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Vrijzinnigen Bennekom
Algemene toelichting op de jaarrekening 2015-2016.
Lasten. In grote lijnen conform de begroting.
Baten. Het legaat van Mw. Goedewaagen werd in dank aanvaard. De verkoop van het
betreffende onroerend goed leidde tot een fors positief resultaat. Een onverwachte meevaller
werd verder gevormd door een aantal giften en het positieve resultaat van de nog resterende
beleggingen, dat sterk door recente koerswisselingen (in ons geval ASN duurzame fondsen) is
bepaald. Het positief resulutaat is voor een klein deel gebruikt voor de aanschaf van microkredieten met een hoog sociaal rendement en voor de aanschaf van een beeld/geluid installatie
en voorts ‘geparkeerd’ op bankrekeningen. De ledenbijdragen liepen met 6,7% terug bij een
beperkt ledenverlies van 2,2%.
Beleid. De extra middelen geven het bestuur meer ruimte om onderzoek, vernieuwing en PR
voortvarend ter hand te (blijven) nemen. “Nu waar mogelijk ook werken aan de toekomst”
blijft het adagium van het bestuur en daarom is op de begroting nog eens € 5.505,- voor nieuw
beleid opgenomen. Dit op basis van een beleidsdocument dat middels gespreksronden tussen
de leden en begunstigers tot stand is gekomen. Het project ‘De deuren open’ leidde tot drie
succesvolle maatschappelijke projecten die alle in 2016-2017 worden voortgezet.
Door studenten van de CHE is in ’15-’16 onderzoek verricht naar o.a. de bekendheid van de
vereniging. Deel van het nieuwe beleid is het zoeken van professionele ondersteuning voor
een scala aan PR-activiteiten, inclusief doelgroepen onderzoek, website en sociale media. Er
wordt in regio verband (Zuid Veluwe – Vallei) nagedacht over de positie van de vereniging
op de lange termijn.
Toekomstige tekorten. Het beleid, met ruime aandacht voor pastoraat en gericht op de
toekomst, zoals boven aangegeven, samen met de keuze voor een breed (en duur) programmaaanbod, zal leiden tot jaarlijkse tekorten in de orde van grootte van € 25.000,- tot € 45.000,-.
Dit is mede het gevolg van het over enkele jaren vrijkomen van deposito’s met (nu nog)
relatief hoge rente en dus teruggang van de financiële resultaten. Dank zij de financïele positie
van de vereniging op dit moment kan een dergelijk risico een aantal jaren worden gedragen;
er zal echter moeten worden onderzocht hoe deze trend op de langere termijn kan worden
omgebogen. Het bestuur zal op de volgende jaarlijkse ledenvergadering met een voorstel
komen voor een aangepast verdienmodel, waarin huren, collectes, de opbrengsten van
cursussen en andere zaken tegen het licht gehouden zullen worden.

