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Voorwoord 
 
Namens het bestuur van de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs is het een 
genoegen om de leden hierbij het jaarverslag over het jaar 2015 aan te bieden en hier 
verantwoording over af te leggen. 
 
In 2015 stond kwaliteit centraal op de VV&A agenda. Enerzijds de kwaliteit van de 
beleggingsdienstverlening, met als focus de vermogensbeheerders & adviseurs branche in 
Nederland naar een hoger kwaliteitsniveau voor de consument te brengen. Anderzijds als V 
Vereniging de professionalisering van de dienstverlening en kwaliteit verbetering naar onze 
leden. 
 
In januari werd het jaar ingeluid met de publieke presentatie van de “Handreiking Kwaliteit 
van Beleggingsbeleid" en de “Consumentenbrief”. Het resultaat van de eerste samenwerking 
van VV&A werkgroepen en andere financiële branche- en beroepsorganisaties te weten 
VEOV, DUFAS, NVB, DSI en VBA. Het waarborgen van de belangen van onze leden heeft 
vanzelfsprekend hoge prioriteit. In dit dossier heeft het VV&A bestuur gewaakt over het 
belang van level playing field tussen banken, beleggingsondernemingen en 
beleggingsinstellingen. In maart organiseerde de VV&A de eerste workshop over dit 
onderwerp, welke tevens werd opgesteld voor niet-leden tegen een contributie. 
 
De focus van de VV&A werd dit jaar verder verbreed. Belangenbehartiging van de leden is 
van oudsher middels lobby inspanningen één van de kerntaken van het VV&A bestuur. 
Echter, het ledenonderzoek uit 2014 leverde ook als resultaat dat leden meer praktische en 
concrete handvatten wensten. Op de ledenbijeenkomsten werd hier in het verslagjaar op een 
hoger niveau invulling aan gegeven. Het werkterrein van de VV&A groeide ook uit naar 
interpretatie van leidraden en inhoudelijke dialoog met de toezichthouders. 

 
Bij een terugblik valt te constateren dat 2015 het jaar is geweest dat de VV&A zichzelf weer 
meer op de kaart heeft gezet. Op de kaart bij haar leden, gezien de steeds hogere opkomst 
op de ledenbijeenkomsten en de interactie die de leden opzoeken. Op de kaart van de 
branche, gelet op de aanvragen bij het bestuur tot aanwezigheid bij onder meer 
consultatierondes, tot het delen van expertise, geven van interviews en leveren van andere 
bijdragen aan de discussie tot kwaliteitsverbetering van de branche. 

 
In 2015 is veel werk verzet om de kwaliteit van onze branche te vergroten. Graag wil ik dan 
ook de leden, geassocieerde leden, adviseurs, mede bestuursleden en experts bedanken 
voor de enorme inzet in het afgelopen jaar. 
 
Tijdens de ledenvergadering op 31 mei 2016 zullen wij u gaarne verwelkomen en met u 
verder van gedachten wisselen over onze Vereniging. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
T.F.C. Andringa 
voorzitter 
 
 
 
 



!
!
! !
!
!
!
!

Pagina 5 van 14 

Achtergrondinformatie 
 
Leden 
 
Toegelaten kunnen worden beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen en 
kredietinstellingen of iedere andere onderneming die door het bestuur goedgekeurd wordt. 
 
Leden van de Vereniging in formele zin kunnen zijn zij, die als entiteiten zijn ingeschreven in 
het register van de AFM op grond van het bepaalde in artikel 7 lid 1 Wet Toezicht 
Effectenverkeer jo artikel 1 letter h lid 2 en lid 8a en lid 8b van de Nadere Regeling 
Gedragstoezicht Effectenverkeer 2002 (art. 1:1 jo. 2: 96 Wft). 
 
De Vereniging heeft ten doel het bevorderen en behartigen van de gemeenschappelijke 
belangen van haar leden. 
Per eind december 2015 kent de Vereniging 67 leden. 
 
