STICHTING VOOR ACTIEVE GEWELDLOOSHEID
‘Beweging voor Geweldloze Kracht’
SVAG, Postbus 288, 5280 AG Boxtel; tel.: 045 – 57 25 409
Email: info@geweldloosactief.nl
Bankrek.: NL93 INGB 0000 266551 / Fiscaal nr.: 0046.27.386
Internet: www.samenvoorvrede.nl / www.geweldlozekracht.nl

Boxtel, 22 januari 2015

Financiële verantwoording over 2014
Ter inleiding
Hierbij verstrekken wij, volgens de voorwaarden die zijn ingevoerd voor instellingen met de ANBI-status:
a) Staat van Baten en Lasten (1 januari – 31 dec. 2014) + toelichting
b) Balans (31 december 2014) + toelichting
c) Financiële prognose voor 2015 + toelichting.
Ter informatie willen wij hier aan toevoegen dat de boekhouding van de SVAG gebaseerd is op de bankafschriften van onze betaalrekening. Alle inkomsten en uitgaven zijn op de bankafschriften terug te vinden en
controleerbaar via daar aan toegevoegde verantwoordingen, declaraties en rekeningen. Er is geen betaalkas
en geen bankpas. Alles loopt via onze betaalrekening die door de bank wordt bijgehouden. Op basis van een
jaarlijkse uitsplitsing van inkomsten en uitgaven zijn de onderstaande overzichten samengesteld.
a) Staat van Baten en Lasten (1 januari – 31 dec. 2014) + toelichting
Inkomsten
donaties (1)
18057,95
terugontv. voorschot secr.kosten (2)
700,00
terugontv.teveel betaalde loonbelast.
63,00
terugontv.kosten secr.werk t.b.v.SKB(3) 391,43
Sevapur-kinderproject 2014 (4)
288,00

________

Uitgaven
bestuurskosten
359,67 (5)
loonkosten medewerker
7000,00
afdracht loonbelasting
2311,00
ziekengeld- risico-verzeker.via ASR
82,28
pensioenverzekering via ASR
1772,81
- totaal t.b.v. loonkosten 11.166,09
huurkosten (secretariaat / doc.ruimte) 1109,04
bankkosten
274,76
kosten secretariaat (kantoorkosten)
542,30 (6)
aanschaf SEPA-software van IBANC
119,79
kosten postbus
193,60
- Educatie en Studie:
EPAG Doc.ruimte
169,52
Handboek Vredevolle Samenleving
3852,91 (7)
- Voorlichting:
voorlichting (algemeen)
477,18
website GK en webblad SVV
969,47 (8)
info-bulletin Geweldloze Kracht
1980,38 (9)
- Samenwerking:
kosten secr.werk SKB 2014
416,93 (3)
doorstorting Sevapur-kinderproj. 2013 576,00 (4)
doorstorting Sevapur-kinderproj. 2014 288,00 (4)
________

19.500,38

22.495,64
1

Kruisposten:
van Bankrekeningen (A)
interest zkl spaarrek. en asn-rek.(B)
beginsaldo (1-1-2014)

19.500,38
8.500,00
28.000,38
215,00
28.215,38
3.798,12
32.013,50

22.495,64
8.138,08
30.633,72
naar zakelijke spaarrek. en asn/-rek.
215,00
30.848,72
eindsaldo (31-12-2014)
1.164,78
32.013,50
naar Bankrekeningen

========

========

(A) betreft stortingen tussen ‘betaalrekening’ en ‘zakelijke spaarrekening’
(B) M.b.t. 2014 te ontvangen rente op:
- Zakelijke Spaarrekening
- ASN-spaarrekening

E 98,52
E 116,48
E 215,00 : begroot voor 2015 E 200,00

Toelichting:
(1) Ontvangen donaties van donateurs.
(2) In 2010 werd, ten behoeve van contant te betalen kosten, een voorschot van 700 euro ten behoeve van het
secretariaat verleend. Dit voorschot bleef ook in 2012 en 2013 gehandhaafd. In 2014 is het teruggestort omdat er
minder kosten voorgeschoten hoefden te worden.
(3) Voor de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale en Geestelijke Gezondheidszorg (SKB)
heeft onze organisatie, tegen een geringe vergoeding, enkele jaren secretariaats-werkzaamheden verricht (zie voor een
uitgebreidere toelichting het financiële verslag over 2013). Deze activiteit liep tot 31 december 2014. De bedragen
voor gemaakte kosten, en de ontvangen terugstorting daarvan, betreffen nog wat nagekomen kosten in verband met de
overdracht en afronding van deze activiteit
(4) Al ongeveer 30 jaar heeft de SVAG een verbinding met het Gandhiaanse Plattelands-ontwikkelings-project

