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Voorwoord 
 
Namens het bestuur van de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs is het mij een 
genoegen, hierbij het jaarverslag over het jaar 2019 aan te bieden. 
 
Bij het schrijven van dit voorwoord is bekend dat het jaar 2020 een uiterst turbulente start 
meemaakte als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus COVID-19. Als gevolg van deze 
uitzonderlijke situatie treft u in dit jaarverslag geen ‘Vooruitblik 2020’ aan. Het bestuur heeft 
ervoor gekozen om in dit voorwoord tevens een actuele blik op 2020 te verwerken. 
 
Terugkijkend op 2019 lijkt ‘t het jaar van de Wwft te zijn geworden. Nadat in 2018 de eerste 
boete werd uitgedeeld, volgden er meer in 2019. De toezichthouders hebben de krachten 
gebundeld en de naleving van deze wet geprioriteerd. Dit heeft de VV&A aangezet om 
gezamenlijk met de depotbanken op te trekken in de organisatie van een seminar rondom dit 
onderwerp. Een samenwerking die in de geschiedenis nog niet eerder voorkwam en tot 
succesvol resultaat heeft geleid. 
 
Een nieuw thema dat op het VV&A pad is gekomen in dit verslagjaar is het klimaat. De nieuwe 
verordening die van kracht gaat in de komende jaren, zal impact hebben op onder meer ons 
beleggingsbeleid en klant benadering. Een VV&A klimaatwerkgroep is in dit jaar voor het eerst 
bijeengekomen, verkennende gesprekken in de branche zijn gestart en zo maken we ons als 
Vereniging op voor de nieuwe ontwikkelingen die op dit gebied onvermijdelijk zijn. 

Naast het behoud van professionele en complete informatiedeling met onze leden, stond het 
intensiveren van de werving van nieuwe leden ook dit verslagjaar centraal. We bouwden 
contacten op met diverse potentiele leden, nodigden ondernemingen uit voor het Wwft seminar 
en zorgden voor relatie onderhoud met onze eigen leden al dan niet in bilaterale vorm. 

Natuurlijk is ondersteuning in de vorm van de expertise van onafhankelijke experts 
noodzakelijk om het bestuur te voorzien van extra kennis en om ons kritisch vermogen op 
scherp te zetten. Daarnaast vraagt en krijgt het bestuur ondersteuning van leden, die kennis 
op specifieke dossiers brengen. Op deze wijze konden we ook in dit verslagjaar onze 
standpunten over het voetlicht brengen. 
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Van 2019 naar 2020 
De tweede helft van dit verslagjaar heeft het bestuur zich op de achtergrond klaargemaakt 
voor een interne verandering. Met het zicht op de verschillende termijnen binnen het bestuur 
en de bijbehorende einddata, hebben Bart Tishauser en ondergetekende in de zomer van 
2019 binnen het bestuur aangegeven in de zomer van 2020 de stokjes te willen overdragen. 
 
Dit heeft geresulteerd in een intern traject van verkenningen voor herinrichting van de 
aansturing van de Vereniging en van voorbereiding voor verkiezingen en een plan van aanpak 
voor de overdracht. De uitkomst van dit proces was tweeledig. 
 
Enerzijds resulteerde het in de keuze dat Steven Sarphatie het voorzitterschap onder zijn 
hoede zal gaan nemen. Jolmer Gerritse, Erik Bakker en Martijn Receveur blijven aan in het 
bestuur en 2 nieuwe bestuursleden zullen deel gaan uitmaken van het VV&A bestuur. Op de 
ALV van 31 maart 2020 zouden twee nieuwe bestuurders worden gekozen. 
 
Anderzijds bestaat het idee om een nieuwe functie in het leven te roepen, namelijk die van 
zakelijk directeur. Deze persoon zou enerzijds eindverantwoordelijk worden voor de 
inhoudelijke strategie en anderzijds voor het reilen en zeilen van de VV&A. Tevens zou deze 
persoon het externe gezicht van de Vereniging worden. Voor het vinden van deze persoon 
werd de opdracht verleend aan het bedrijf Financial Assets. 
 
Door de coronacrisis, de gevolgen voor de branche en de impact op de Vereniging hebben 
Bart Tishauser en ondergetekende in het eerste kwartaal van 2020 besloten om het besluit tot 
aftreden (maximaal een jaar) uit te stellen. De (nieuwe) werkzaamheden voor de Vereniging 
die als gevolg van de crisis ontstonden, zoals het meewerken aan het ‘Handvat lock down’ 
voor het Ministerie van Financiën, waken over de gevolgen van de (tijdelijke) maatregelen op 
gebied van wet- en regelgeving, crisisberaad met toezichthouders, en ad hoc werksessies met 
collega branche organisaties en stakeholders konden hierdoor vorm blijven krijgen vanuit een 
stabiele en ervaren VV&A organisatie. 
 
Op een nader te bepalen moment zal het proces van herinrichting en verkiezingen weer 
opgestart worden. 
 
In 2019 en 2020 is door menigeen weer veel werk verzet om te waken over de standpunten 
van de VV&A, zorg te dragen voor het level playing field en het MKB gedachtegoed. Opdat 
recht gedaan wordt aan (de kwaliteit van) onze branche. 
 
Graag wil ik dan ook de leden, geassocieerde leden, adviseurs, medebestuursleden en 
experts bedanken voor de enorme inzet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
T.F.C. Andringa 
Voorzitter 
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1. Achtergrondinformatie 
 
Leden 
Leden die toegelaten kunnen worden zijn 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 2019 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 2019 kent de vereniging 15 
geassocieerde leden. 
 
 

2. Het bestuur en organisatie 
 
De Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs wordt gerepresenteerd door een 
bestuur dat bestaat uit 6 personen die in hun dagelijks leven zelf directeur van een 
beleggingsonderneming zijn. De werkzaamheden zijn onderverdeeld in 3 domeinen te weten 
Wet- en Regelgeving, In- en Externe Communicatie en Verenigingsmanagement. 
 
