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BESTUURSVERSLAG 
 
De VNPF            
De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) is gevestigd te Amsterdam, en behartigt de belangen 
van leden in de ruimste zin des woords. Daarnaast wil ze erkenning van de maatschappelijke, economische en 
culturele van de popmuziek als podiumkunst bewerkstelligen. 
De belangenbehartiging is tweeledig: 
1. Belangen behartigen en verdedigen door waar mogelijk de randvoorwaarden te optimaliseren 
2. Maximaal inzetten op het borgen en bevorderen van de kwaliteit van de programmering. 

 
VNPF-leden 
De zeggenschap van de vereniging ligt bij de Algemene ledenvergadering (2019 twee keer bijeengekomen) en 
een bestuur van negen zetels (2019 zes keer bijeengekomen), waarin de verschillende soorten (grote en kleine 
podia en festivals) leden en externe deskundigen (één bestuurslid met zakelijk / marketing profiel en één 
bestuurslid met juridisch profiel) zijn vertegenwoordigd.       
        
De VNPF telde op 31 december 2018:  107 leden 
De VNPF startte 2019 met:   102 leden 
Het jaar 2019 werd afgesloten met:  109 leden 
 
Er traden zes nieuwe leden toe gedurende 2019: 
1. Once in a blue moon, popfestival te Amsterdam 
2. Pop- en Cultuurhuis PX, poppodium te Volendam 
3. Rockit, popfestival te Groningen 
4. Stadspark Live, popfestival te Delft 
5. Strawberry Fields Festival, popfestival te Dedemsvaart 
6. Willemeen, poppodium te Arnhem 
 
Vijf leden vertrokken per 1 januari 2019: 
1. Back at sea, popfestival te Brouwersdam vond niet meer plaats 
2. Encore, popfestival te Amsterdam vond niet meer plaats 
3. Estrado, poppodium te Harderwijk vertrok per 1-1-2019 
4. Sugarfactory, poppodium te Amsterdam ging failliet op 7-1-2019 
5. We are electric, popfestival te Boxtel vertrok per 1-1-2019 
 
Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid 
De VNPF behartigt de belangen van haar leden, maakt collectieve afspraken (ten dienste van de leden), draagt 
bij aan de professionalisering van de popsector en ondersteunt leden met allerlei advies. 
Naast heel veel jaarlijks terugkerende zaken en doorlopende dossiers vielen de volgende zaken het meest op in 
2019. 
In het kader van de belangenbehartiging heeft de VNPF zich in 2019 o.a. ingezet voor het toekomstige 
cultuurbeleid. De adviesaanvraag voor het cultuurstelsel 2021-2024 is op 21 december 2018 naar de Raad voor 
Cultuur gestuurd. De aanvraag bevatte vragen die de minister van OCW had over het nieuwe stelsel van 2021 
tot 2024. Onderdeel van de adviesaanvraag was de gedachte over profielen van de stedelijke regio’s en de 
gezamenlijke analyse van IPO, VNG, G9, de stedelijke regio’s en OCW hierover. De minister heeft de Raad voor 
Cultuur gevraagd het advies voor 1 april 2019 te publiceren. VNPF heeft haar standpunten, zover al niet 
bekend, onder de aandacht gebracht bij de Raad voor Cultuur. De minister is vervolgens met de Tweede Kamer 
in overleg gegaan over haar uitgangspuntenbrief, die ze in de zomer van 2019 heeft verstuurd. De VNPF heeft 
ook haar standpunten bekend gemaakt bij de woordvoerders cultuur in de Tweede Kamer 
Op de zogenaamde Arbeidsmarktagenda agenda stonden actiepunten betreffende arbeidsmarktbeleid in de 
cultuur. Deze lagen voornamelijk bij de sector zelf. VNPF heeft in FC-verband meegelezen en -geschreven aan 
de agenda. Wat de VNPF mede voor elkaar heeft gekregen is een verschuiving van het perspectief van 
werknemer (vakbond) naar werkgever en de notie dat de agendapunten ‘een kostenverhogend effect’ hebben. 
De VNPF was aanjager van het agendapunt over vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen. Dit betekent 
dat de VNPF modelreglementen heeft gemaakt. 
Collectieve afspraken zijn er gemaakt door een cao af te sluiten. De VNPF zet zich in voor de aparte 
werkgeversvereniging, de WNPF. De licentie met Sena, de instantie die in Nederland het naburige muziekrecht 
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int, is verlengd. Ook zijn er weer verschillende ledenvoordeel afspraken gemaakt dan wel verlengd met diverse 
toeleveranciers.  
In 2019 vond de derde editie van het Congres Podia Festivals Evenementen plaats. Voor het eerst werd dit in 
samenwerking met de VVEM gedaan. Er waren precies 1000 (!) inschrijvingen (inclusief gasten en sprekers). 
In 2019 is ook een succesvolle campagne gelanceerd over seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

