Jaarrekening 2014
Toelichting
Bij veel verenigingen is de trend dat er een vermindering optreedt van het aantal leden. De financiële
crisis en een andere cultuur op het gebied van verbondenheid met georganiseerde structuren zijn
daar debet aan. Bij de VVG speelt ook vergrijzing van het ledenbestand een rol.
In het afgelopen jaar heeft de VVG een eerste fase van een onderzoek laten doen naar een manier
om nieuwe, en met name jonge, leden te werven.
In 2015 zal dit onderzoek een vervolg krijgen.
De huidige stand van zaken is zodanig dat er een evenwicht lijkt te gaan ontstaan tussen de
inkomsten uit de reguliere contributies en donaties en de reguliere uitgaven van de vereniging. De
uit de reserves van de vereniging voortvloeiende opbrengsten zijn vooralsnog voldoende om te
zorgen voor een financieel stabiele situatie.
Bij de algemene ledenvergadering in 2014 heeft de toenmalige Penningmeester Joost Grasso
afscheid genomen van het bestuur en daarmee ook zijn functie van penningmeester neergelegd.
Aangezien de werving van een nieuwe penningmeester niet tijdig kon worden afgerond heeft de
voorzitter Hetty Laverman de honneurs waargenomen tot aan haar vertrek in juli. Daarna heeft Hans
Metz de taken van het penningmeesterschap op zich genomen.
Bij haar vertrek uit het bestuur heeft Hetty Laverman haar inzet voor het organiseren van de cursus
Gooi-o-logie voortgezet. Aangezien zij als lid ven het bestuur actief betrokken is bij de Stichting
Geopark is de organisatie van de cursus overgedragen aan die stichting.
Aan de cursus Gooi-o-logie voor docenten heeft de VVG in 2014 nog wel een bijdrage geleverd. Deze
is voor en deel gefinancierd uit extra bijdragen van leden ten behoeve van de lespakketten.
Gerelateerd aan de cursus worden inkomsten gegenereerd door de verkoop van het boekje te Gooi,
te grabbel en ten goede aan de cursisten van zowel de gewone cursus als de cursus voor docenten
als ook de cursus voor wethouders en raadsleden.
In 2014 heeft de VVG procedures gevoerd bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan
‘Scouting Anna’s Hoeve’ en tegen het bestemmingsplan ‘2e hockeyveld Muiderberg’. Daarvoor zijn
proceskosten in rekening gebracht. In totaal ongeveer € 1.000.
De algemene reserve van de vereniging is voor een deel ondergebracht in een effectenportefeuille in
de vorm van obligaties. Van deze portefeuille is in 2014 de koerswaarde toegenomen met ongeveer
€ 10.000. Deze toename is opgenomen in de balans. Daartegenover staat dat een deel van de
effectenportefeuille in 2013 tot uitkering is gekomen, zodat de couponrente in 2014 lager uitviel.
Datzelfde geldt voor de renten uit het overige vermogen van de vereniging, gezien de lage
rentestand.
Eind 2013 is de VVG begunstigd met de nalatenschap van het oud lid Wim Binnendijk. Het vermogen
omvatte behalve banksaldi bij in Nederland gevestigde banken een woning en een bedrag dat
middels een stichting is ondergebracht bij een buitenlandse bank. De executeurs van de
nalatenschap hebben, samen met een commissie bestaande uit Peter Lier, Dolf van Elten, de
secretaris, de penningmeester en incidenteel de (plaatsvervangend) voorzitter die door de VVG was
ingesteld om een en ander in goede banen te leiden, veel werk moeten verzetten om de
nalatenschap af te kunnen afwikkelen. Belangrijk onderdeel daarvan was het overleg met de
inspecteur van belasting in relatie tot enerzijds de ANBI status van de VVG en anderzijds het in het
buitenland ondergebrachte vermogen. Uiteindelijk gaat het om een bedrag van ongeveer € 550.000

binnenlands vermogen en, onder voorwaarden, het recht op aanwending van een bedrag van
ongeveer € 450.000 dat ondergebracht is bij een buitenlanden stichting.
Steunfonds
Afgezien van de reguliere inkomsten heeft de vereniging in de afgelopen drie jaren de beschikking
gekregen over een redelijk vermogen uit een tweetal legaten.
Voor het beheer van het vermogen uit schenkingen en legaten heeft het bestuur in 2011 reeds het
Steunfonds ingesteld.
In de jaren 2012 en 2013 was de nalatenschap van mevrouw Sluijters al op de rekening van de VVG
komen te staan, met de komst van de nalatenschap van de heer Binnendijk leek het verstandig om
het reglement voor het steunfonds aan te passen in die zin dat de penningmeester geen deel meer
uitmaakt van het Steunfond aangezien in de ogen van het bestuur een lid van het bestuur geen deel
kan uitmaken van een commissie de datzelfde bestuur van advies dient. Tevens is Tineke de Jonge,
executeur van de nalatenschap Binnendijk en tevens curator van de stichting die het buitenlandse
vermogen uit de nalatenschap Binnendijk beheert, bereid gevonden toe te treden tot de
Steunfondscommissie.