 
Geassocieerde leden 
 
Natuurlijke- of rechtspersonen die toeleverancier zijn of een professionele binding hebben 
met de Vereniging en haar leden kunnen geassocieerd lid worden. Dit gebeurt na 
goedkeuring door het bestuur en wel voor een minimale periode van drie jaar. Een 
geassocieerd lid heeft geen stemrecht. Per eind 2015 kent de Vereniging 15 geassocieerde 
leden. 
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Het bestuur 
 
Het bestuur van de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs bestaat uit een 
voorzitter, die in functie wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Voorts kiest 
het bestuur uit haar midden een secretaris, penningmeester en overige bestuursleden. 
Het bestuur bestond gedurende het verslagjaar uit de heren Theo Andringa (voorzitter), 
Martijn Receveur (penningmeester), Erik Bakker (secretaris) en Jolmer Gerritse, Steven 
Sarphatie en Bart Tishauser als bestuursleden. 
 
 
De staf 
 
De strategische keuzes van het bestuur hebben tot gevolg gehad dat in 2015 een nieuwe 
interne organisatie van de VV&A in werking is gegaan. Er is gekozen voor een bestuur dat 
als meewerkende ‘voormannen’ werkzaam is. Het bestuur werkt met een kring van experts 
die expliciete dossier kennis brengen en halen, binnen het domein Wet- en Regelgeving. 
Daarnaast heeft het bestuur gekozen voor een samenwerking met een expert op het gebied 
van communicatie en wordt het bestuur secretarieel ondersteund. 
 
 
Formele vertegenwoordiging 
 
Als representatieve organisatie heeft de Vereniging een zetel in het bestuur van DSI. 
 
Overlegorganen waarin de Vereniging zitting heeft: 
Adviserend panel “AP” DNB en AFM: op basis van de Wft moeten de toezichthouders een 
AP instellen, bestaande uit vertegenwoordigers van brancheorganisaties. Het AP komt twee 
maal per jaar bijeen en heeft als taak het adviseren over begroting en jaarrekening van de 
toezichthouders. 
 
Bijeenkomsten tussen de vertegenwoordigers van de brancheverenigingen en het Kifid. 
De bijeenkomst vindt twee maal per jaar plaats om de stand van zaken te bespreken. 
 
Daarnaast worden talloze ad hoc overleggen gevoerd met Nederlandse zusterorganisaties 
zoals de NVB, DUFAS, Adfiz en met toezichthouders en medewerkers van het Ministerie van 
Financiën. 
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Verslag van het bestuur over 2015 
 
In het verslagjaar 2015 heeft het bestuur intensief gewerkt aan het concretiseren van haar 
lange termijn communicatie strategie, alsmede de ontwikkeling van een solide interne 
organisatie structuur. Aan de basis van deze strategiekeuze staat de uitkomst van het 
ledenonderzoek, dat in 2014 werd uitgevoerd. De prioriteit voor 2015 was om de interne 
organisatie en de dienstverlening naar de leden te professionaliseren. 
 

Na het ontwikkelen van deze lange termijn (communicatie) strategie heeft de VV&A 
het communicatie instrumentarium opnieuw ingericht. De content van de website is volledig 
geactualiseerd. Het aanmelden voor ledenbijeenkomsten is digitaal mogelijk gemaakt. Alle 
leden hebben een inlog wachtwoord combinatie ontvangen en hebben toegang tot alle 
content in het besloten ledengedeelte van de website. Er is een nieuwsbrief bestand 
opgebouwd zodat alle medewerkers, werkzaam bij een organisatie dat lid is van de VV&A, 
gemakkelijk toegang hebben tot het laatste nieuws. Er worden speciale nieuwsbrieven 
geproduceerd, enerzijds met reguliere kennis en informatie, anderzijds om leden ad hoc te 
kunnen informeren als nieuws vanuit een stakeholder door het bestuur zo snel mogelijk 
gedeeld moet worden. 

 
 
Het gevolg is dat het aantal aanwezigen bij ledenbijeenkomsten in het verslagjaar 

vertweevoudigd tot verdrievoudigd is. De interactie met leden is groter en breder geworden, 
de betrokkenheid en daarmee bereidheid tot delen van kennis en informatie is substantieel 
gegroeid. Een statutenwijziging is voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van 
25 november 2015. De opmerkingen van leden zullen in 2016 worden verwerkt en in de ALV 
van 31 mei 2016 ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. Wanneer deze statuten 
zullen zijn aangenomen, zal het bestuur een rooster voor aftreden/herbenoeming opstellen, 
in het eerstvolgende jaarverslag opnemen en in de ALV bekend maken. 

