Algemene Ledenvergadering BD-Vereniging
Agenda
1. Behandeling jaarverslag 2008
2. Goedkeuring jaarcijfers 2008
3. Begroting 2009
4. Verkiezing bestuursleden
Karin Stolk is kandidaat
5. Afscheid Maria van Boxtel
6. Rondvraag en sluiting

Jaarverslag 2008
Bureau
2008 was het jaar waarin het bureau van
de BD-Vereniging opnieuw opgebouwd is op
de Warmonderhof, te Dronten. Bram Gordijn
is per 1 februari 2008 als nieuwe financieel
- administratief medewerker begonnen en
heeft inmiddels een vast dienstverband. Per
15 april 2008 is Onno Bakker als secretaris
aangenomen. Helaas is zijn tijdelijk dienstverband na een jaar niet verlengd.
Het vergde veel energie om zowel een
nieuwe ledenadministratie als een nieuwe
boekhouding op te bouwen. Dat was echter sowieso hard nodig om een en ander in
overeenstemming te brengen met de werkelijkheid en doelstellingen van de Vereniging.
De situatie wat betreft de lidmaatschappen
ziet er als volgt uit:
Het aantal gewone leden is nagenoeg gelijk
gebleven. Datzelfde geldt voor het aantal
uitgebreid leden. Bij de gewone leden zijn
er wel 25 nieuwe leden bijgekomen. 25
beroepsleden en uitgebreid leden hebben

hun lidmaatschap omgezet in een gewoon
lidmaatschap. Van 59 leden is dus hun lidmaatschap beëindigd. Bij de beroepsleden
zijn vooral de verwerkers, waarvan er veel
voorheen vanwege hun Demeter-licentie op
de lijst stonden, afgevallen. Langzaamaan
begint het initiatief van gekoppelde leden
weerklank te krijgen.
Bij de gewone leden stond een aanzienlijk
deel geadministreerd als ‘meneer/mevrouw’
of als ‘meneer en mevrouw’. Aangezien de
Vereniging een vereniging van mensen is,
waarbij eenieder individueel lid is hebben
we actie ondernomen om in deze gevallen
duidelijkheid over het lidmaatschap te verkrijgen. Helaas heeft deze actie ook teleurstelling bij sommige leden opgeroepen. Wat
ons betreft is het nog steeds mogelijk dat de
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tweede persoon zich als lid meldt en wanneer financiën een bezwaar opleveren kan
dat zonder verdere kosten.

Bestuur
Het bestuur werd het afgelopen jaar kleiner
door het vertrek eind 2008 van Inge Schwagermann met haar partner naar Zweden. In
Zweden zijn zij een biologisch dynamische
tuinderij begonnen als deel van een groter
bedrijf. Maria van Boxtel heeft de toegestane twee termijnen volbracht en treedt
de komende Algemene Ledenvergadering
af. Gelukkig zijn er drie nieuwe kandidaat
bestuursleden, die het bestuur komen versterken. Karin Stolk heeft in 2008 al deelgenomen aan het bestuur en is nu ook verkiesbaar. Isabel Duinisveld en Ronald van
Marlen draaien mee op
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eens te zijn. Een bezwaar echter maakt duidelijk dat er nog verder iets verzorgd moet
worden. Veel zaken worden tussen de vergaderingen door per mail aan de andere bestuursleden voorgelegd en op basis van de
reacties besluit de initiatiefnemer hoe een
vervolgstap eruit ziet. Dit werkte prettig.
Voeding
De samenwerking van Ilse van den Bosch,
medewerkster voeding voor 1 dag/week
met ‘De smaak te pakken’ bij het realiseren
van de FamilieLandDagen is helaas beperkt
gebleven tot de happening tijdens de Jaarvergadering. Het dienstverband met Ilse is
beëindigd. Zij is met zwangerschapsverlof
gegaan en heeft een gezonde dochter gekregen. Zij werkt nu freelance. Een terugkerende activiteit van haar is het schrijven van
de rubriek dynamische voeding in DP.
Dynamisch Perspectief
Met de inzet van velen zijn er opnieuw vijf
nummers van Dynamisch Perspectief verschenen, de eerste drie nummers onder leiding van Albert de Vries, en nummer 4 en
5 met Onno Bakker als hoofdredacteur. De
redactie heeft zich ingezet voor een goede
balans tussen verschillende onderwerpen:
de praktijk (Dynamisch Portret), voeding
(Dynamische Keuken), antroposofie (onder
andere een serie over ‘Grondgedachten’),
preparatennieuws, de bijenwereld, verenigingsnieuws en informatie over allerlei activiteiten.
Preparatenwerkgroep
De verhuizing van het kantoor en de uitvalsbasis van de preparatenwerkgroep van de
Kraaybeekerhof naar Stichting De Weder-
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kerigheid (op terrein De Reehorst, naast NS
station Driebergen-Zeist) vond halverwege
het jaar plaats.
Er zijn preparaten gemaakt op De Reehorst
en Kraaybeekerhof (Driebergen). Daarnaast
is er door Adrie Maas, Jola Meijer en Willem Bonger begeleid bij het zelf maken van
preparaten op Nieuw Bromo (Groningen) en
bij De Kraanvogel (Noord-Brabant). Hiermee
werd een begin gemaakt om het nieuwe beleid te concretiseren. Dat beleid is om in de
loop van een aantal jaren te komen tot een
verdere spreiding van het maken van de preparaten en een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokken boeren en tuinders
i.p.v. een centrale productie.
Christian von Wistinghaussen, bij wie, in
geval van tekorten, preparaten werden bijbesteld, is afgelopen jaar overleden. De excursie
in 2007, om deze man met zijn rijke ervaring
te ontmoeten, was dus nog net op tijd.
Vanuit het bestuur heb ik regelmatig met de
groep overleg gehad en hebben we inhoudelijk gewerkt met behulp van ‘inlevend waarnemen’ aan de preparaten. De werkgroep
doet elke maand aan studie.
Er zijn verder twee groepen in Zeeland en
Friesland actief geweest die met financiële ondersteuning van de vereniging aan de
preparaten gewerkt hebben.
Activiteiten
De Winterconferentie op de Warmonderhof
Tijdsbesteding in % als basis voor
te verdelen kosten

