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I. Inleiding op exploitatierekening: gezond resultaat

Algemeen

• Er is een heel mooi positief resultaat behaald.

• Dat is een positief onder de omstandigheden van enerzijds bezuinigingen van 20% op het 

officemanagement en anderzijds het feit dat een kwart van de leden niet bij de eerste oproep 

het lidmaatschapsgeld betaalt. 

• De kosten zijn laag gehouden door samenwerking met andere organisaties en een belangrijke 

samenwerking met Instituut Clingendael waarin kosten structureel gedeeld worden voor 

geselecteerde bijeenkomsten.

• Daarnaast mag het NGIZ zich sterk verheugen in het aanhoudend financieel support van het 

Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds, de Gravin Van Bylandt Stichting en het Ministerie van 

Buitenlande Zaken. Zonder deze fondsen zou het NGIZ niet kunnen voortbestaan. 

Inkomsten

• In 2016 is een nieuwe post geïntroduceerd: kaartverkoop. De opbrengsten van de kaartverkoop 

komen alleen nog maar voort uit de Club Clingendael bijeenkomsten. De bedoeling was dat er in 

de toekomst ook voor (geselecteerde) reguliere bijeenkomsten kaarten (o.a. voor niet-leden) 

verkocht zouden kunnen worden. Echter de samenwerking (co-productie) met andere 

organisaties rondom bijeenkomsten leidden vaak tot een open karakter en vrije toegankelijkheid,

naast disproportioneel veel praktische lastigheden om een simpele kaartverkoop te realiseren. 

Deze opbrengsten zijn in 2017 dus niet gegroeid. 

• In 2017 zijn via de acceptgiro die digitaal wordt verzonden de leden met een 

betalingsachterstand ook weer opgeroepen deze te voldoen. Desondanks is dit een tegenvallend 

resultaat. 

• Van de 565 leden die lidmaatschap betalen (602 minus niet-betalende leden zoals ereleden en 

partnerorganisaties), hebben in 2017 158 leden niet betaald, waarvan ruim het merendeel het 

verzoek per digitale acceptgiro ontvangt (128), en niet per incasso. Het officemanagement tracht 

huidige leden daarom te overtuigen zich te registreren voor een automatische machtiging, wat 

inmiddels een voorwaarde is bij huidige aanvang van het lidmaatschap. 

• De bijdrage (en daarmee maximale kosten) van de arbeidstijd voor het officemanagement is door

bezuinigingen op Instituut Clingendael verlaagd naar 16.000 euro. Het officemanagement kan tot

dat bedrag tijd schrijven onder vooraf gestelde randvoorwaarden. 

Uitgaven

• De uitgaven voor reguliere bijeenkomsten Den Haag zijn gestegen t.o.v. 2016 toen de meeste 

kosten voor het lustrum bestemd waren. 

• De kosten van de lokale afdelingen zijn gestegen wat een positieve ontwikkeling is want dit 

reflecteert de toegenomen activiteit van de afdelingen en de oprichting van een nieuwe afdeling 

(Leiden)

• De kosten voor communicatie zijn fors gestegen omdat er meer gebruik wordt gemaakt van 

betaalde online campagnes, er structurele investeringen zijn gedaan in het onderhoud van de 

website én omdat communicatie kosten veel meer dan voorgaande jaren separaat inzichtelijk 

worden gemaakt.  

• Er is in 2017 geen Genootschapsprijs georganiseerd vanwege capaciteitstekort

• De kosten voor de Van Bylandtcyclus zijn gestegen omdat deze voor het eerst nauwkeurig 

separaat inzichtelijk zijn gemaakt. 
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II. Exploitatierekening

NGIZ Financieel Jaarverslag 2017      3



III. Balans

Toelichting

• Er zijn veel liquide middelen: de financiële basis is goed. Er kan veel geïnvesteerd worden in de 

toekomst van het NGIZ als een strategisch plan daar aanleiding toe geeft. 

• Het fonds voor bijzondere leerstoelen kan worden opgeheven. 
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IV. Onderbouwing balans
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Toelichting onderbouwing balans

• Het TPG depot 665 betreft een bedrag (665) dat ooit aan de post is betaald als depot van waaruit

mailings worden betaald (frankeermachine). Hier wordt geen gebruik van gemaakt. In 2017 is dit 

depot opgezegd en teruggestort op de rekening courant. 

• De post ‘contributie en donatie, voorziening’ bestaat uit facturen die NGIZ heeft gestuurd naar 

samenwerkingspartners voor de gezamenlijke organisatie van evenementen (en het delen van de

kosten). Deze facturen zijn opgenomen bij baten als realisatie, maar niet betaald in 2017. 

Inmiddels zijn deze facturen wel betaald in 2018 (en mogen dus niet in de realisatie van 2018 

worden meegenomen). 

• De stand van de geldmiddelen voor de ING rekening courant is de stand op 29 januari 2018 

genomen (datum eerste afschrift) omdat alle mutaties in de eerste maand van 2018 nog 

betrekking hadden op 2017. 

• De te betalen post ‘leerstoelen’ van 4500 is bestemd voor drie leerstoelen. Er is er 1 komen te 

vervallen waardoor over 2016 slechts 3000 euro is betaald. De resterende 1500 euro zijn in 2017 

toegevoegd aan de baten. Er is weer een nieuwe schuld opgenomen omdat de leerstoelen over 

2017 niet in 2017 zijn betaald. 

• De kascontrolecommissie heeft bij de controle over 2016 verzocht te onderzoeken of het 

mogelijk is de volledige achterstand van de contributie op te nemen als vordering. Naar 

aanleiding hiervan is het ledenbestand opgeschoond waarbij leden met een achterstandbetaling 

die verder reikt dan 2014, na het uitblijven van het effect van een betalingsherinnering, 

verwijderd uit het ledenbestand. Dit geeft een meer helder beeld van de totale 

betalingsachterstand. Het bestuur heeft echter besloten de achterstand niet als vordering op te 

nemen omdat de onzekerheid over betaling te groot is. Dit is dus enerzijds een conservatieve 

maatregel (niet rijk rekenen) en deel een praktische (opnemen als vordering levert veel 

administratief werk op, maar zorgt er niet voor dat wanbetalers betalen).
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V. Colofon

Penningmeester 2017

Dhr. Armand F.M. van de Laar

Kascontrolecommissie 2017

Dhr. Berend Stuit

Dhr. Hans Helbes

Officemanagement (beheer financiële administratie en uitvoering bankzaken)

Mw. Christine Bakker

’s-Gravenhage

Juni 2018
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