 
Wat we onvoldoende gerealiseerd hebben is de groei ambitie. Het bestuur had in 

2015 meer leden aan zich willen verbinden, teneinde een sterke operationele armslag en 
grotere daadkracht als branchevereniging te bewerkstelligen. Die doelstelling nemen we mee 
naar 2016. 
 
Naast het professionaliseren van de interne organisatie en ledencommunicatie heeft het  
VV&A bestuur extern veelvuldig en intensief overleg gevoerd met de verschillende 
stakeholders. In veel gevallen werd de VV&A gerepresenteerd door een bestuurslid samen 
met een expert met specifieke dossier kennis, om de belangen van haar leden te borgen. De 
inhoudelijke informatie staat op www.vvena.nl. Hieronder schetsen we kort de belangrijkste 
thema’s. 
 

De contacten met de Stichting Autoriteit Financiële Markten-AFM (AFM) zijn in 2015 
geïntensiveerd. Deels op verzoek van de VV&A, deels op verzoek van de AFM. Er is een 
vast periodiek overleg tot stand gekomen. De dossier verantwoordelijken van de 
belangrijkste dossiers schuiven in dit overleg aan. Indien een dossier expliciete kennis en 
aandacht eist, wordt een separaat overleg belegd en wordt het bestuur bijgestaan door een 
expert op het specifieke onderwerp. 
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Een belangrijk dossier uit 2014, te weten de kwaliteit van de beleggings-
dienstverlening, werd concreet geborgd in 2015. In januari werd de Handreiking 
Beleggingsbeleid samen met de consumentenbrief gepresenteerd aan de pers en de 
branche. In maart heeft de VV&A haar eerste workshop georganiseerd, met de kwaliteit van 
de beleggingsdienstverlening als centraal thema. Deze workshop werd, tegen betaling, 
tevens toegankelijk gemaakt voor niet leden. Een bijeenkomst die op 3 terreinen succesvol 
was, qua opkomst, inhoudelijke kennisoverdracht en samenwerking met stakeholders. 

 
In de tweede helft van 2015 stond een ander AFM dossier centraal; inzake het 

service model 4. De observatie van de AFM was dat er in een aantal gevallen onrechtmatig 
gebruik werd gemaakt van de servicemodellen 3 en 4. De VV&A is in dialoog gegaan met 
haar leden om de juiste cijfers aan de AFM te kunnen presenteren. Vanzelfsprekend is de 
VV&A tegenstander van niet markt conforme vergoedingen en onrechtmatig gebruik van 
welk model dan ook. Zij wil zich echter wel met volledige zekerheid vergewissen dat de door 
AFM gehanteerde data kloppen. De bevindingen van de VV&A waren niet in overeen-
stemming met de conclusies die de AFM had getrokken. De onderbouwing van de cijfers 
heeft het bestuur in verschillende settings gepresenteerd. Ten behoeve hiervan heeft het 
VV&A bestuur een overleg met vertegenwoordigers van de depotbanken geïnitieerd. 
Concreet resultaat is dat het media offensief dat de AFM voornemens was te lanceren, niet 
is uitgevoerd. De AFM blijft de ontwikkelingen van het gebruik van de modellen op de voet 
volgen, evenals de VV&A. 
 

Met het Ministerie van Financiën zijn de contacten nieuw leven ingeblazen. Eerste 
sessies rondom MiFID II zijn door het VV&A bestuur georganiseerd. Tevens maakte VV&A in 
juli 2015 onderdeel uit van de consultatie inzake MiFID II. Zij heeft zich specifiek hard 
gemaakt voor Periodieke toetsing effectenportefeuille, Best execution, Nationaal MiFID 
regime en Governance. Het wachten is op de Nederlandse wetteksten. 
 

De VV&A heeft naar de DNB haar standpunt inzake de kapitaal vereisten CRD IV 
middels een schrijven kracht bijgezet. Dit onderwerp kwam aan de orde in een 
paneldiscussie. DNB gaf aan te gaan onderzoeken en herinrichten welke bedrijven onder 
CRD IV (blijven) vallen. Dit heeft ertoe geleid dat het Bestuur het VV&A standpunt heeft 
geformuleerd en hierover DNB per brief heeft geïnformeerd. Een ander belangrijk onderwerp 
in het DNB overleg betreft de Beleidsregel ICAAP beleggingsondernemingen en 
beleggingsinstellingen Wft 2015. De VV&A leverde een belangrijke bijdrage in de consulatie- 
ronde in 2014. In 2015 werd zichtbaar dat de consultatie teksten op diverse punten zijn 
aangepast. 
 