V E R E N I G I N G
was weer een drukbezocht ontmoetingsmoment in de winter. Onder leiding van Joke
Bloksma en met ondersteuning van Jaap
Vermuë is het project BD-beroepsontwikkeling gecontinueerd. In dit project voor beroepsleden wordt aan intervisie en coaching
gewerkt. Er is ondersteuning gegeven aan
de Vereniging van Natuurvoedingsconsulenten voor het organiseren van een themadag
rond vet. Er is ondersteuning gegeven aan
het project ‘Moderne Paardentractie’ op de
Warmonderhof. De Stichting Omslag heeft
een bijdrage gekregen voor haar project
‘Zaaiers’. In deze DVD wordt een moedige
poging ondernomen om de helende werking
van zorgboerderijen te verbeelden.
Het project ‘Ondernemen volgens Pergola’
kreeg ook een bijdrage van de BD-Vereniging en is afgesloten met een inspirerende
conferentie in december 2008.
Namens het bestuur,
Albert de Vries, voorzitter

Financieel verslag en
begroting op te vragen
Van grote invloed op de jaarcijfers is de voor
2008 begrote en ook daadwerkelijk binnengekomen erfenis van Fam. Veldhuyzen. Deze
erfenis kwam door overlijden van de vruchtgebruikster ter beschikking. Het uiteinderesultaat
2007

begroting
2008

resultaat
2008

begroting
2009

Onderzoek & Ontwikkeling

40%

45%

12%

40%

Dynamisch Perspectief

15%

20%

28%

20%

Verenigingssecretariaat

45%

35%

60%

40%

Jaarcijfers

resultaat
2007

begroting
2008

resultaat
2008

begroting
2009

90.247

90.000

87.170

90.000

3.596

4.000

2.360

3.000

Vereniging DP, Preparaten & Secretariaat
1. Baten

Contributie

2.

Advertenties DP

3.

Verkoop preparaten

9.955

10.000

9.035

10.000

4.

Overige baten

2.192

2.000

1.896

2.000
105.000

105.990

106.000

100.461

6. Lasten

5.
Dynamisch Perspectief

35.408

37.500

50.801

42.700

7.

Verenigingssecretariaat

28.538

25.000

48.277

39.000

8.823

8.

Preparaten

9.

Onderzoek & Ontwikkeling

10.
11. Winst/Verlies

7.681

9.000

34.363

34.500

9.000

105.990

106.000

107.901

105.000

0

0

-7.440

0

19.325

120.000

125.377

10.000

5.196

5.000

3.989

5.000

14.300

Willy Schilthuisfonds
12. Baten

Giften, legaten

13.

Rente

14. Lasten

Onderzoek & Ontwikkeling

15. Toevoeging/Afname reserve
lijke resultaat is nagenoeg conform de begroting, waarbij er op deelposten wel grote
verschillen zijn. Deze verschillen worden o.a.
veroorzaakt door een grote afwijking van in
de urenbesteding. Het ‘kantoor’ vroeg veel
tijd en aan Onderzoek & Ontwikkeling is veel
minder tijd besteed dan begroot.
Toelichting jaarcijfers 2008
Vooral bij de lasten van de directe vereni-