 
Financieel beheer 
Het bureau van de VNPF beheert niet alleen de eigen vereniging, maar voert in 2019 ook het secretariaat en 
ondersteuning voor de ‘zustervereniging’ de Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals 
(WNPF). Het financieel beheer wordt op afstand ondersteund door Administratiekantoor Stichting ASK. 
De contributie is voor podia afhankelijk van twee getallen: de totale publiekscapaciteit en het totale aantal 
bezoekers. Bij publiekscapaciteit wordt uitgegaan van het aantal verkochte concertkaartjes waarbij het podium 
als uitverkocht kan worden beschouwd. Beschikt het podium over meerdere zalen (al dan niet verdeeld over 
meerdere panden) dan telt het aantal betalende bezoekers dat tegelijk in alle zalen in het podium aanwezig 
kan zijn. Cafés of foyers worden hierbij niet meegeteld. 
 
De VNPF contributie voor festivals bestaat uit een vast deel en een deel dat gebaseerd is op het aantal 
bezoeken. Het vaste deel is hoger voor festivals met een betaalde entree. 
Het totaal geinde bedrag aan contributie was in 2019: €254.438,- 
 
Voornaamste risico's 
Jaarlijks wordt bij het maken van de begroting apart stil gestaan bij de risico’s en de eventueel te nemen 
maatregelen. In 2019 is daarbij het volgende geconstateerd. 
 
Financiële risico’s  
(percentages zijn gebaseerd op de begroting 2019)  
Aan de lastenkant zitten de twee grootste risico’s: 

 bij de personeelskosten (45%); 

 de ledenbijeenkomsten (24%). 
 
Aan de batenkant zitten twee risico’s bij: 

 de contributie (53% van de inkomsten);  

 leden bijeenkomsten (21% van de inkomsten). 
 
De hoofdgroepen van de risico analyse zijn dan: 
1. Contributie (53% van de inkomsten). 
2. Personeel (45 % van de uitgaven). 
3. Ledenbijeenkomsten (21 % van de inkomsten en 24 % van de uitgaven). 
 
Mogelijke effecten van de risico’s  
Contributie (53% inkomsten). 
Het risico is een teruglopende contributieopbrengst. Dat kan veroorzaakt worden door: 

 druk op het financieel resultaat bij de VNPF-leden en daardoor druk op de contributiebijdrage; 

 opzegging leden als gevolg van afweging lidmaatschap VNPF: wat levert het de leden op?; 

 fusies (gedeelde functies, 1 organisatie is lid allemaal verschillende brancheverenigingen); 

 concurrentie van concullega verenigingen met name op het gebied van festivals. 
 
Beheersmaatregelen:  
o Ledenwerving; 
o Een gezonde continuïteitsreserve hebben om tegenvallers op te vangen; 
o in zeer nauw contact met leden zijn en blijven en zoveel mogelijk vraaggericht werken (value for money 

bieden); 
o in nauw overleg blijven met andere brancheorganisaties over gedeeld lidmaatschap van sommige leden; 
o Samenwerking aangaan met mogelijk concurrerende brancheverenigingen 
 
Personeel (45% van de uitgaven) 
Risico’s op overschrijding van de personeelslasten kunnen komen door: 



Pagina 5 van 17 
 

 meer dan trendmatige stijging lonen; 

 uitval door ziekte; 

 uitval door overbelasting (burn-out); 

 committeren aan te veel werkzaamheden, zodat extra personeel ingehuurd moet worden. 
 
