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I. Algemeen 

De Vereniging is opgericht op 28 december 1999 te Amsterdam en ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 634127809. 

De Vereniging stelt zich, conform artikel 1 van de Statuten, ten doel: 

“het bevorderen van het maatschappelijk besef van de onaanvaardbaarheid van 

corruptie door het doen van onderzoek, het verstrekken van informatie omtrent 

corruptie in het algemeen, en het ondersteunen van initiatieven die de integriteit van de 

Nederlandse samenleving bevorderen; 

het bijdragen aan de doelstellingen van de internationale beweging van de ‘Verein’ 

Transparency International EV gevestigd te Berlijn.” 

 

II. Resultaat 2013 

 

Resultaat 2013:   € 22.481  Resultaat 2012:   € 8.837

  

Vermogensstand 2013: € 34.365  Vermogensstand 2012:  € 11.884 
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III. Balans 

 

Per 31 december 2013 2012 

 
€ € 

   
VASTE ACTIVA 

  
Immateriële vaste activa - - 

Materiële vaste activa - - 

   
VLOTTENDE ACTIVA 

  
Voorraden - - 

Vorderingen – Algemeen 1.300 - 

Vorderingen uit hoofde van NIS 12.719 22.595 

Liquiditeiten 63.688 25.949 

   
TOTAAL ACTIVA 77.707 48.544 

 
    

   
EIGEN VERMOGEN: 

  
Kapitaal 34.365 11.884 

   
VOORZIENINGEN 

  
Voorziening voor NIS Project 18.847 18.847 

   
LANGLOPENDE SCHULDEN: 

  
Opgenomen leningen - - 

   
KORTLOPENDE SCHULDEN: 

  
Voorschotten NIS Project 

  
Uitstaande facturen uit hoofde van NIS 11.164 11.164 

Uitgaven ten behoeve van NIS (in 2013)  - 1.579 

Vooruit ontvangen contributie 2IF leden  5.000 - 

Overige schulden en overlopende 

passiva 
8.331 5.070 

 
    

   
Totaal Kortlopende Schulden 24.495 17.813 

   

 
    

TOTAAL PASSIVA  77.707 48.544 
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IV. Winst en verliesrekening 

 

Boekjaar 2013 2012 

 
€ € 

   
Opbrengsten 

  
Contributiebijdragen 5.050 3.900 

Donaties 17.700 3.238 

Ontvangsten TI-S (onder meer 

Shell) 
7.500 11.081 

Subsidies NIS Project   2.124 98.233 

 
    

   
Totaal opbrengsten 32.374 116.452 

     
Kosten 

Personeelskosten 4.917 1.391 

Bestuurskosten en reiskosten 2.773 2.683 

Kosten NIS Project – in boekjaar 

gemaakt  
- 92.386 

Projectkosten – Overig  -  3.644 

Bankkosten 144 154 

Huur kantoor 1.800 - 

Algemene kosten 259 1.509 

 
    

   
Som der kosten 9.893 101.767 

     

 
Saldo inkomsten en uitgaven 22.481 14.685 

   
Overschot op NIS Project – naar 

voorziening 
 - 5.847 

 
    

   
Exploitatieresultaat 22.481 8.837 
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V.  Toelichting 

 

1. Waarderingsgrondslagen 

Onder de niet-materiële vaste activa vallen de website en het logo van de Vereniging. 

Met name sinds de aanvang van het NIS project, bezit de Vereniging een aantal roerende 

goederen, zoals computers en printers en een projector met scherm. Deze zijn allen direct op € 

0 afgewaardeerd. 

Voorraden, bestaande uit normale kantoorbenodigdheden, zijn eveneens op € 0 gewaardeerd. 

2. Personeelsbestand 

In februari 2013 is afscheid genomen van mevrouw M. van Hooijdonk, secretaresse ten 

behoeve van het NIS project. Vanaf september 2013 is op basis van een tijdelijk 

arbeidscontract mevrouw mr. A.B. Scheltema Beduin in dienst getreden. Zij verzorgt de 

ledenadministratie, website, communicatie en verzorgt het gehele bestuurssecretariaat.  