Organisatie 
De VV&A heeft gekozen voor een bestuur dat als meewerkende ‘voormannen’ werkzaam is. 
Het bestuur werkt daarnaast met een kring van experts die expliciete dossierkennis brengen 
binnen het domein Wet- en Regelgeving. Het bestuur wordt voor haar interne- en externe 
communicatie management binnen alle domeinen begeleid door Hanneke Kamp. Secretariële 
ondersteuning wordt verleend door Dorette van Ravesteyn. 
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Portefeuille verdeling   

    

Verenigingsmanagement   

Voorzitter Theo Andringa 

Secretaris Erik Bakker 

Penningmeester Martijn Receveur 

Bestuurslid Jolmer Gerritse 

Bestuurslid Steven Sarphatie 

Bestuurslid Bart Tishauser 

Communicatie & Coördinatie  Hanneke Kamp 

Secretariaat & Ondersteuning Dorette van Ravesteyn 

    

Wet- en Regelgeving   

Ministerie van Financiën en AFM Theo Andringa en Bart Tishauser 

DNB Theo Andringa en Martijn Receveur 

DSI Theo Andringa en Bart Tishauser 

Depotbanken Theo Andringa en Bart Tishauser 

NVB, Adfiz, DUFAS Theo Andringa en Bart Tishauser 

Kifid Steven Sarphatie 

Communicatie & Coördinatie  Hanneke Kamp 

Secretariaat & Ondersteuning Dorette van Ravesteyn 

    

In- en Externe Communicatie   

Woordvoering Theo Andringa 

Ledencommunicatie Steven Sarphatie 

Ledenwerving Jolmer Gerritse 

Externe communicatie Steven Sarphatie 

Communicatie & Coördinatie  Hanneke Kamp 

Secretariaat & Ondersteuning Dorette van Ravesteyn 
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3. VV&A vertegenwoordiging 
 
Consultaties 
De VV&A schrijft consultatie reacties en wordt regelmatig gevraagd om in persoonlijke 
gesprekken de inhoudelijke consultatie reactie te komen toelichten. De vereniging kent een 
kring van experts die op continue basis hun kennis en expertise op het gebied van onder meer 
Wet- en Regelgeving en Compliance in binnen- en buitenland met het bestuur en de leden 
deelt. 
 
Ministerie van Financiën 
De VV&A voert pre consultatie overleggen. 
De VV&A heeft zitting in periodieke en specifieke dossier overleggen met de verantwoordelijke 
personen bij het Ministerie. 
 
DNB 
De VV&A heeft zitting in het adviserend panel*. 
De VV&A en DNB organiseren specifieke dossier overleggen met dossier eigenaren van DNB. 
 
AFM 
De VV&A heeft zitting in het adviserend panel*. 
De VV&A heeft zitting in het periodiek overleg. 
De VV&A en AFM organiseren specifieke dossier overleggen met dossier eigenaren van de 
AFM. 
 
DSI 
Als representatieve organisatie heeft de vereniging een zetel in het bestuur van DSI. 
De VV&A heeft door middel van medewerkers van twee leden zitting in de DSI 
adviescommissie retail. 
 
Kifid 
De VV&A heeft zitting in de bijeenkomsten tussen de vertegenwoordigers van de 
brancheverenigingen en het Kifid. Het Kifid organiseert hiertoe jaarlijks in september een 
klankbordgroep met alle brancheverenigingen en in het voorjaar een individueel 
voortgangsgesprek met iedere individuele branche vereniging. 
 
Depotbanken 
De VV&A is initiator en voorzitter van het periodiek overleg. 
 
Branche beraad 
De VV&A neemt deel aan diverse stakeholder overleggen die speciaal worden belegd om 
branchekennis te delen inzake dossiers updates, nieuwe wet- en regelgeving en bijvoorbeeld 
context duiding van onderzoeksresultaten. Deze overleggen worden gevoerd met 
Nederlandse zusterorganisaties zoals de NVB, DUFAS en Adfiz. 
 
*Op basis van de Wft moeten de toezichthouders een adviserend panel instellen, bestaande 
uit vertegenwoordigers van brancheorganisaties. Het adviserend panel komt tweemaal per 
jaar bijeen en heeft als taak het adviseren over begroting en jaarrekening van de 
toezichthouders. 
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4. Verslag van het bestuur over 2019 
 
Het VV&A bestuur heeft extern veelvuldig en intensief overleg gevoerd met de verschillende 
stakeholders. De VV&A wordt gerepresenteerd door een of twee bestuursleden, in een aantal 
gevallen samen met een expert met specifieke dossierkennis, om de belangen van haar leden 
te borgen. De inhoudelijke informatie staat op www.vvena.nl. Hieronder schetsen we de 
belangrijkste thema’s. 
 
4.1 Wet- en Regelgeving & Toezicht 
 
4.1.1 Klimaatimpact 
 
Het bestuur was op 28 januari 2019 vertegenwoordigd bij de “Werkconferentie klimaatimpact 
financiële sector”. Dit evenement vond plaats bij DNB en werd gezamenlijk georganiseerd door 
Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie, Dufas en de NVB. Experts vanuit Nederlandse 
en buitenlandse financiële instellingen kwamen aan het woord om zowel inspiratie als 
praktische informatie te bieden. 
 
Onderwerpen 

• Wat betekent het Klimaatakkoord voor financiële instellingen? 
• Hoe kunnen de aanbevelingen van de Bloomberg Task Force on Climated-related 

Financial Disclosures worden toegepast? 
 