Beheersmaatregelen: 
o De ‘eigen’ cao-NPF volgen; 
o werkdruk verminderen door sommige activiteiten uit te besteden (aan bijvoorbeeld leden) dan wel af te 

stoten; 
o arbeidsongeschiktheidsverzekering 
 
Ledenbijeenkomsten (24% van de uitgaven) 
Jaarlijks terugkerende evenementen als de uitreiking van de IJzeren Podiumdieren en het Congres. Podia 
Festivals Evenementen. Risico’s worden bepaald door: 

 te optimistische begrotingen; 

 te weinig sponsoring; 

 te weinig opkomst van leden en andere stakeholders (= ticketverkoop). 
 
Beheersmaatregelen: 
o Een andere invulling bedenken voor de uitreiking van de jaarlijkse prijzen: De IJzeren Podiumdieren. 
o Het congres in een aparte stichting onderbrengen. 
 
Toekomst 
Deze jaarrekening komt door tijdelijke, maar langdurige onderbezetting van het VNPF-bureau en de COVID-19 
crisis te laat tot stand. Het lijkt vreemd in te gaan op de toekomst terwijl die toekomst, het opvolgende 
verenigingsjaar, hoe anders ook verlopen dan verwacht, inmiddels bijna achter ons ligt. 
In 2020 waren we van plan de investeringen in de website en huisstijl, voor 2019 begroot door te zetten. In 
2020 waren we van plan het Congres Podia Festivals Evenementen te verzelfstandigen. Dat is door COVID-19 
wederom niet doorgegaan. 
 
Beperking van de balans en staat van baten en lasten 
Het saldo over 2019 bedraagt € 17.650,- Het VNPF-bestuur stelt voor €17.650,- toe te voegen aan het eigen 
vermogen. 
 
VNPF-bureau 
Het bureau van de VNPF telt in 2019 vier vaste medewerkers. Een directeur, een office manager en twee 
beleidsmedewerkers, gezamenlijk 3,15 fte. In 2019 is tijdelijk 0,72 fte extra ingehuurd.   
           
Samenstelling bestuur en directie 
Het bestuur bestond aan het einde van 2019 uit: 
 
Bestuur 
1. De heer R. Bierman, Naarden, extern voorzitter, eigenaar Media Futures, Naarden. 
2. De heer C. Buijs, Nijmegen, penningmeester, voorzitter o.a. Valkhof festival, Nijmegen. 
3. De heer F. Frijns, Eindhoven, lid, 013, Tilburg. 
4. Mevrouw K. Hammer, Gorssel, lid, Burgerweeshuis, Deventer. 
5. De heer G. van Itallie, Diemen, secretaris, Melkweg, Amsterdam. 
6. Mevrouw K. Koelemeijer, Veenendaal, ext. lid (zakelijk profiel), Nyenrode Business University, Breukelen. 
7. De heer B. Schipper, Amsterdam, ext. lid (juridisch profiel), Schipper Legal, Amsterdam 
 
Directie  
De heer B. Schans, Amsterdam, directeur VNPF, Amsterdam. 
 
In mei 2019 is Ruurd Bierman voor een tweede termijn herkozen als extern voorzitter van het  
VNPF-bestuur. In de Algemene ledenvergadering van 29 mei 2019 heeft het bestuur de leden gevraagd te 
wachten met bestuursverkiezingen tot een grondige evaluatie van het besturingsmodel en de samenstelling 
van het bestuur is afgerond. Dit laatste ook in het kader van het in balans zijn van maatschappelijke 
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representatie, inclusie en diversiteit. Van de zeven bestuursleden zijn twee personen een vrouw, de overige vijf 
leden zijn man. 
De VNPF-bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding of vacatiegeld. 
Naast de vijf bestuursvergaderingen is er ook één aparte vergadering belegd voor een bestuurs-evaluatie. Er 
zijn ook twee reguliere algemene ledenvergaderingen georganiseerd: één op 18 januari en één op 29 mei. 
Voor het personeel van het VNPF-bureau wordt de cao-NPF toegepast. Voor de directeur van de VNPF is dat 
niet het geval. Met de directeur is een apart bezoldigingsbeleid afgesproken. De directeur is in vaste dienst. 
 
Governance Code Cultuur 
Het VNPF-bestuur volgt de aanbevelingen van de Governance Code Cultuur zoveel mogelijk op. De code is 
vooral geschreven voor stichtingen, niet voor verenigingen. 
 
Nevenfuncties van de VNPF-bestuursleden en directie (in 2019) 
Bestuur  
Ruurd Bierman (voorzitter) - Eigenaar Media Futures, Naarden.     

