Korting technische middelen 1.212 1.185

26.215 20.902
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Ver. Ned. Chr. Blinden- en Slechtziendenbond te Amsterdam

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 2016

€ €

Bureau en bestuurskosten

Accountantskosten 3.174 3.200

Administratiekosten 1.400 1.400

Reiskosten 6.650 3.162

Telefoonkosten 554 704

Verzekeringen 1.000 1.024

Vergoeding dagelijks bestuur 3.550 3.000

Kosten vergaderingen 3.262 1.594

Kosten Bondsdag 7.889 4.550

Onderhoud inventaris 1.577 637

Porti 1.062 1.135

Representatiekosten 3.266 1.618

Kantoorbenodigdheden 194 172

Overige algemene kosten 1.131 58

34.709 22.254

Kosten Onze Gids

Zwartdruk 5.658 7.147

Braille e.d. 3.182 1.794

CD-roms 1.539 1.004

Porti 1.349 1.056

Vrije ruimte - -579

Diversen 16 16

11.744 10.438

Kosten afdelingen

Vergaderingen 4.313 5.053

Reiskosten 9.774 4.727

Kantoorbenodigdheden 305 703

Porti 522 969

Telefoonkosten 40 224

Attentie leden 250 516

Diversen 2.775 2.384

17.979 14.576

Overige kosten

Incassokosten 4.965 4.713

Bankkosten 706 600

5.671 5.313
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Ver. Ned. Chr. Blinden- en Slechtziendenbond te Amsterdam

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 2016

€ €

Financiële baten en lasten

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa

behoren en van effecten

Opbrengsten effectenportefeuille 90.803 16.641

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente bankrekeningen - 566

Rente bank afdelingen 45 84

45 650

Amsterdam, 

Ver. Ned. Chr. Blinden- en Slechtziendenbond

J.A. den Dunnen A.N. Leeuwenhage

J. Boer M. Klein

H.C. van den Berg C.M.G. Helderman

N. van Neutegem
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3.  BIJLAGEN
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Ver. Ned. Chr. Blinden- en Slechtziendenbond te Amsterdam

3.1  Specificatie ontvangsten en uitgaven afdelingen
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