De VV&A heeft de uitspraken die het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
(Kifid) heeft gedaan in de categorie ‘Beleggen’ gecommuniceerd naar de leden. Het 
overzicht werd ter beschikking gesteld door Mr. Frank ’t Hart, een geste zijnerzijds, als 
gevolg van zijn intensieve betrokkenheid bij de Vereniging. 
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In 2015 heeft de VV&A regelmatig een beroep gedaan op de leden, zodat alle leden 
tijdig deelnemen aan de DSI P.I.T., de periodieke toets voor beleggingsadviseurs en 
vermogensbeheerders. In de loop van het verslagjaar is deze toets nog belangrijker 
geworden daar in de conceptteksten van MiFID II opgenomen staat, dat vakbekwaamheid 
wettelijk geregeld wordt. Daarnaast staat, in relatie tot DSI, de komende jaren de vraag 
centraal of- en welke rol DSI toebedeeld zal krijgen. In 2015 heeft de VV&A de discussie 
over de National Body nauwlettend gevolgd en besluitvorming volgt vermoedelijk in 2016. 
 
Ten slotte heeft de Vereniging van Echt Onafhankelijke Vermogensadviseurs (VEOV) 
besloten om zichzelf per 31 december 2015 op te heffen. Hierdoor is de VV&A de enige 
branchevereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs in Nederland. De gevolgen van 
deze opheffing zullen in 2016 zichtbaar worden. 

 
Wat we onvoldoende gerealiseerd hebben is de ambitie om nog eerder in 

beslistrajecten onderdeel te zijn. Zowel bij de Wetgever, toezichthouder als bij zuster 
verenigingen willen we nog in eerder stadium onderdeel zijn van de processen. Die ambitie 
nemen we mee naar 2016. 
 
Het bestuur wil blijven werken aan het presenteren en onderbouwen van haar standpunten 
naar stakeholders en haar leden. Tevens het verbeteren van haar kwaliteit en 
professionaliteit naar leden en andere belangrijke branche genoten. Samen met alle leden 
wil het bestuur hier de komende jaren verder invulling aan gaan geven. 
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Jaarrekening 2015 
 
 
Het door Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V. opgestelde rapport inzake 
jaarstukken 2015 is hier ingevoegd. 
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Aan de bestuursleden van
Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs
T.a.v. de heer M.M.P.J. Receveur
Postbus 15245
1001 ME AMSTERDAM

1. SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
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2. Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur per mei 2016 is als volgt:

T.F.C. Andringa, voorzitter
M.M.P.J. Receveur, penningmeester
S. Sarphatie
B. Tishauer
J. Gerritse
E. Bakker, secretaris

Ondertekening van de accountantsrapportage

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van een nadere toelichting zijn 
wij steeds gaarne bereid.

Heemstede, <Datum>

Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V.

D.A. Wellerdieck MSc
Registeraccountant
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Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs , Amsterdam

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(vóór resultaatbestemming)

31 december 2015 31 december 2014 
ACTIVA noot

Vorderingen
Overige vorderingen (4.1) 8.873 647

8.873 647

Liquide middelen (4.2) 91.017 81.269

99.890 81.916

31 december 2015 31 december 2014 
PASSIVA noot

Eigen vermogen (4.3)

Verenigingsvermogen 65.172 100.858
Onverdeeld resultaat boekjaar 25.727 -35.686

90.899 65.172
Kortlopende schulden

Overige schulden (4.4) 8.991 16.744

8.991 16.744

99.890 81.916
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Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs , Amsterdam

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Begroting
2015 2015 2014

Contributies 133.850 131.700 109.325
Sponsoring 25.250 20.000 29.000
Interest 1.201 1.000 1.500
Overige 4.812 1.000 1.960
Som der Baten (5.1) 165.113 153.700 141.785

Secretariaat (5.2) 17.299 18.000 54.692
Kantoor kosten / drukwerk 1.273 500 2.248
Porti 212 1.500 199
Kosten (leden)vergardering 6.474 5.000 5.793
Social Event + jaardiner 19.242 20.000 24.087
Adviseurs 73.170 95.000 77.979
Accountantskosten / administratiekosten 3.466 3.000 3.638
Archief - 500 1.287
Communicatie 12.426  5.896
Seminars / symposium 1.715 2.500 0
Vertegenwoordiging / representatie 550 1.000 971
Verzekering / financiële lasten 1.046 750 681
Onvoorzien 2.513 5.950 0
Som der lasten 139.386 153.700 177.471