 Bestuurslid DK Big Band. 

 Bestuurslid Prix Europa, The European Broadcasting Festival, Berlijn (D) 

 Voorzitter Stichting Nederlands Filmfestival, Utrecht. 

 Voorzitter Stichting Roots en Routes Nederland, Rotterdam.     
        

Cok Buijs (penningmeester) - Eigenaar CB advies & projecten, Nijmegen. 

 Voorzitter Stichting De Basis, Nijmegen. 

 Voorzitter raad van commissarissen Bouwvereniging Huis en Hof, Nijmegen. 

 Voorzitter Stichting Bevrijdingsfestival, Nijmegen. 

 Voorzitter Stichting DNS (De Basis Onroerend Goed B.V. en De Basis Exploitatie B.V.), Nijmegen. 

 Voorzitter Stichting Garantiefonds Popfestivals, Nijmegen. 

  Voorzitter Stichting Oranjepop, Nijmegen. 

 Voorzitter Stichting Valkhof Festival, Nijmegen. 
       

Frens Frijns - Directeur-bestuurder 013, Tilburg. 

 Bestuurslid Stichting Niet Normaal, Eindhoven. 

 Bestuurslid Stichting VMK, Tilburg. 

 Lid Adviesraad Brabant C Fonds, Oisterwijk. 

 Lid Strategische Advies Raad NHTV en HZ University, Breda. 

Kelly Hammer - Directeur Burgerweeshuis, Deventer. 

 Bestuurslid Stichting Poppunt Overijssel (zitting name namens het Burgerweeshuis), Zwolle. 
 

Geert van Itallie (secretaris) - Directeur-bestuurder Melkweg, Amsterdam. 

 Voorzitter Stichting Kunstbende, Amsterdam. 

 Bestuurslid Stichting Spin Off, Amsterdam. 

 Bestuurslid Stichting Paradiso Melkweg Productiehuis, Amsterdam.  

 Bestuurslid Stichting V11, Rotterdam. 

 Bestuurslid Stichting Amsterdam Roots Festival, Amsterdam. 
 

Kitty Koelemeijer - Professor marketing op de Nyenrode Business Universiteit en directeur van het Marketing & 
Supply Chain Management Cluster, Breukelen; eigenaar Adfontes, Veenendaal.  

 Bestuurslid Fonds Gehandicaptensport, Amstelveen. 

 Bestuurslid Vedis, ’s-Graveland. 

 Lid Raad van Commissarissen B&S Group, Dordrecht. 

 Lid Raad van Commissarissen Brunel International, Amsterdam. 

 Lid Raad van Commissarissen CB Logistics, Culemborg. 

 Lid Raad van Commissarissen Intergamma, Leusden. 

 Lid Raad van Toezicht Vereniging Eigen Huis, Amersfoort. 
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Bjorn Schipper – Eigenaar-directeur Schipper Legal, Amsterdam. 

 Bestuurslid Stichting Hotmamahot, Amsterdam. 

 Lid Raad van Toezicht Stichting N8BM A'DAM (Nachtburgemeester van Amsterdam), Amsterdam. 

 Lid Raad van Toezicht Stichting Streetlab, Amsterdam. 
 

Directie             
Berend Schans - Directeur VNPF, Amsterdam.      

 Bestuurslid Stichting Kwaliteit Evenementen Nederland (zitting name namens VNPF), Houten.  

 Bestuurslid (penningmeester) Stichting Arbo & Podiumkunsten (zitting name namens VNPF), Houten. 

 Bestuurslid (secretaris) Stichting Popcoalitie (zitting name o.a. namens VNPF), Amsterdam. 

 Bestuurslid (penningmeester) Federatie Cultuur (zitting name namens VNPF), Amsterdam.  

 Lid Raad van Advies Nederlands Letterenfonds, Amsterdam. 

 Lid Geschillencommissie Auteursrechten zakelijk, Den Haag. 
  