24.521

125.000

129.366

15.000

25.549

42.500

37.002

46.500

-1.028

82.500

92.364

-31.500

gingsactiviteiten (Dynamisch Perspectief en
secretariaat, resp. 6. en 8.) zijn er grote verschuivingen ten opzichte van de begroting.
Dit komt omdat er op basis van de andere
tijdsbesteding meer kosten toegerekend zijn.
Er bleef vanuit de directe verenigingsinkomsten dan ook geen ruimte voor Onderzoek
& Ontwikkeling (9.). Er werd binnen dit deel
van de vereniging zelfs een verlies geleden

van ruim € 10.000,- (11.). Vanuit het Willy
Schilthuisfonds was er juist wel ruimte voor
Onderzoek & Ontwikkeling (12. en 13.). Er
kon aan het Fonds zelfs nog € 10.000,- meer
worden toegevoegd, dan begroot (15.).
De toe- en afnames vindt u terug in onderstaande balans, bij respectievelijk 22. en
21..
Toelichting op de balans
Bij de inrichting van het kantoor zijn zowel
meubelen als computerapparatuur aangeschaft. De balanswaarde staat onder vaste
activa opgenomen (16.). De meubelen worden in 10 jaar afgeschreven, de computerapparatuur in 5 jaar.
De voorraad (18.) is de voorraad preparaten.
Als waarde wordt genomen de waarde van
de ingekochte en nog niet verkochte preparaten. De eigen productie krijgt pas zijn economische waarde wanneer porties afgepakt
en verstuurd worden.
De vorderingen (19.) zijn aan het eind van
het jaar hoger dan aan het begin in verband
met een nog te ontvangen deel van de erfenis (€ 17.000,-).
De crediteuren (20.) zijn aan het eind van
het jaar hoger dan aan het begin in verband
met verrekening met Stichting Demeter van
pensioenkosten en onterecht bij ons binnengekomen betalingen (in totaal € 24.000,-).

Foto: Philippe Vélez McIntyre
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Balans

1-1-2008 31-12-2008

Activa
16. Vaste activa
17. Waarborgen

500

18. Voorraad

4.134

2.775

19. Vorderingen

9.569

34.859

136.072

209.358

150.225

261.627

Passiva
21.

W. Schilthuisfonds

22. Algemene reserve
23. Crediteuren

V E R E N I G I N G

Specificatie lasten
Lasten

resultaat
2007

begroting
2008

resultaat
2008

begroting
2009

24. Te verdelen Personeelskosten

44.363

52.500

56.359

50.000

14.135
450

20. Liquide middelen

D E

62.857

155.221

69.853

62.413

17.515

43.993

150.225

261.627

25. Te verdelen Huisvestingskosten

5.202

6.000

6.249

6.500

26. Te verdelen Kantoorkosten

9.485

12.000

12.659

12.000

25.131

25.000

28.270

28.000

7.681

9.000

8.823

9.000

8.565

4.000

4.094

4.000

11.070

20.000

27. Drukkosten DP
8.

Preparaten

28. O&O Conferenties, jaarvergadering
29. O&O PR
30. O&O BD-beroepsontwikkeling
31.

O&O Preparatendagen/cursus/publ.

2.733

2.000

12.065

24.000

2.000

506

2.000

425

8.000

32. O&O Projecten leden

9.585

7.000

11.756

7.000

33. Te verdelen Algemene kosten

6.222

5.000

5.198

5.000

131.538 148.500 144.903 151.500
Toelichting specificatie naar kostensoort
Zichtbaar wordt in dit overzicht dat bij
Onderzoek & Ontwikkeling de kosten voor
BD-beroepsontwikkeling veel lager zijn gebleven dan begroot. Dit komt omdat onze
ambities om dit project uit te breiden van
boeren beroepsleden naar andere beroepsleden, zoals winkeliers, koks, en anderen, niet
waar gemaakt zijn.
Het bedrag voor de overige projecten die, in
het kader van Onderzoek & Ontwikkeling,
ondersteund zijn, is hoger dan begroot, omdat er meer projecten ondersteund zijn dan
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voorzien.
Toelichting begroting 2009
We gaan er vanuit dat er in 2009 vooral
weer meer tijd aan Onderzoek & Ontwikkeling besteed gaat worden. Dat geldt in
eerste instantie voor de uitbreiding van het
project BD-beroepsontwikkeling. De lasten
voor Dynamisch Perspectief en het Verenigingssecretariaat zullen daarmee afnemen.
Er wordt niet opnieuw een grote erfenis verwacht en de giften en legaten zijn dan ook
begroot op de gebruikelijke € 10.000,-.

Er wordt dan flink ingeteerd op het Willy
Schilthuisfonds. Dat zou op deze voet drie
tot vier jaar volgehouden kunnen worden.
In die tijd moeten die inspanningen ook
geleid hebben tot een toegenomen aantal
beroepsleden, waarmee de inkomstenkant
stabiel verder toeneemt.
Albert de Vries, interim-penningmeester