Initiatieven op gebied van klimaatimpact: 

❖ Klimaat strategieën en TCFD aanbevelingen 
(UNEP FI TCFD/Implementeren TCFD aanbevelingen/1.5 degree alignment) 

❖ Meet- en rapportage methodieken 
(PCAF als meetinstrument/Terra als meetinstrument/Science based targets) 

❖ Klimaatacties en diensten 
(CO2 actie bij zakelijke rekeninghouders/Verantwoord beleggen/Verantwoord en 
duurzaam ondernemen) 

 
In de ledenbijeenkomst van maart hebben we het onderwerp “Klimaat” in ons programma 
opgenomen. De voorzitter, Theo Andringa, informeerde de leden in de bestuurs update onder 
meer over genoemde DNB werkconferentie en de heer Wim Bartels van KPMG gaf een 
presentatie over “hoe duurzaam moet vermogensbeheer zijn?”. 
 
Centraal stelde het bestuur de vraag òf de VV&A “iets” met dit thema/onderwerp moet. En zo 
ja; wat zou de Vereniging dan moeten doen. Leden werden uitgenodigd om zich met het 
bestuur over deze vraag te buigen. Een aantal leden heeft aangegeven dit te willen doen. In 
september heeft een eerste bijeenkomst met deze klimaatwerkgroep plaatsgevonden. Het 
resultaat van deze bijeenkomst is, dat besloten is om bij een aantal organisaties te gaan 
informeren naar hun inzichten. De eerste verkennende gesprekken hebben in december van 
dit verslagjaar plaatsgevonden. 
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4.1.2 Wwft 
 
Zowel DNB als AFM kondigden aan om dit verslagjaar relatief veel tijd en energie te gaan 
besteden aan onderzoeken naar de naleving van: 

• Customer due diligence 
• Wwft 
• Sanctiewet 

 
De onderzoeken kunnen impactvol zijn en resulteren in handhavingsmaatregelen, ook jegens 
de bestuurder die ingevolge artikel 2 Wwft (persoonlijk) verantwoordelijk is, aldus de 
toezichthouders. 
 
De verplichting van een ‘beheerste en integere bedrijfsuitoefening’ is de wettelijke norm 
waaronder ‘huis op orde’ valt. Aantoonbaarheid is cruciaal: van dossiervorming tot getroffen 
maatregelen en procedures. 
Ook de onafhankelijkheid van de compliance functies en andere sleutelfuncties heeft de 
(onderzoeks-)aandacht van AFM en DNB. Met name het onafhankelijkheidvereiste is een 
bijzonder aandachtspunt. 
 
Achtergrond 
Aanleiding is de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de aanstaande vijfde anti-
witwasrichtlijn. Incidenten zoals bij ING Bank dragen bij aan de (verhoogde) aandacht voor dit 
onderwerp. Nadat de ING in 2018 is beboet, werd de Rabobank in februari van dit verslagjaar 
door DNB beboet voor slechte controles op het witwassen van geld. De bank heeft een boete 
gekregen van 1 miljoen euro. Rabobank werd bestraft voor slechte dossiervorming, waardoor 
de mogelijkheid bestaat dat er geld is witgewassen. Ook aan zelfstandige 
vermogensbeheerders wordt een zogenaamde poortwachtersfunctie toebedeeld.  
 
Vanuit de FIU (Financial Intelligence Unit) is een aantal zaken vanuit hun bevindingen bij 
beleggingsondernemingen, extra onder de aandacht van de markt gebracht. Deze zaken 
betreffen de meldingscultuur van beleggingsondernemingen; 
 

❑ Beleggingsondernemingen hebben beleid op het gebied van de Wwft en passen deze 
toe; 

❑ Beleggingsondernemingen zien de urgentie om ongebruikelijke transacties te melden; 
❑ Kennis over de cliënt draagt bij aan de reputatie van de onderneming en de 

klanttevredenheid; 
❑ Het is niet altijd duidelijk wat onder een ongebruikelijke transactie wordt verstaan; 
❑ Het melden van ongebruikelijke transacties neemt veel tijd in beslag; 
❑ Het bewustzijn van de Wwft neemt af naarmate zich geen incidenten voordoen; 
❑ Beleggingsondernemingen melden vooral vanuit eigen belang en niet vanuit de 

maatschappelijke rol. 
 
In dit verslagjaar heeft de AFM onderzoek verricht naar transactiemonitoring en de meldplicht 
bij beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen. De belangrijkste bevindingen worden 
in 2020 verwacht. 
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Op 9 oktober 2019 heeft op initiatief en onder auspiciën van de VV&A een Wwft seminar 
plaatsgevonden, waarvoor de leden zich in grote getale hebben aangemeld. Gezien het belang 
van en de impact van Wwft op onze branche is gezocht naar een formule waarbij alle 
stakeholders vertegenwoordigd konden zijn en bereid waren deel te nemen. Daarvoor is 
gekozen voor een opzet duidelijk verschillend van vorige bijeenkomsten; het seminar vond 
namelijk plaats in de ochtenduren en er werd naast een plenaire bijeenkomst gebruik gemaakt 
van break-out sessies en afgesloten met een panel. 
 
Het plenaire gedeelte werd ingevuld door de AFM (Wwft-toezicht AFM: verwachtingen en de 
dagelijkse praktijk), Charco & Dique (Wwft: 50 tinten grijs?). Voor de break-out sessies hebben 
wij onze geassocieerde leden (depotbanken) gevraagd een onderwerp te behandelen die zij 
belangrijk vonden. Dit heeft geleid tot de volgende onderwerpen: 
 

• BinckBank (Fiscale integriteitsrisico’s) 

• Caceis Bank (voormalig Kasbank) (Integriteit-risicoanalyse & Customer Due Diligence 

beleid) 

• DeGiro (Wwft als businessmodel) 

• InsingerGilissen (Transactiemonitoring en FIU meldingen) 

 
Leden hebben vooraf de keuze kunnen maken voor welke twee break-out sessies zij interesse 
hadden. Als afsluitend onderdeel werd onder leiding van Hart advocaten een panel gevraagd 
te reageren op een aantal casussen uit de praktijk. De aanwezige leden werd gevraagd ook 
op de stellingen te reageren en daar werd dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. 
Het geheel werd afgesloten met een broodjeslunch en gelegenheid om met elkaar nog eens 
van gedachten te wisselen. 
 
