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Lonen en salarissen 

• Brutolonen en -salarissen (pt.17) 

Er is voor 2013 een extra administratieve inzet gepland van 20 u/wk, ter 

ondersteuning van de leden, afdelingen en organisatie van het congres. 

• Boekhouding (pt.18) 

Door het op orde brengen van de financiële administratie, wordt een vermindering 

in uren boekhouding verwacht, vanaf de 2e helft van 2013. 

 

Public relations 

• Webvernieuwing (pt.33) 

I.v.m. de nieuwe naam dient ook de website aangepast te worden, inclusief 

domeinregistratie. Hiervoor is 3000 Euro gepland. 

Dit geldt overigens ook voor drukwerk (pt.45), waarvoor 2000 Euro is gepland. 

 

Bureaukosten 

• De automatiseringskosten (pt.38) zijn erg hoog (Exact, Sumatra). Er is een ICT 

werkgroep samengesteld die dit jaar de kosten probeert te verminderen en de 

voorzieningen te verbeteren, door te kijken of andere software uitkomst biedt. 

Daarnaast wordt tegelijk gekeken of inzet van sociale media en sharepoint een 

oplossing kan bieden voor betere samenwerkingsmogelijkheden en communicatie. 

• Archiefkosten (pt.42) 

De kosten voor archiefopslag bij Citybox zullen in 2013 teruglopen door het 

zorgvuldig actief verwerken van het NVB archief op het NVB bureau, m.b.v. de 

inzet van archiefvrijwilligers. 

 

Afdelingen 

• De geplande kosten afdelingen (pt.54) zijn aanzienlijk hoger dan voorgaand 

jaar, omdat nu ook de afdelingsreserves aangesproken kunnen worden. 

M.i.v. 2013 is naast de begroting ook een overzicht van reserves van de NVB-afdelingen 

opgenomen. Met de afdelingpenningmeesters is afgesproken dat de 

afdelingen per kwartaal een overzicht krijgen van inkomsten en uitgaven van de 

afdeling, inclusief een overzicht van ledenaantallen per afdeling. 

De reserves kunnen de komende 3 jaar aangesproken worden (2013-2015). De 

afdelingen stellen jaarlijks een begroting op waarin de planning staat van uitgaven 

voor het jaar erna. 

De NVB faciliteert door de afdelingen te ondersteunen met financiële administratie 

(boekhouding, facturering, betaling). 

 

Algemeen 

In 2013 zal een nieuw format voor de begroting opgesteld worden, waarin de baten en 

lasten anders gesplitst zullen worden, om een beter inzicht te krijgen in de 

verenigingsfinanciën. 