3.  Contributieheffing 

In 2013 werden individuele contributienota’s elektronisch verzonden aan de leden. Enkele 

leden kregen de contributienota per post toegezonden. Die leden die na de eerste uitnodiging 

hun contributie nog niet hebben voldaan, kregen een herhaald verzoek dit alsnog te doen. 

Behalve door middel van de ledenlijst werd tot begin 2013 geen aparte boekhouding gevoerd 

van contributies die nog zijn te voldoen. In 2013 is een ledenadministratie systeem in gebruik 

genomen waarin de contributieadministratie wordt gevoerd.  

4. Bijdragen aan kantoorhuur 

In 2013 heeft  de Vereniging gebruik gemaakt van een deel van de kantoorruimte van de 

(voormalig) penningmeester, de heer Van der Mandele. De huurtermijn per maand bedroeg € 

150,- per maand voor archiefruimte, postadres, telefoonlijn en verdere communicatie. De huur 

is per 1 juli 2014 beëindigd. Het bestuur beraadt zich op bij de ontwikkeling van TI-NL 

passende huisvesting. 

5.  NIS project 

De verschuldigde kosten aan Saxion Hogeschool (11.164 euro) zijn pas in medio 2014 

overgemaakt. Van TI-S ontvingen wij een reconciliatie met betrekking tot de afrekening van 

het NIS project (ENIS) met de Europese Commissie. Uit deze reconciliatie zou blijken dat wij 

nog 258 euro verschuldigd zouden zijn. In 2013 liep er een discussie met TI-S omtrent de 

finale afrekening, aangezien het bestuur van oordeel was dat nog circa 10.595 dient te worden 

ontvangen van TI-S inzake door de vereniging aan NIS bestede kosten. Inmiddels is deze 

discussie afgerond. In de eindafrekening in 2014 heeft TI-NL een bedrag van € 12.719 

ontvangen van TI-S. Het bedrag van 258 is betaald aan TI-S. 

6. Liquide middelen 

Deze post bestaat uit drie bankrekeningen, twee voor de Vereniging, waarvan één 

zogenoemde rekening courant rekening en één bedrijfsspaarrekening. Voorts wordt één 

rekening ten behoeve van het NIS Project aangehouden. Zodra de verrekeningen definitief 

hebben plaatsgevonden zal deze rekening worden opgeheven. Alle rekeningen worden 

gehouden bij de Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer, vestiging Voorburg.  
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7. Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit de cumulatieve toevoeging van het resultaat. 

8. Kapitaal en resultaat 

Stand per 1 januari 2013 € 11.884 

Exploitatieresultaat 2013 € 22.481 

Stand per 31 december 2013 € 34.365 

9.  Resultaat 

De baten en lasten van het boekjaar worden in de jaarrekening opgenomen, onverschillig of 

zij tot ontvangsten of uitgaven in dat boekjaar hebben geleid (art. 2:362 lid 5 BW).  De 

contributienota’s worden per email verzonden. Indien voorzieningen worden getroffen, dan 

worden deze bepaald per ultimo boekjaar. Wijzigingen in deze balanspost worden 

rechtstreeks in het resultaat verwerkt. 
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VI.  SPECIFICATIE  

 

Vorderingen en overlopende activa € 14.019 

 2013 

 

2012 

 € € 

Debiteuren - - 

Debiteuren contributie 1.300  

TI-S voor NIS Project 12.719 10.595 

Min. voor V&J voor NIS Project  - 12.000 

 14.019 22.595 

Liquide middelen € 63.688 

 2013 2012 

 

 € € 

Kas - - 

Rabobank R-C #NL42RABO0350072590 38.637 25.455 

Rabobank Bedrijfsspaar #NL24RABO1024269086 

Rabobank – NIS Project #NL28RABO0157570231 

25.000 

51 

 

494 

 63.688 25.949 

 

 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

Belastingen € 401 

De vereniging is gelet op de indiensttreding van personeel loonbelasting en premieheffing 

sociale verzekeringen verschuldigd. 

De Vereniging heeft de status van een de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), 

waarmee onder meer giften en donaties aan de Vereniging zonder heffing van het 

Schenkingsrecht kunnen worden gedaan. 

De Vereniging is bij de Belastingdienst ingeschreven onder RSIM Nummer 81.41.29.705. 