Gezien de positieve reacties na afloop is de VV&A voornemens met een dergelijke opzet 
opnieuw een seminar te organiseren. 
 
Bezoekers/deelnemers Wwft seminar: 
 

Totaal aantal aanwezigen 154 

Totaal aantal (geassocieerde) leden 96 

Uitnodiging via BinckBank 8 

Uitnodiging via InsingerGilissen 9 

Totaal aantal prospects (30 personen) 24 
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4.1.3 Product Governance en Ex ante Kosten transparantie 
 
Op de ledenbijeenkomst van maart heeft de AFM aandacht gevraagd voor deze twee 
onderwerpen. Geduid werd op het feit dat deze dossiers behoren tot de speerpunten van de 
AFM. 
 
De AFM benadrukte in relatie tot Product Governance niet alleen dat zij in haar doorlopend 
onderzoek continu aandacht houdt voor deze onderwerpen. Het helder hebben of huidige 
procedures en maatregelen voldoende zijn en aanpassingen door te voeren indien nodig, was 
de boodschap die hier expliciet gemaakt werd. Doel is en blijft dat financiële instrumenten 
uitsluitend worden verkocht of aanbevolen als dit in het belang van de cliënt is, aldus de AFM. 
Met betrekking tot Kosten transparantie heeft de AFM de resultaten, voortkomend uit het 
onderzoek dat plaatsvond in 2018, gedeeld. Belangrijkste uitkomsten waren dat: 

• Beleggers nog niet alle informatie over de kosten op een gestructureerde wijze vooraf 
te zien krijgen. 

• Een deel van de beleggers in 2018 in het geheel geen persoonlijk overzicht kreeg. 

• Niet alle kostensoorten worden meegenomen in de totale kosten. 

• Een deel van de kosten informatie wordt niet gepresenteerd op de door MiFID II 
voorgeschreven wijze. 

 
4.1.4 Europese Commissie 
 
Op 26 februari 2019 werd het nieuws rondom de kapitaalmarktenunie gepubliceerd. 
Er is een akkoord dat de regels vereenvoudigt voor beleggingsondernemingen om open en 
levendige kapitaalmarkten te ondersteunen. De Europese Commissie heeft in december 2017 
een voorstel gedaan: 

Een doeltreffender prudentieel toezichts-raamwerk voor beleggingsondernemingen, 
afgestemd op de omvang en de aard van beleggingsondernemingen: 
• om de concurrentie te stimuleren en 
• beleggers betere toegang te geven en  
• betere methoden om hun risico’s te beheren. 

 
In dit verslagjaar is politiek akkoord bereikt. 
Het Europese Parlement en de Raad zullen definitieve teksten opstellen en aannemen. 
 
4.1.5 Indirecte kosten 
 
De VV&A is in 2018 gevraagd te participeren in de werkgroep ‘Indirecte kosten’ die onder druk 
van de NVB tot stand is gekomen. Het rapport is in februari 2018 aan DNB gepresenteerd en 
De Nederlandsche Bank heeft in augustus van dat jaar aangegeven in actie te komen naar 
aanleiding van de adviezen van de werkgroep Indirecte kosten. Zij heeft inhoudelijk 
gereageerd welke stappen zij wil gaan zetten en heeft bevestigd dat zij deze goed wil 
monitoren. DNB gaf aan dat zij begin 2019 een terugkoppeling zal geven aan de werkgroep. 
 
DNB heeft in 2019 geen formele uitkomsten gedeeld. De vraag is of deze in 2020 gegeven 
zullen worden gezien het feit dat de hele (indirecte) kosten discussie inmiddels overschaduwd 
is door de forse toename van de ZBO begroting in de komende jaren. De begroting van DNB, 
en dus de doorbelasting aan de sector, zal de komende jaren verder verhoogd worden. De 
toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door dubbele huisvestingskosten bij DNB, extra 
kosten door meer toetreders als gevolg van Brexit en verdere automatisering van het toezicht. 
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4.1.6 Consultaties: Reacties 
 
In augustus van dit verslagjaar heeft de VV&A gereageerd op de consultatie ‘Wet nadere 
beloningsmaatregelen financiële sector’. 
 
In haar algemene reactie heeft de VV&A zich, net als reeds bij eerdere consultaties ten aanzien 
van nationale wetgeving met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen, 
sterk gemaakt voor twee belangrijke uitgangspunten: 
(i) Het waarborgen van een Europees level playing field. Dit uitgangspunt geldt temeer 

voor beleggingsondernemingen aangezien de aard van de aangeboden 
dienstverlening zich relatief makkelijk leent om aan te bieden via internet waardoor het 
voor beleggingsondernemingen relatief minder bezwaarlijk is om hun vestigingsplaats 
te wijzigen en om grensoverschrijdende dienstverlening aan te bieden; 

(ii) Zorg dient te worden gedragen dat regelgeving proportioneel is. Dit betekent dat bij 
het vaststellen van de reikwijdte alsmede de impact van voorgestelde wetgeving, 
rekening moet worden gehouden met de aard en omvang van een financiële 
onderneming. Dit laatste betekent onder andere dat wetgeving ingegeven door 
activiteiten van banken en beursgenoteerde financiële ondernemingen niet van 
toepassing dient te zijn op een MKB-onderneming die beleggingsdiensten verleent. 
 

