
Toelichting financieel overzicht 2015. 

2015 is met een winst van € 23.191 afgesloten terwijl we 0 euro hadden begroot.   Er moet een 

kleine kanttekening bij.  

Er was een bedrag van € 43.573 gereserveerd voor subsidie wetenschappelijk onderzoek  (het 

jaarlijks gereserveerde bedrag van €30.000 plus het restant van 2014 € 13.573). Van dit bedrag is 

slechts  € 21.325 uitgeven. Het positieve verschil van € 22.248 zal in de begroting van 2016 worden 

opgeteld bij het jaarlijks gereserveerde bedrag van € 30.000 euro.  

Deze post in ogenschouw nemend hebben we in wezen een winst van  € 23.191 –  € 22.248 =  € 943 

gemaakt.  

 

De inkomsten en uitgaven in 2015 met betrekking tot het Europese congres in 2016 komen op de 

begroting van 2016.  
 

De inkomsten in 2015 zijn € 339 lager uitgevallen.  De afzonderlijke posten laten geen opmerkelijke 

verschillen zien tussen de begrote bedragen en de daadwerkelijk  binnengekomen bedragen.  
 

De uitgaven waren € 23.530 euro lager dan was begroot. De belangrijkste verschillen worden 

aangestipt. 

Er is minder uitgeven aan: 

1. de supervisorenopleiding. Deze is verschoven naar 2016 (€ 3.500).  

2. de al genoemde subsidiering wetenschappelijk onderzoek (€ 22.248.) 

3. declaraties voor de nieuwe website (€ 7.500) en PE-online (€ 8.100) komen pas in 2016. 

4. automatisering (€ 9.453). 

Er is meer uitgegeven aan: 

1. netwerkbijeenkomsten (€3.986). Er zijn meer bijeenkomsten gehouden in het Noorden en 

Zuiden van het land. Dat is een goede ontwikkeling, daar willen we zeker mee doorgaan. 

2. door  het grotere aantal leden stijgen ook de kosten voor het EMDR Journal (€ 3.780) 

3. we hebben de accountant meer moeten raadplegen vanwege het ‘BTW vraagstuk’ (€ 3.514). 

4. bestuursondersteuning (€ 16.057). De overgang naar de nieuwe verenigingsstructuur heeft 

veel meer voeten in aarde gehad dan we hadden kunnen inschatten. Professionele 

ondersteuning was onontbeerlijk. 
 

Ondanks de vele taken die het secretariaat er het afgelopen jaar bij heeft gekregen, lijken de 

automatiseringsinvesteringen haar vruchten af te werpen. De gemiddelde kosten secretariaat per lid 

(uitgaven secretariaat gedeeld door het aantal leden) zijn het afgelopen jaar gedaald! Buvoo, onder 

leiding van Desiree van Balen, heeft  opnieuw ongelooflijk goed en kwalitatief zeer hoogstaand werk 

geleverd.  
 

Gemiddelde kosten secretariaat per lid 

  
   

  

2011 2012 2013 2014 2015 

€ 31,36 € 30,95 € 35,99 € 37,04 € 34,19 

 

Het eigen vermogen op 31-12-2014 was  € 121.640. 

 