Pagina 8 van 17 
 

JAARREKENING 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (na resultaatbestemming)

bedragen in EUR toelichting 31-12-2019 31-12-2018

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 1. 43.482 60.572

Liquide middelen 2. 266.221 192.700

309.703 253.272

totaal ACTIVA 309.703 253.272

PASSIVA toelichting 31-12-2019 31-12-2018

Eigen vermogen

Algemene reserve 3. 185.803 168.153

Bestemmingsreserves 4. 33.188 33.188

218.991 201.341

Kortlopende schulden 5. 90.712 51.931

totaal PASSIVA 309.703 253.272
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DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Bedragen in EUR toelichting 2019 2019 2018

werkelijk begroot werkelijk

BATEN

VNPF-lidmaatschapscontributies 6. 254.438 263.694 252.412

VNPF-ledenbijeenkomsten 7. 113.286 103.500 97.015

Branchedata 8. 17.344 16.750 16.815

Marketingbijdragen 9. 38.582 30.000 27.660

Sena, bijdragen van VNPF-leden 10. 65.858 71.453 62.916

Overige inkomsten 11. 17.596 15.380 8.935

TOTALE BATEN 507.104 500.777 465.753

LASTEN

Personeelskosten 12. 208.955 223.123 199.142

Algemene bedrijfslasten 13. 63.430 64.262 87.162

Activiteitenlasten 14. 217.069 211.474 212.087

TOTALE LASTEN 489.454 498.859 498.391

SALDO uit gewone bedrijfsvoering 17.650 1.918 -32.638

Rentebaten en rentelasten 15. 0 0 20

RESULTAAT 17.650 1.918 -32.618

Resultaatbestemming:

Mutatie algemene reserve 17.650 5.801 -7.426

Mutatie website en automatisering 0 0 5.000

Mutatie lobby Issues 0 0 12.888

Mutatie doorstart WWJK 0 0 -7.878

Mutatie bestemmingsreserve Verhuizing 2018 0 0 -9.503

Mutatie bestemmingsreserve oraniseren ledendagen gem. verk. 0 0 -10.000

Mutatie bestemmingsreserve PAS 0 0 -14.134

Mutatie begeleiding VAR/WDBA dossier 0 0 -1.565

Mutatie algemene reserve 17.650 5.801 -32.618
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Algemene toelichting 
 
Bedrijfsgegevens        
De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 40597258.       
        
Bedrijfsactiviteiten        
De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) behartigt de collectieve belangen van de poppodia 
en -festivals van Nederland. Daarnaast streeft het naar bevordering van popmuziek als podiumkunst, 
professionalisering van de popsector en de ontwikkeling en verbreding van de programmering van poppodia en 
-festivals. 
De VNPF bestaat sinds 30 november 1993 (opgericht onder de naam Vereniging Nederlandse Poppodia - VNP 
en sinds mei 2006 VNPF) en heeft in januari 2020 109 leden. 
      
Algemeen        
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en in overeenstemming met de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640.         
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende 
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 
nominale waarde.        
      
De vorderingen betreffen vorderingen met een looptijd korter dan een jaar. De vorderingen worden 
gewaardeerd tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico voor 
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de vorderingen. 
        
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, 
ter vrije beschikking van de vereniging.         
        
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste 
verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
           
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat        
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend 
aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum 
zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden
    
Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten 
onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 
 
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten 
en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 
    
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -
kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.  
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Toelichting afwijkingen begroting en resultaat 
 
De opvallendste afwijkingen in het resultaat ten opzichte van de begrote baten worden hieronder toegelicht. 
De cijfers in de onderstaande tekst corresponderen met de cijfers genoemd in de staat van baten en lasten 
over 2019 op pagina 9 van dit jaarverslag.

BATEN

VNPF-Lidmaatschapscontributie (6)
Deze baten zijn 3,5% minder dan begroot.
Het aantal nieuwe leden groeit niet zo hard als verwacht en begroot. Ledenwerving blijft een lastig SMART te 
formuleren activiteit. Het organisatieontwerp van potentiele leden is over het algemeen een wat minder vast 
gegeven. Hetgeen het doen besluiten tot lidmaatschap zowel in besluitvorming als in kosten belemmert.

VNPF-Ledenbijeenkomsten (7)
Deze baten zijn 9,5% hoger dan begroot.
De stijging van de opbrengsten van de ledendagen in 2019 is te zijn te verklaren door de hogere opbrengsten 
van het Congres Podia Festivals Evenementen.

Marketingbijdragen (9)
Deze baten zijn 28,6% hoger dan begroot.
De marketingbijdragen, die de VNPF ontvangt als onderdeel van de ledenvoordeel-afspraken met 
toeleveranciers, zijn in 2019 toegenomen door de groei in het gebruik van deze ledenvoordeelpakketten. De 
groei is met name te verklaren door de toegenomen afname van de collectieve zorgverzekeringen.