Saldo baten en lasten 25.727 - -35.686
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Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs , Amsterdam

3. TOELICHTING OP DE JAARREKENING

3.1 Algemeen

Activiteiten
De vereniging heeft ten doel het bevorderen en behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden 
in het kader van de activiteiten van in het register van de stichting: Autoriteit Financiële Markten ingeschreven 
entiteiten op grond van het bepaade in artikel 7 lid 1 Wet toezicht effectenverkeer juncto artikel 1 letter h lid 2 
en lid 8a van de Nadere Regeling Gedragstoezicht Effectenverkeer 2002. (huidige art. 2:96 en art. 1:107 Wet 
financieel toezicht.)

De Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs is statutair gevestigd te Amsterdam , met 
correspondentieadres Postbus 15245 1001 ME Amsterdam.

3.2 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De vennootschappelijke jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 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.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben . Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 
de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte  
van het voorgaande jaar. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet; voor zover niet anders is vermeld, 
geschiedt waardering tegen nominale waarde.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, 
als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen 
naar de behandeling per balanspost. De vereniging maakt geen gebruik van derivaten.

3.3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de vorderingen.

3.4 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten
Baten uit hoofde van in rekening gebrachte contributies en sponsoring worden opgenomen in periode waarop  
deze contributies en sponsorbijdragen toezien. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode 
toegerekend.
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Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs , Amsterdam

4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
31-12-2015 31-12-2014

4.1 Overige vorderingen

Verzekeringen - 416
Nog te ontvangen omzet 8.665 -
Rente en bankkosten 208 231

8.873 647

4.2 Liquide middelen

ABN AMRO N.V. 53.43.43.155 8.017 19
ABN AMRO N.V. 45.12.49.410 83.000 81.250

91.017 81.269
4.3 Eigen vermogen

Het verloop van de posten behorende tot het eigen vermogen gedurende het verslagjaar 2015 is als volgt:

Stand per 1 
januari 2015

Resultaat 
boekjaar

Overige 
mutaties

Stand per 31 
december 2015

€ € € €

Verenigingsvermogen 100.858 - -35.686 65.172
Saldo baten en lasten -35.686 25.727 35.686 25.727

65.172 25.727 - 90.899
 

Het vermogen is niet op enigerlei wijze vastgelegd en is volledig vrij besteedbaar.

31-12-2015 31-12-2014
4.4 Overige schulden

Te betalen vakantiegeld 264 -
Loonheffing - 662
Reis- en onkostenvergoeding 779 198
Website 966 -
Accountantskosten 3.133 3.638
Advieskosten 2.525 4.207
Social event + jaardiner - 4.159
Verzekeringen - 454
Consultant communicatie - 3.006
Overige schulden 1.324 420

8.991 16.744
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5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 

5.1 Netto omzet

De netto-omzet nam ten opzichte van 2014 met 16,6% toe.

5.2 Lonen en salarissen

Onder de secretariaatskosten zijn de salariskosten ad € 14.036 (2014 € 6.714) en € 1.331 (2014 € 504) aan sociale 
lasten opgenomen. Dit betreft 0,68 FTE (2014 0,25).

5.3 Bezoldiging bestuurders

 Evenals voorgaand boekjaar is er geen sprake van een bezoldiging voor bestuurders.

Ondertekening jaarrekening

Amsterdam, <datum>

                                                                                                                
T.F.C. Andringa, voorzitter S. Sarphatie  

                                                                                                                
M.M.P.J. Receveur, penningmeester J. Gerritse  

                                                                                                                
B. Tishauser  E. Bakker, secretaris
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OVERIGE GEGEVENS

1. Deskundigenonderzoek

De vennootschap heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigen-onderzoek op 
grond van artikel 2:396 lid 7 BW.

2. Statutaire regeling omtrent de bestemming van het resultaat

In de statuten van de vereniging staan geen bepalingen opgenomen betreffende de resultaatbestemming.

3. Voorstel tot bestemming van het resultaat over  2015

Door het bestuur van de vereniging wordt aan de Algemene Ledenvergadering voorgesteld het behaalde 
resultaat toe te voegen aan het vrij besteedbare verenigingsvermogen. Dit is nog niet als zodanig in de 
jaarrekening verwerkt.