De beide nalatenschappen vormen voor de VVG een aanzienlijk toegevoegd vermogen. De
aanwending van deze gelden is echter gebonden regels in verband met de ANBI status van de
vereniging, aan de doelstellingen van de legaten en, voor een deel, aan de beschikbaarheid. De
beschikbaarheid geldt met name voor het deel van het vermogen dat door Wim Binnendijk is
vastgezet in een zgn. Trust, een stichting onder beheer van een bestuur dat gelieerd is aan een
buitenlandse bank. De VVG is dan ook geen eigenaar van dat vermogensdeel geworden, maar kan er
wel uit putten, onder de conditie dat de besteding gaat naar benoemde projecten op het gebied van
natuureducatie m.n. voor jeugd.
In 2014 is op basis van toezeggingen uit 2013 aan de Stichting Geopark in totaal voor ruim € 8.000 uit
het steunfonds ter beschikking gesteld.
Geopark
Na de opstartfase van de Stichting Geopark heeft het bestuur in 2014 de toezegging gedaan dat ten
behoeve van het project voor de periode 2014 – 2016 jaarlijks een bedrag ter beschikking zal
worden gesteld van € 10.000, te betalen uit het steunfonds, onder voorwaarde van cofinanciering. In
2014 heeft de stichting de op het terrein van de cofinanciering nog geen resultaten kunnen bereiken.
Onderhandelingen, met name met de Gooise gemeenten waren wel gaande. Een en ander heeft er
toe geleid dat in 2014 niet tot betaling van de toegezegde eerste uitkering is gekomen. In overleg
met de stichting zal in 2015 naar bevind van zaken worden gehandeld.

Begroting 2015
Toelichting
Het aantal leden van de vereniging is in 2014 opnieuw afgenomen. Als gevolg daarvan zullen in 2015
de inkomsten uit contributies ongeveer € 2.000 lager zijn.
Veel aandacht van het bestuur zal dan ook uitgaan naar de voorzetting van het project ledenwerving.
De reguliere uitgaven, zoals de productie en verzending van het tijdschrift, de kosten voor
secretariaat en administratie, de huur van de infoschuur en de bestuurskosten zullen ongeveer gelijk
blijven. Wel is de verwachting dat de ten behoeve van de ledenadministratie zowel de computer als
de printer vervangen zullen moeten worden.
Inkomsten uit vermogen zullen ten behoeve van de reguliere verenigingskas eveneens ongeveer
gelijk blijven.
Het bestuur verwacht weliswaar in 2015 geen juridische procedures te hoeven voeren. Gezien het
belang van de vereniging wordt pro memorie daarvoor wel een post opgenomen in de begroting.
In verband met het toegenomen vermogen van de vereniging zal in 2015 door het bestuur een
beleggingsstatuut moeten worden vastgesteld. Het bestuur neemt een professionele ondersteuning
bij het opstellen van het statuut in overweging.
Eind 2014 heeft het bestuur besloten tot de financiering van de uitgave Zand in beweging door
Sander Koopman. Het boek zal begin 2015 uitkomen. De kosten bedragen ruim € 3.000. Een deel
daarvan zal door verkoop terugvloeien in de kas.
In 2015 dient rekening te worden gehouden met extra kosten i.v.m. een extra ledenvergadering.
De kosten worden vooralsnog begroot op ongeveer € 6.000. De veronderstelling is dat daarvoor de
algemene reserve zal moeten worden aangesproken.
2015 is een lustrumjaar. Voor het lustrum zijn in 2013 en 2014 middelen gereserveerd uit het
steunfonds. Ook in 2015 zal dat het geval zijn. Voor het lustrum zal derhalve € 15.000 beschikbaar
zijn.
Steunfonds
In 2015 zij in het steunfonds twee legaten ondergebracht. Voor het legaat Sluijters geldt dat de
aanwending dient te passen binnen de doelstellingen van de VVG. De oprichting van een Geopark
past binnen die doelstelling. In dat verband is de jaarlijkse toezegging van € 10.000 voor een periode
van drie jaar aan de stichting Geopark passend. Gezien de stand van zaken ten aanzien van
afgesproken cofinanciering is 2014 niet tot betaling van de toegezegde eerste uitkering is gekomen.
In overleg met de stichting zal in 2015 naar bevind van zaken worden gehandeld. Uitgangspunt blijft
dat het steunfonds over de periode 2014 – 2016 € 30.000 ter beschikking stelt.
Voor het legaat Binnendijk geldt dat de aanwending moet voldoen aan de doelstelling ‘jeugd en
educatie binnen het Gooi’. Het bestuur zal in overleg met de steunfondscommissie in 2015 doelen
en projecten entameren die passen binnen de doelstelling.
Gezien het feit dat de aanwending van de steunfondsgelden moeten passen binnen de voorwaarden
die gelden voor de ANBI status en binnen de voorwaarden die zijn gesteld door de inspecteur van
belasting zal het bestuur in samenwerking met de steunfondscommissie in 2015 een reglement
vaststellen waar het beheer van het steunfonds aan zal moeten voldoen.