Sena, bijdragen van VNPF-leden (10)
Deze baten zijn 8% lager dan begroot.
Het verschil tussen de begroting 2019 en de realisatie 2019 is te verklaren door dat het deel van de 
vergoedingskorting voorkomend uit de collectieve licentie als inkomsten waren begroot. Het verschil staat op 
de balans als onderdeel van de nog te betalen kosten (Kortlopende schulden).

Overige inkomsten (11)
De opbrengst van de overige inkomsten zijn 14,4% hoger dan begroot.
Dat komt door een bijdrage van Kunsten ’92 voor het uitvoeren van een deel van de Arbeidsmarktagenda.
 
De totale baten laten in de realisatie 2019 een stijging zien van 1,3% ten opzichte van de begroting van 2019. 
 
       
LASTEN        
        
Personeelskosten (12)       
De personeelslasten waren 6% lager dan begroot.        
De afname van de personeelslasten t.o.v. de begroting 2019 is te verklaren door het onbetaalde 
ouderschapsverlof dat 1 september 2019 is ingegaan voor een van de bureaumedewerkers. Daarnaast is er 
ziektegeld uitgekeerd via de arbeidsongeschiktheidsverzekering vanwege het ziekteverzuim van één van de 
medewerkers. De mutatie vakantietoeslag en -dagen wordt nooit begroot. Verder wordt er bij de begroting 
altijd uitgegaan van een percentage sociale lasten die ruim genoeg is om de kosten te dekken. Dat Wordt dus 
altijd iets te ruim begroot om niet voor verrassingen te komen staan.      
 
Algemene bedrijfslasten (13)      
Deze lasten zijn 1,3 % lager dan begroot.        
De algemene bedrijfslasten zijn in de realisatie 2019 lasten zijn lager dan begroot, dat is met name te verklaren 
door het in 2019 niet hebben van afschrijvingen. Er waren investeringen gepland voor een nieuwe website en 
een nieuwe huisstijl. Door de drukte van het congres in 2019 is dat uitgesteld. Daarnaast was bij het begroten 
rekening gehouden met een hogere huurstijging. Omdat er meer rekeningen zijn geopend bij verschillende 
banken was in de begroting ook rekening gehouden met hogere bankkosten. Dit bleek niet nodig. 
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Activiteitenlasten (14)       
De activiteitenlasten zijn 2,6% hoger dan begroot.        
Dat is met name te verklaren door stijging van de kosten voor het congres. Daarnaast was het bedrag dat de 
VNPF in 2019 afdroeg aan Sena voor VNPF-podia hoger dan begroot. Dit wordt altijd begroot aan de hand van 
wat er het voorgaande jaar is afgedragen. De grondslag is openbare bars aanwezig in het desbetreffende 
gebouw. Het aantal bars wordt jaarlijks uitgevraagd via het Poppodium Analyse Systeem. Het is lastig te 
bedenken of nieuwe leden direct willen participeren in de collectieve licentie met Sena, en zo ja hoeveel bars 
ze dan hebben.            
 
De totale lasten laten in de realisatie van 2019 een daling zien van 1,9% t.o.v. de begroting van 2019. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2019 – ACTIVA 
 

 
 
 
 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (bedragen in EUR)

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018

1. Vorderingen

Borg (huisvesting) 3.465 3.465

Debiteuren 1.404 12.105

Nog te ontvangen bedragen 35.759 43.682

Vooruit betaalde bedragen 2.854 1.320

43.482 60.572

2. Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 137.758 24.245

Rabobank spaarrekening 28.463 68.455

Triodos Bank 100.000 100.000

266.221 192.700

De liquide middelen zijn vrij opeisbaar.
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Toelichting op de balans per 31 december 2019 – PASSIVA 
 

 

PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018

3. Algemene reserve

Algemene reserve per 1 januari 168.153 175.579

Resultaat boekjaar 17.650 -7.426

185.803 168.153

4. Bestemmingsreserves

PAS Module Publieksonderzoek

Stand per 1 januari 5.000 19.134

Mutatie 0 -14.134

5.000 5.000

Website / automatisering

Stand per 1 januari 10.000 5.000

Mutatie 0 5.000

10.000 10.000

Lobby Issues

Stand per 1 januari 12.888 7.878

Mutatie 0 -7.878

Mutatie 0 12.888

12.888 12.888

Te organiseren serie ledendagen gemeenteraads verkiezingen

Stand per 1 januari 0 10.000

Mutatie 0 -10.000

0 0

Oprichting stichting WWJK

Stand per 1 januari 2.000 2.000

Mutatie 0 0

2.000 2.000

Begeleiding VAR / WDBA dossier

Stand per 1 januari 0 1.565

Mutatie 0 -1.565

0 0

VNPF-bestuursevaluatie

Stand per 1 januari 3.300 3.300

Mutatie 0 0

3.300 3.300

Verhuizing VNPF-kantoor 2018

Stand per 1 januari 0 9.503

Mutatie 0 -9.503

0 0

Totaal bestemmingsreserves 33.188 33.188

5. Kortlopende schulden

Crediteuren 11.521 7.450

Nog te betalen kosten 60.476 15.808

Loonheffingen en pensioenpremies 0 5.111

Omzetbelasting 10.377 11.527

Vakantietoeslag en vakantiedagen 8.338 12.035

90.712 51.931
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen     
   
De VNPF huurt kantoorruimte, waarvoor een huurverplichting is aangegaan in 2018.     
De aanvangsprijs van het gehuurde kantoorpand aan de Bataviastraat te Amsterdam bedraagt op de 
ingangsdatum op jaarbasis € 9.600,- (zegge negenduizend zeshonderd euro). De huurprijs is als volgt 
opgebouwd: circa 73,9 m2 kantoorruimte ad circa € 129,90 per m2 per jaar = € 9.600,- Over het gehuurde 
wordt omzetbelasting in rekening gebracht.   
       
Deze huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van 3 (drie) jaar en loopt derhalve tot en met 30 juni 
2021. Na het verstrijken van deze periode wordt deze overeenkomst aansluitend verlengd voor een volgende 
periode van 3 (drie) jaar, derhalve tot en met 30 juni 2024. Hierna wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend 
voor aansluitende periodes van telkens 1 (één) jaar.        
        
Gebeurtenissen na balansdatum        
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op deze verantwoording.  
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 - BATEN 
 
 

 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 (bedragen in EUR)

BATEN 2019 2019 2018

werkelijk begroot werkelijk

6. VNPF-lidmaatschapscontributie 254.438 263.694 252.412

7. VNPF-ledenbijeenkomsten

Diverse ledenbijeenkomsten 5.690 8.500 19.055

VNPF Congres 107.596 95.000 77.960

113.286 103.500 97.015

8. Branchedata 17.344 16.750 16.815

9. Marketingbijdragen 38.582 30.000 27.660

10. Sena, bijdragen VNPF-leden 65.858 71.453 62.916

11. Overige inkomsten 17.596 15.380 8.935
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 - LASTEN 
 

 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 (bedragen in EUR)

LASTEN 2019 2019 2018

werkelijk begroot werkelijk

12. Personeelskosten

Salaris 163.587 165.110 147.397

Sociale lasten 28.056 29.258 26.457

Pensioenpremie 18.861 19.505 17.103

Mutatie vakantietoeslag en -dagen -3.696 0 1.393

Ontvangen ziekengeld -3.101 0 0

Overige personeelskosten 5.248 9.250 6.792

208.955 223.123 199.142

Personele bezetting gemiddeld in 2019 fte fte fte

Fte vast in dienst 3,15 3,2 3,01

Fte tijdelijk in dienst 0,72 0,7 0,35

3,87 3,87 3,36

13. Algemene bedrijfslasten

Huisvesting 13.250 15.629 27.797

Kantoorkosten 18.921 16.800 15.362

Adviseringskosten 30.887 24.500 43.748

Bankkosten 372 1.000 255

Afschrijvingen 0 6.333 0

63.430 64.262 87.162

14. Activiteitenlasten 

Communicatie 6.767 8.100 9.516

Leden-bijeenkomsten 128.381 120.000 117.969

Pas - Branchegegevens 15.730 15.700 16.991

Sena afdracht door VNPF 65.858 63.734 62.916

Overige kosten 333 3.940 4.695

217.069 211.474 212.087

15. Rentebaten en rentelasten 0 0 20

A. Ruurd Bierman, voorzitter

B. Cok Buijs, penningmeester
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