4. Gebeurtenissen na  balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.
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Toelichting op de rekening van baten en lasten 2015 
 
Al weer twee jaar geleden heeft het bestuur haar strategisch plan 2014-2016 gepresenteerd 
aan de leden. Dit strategisch plan kwam voort uit uw antwoorden vanuit het ledenonderzoek, 
in combinatie met de ontwikkelingen binnen onze branche in de afgelopen jaren. Aan de 
hand van het strategisch plan zijn er de afgelopen jaren diversen wijzigingen doorgevoerd in 
de organisatiestructuur van de Vereniging. Een groot deel van de kosten die gepaard gingen 
met deze wijzigingen zijn de afgelopen jaren gerealiseerd. 
 
Dit jaar heeft er een wijziging plaats gevonden van accountant. De afgelopen jaren werd de 
jaarrekening samengesteld door Deloitte. Door praktische redenen is er besloten om dit nu 
door Horlings te laten doen. 
 
Inkomsten 
De inkomsten zijn in 2015 behoorlijk gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar. In 
2014 heeft er een eenmalige korting plaatsgevonden op de contributienota van € 250,- voor 
leden. Daarnaast is in 2014 het geassocieerd lidmaatschap geïntroduceerd, waarbij er het 
eerste jaar een contributiekorting van 50% werd gegeven aan deze nieuwe groep van leden.  
Het ledenaantal is in het verenigingsjaar 2015 met 3 leden toegenomen, dit zijn allen 
geassocieerde leden. Ultimo 2015 telde de VV&A 82 leden waarvan 15 geassocieerde 
leden. 
 
Ook afgelopen jaar kon de Vereniging gelukkig weer enkele leden bereid vinden om de 
social events te sponseren. Het zomerevent werd gesponsord door Credit Suisse. Het 
jaardiner eind november werd mede mogelijk gemaakt door drie depotbanken t.w. SNS 
Securities, Binck Bank en Theodoor Gilissen. 
 
Uitgaven 
De uitgaven zijn in 2015 lager geweest dan het jaar daarvoor. Dit kwam omdat een deel van 
de kosten die rechtstreeks waren toe te rekenen en voortkwamen uit het strategische plan 
2014-2016 grotendeels al in de cijfers van 2014 waren verdisconteerd. Daarnaast is er 
minder gebruik gemaakt van externe Adviseurs dan vooraf begroot was. 
 
Aan de uitgaven kant behoeven de volgende twee kostenposten een extra toelichting, te 
weten de posten Adviseurs en Communicatie. 
Onder de post Adviseurs staan de uitgaven vermeld aan de diversen externe adviseurs die 
ondersteunend zijn geweest aan het bestuur in bijvoorbeeld consultatie of 
advieswerkzaamheden richting de stakeholders van de Vereniging. Het bestuur heeft 
afgelopen boekjaar met de volgende adviseurs samengewerkt: Hart Advocaten, Station10, 
Vogel Compliance en Weijerman Advies. 
De post Communicatie bestaat uit kosten voor het opzetten en onderhouden van de diverse 
communicatiekanalen richting de leden maar ook naar stakeholders. 
 
Per saldo hebben de activiteiten in het afgelopen jaar geleid tot een positief resultaat. Het 
voorstel van het bestuur is om het resultaat toe te voegen aan het verenigingsvermogen. 
 
M.M.P.J. Receveur 
Penningmeester 
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Verslag Kascommissie 
 
Tijdens de Algemene ledenvergadering van 25 november 2015 is voorgesteld om voortaan 
het verslag van de kascommissie te vervangen door een gecertificeerd jaarverslag van een 
externe accountant. Hiervoor is door het bestuur een statutenwijziging voorgesteld, echter de 
bekrachtiging door de leden van deze statutenwijziging heeft nog niet plaats gevonden. Dit 
heeft er voor gezorgd dat er dit jaar nog een beroep is gedaan op de kascommissie van 
afgelopen jaren.  
 
De kascommissie bestaat dan ook dit jaar uit de heren Geels (T&E Inmaxxa) en Platte 
(Antaurus). 
 
De kascommissie heeft op woensdag 18 mei 2016 kort gesproken met Martijn Receveur, de 
penningmeester van de VV&A, over de jaarrekening 2015. 
 