De VV&A heeft aangegeven dat voorgestelde wetgeving afwijkt van de bovenstaande 
uitgangspunten. Steekhoudende argumenten waarom de Nederlandse wetgeving nog 
strenger dient te zijn dan Europese wetgeving worden niet aangedragen en onduidelijk is 
waarom MKB-ondernemingen die beleggingsdiensten verlenen, zich dienen te conformeren 
aan wetgeving die gericht is op beursgenoteerde financiële ondernemingen of banken die een 
(belangrijke) maatschappelijke functie vervullen. Hierdoor dreigt een situatie te ontstaan dat 
de druk van wet- en regelgeving op beleggingsondernemingen disproportioneel wordt. Dit 
terwijl het van groot belang is – zowel voor consumenten als voor de werking van de financiële 
markten – dat MKB beleggingsondernemingen blijven voortbestaan. VV&A heeft in haar 
reactie vervolgens ten aanzien van iedere individuele voorgestelde beloningsmaatregel een 
meer gespecificeerde reactie gegeven. 
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4.1.7 Consultaties: Resultaten 
 
In maart van dit verslagjaar is de regeling tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft in 
verband met de aanpassing van het Nationaal regime naar aanleiding van de richtlijn markten 
voor financiële instrumenten 2014 (Wijzigingsregeling Nationaal regime MiFID II) in de 
Staatscourant gepubliceerd. 
 
Ten aanzien van de standpunten die de VV&A heeft aangehaald in haar consultatie reactie is 
het volgende in de wet opgenomen: 
 
1. Vakbekwaamheidseisen 
Het belangrijkste punt betreft de vakbekwaamheid. De VV&A heeft aangegeven dat alle 
marktpartijen die beleggingsdiensten verlenen, zouden moeten voldoen aan dezelfde 
vakbekwaamheidseisen. Alleen op deze manier kan een gelijk niveau aan 
consumentenbescherming worden geboden. 
 
In het definitieve MiFID regime is geen opvolging gegeven aan deze aanbeveling van de 
VV&A. Dit betekent dat de minimum vakbekwaamheidseisen afwijken per soort 
beleggingsdienstverlener. 
 

 
 
2. Prudentiële eisen 
De VV&A heeft in haar consultatiereactie verder aangegeven dat indien prudentiële eisen aan 
beleggingsondernemingen worden gesteld (zoals eigen vermogen en solvabiliteitseisen) dit 
ook moet gelden voor andere marktpartijen die beleggingsdiensten verlenen, zoals nationaal 
regimers. 
 
Dit is niet opgenomen in het definitieve MiFID regime. In de toelichting (Staatscourant 2019, 
nr. 11214, 1 maart 2019 pagina 3) wordt ook aangegeven dat nationaal regimers niet aan 
prudentiële eisen hoeven te voldoen. 
 
3. Handhaving 
Tenslotte heeft de VV&A in haar reactie aangegeven dat geen zichtbaar toezicht of 
handhaving op nationale regimers heeft plaatsgevonden.  
 
Ook hier wordt in het definitieve MiFID regime geen aandacht aan besteed. 
 
 
De regeling is per 1 april van dit verslagjaar in werking getreden. 
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Er zijn relatief veel instellingen (verzekerings- en hypotheekadviseurs) die gebruik maken van 
het Nationaal regime MiFID II. De VV&A acht een level playing field tussen nationaal regimers 
en vergunninghoudende beleggingsondernemingen van groot belang. 

• De AFM heeft deze instellingen in mei 2019 schriftelijk gewezen op hun wettelijke 
verplichtingen onder MiFID II. 

• De AFM heeft de mogelijkheid geboden om de Nationaal regime registratie te 
beëindigen. 

 
Belangrijke (nieuwe of aangepaste) wettelijke verplichtingen voor nationaal regimers die de 
AFM in haar brief noemt: 

➢ Productontwikkelingsproces 
➢ Bewaren van gegevens (o.a. adviezen, orders en telefoongesprekken) 
➢ Precontractuele informatieverstrekking (bijv. onafhankelijk advies) 
➢ Kostentransparantie (totaaloverzicht kosten) 
➢ Ken-uw-cliënt: geschiktheids- en passendheidstoets  
➢ Provisieregels 

 
Organisaties konden de antwoordkaart terugsturen tot 31 mei 2019. De AFM stuurde dan een 
bevestiging dat de onderneming niet langer gebruik wilde maken van Nationaal regime. 
Deze wijziging werd vervolgens zichtbaar in het register op de website van de AFM en werd 
per 31 mei 2019 geactiveerd. 
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4.2 Ledencommunicatie 
 
Het VV&A bestuur heeft intern zo efficiënt mogelijk met haar leden gecommuniceerd en 
geïnteracteerd. Alle inhoudelijke informatie, de presentaties van alle bijeenkomsten en de 
nieuwsbrieven staan op www.vvena.nl. Hieronder schetsen we enkele hoofdpunten. 
 
4.2.1 Werving 
 
Dit verslagjaar heeft het bestuur gekozen voor een intensivering van de actieve werving van 
nieuwe leden. De potentiele leden zijn op basis van hun vergunning in kaart gebracht. Het 
bestuur heeft persoonlijke contacten opgebouwd. Beleggingsondernemingen zijn uitgenodigd 
voor de Wwft workshop en er is een “after sales” traject ingericht. Totaal zijn er 8 nieuwe 
organisaties lid geworden in 2019. 
 
4.2.2 Ledenbijeenkomsten 
 
Er hebben 2 ‘traditionele’ ledenbijeenkomsten plaatsgevonden. Tevens is er een speciaal Wwft 
seminar georganiseerd. Over dit seminar wordt in dit verslag in paragraaf 4.1.2 gerapporteerd. 
 
Gedurende de eerste bijeenkomst in maart stond, naast de dossier update van het bestuur, 
kostentransparantie en product governance namens de AFM op de agenda. Tevens de klimaat 
strategieën en duurzaam vermogensbeheer namens KPMG.  
 
Op het programma van de zomerbijeenkomst werd aan MiFID II en de Brexit door Charco & 
Dique en aan de nieuwe financiële dienstverlening en nieuwe verdienmodellen aandacht 
besteed. Voor deze laatste presentatie is een betaalde spreker, te weten Danny Mekić, 
aangetrokken. Op ledenbijeenkomsten zijn tussen de 80 en 100 personen per keer aanwezig. 
Er heeft conform de statuten één reguliere Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. 
 
