
Toelichting begroting 2016 

Het uitgangspunt voor de begroting 2016 is dat we naar een eigen vermogen teruggaan van 

€ 100.000. Daarvoor mogen we een verlies van € 21.640 incasseren. 

2016 kent twee belangrijke maar helaas moeilijk te voorspellen posten: 1. het Europese 

Congres en 2. de BTW kwestie.  

Het Europese congres zal normaal gesproken winst maken, de helft van de winst wordt 

volgens afspraak afgedragen aan EMDR Europe. Mochten we onverhoopt met tegenvallende 

inschrijvingen te maken krijgen dan zal de helft van het verlies door EMDR Europe worden 

opgebracht. De totale winst van het congres is begroot op € 50.000, de winst voor de VEN 

zal dan € 25.000 zijn. Dit is een zeer bescheiden schatting te noemen aangezien we dit jaar 

voor het eerst de tegemoetkoming die elk commissielid krijgt (het bedrag dat overeenkomt 

met de toegangsprijs van het Nationale congres), in een aparte uitgavenpost hebben 

opgenomen. Voorheen was dat een onderdeel van de uitgaven van het congres dat ‘drukte’ 

op de winst van het congres. 

Het is nog steeds onduidelijk of de VEN BTW moet afdragen (21% van de contributie) en 

terug kan krijgen (rekeningen waarover wij BTW hebben betaald).  In juli 2014 is hierover 

een eerste brief aan de belastingdienst gestuurd. In februari 2015 is daarop negatief 

gereageerd en afgelopen week is ook op ons verzoek om voor koepelvrijstelling in 

aanmerking te komen, negatief geoordeeld. Aangezien het NIP en verenigingen als NVO, 

NVGzP en VGCt  slechts over een gedeelte van de contributie 21% belasting moeten betalen, 

zijn wij op dit moment met de belastingdienst in onderhandeling of dat voor de VEN ook kan 

gelden.  Om echter op safe te spelen zijn we in de begroting over 2016 uitgegaan van het 

worst-case scenario. Zowel de volledige afdracht (21%) als de ingeschatte teruggaven zijn in 

de begroting opgenomen. 

 

Inkomsten 

De enorme toestroom aan leden, mede door de overgangsregeling m.b.t. het lidmaatschap, 

en de vorig jaar door ALV ingestemde contributieverhoging van € 10,- levert een dikke 1,5 

ton extra inkomsten op vergeleken met 2015! 

We verwachten € 46.922 aan BTW terug te krijgen van de belastingdienst (BTW op de 

rekeningen die we moeten betalen). 

 

Uitgaven 

Mede door de enorme toestroom aan leden (mogelijk 1000!) verwachten we een forse 

toename van kosten aan het secretariaat. We hebben in totaal € 130.000 euro begroot. 



Voor subsidie wetenschappelijk onderzoek is jaarlijks 30.000 euro begroot. Daarbij moet 

worden opgeteld het bedrag dat in 2015 niet is uitgegeven onder meer omdat sommige 

onderzoeksvoorstellen niet van voldoende kwaliteit waren. Bij elkaar is dat € 52.248. 

De bijdrage belangenbehartiging Federatie (P3NL) is, conform afspraken tussen alle 

deelnemende verenigingen, flink gestegen. We zijn bezig om de bijdragen van de 

afzonderlijke verenigingen te laten bepalen op grond van de contributie-inkomsten, en niet 

zoals nu nog, op grond van het aantal leden. Voor de VEN, met een in vergelijking zeer lage 

contributie zou dat gunstig kunnen uitpakken. 

Dit jaar komen de rekeningen binnen voor de nieuwe website (€  17.500) en het 

ledendossier PE (€15.000). 

De hierboven genoemde  congresvergoedingen die de commissieleden krijgen als dank voor 

hun activiteiten voor de VEN, hebben we uit de begroting van het congres gehaald en in een 

aparte post (congresvergoeding commissieleden) ondergebracht (€  20.000). 

Door de enorme toestroom van de leden, zal op de oplage en verzendkosten van EMDR 

Magazine flink hoger worden. De oplage zal zelfs nog veel meer stijgen omdat we de 

goodybags die alle deelnemers aan een EMDR training aan het eind kregen, hebben 

afgeschaft. In plaats daarvan krijgen de deelnemers een exemplaar van EMDR Magazine. Het 

drukken van extra exemplaren blijkt bij grote aantallen veel minder te kosten dan de apart 

gedrukte ‘mini-exemplaren’ die we voorheen in de goodybags stopten. We hebben voor het 

Magazine een bedrag van € 75.000 begroot. 

Door de grootte van onze Vereniging moeten we meer en meer gebruik maken van 

professionele krachten die ons ondersteunen. De kosten van de accountant, zeker gezien de 

BTW-kwestie, en ondersteuning van het Bestuur zullen vergeleken met 2015 toenemen 

(respectievelijk € 10.000 en € 20.000 euro). 

De BTW afdracht (21% over de contributie-inkomsten) is ingeschat op € 94.427. 