De penningmeester heeft aangegeven dat de jaarrekening is opgesteld door een externe 
accountant, Horlings Accountants & Belastingadviseurs uit Heemstede op basis van de door 
hem aangeleverde administratie. 
 
De kascommissie doet op basis van de ter beschikking gestelde gegevens en documenten 
en de door de penningmeester gegeven mondelinge toelichting de volgende bevindingen: 
 
- De attentiepunten uit haar vorige verslag zijn opgepakt door het bestuur 
- De kascommissie heeft de administratie in orde bevonden en is verheugd dat er na 

twee jaar van negatief resultaat weer zwarte cijfers geschreven worden. 
 
De commissie is van mening dat het bestuur de financiële belangen van de Vereniging in 
2015 naar behoren heeft behartigd. De commissie zal de Algemene Ledenvergadering 
voorstellen het jaarbericht, inclusief de daarin opgenomen resultaatbestemming, goed te 
keuren en het bestuur decharge te verlenen. 
 
 
 
 
H. Geels         E. Platte 
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Begroting 2016 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begroting 2016

Inkomsten
Contributies leden 107.250,00€  
Contributies geassocieerd 28.500,00€    
Sponsoring 20.000,00€    
Interest 250,00€         
Overige 1.000,00€      

Som der baten 156.000,00€  

Kosten
Secretariaat 10.000,00€    
Adviseurs 82.500,00€    
Communicatie 12.500,00€    
Social events & Jaardiner 27.500,00€    
Ledenbijeenkomsten 7.500,00€      
Seminars/workshops 5.000,00€      
Accountant 3.500,00€      
Kantoorkosten 1.500,00€      
Bankkosten 1.000,00€      
Diversen 5.000,00€      

Som der lasten 156.000,00€  
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Vooruitblik 2016 
 
In 2016 zal het bestuur de focus van de Vereniging houden op kwaliteit. Enerzijds van de 
Beleggingsdienstverlening en het Beleggingsbeleid, anderzijds van de relatie met 
zusterverenigingen en branchegenoten. Bovendien streeft het bestuur naar een verdere 
interactie met de leden. Het doel blijft om de branche naar een hoger kwaliteitsniveau te 
brengen. 
 

Het bestuur is verheugd dat stakeholders de weg naar de Vereniging weten te 
vinden. En dat het bestuur expliciet uitgenodigd wordt om het standpunt van de VV&A te 
verwoorden, haar mening te ventileren en haar expertise in te zetten. Het is niet langer 
eenrichtingsverkeer, maar branchegenoten, stakeholders en wet- en regelgevers komen 
expliciet naar de VV&A toe. 
 
Het bestuur is ook tevreden dat in 2015 een solide interne basis is gecreëerd en 
gerealiseerd. Het bestuur zal samen met experts –met specifieke dossier kennis en ervaring-
kennis blijven inzetten om de VV&A standpunten voor het voetlicht te krijgen. 
De ontwikkelingen bij de wetgevers en toezichthouders zullen nauwlettend gevolgd worden. 
 

Het bestuur heeft nog steeds een groei ambitie. Immers hoe meer leden, hoe meer 
daadkracht om de kwaliteit branche breed naar een hoger niveau te krijgen. In 2016 moet 
met alle potentiele leden een contact moment gerealiseerd zijn. 

 
Ook wil het bestuur zich expliciet hard maken voor een gedegen borging van de 

kwaliteit van zowel de dienstverlening als van het beleggingsbeleid. Het bestuur acht het 
zorgelijk dat onderzoek uitwees dat norm overdragende gesprekken over dit onderwerp 
moesten plaatsvinden. Zij zal in 2016 haar weg van ‘aandacht eisen voor de kwaliteit’ 
zichtbaar en hoorbaar op alle terreinen vervolgen. 
 

Ten slotte verwacht het bestuur in 2016 zorg te dragen voor een solide borging van 
de stakeholder interactie. Er is een interne organisatie gerealiseerd, waarbinnen de kwaliteit 
geborgd wordt. Het doel is nu om ook de externe werkzaamheden te borgen zodat de 
kwaliteit van de VV&A niet alleen geborgd wordt door de leden van het bestuur. 
 

Op die wijze kan het bestuur in 2016 zich opnieuw slagvaardig inzetten om de 
belangen van alle VV&A leden zo goed mogelijk te blijven behartigen. 
 
 