 

NIS project € 11.164 en € 12.719 

Dit betreft de laatste factuur van Saxion voor het uitgebrachte rapport alsmede uitgaven die in 

2012 zijn gedaan. Benadrukt moet worden dat de reeds uitgegeven bedragen welke 

gefinancierd zijn door TI-S onderworpen zijn aan een controle door TI-S. Indien daar bij zou 

blijken dat zij niet voldoen aan de door TI-S of de Europese Commissie gestelde normen, 

moeten zij uit andere bronnen worden betaald. 

Het door TI-S te vergoeden eindafrekening voor het NIS Project betreft € 12.719. Een 

verschil van waardering van de kosten tussen TI-S en TI-NL is in het voordeel van TI-NL 

uitgevallen (eerder was € 10.595 berekend). TI-NL verwacht derhalve in 2014 een 

totaalbedrag van € 12.719 te ontvangen. 



pagina - 8 - 

 

Er worden geen verdere uitgaven verwacht voor het NIS project. Wél is het mogelijk dat 

bepaalde kosten, ondanks alle voorzorgen, uiteindelijk toch niet door TI-S/EC zullen worden 

vergoed omdat zij niet zouden voldoen aan de eng gedefinieerde normen – dan wel dat TI-S 

de berekende nog uitstaande subsidie niet kan of wil uitbetalen. Tot het moment dat 

duidelijkheid is verkregen over de eindafrekening door TI-S inzake het NIS project blijft de 

voorziening in stand.  

 

Overlopende kosten € 8.331 

 

 2013 2012 

 € € 

Te betalen salaris december 

Te betalen loonbelasting/premieheffing 

Te betalen bankkosten 

1043 

401 

35 

33 

G.K. van der Mandele inzake huur 1.800 4.650 

Te betalen overige kosten 5.052 2.593 

 8.331 7.276 

 

Inkomsten € 32.374 

 2013 2012 

 € € 

Ontvangen contributies 3.750 3.900 

Ontvangen na balansdatum 1.300 - 

Ontvangen bijdragen derden 17.700 3.238 

Ontvangsten TI-S (Shell) 7.500 11.081 

Subsidies voor NIS Project 2.124 98.233 

 32.374 116.452 

 

De ontvangsten van het hoofdkantoor van Transparency International (TI-S) bestaan enerzijds 

uit een percentage (tot 2010 10% en sinds 2011 15%) dat TI-S uitbetaalt aan individuele 

Chapters uit donaties van bedrijven en andere instellingen uit het betrokken land. Dit is een 

informele regeling tussen TI-S en de verschillende Chapters. In 2012 ontving de Vereniging 

een nabetaling van € 2.500 over 2011 en € 7.500 over 2012. De regeling tussen Shell en TI-S 

loopt in beginsel tot en met 2014.  

In 2013 ontving de vereniging een prachtige bijdrage van Arcadis N.V. ter gelegenheid van 

hun 125 jarig jubileum. Het personeel van Arcadis N.V. koos onder andere Transparency 

International als doel en sportte daarvoor € 17.500 bij elkaar. Onze voorzitter heeft in 

aanwezigheid van prinses Beatrix de gift in ontvangst mogen nemen in het Concertgebouw in 

Amsterdam.  

 

Personeelskosten € 4.917 

Deze post betreft de salariskosten van mevrouw M. Van Hooijdonk en van mevrouw mr. A.B. 

Scheltema Beduin. 
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Bestuurskosten en reiskosten € 2.773  

 

 2013 2012 

 € € 

Kosten ALV 542 630 

Reis- en representatiekosten 2.231    2.053 

 2.773 2.683 

 

Kosten voor het bezoeken van de ledenvergaderingen van TI-S door bestuursleden van TI-

Nederland werden maar gedeeltelijk door TI-S vergoed. 

 

Bankkosten €144 

Dit zijn de periodieke kosten van de bankrekeningen bij de Rabobank. 

 

Huurkosten € 1.800 

 2013 2012 

 € € 

Huurkosten  1.800 600 

 1.800 600 

 

Algemene kosten € 259 

 2013 2012 

 € € 

Abonnementen - 24 

Algemene kosten 259 885 

 259 1.509 

 

Abonnementen betreffen de bijdrage aan de Kamer van Koophandel. 

 

 