4.2.3 Nieuwsbrieven 
 
Dit jaar zijn 27 nieuwsbrieven en alerts gestuurd, zowel met reguliere kennis en informatie, 
maar ook om leden ad hoc te kunnen informeren als nieuws vanuit een stakeholder door het 
bestuur zo snel mogelijk gedeeld moest worden. Daarnaast is er altijd een intensieve 
ledeninteractie op weg naar een ledenbijeenkomst. Leden worden uitgenodigd en vervolgens 
regelmatig op de hoogte gehouden van de voorbereidingen en het programma van ALV en 
ledenbijeenkomsten. Het VV&A nieuwsbrief bestand telt 266 personen. 
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Rapportage Nieuwsbrieven Q1 t/m Q4 2019     

Onderwerp Verzonden op: Verzonden aan: Geopend % 

          

Herinnering Jaardiner 08-01-2019 164 86 52 

No show verlager Jaardiner 15-01-2019 73 59 81 

Voorinschrijving eerste VV&A Golfdag  31-01-2019 239 141 59 

Save the date: ledenbijeenkomst 19 maart 31-01-2019 239 153 64 

Herinnering ledenbijeenkomst 19 maart 16-02-2019 195 114 58 

Herinnering ledenbijeenkomst 19 maart 14-03-2019 176 105 60 

No show verlager ledenbijeenkomst 19 maart 14-03-2019 78 69 88 

Nieuwsbrief maart 2019 26-03-2019 261 161 62 

Save the date: ledenbijeenkomst 18 juni 18-04-2019 262 147 56 

Uitnodiging Golfdag 25 juni 2019 14-05-2019 214 109 51 

Bevestiging Golfdag 25 juni 2019 14-05-2019 31 18 58 

Bevestiging clinic Golfdag 25 juni 2019 14-05-2019 8 4 50 

Uitnodiging ledenbijeenkomst 18 juni 12-06-2019 220 128 58 

No show verlager ledenbijeenkomst 18 juni 17-06-2019 61 44 72 

Herinnering ledenbijeenkomst 18 juni 17-06-2019 199 94 47 

Nieuwsbrief juli 2019 05-07-2019 270 178 66 

Save the date: Wwft seminar 9 oktober  03-09-2019 274 171 62 

Uitnodiging Wwft seminar 9 oktober  23-09-2019 217 106 49 

Uitnodiging prospects Wwft seminar 9 oktober  23-09-2019 67 39 58 

Herinnering Wwft seminar 9 oktober 30-09-2019 190 71 37 

Herinnering prospects Wwft seminar 9 oktober 30-09-2019 57 29 51 

Aanmelden break-out sessies Wwft seminar 02-10-2019 125 100 80 

Herinnering aanmelden break-out sessies Wwft 04-10-2019 48 30 63 

2e herinnering aanmelden break-out sessies Wwft 08-10-2019 29 16 55 

Presentaties Wwft seminar online beschikbaar 11-10-2019 292 175 60 

Uitnodiging Jaardiner 16 januari 2020 05-12-2019 279 181 65 

Herinnering Jaardiner 16 januari 2020 19-12-2019 241 140 58 

 
4.2.4 Ontwikkeling badge 
 
Aan het begin van dit verslagjaar hebben we alle leden nogmaals aangereikt dat het bestuur 
een Online Badge beschikbaar stelt aan de leden. Het VV&A lidmaatschap kan hiermee 
gemakkelijk getoond worden op de site van de aangesloten leden. 20 leden hebben de VV&A 
vermeld op hun website, 4 leden hebben de badge online geplaatst (wel logo, geen link). 
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4.2.5 Bezoek website 
 
De website van de VV&A is in 2019 3.835 maal bezocht. Een bezoeker bleef gemiddeld 2 
minuten en 33 seconden op de website en bekeek daar 3,2 pagina’s. 
 
We zien een duidelijke toename in volume. En hoewel de engagement lijkt te zijn afgenomen, 
is dat niet het geval. Dit vertekende beeld is ontstaan, omdat er een duidelijke ‘overall’ 
gebruikerstoename is. Kijken we naar ingelogde gebruikers, dan zien we heel iets anders. We 
zien daar in de gebruikersaantallen een daling van zo’n 40%. Ingelogde gebruikers hebben 
een veel hogere betrokkenheid dan niet ingelogde gebruikers. De toename van het aantal niet 
ingelogde gebruikers en de afname van het aantal ingelogde gebruikers zorgt voor een 
vertekend beeld. 
 
Ter verduidelijking. Een ingelogde gebruiker bekijkt 5,64 pagina’s per sessie (overall: 3,20) en 
blijft 6:05 min. (overall: 2:33 min.) op de website. Het bounce percentage ligt op 16,62% 
(overall 62,51).  
 
Onderstaand nog een aantal statistieken, waarbij 2019 vergeleken wordt met 2018: 
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In oktober is een forse piek waarneembaar. Gezien de populariteit van de pagina’s rondom 
het Wwft seminar in oktober, laat daar zich een mogelijke verklaring vinden voor de 
bezoekerspiek in oktober. 
 
De top-5 
In 2018 was de AVG/GDPR een ‘hot topic’. In 2019 waren dit de ontwikkelingen rond en 
informatie over de Wwft. 
Populairste pagina’s (en aantal paginaweergaven) 

1. De homepage (3.049) 
2. De inlogpagina (1.689) 
3. Het ledenoverzicht (1.605) 
4. De nieuwsoverzichtspagina (799) 
5. De overzichtspagina van presentaties (585) 

 
De populairste nieuwsberichten (en aantal paginaweergaven) 

1. Presentaties Wwft seminar nu online beschikbaar (109) 
2. Onderwerpen ledenbijeenkomst 18 juni (105) 
3. Golfdag groot succes (96) 
4. VV&A organiseert Wwft seminar op 9 oktober (50) 
5. Programma Wwft seminar 9 oktober a.s. (50) 

 
Herkomst van bezoekers 
Het aandeel van bezoekers die via organische zoekresultaten (dus geen advertenties) op de 
website terechtkomt, is zowel in absolute als relatieve zin gestegen. In 2018 zorgde de 
zoekmachine voor 1.148 bezoekers, in 2019 waren dat er ruim 2x zoveel: 2.391. Google is 
daarmee verantwoordelijk voor 61,63% van het totaal aantal bezoekers. Daarnaast komt er 
veel verkeer direct naar de website, net als vorig jaar. Het aantal directe bezoekers steeg met 
40% naar 1.348. 
 
Interpretatiecorrectie op cijfers 
Voor de volledigheid wijzen we op de ontwikkelingen die zich de afgelopen periode, deels al 
in 2019 en deels in 2020, voordoen. Privacy was al lang een belangrijk thema. Nu zijn ook 
browsers zich met deze discussie aan het bemoeien. We weten wat we meten, maar niet wat 
we niet kunnen meten. De houdbaarheid van cookies neemt af en steeds vaker worden 
externe scripts zoals Google Analytics geblokkeerd. Voor een verdere en meer diepgaande 
verduidelijking verwijzen we naar: https://fris.online/nieuws/online-marketing-in-de-war-je-
mist-zo-25-data/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fris.online/nieuws/online-marketing-in-de-war-je-mist-zo-25-data/
https://fris.online/nieuws/online-marketing-in-de-war-je-mist-zo-25-data/
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5. Jaarrekening 2019;  
 
Het door Maarschalk | Ligthart opgestelde rapport inzake jaarstukken 2019 is hier ingevoegd. 
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 1 

 ACCOUNTANTSRAPPORT 

  



 
 

 
 

 2 Geen accountantscontrole toegepast 

Aan het bestuur van  

Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs 

Postbus 15245 

1001 ME  Amsterdam 

     

 

 

  

1 OPDRACHT 

Aangezien onze samenstellingswerkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening nog niet zijn voltooid, is nog 

geen samenstellingsverklaring door ons verstrekt. Deze conceptjaarrekening is uitsluitend bedoeld om de inhoud 

van deze jaarrekening met u af te stemmen en is derhalve niet bestemd voor verdere verspreiding. In dat kader is 

deze concept-jaarrekening mogelijk nog aan wijzigingen onderhevig, waardoor de definitieve jaarrekening van dit 

concept kan afwijken. 

 



 
 

 
 

 3 Geen accountantscontrole toegepast 

2 ALGEMEEN 

De samenstelling van het bestuur per juni 2020s als volgt: 

 T.F.C. Andringa, voorzitter 

 E. Bakker, secretaris 

 M.M.P.J. Receveur, penningmeester 

 S. Sarphatie 

 B. Tishauser 

 J. Gerritse  

 

 

 



 

 4 

 JAARREKENING 2019 



 
Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs, te Amsterdam  
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3 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

ACTIVA 

(vóór voorstel resultaatbestemming)   

31 december 

2019   

31 december 

2018 

  € € € € 

Vlottende activa         

Vorderingen         
Overlopende activa 4.654   5.135   

    4.654   5.135 

Liquide middelen   113.709   121.848 

     

Totaal 

  

118.363 

  

126.983 
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PASSIVA 

(vóór voorstel resultaatbestemming)   

31 december 

2019   

31 december 

2018 

  € € € € 

Eigen vermogen         
Verenigingsvermogen 117.359   103.133   

Onverdeeld resultaat -15.708   14.227   

 

  101.651   117.360 

Kortlopende schulden         
Overlopende passiva 16.712   9.623   

    16.712   9.623 

Totaal 

  

118.363 

  

126.983 
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4 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

  Begroting 2019 2019 2018 

  € € € 

Inkomsten 149.900 134.842 144.075 

Som der baten 149.900 134.842 144.075 

Bestuursondersteuning 60.650 75.673 63.578 

Overige lasten 89.250 74.922 66.338 

Som der exploitatielasten 149.900 150.595 129.916 

Exploitatieresultaat - -15.753 14.159 

Financiële baten en lasten       
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 45 68 

Saldo baten en lasten - -15.708 14.227 
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5 ALGEMENE TOELICHTING 

Belangrijkste activiteiten 

De activiteiten van Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan 

voornamelijk uit de gemeenschappelijke belangen behartigen van haar leden, te weten beleggingsondernemingen 

die geregistreerd staan bij de Autoriteit Financiële Markten. De VV&A voert structureel overleg met het Ministerie 

van Financiën, AFM, DNB, DSI en Kifid alsmede met andere branche- en beroepsverenigingen in de 

effectenbranche. 

Locatie feitelijke activiteiten 

Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs is feitelijk gevestigd op De Entree 97, 1101 BH te Amsterdam en 

is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34249444. 
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6 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

ALGEMEEN 

Algemene grondslagen 

Algemeen  

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder 

titel 9 boek 2 BW vallen. 

  

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele 

waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar 

de toelichting. 

  
Vergelijking met voorgaand jaar  

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van 

het voorgaande jaar. 

  

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. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 

Vorderingen  

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief 

transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd teen de 

geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van 

de vordering. 

  

Kortlopende schulden  

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 

houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 
  

Algemene grondslagen bepaling 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. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 

Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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7 TOELICHTING OP BALANS 

VORDERINGEN 

  

31 december 

2019 

31 december 

2018 

  € € 

Overlopende activa     

Vooruitbetaalde kosten jaardiner 4.200 4.719 

Verzekeringen 454 416 

Totaal 4.654 5.135 

LIQUIDE MIDDELEN 

  

31 december 

2019 

31 december 

2018 

  € € 

Banktegoeden     

ABN AMRO Bank N.V. 45.12.49.410 110.000 120.000 

ABN AMRO Bank N.V. 53.43.43.155 3.709 1.848 

Totaal 113.709 121.848 

Toelichting 

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de vereniging. 
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EIGEN VERMOGEN 

  

31 december 

2019 

31 december 

2018 

  € € 

Verenigingsvermogen     

Verenigingsvermogen 117.359 103.133 

      

Onverdeeld resultaat -15.708 14.227 

Totaal 101.651 117.360 

Toelichting  

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

KORTLOPENDE SCHULDEN 

  

31 december 

2019 

31 december 

2018 

  € € 

Overlopende passiva     

Advieskosten 12.591 6.141 

Accountantskosten 3.117 3.117 

Reservering vakantiegeld 887 266 

Overige schulden 117 99 

Totaal 16.712 9.623 
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8 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN EN BRUTOMARGE 

  2019 2018 

  € € 

Inkomsten     

Contributies Vermogensbeheerders 123.442 136.575 

Sponsoring 10.000 7.500 

Bijdrage Golfdag 1.400 - 

Totaal inkomsten 134.842 144.075 

Som der baten 134.842 144.075 

Inkomsten 

De som der baten over 2019 is ten opzichte van het vorige jaar gedaald met 5,2%. 

BESTUURSONDERSTEUNING 

  2019 2018 

  € € 

Bestuursondersteuning     

Verenigingsmanagement 51.352 47.979 

Secretariaat 24.321 15.599 

Totaal 75.673 63.578 

OVERIGE LASTEN 

  2019 2018 

  € € 

Overige lasten     

Adviseurs 29.694 34.241 

Social event + jaardiner 20.595 14.737 

Kosten (leden)vergadering 11.440 4.781 

Accountantskosten / administratiekosten 4.258 4.203 

Communicatie / automatisering 4.372 5.890 

Diverse 4.563 2.486 

Totaal 74.922 66.338 
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FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

  2019 2018 

  € € 

Rentebaten banken     

Interest 45 68 

      

Financiële baten en lasten (saldo) 45 68 
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9 OVERIGE TOELICHTINGEN 

WERKNEMERS 

Toelichting gemiddeld aantal werknemers 

Gedurende het jaar 2019 waren 0,28 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2018: 0,25). 

BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN 

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen 

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

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum. 

  

Voorstel tot bestemming van het resultaat over 2019  

Door het bestuur van de vereniging wordt aan de Algemene Ledenvergadering voorgesteld het behaalde resultaat 

over het boekjaar 2019 ten bedrage van € -15.708 geheel ten laste van het vrij besteedbare verenigingsvermogen te 

brengen. Dit is vooralsnog niet als zodanig in de jaarrekening verwerkt. 

ONDERTEKENING 

Amsterdam,  

Naam Handtekening 

  

 T.F.C. Andringa, voorzitter 
 E. Bakker, secretaris 
 M.M.P.J. Receveur, 

penningmeester 
 S. Sarphatie 
 B. Tishauser 
 J. Gerritse 
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6. Toelichting op de rekening van baten en lasten 2019 
 
Verslag van de penningmeester 2019 
  
Met genoegen presenteer ik dit jaar de jaarrekening van het boekjaar 2019 van de Vereniging 
van Vermogensbeheerders & Adviseurs. Dit jaar heeft Maarschalk|Lighthart wederom de 
jaarrekening samengesteld op basis van de administratie zoals deze door mij als 
penningmeester is gevoerd afgelopen jaar. Zoals u gewend bent van mij zal er in dit verslag 
een korte toelichting worden gegeven op de inkomsten en uitgaven van het afgelopen 
boekjaar. 
 
Inkomsten  
De vereniging heeft minder inkomsten uit contributies mogen ontvangen. Afgelopen jaar heeft 
een aantal leden het lidmaatschap beëindigd. Gelukkig hebben we ook nieuwe leden mogen 
verwelkomen. Nieuwe leden krijgen een introductiekorting van 50% op de eerste 2 
contributienota’s, dit verklaart deels het verschil in inkomsten ten opzichte van de begroting. 
 
Afgelopen jaar hebben we gelukkig wederom weer een aantal partijen bereid gevonden om 
een sponsorbijdrage te leveren voor ons jaardiner, we danken hiervoor BinckBank, Caceis 
Bank, DeGiro en InsignerGilissen. 
Afgelopen jaar zijn we begonnen met een nieuw netwerk initiatief door een golfdag te 
organiseren. Hiervoor hebben we aan iedere deelnemer een eigen bijdrage gevraagd, deze 
bijdrage wordt tevens verantwoord als inkomsten. 
 
Uitgaven 
Aan de uitgavenkant spreken veel posten voor zich. Enkele posten zijn lager uitgevallen ten 
opzichte van de begroting. Er zijn twee kostenposten die substantieel afwijken ten opzichte 
van het voorgaande boekjaar. De post Secretariaat en de post Social event zijn beide hoger 
dan was begroot. Zoals ook eerder vermeld in dit jaarverslag heeft de vereniging afgelopen 
jaar een seminar georganiseerd, daarnaast hebben we ook voor het eerst een golfdag 
georganiseerd. De organisatie van beide events is grotendeels uitgevoerd door Dorette van 
Ravesteyn met ondersteuning van derden. De extra kosten die hiermee gemoeid waren, zijn 
verwoord onder deze posten. 
 
Alles bij elkaar heeft bovenstaande geleid tot een negatief resultaat over het boekjaar 2019. 
Elk jaar wordt er ruim voorafgaand aan een nieuw verenigingsjaar een begroting opgesteld. 
We proberen dan een inschatting te maken van de verwachte inkomsten en uitgaven. Soms 
wijk je hiervan af omdat er nieuwe initiatieven worden ontwikkeld om extra inhoud te geven 
aan het lidmaatschap of om de onderlinge band van de aangesloten leden te versterken door 
het organiseren van een netwerkevent. Gezien de vele positieve reacties worden deze nieuwe 
initiatieven goed ontvangen. 
 
 
 
 
M.M.P.J. Receveur 
Penningmeester 
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