Sevapur in een van de armste gebieden van Zuid-India, waar de Belgische vredesactiviste Mw. Lea-ProvoEggermond (inmiddels overleden), de basis voor legde en vele duizenden kinderen en volwassenen een
toekomst gaf. Zij kwam om de paar jaar naar Europa om geld bijeen te brengen voor dit project en vroeg de
SVAG om hiervoor intermediair te zijn. Jaarlijks komt er nog een enkele bijdrage binnen die doorgestort
wordt naar de organisatie in België die nog altijd bij Sevapur betrokken is en periodiek de Nieuwsbrief
Sevapur uitgeeft. Giften voor het Foster Parent-kinderproject zijn gericht op de ontwikkeling en scholingsmogelijkheden voor kinderen van Sevapur en omringende dorpen.
(5) Omdat we steeds meer via email doen en minder vaak samen hoeven te komen kunnen we de bestuurskosten
laag houden. Bovendien declareren bestuursleden zelden iets en worden er ook geen vacatievergoedingen gegeven.
(6) Gemaakte kosten voor het SVAG-secretariaat (kantoor) o.a.: € 70,27 inventarisverzekering kantoor Boxtel;
€ 74,42 inventarisverzekering doc.ruimte Zwolle; € 109,- onderhoud computer; € 59,99 Avast Virusprogramma
voor 2 jaar; € 106,05 aanpassingen inrichting kantoor; € 122,57 div.kantoorbenodigdheden als papier, toner e.d.
(7) Voor- en najaarseditie’s van het losbladige Handboek Geweldloze Kracht voor een Vredevolle Samenleving:
€ 204,95 aanschaf sorteerkast handboekbladen + € 92,82 voor aanschaf 60 sorteerbakken. Voorjaarseditie o.a.
€ 369,63 aanschaf publicaties; € 356,95 aanschaf 1000 bedrukte A4-venster-enveloppen t.b.v. verzending van de
handboekbladen; € 379,93 (vormgeving door extern buro); € 617,10 drukkerij; € 140,00 14 uur externe hulp voor
postklaar maken; € 324,563 verzending; € 165,76 aanschaf publicaties; Najaarseditie: € 109,77 aanschaf
publicaties; € 346,05 (vormgeving door extern buro); € 542,08 drukkerij; € 95,00 9,5 uur externe hulp bij
postklaar maken; div. aan kantoor- en bureau-materialen. PS De verzendkosten zijn in jan.2015 gefactureerd.
(Opm.: omdat over enkele nieuwe terreinen edities in bewerking of verschenen zijn, zoals: religies en
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geweldloosheid; mensheids-ontwikkeling; innerlijke, interpersoonlijke, culturele en maatschappelijke aspecten van
geweldloosheid, zijn extra binnen- en buitenlandse publicaties aangeschaft die t.z.t. opgenomen worden in de
SVAG-bibliotheek.)
(8) Kosten m.b.t. website GK (Geweldloze Kracht) en webblad SVV (Samen voor Vrede): o.a. de jaarlijkse kosten
voor verlenging van de domeinnamen. En: in 2014 is extra geïnvesteerd in het verbeteren van onze twee websites.
Bovendien is er een rubriek m.b.t. de ANBI-informatie aangemaakt en is er een begin gemaakt met het publiceren
van de Handboekbladen op de website. Verdere aanpassingen (vooral met betrekking tot de Website Geweldloze
Kracht) zullen in 2015 plaats gaan vinden.
(9) Voorjaarseditie van (gratis 4 blz.) Info-Bulletin Geweldloze Kracht t.b.v. de donateurs: o.a. € 470,41 (verzending nr. dec.2013, factuur: 2 jan.2014); € 180,30 (vormgeving door extern buro); € 217,80 drukkerij; € 50,82
begeleidende donateursbrief drukken; porti € 150,00; div. aan kantoor- en bureau-materialen.
Najaarseditie: € 180,30 (vormgeving door extern buro); € 217,80 drukkerij; € 53,72 begeleidende donateursbrief
drukken; € 70,00 7 uur externe hulp bij postklaar maken; porti € 150,00; div. aan kantoor- en bureaumaterialen.

-0–0–0–0–0–0-

debet/activa (bezittingen)
ING Bankrekening
Zakelijke Spaarrekening
ASN Bank
Bibliotheek (1)
Voorraad publicaties (2)
Balanstotaal

b) Balans (31 december 2014) + toelichting
(verplichtingen) credit/passiva
1164,78
Reservefonds Loonkosten (3)
2222,25
9500,00
Aanvulling Pensioenverz. (4)
11472,02
8856,85
Gandhi Vredesfonds (5)
1241,58
500,00
Handboek Voortgangsbudget (6)
3836,77
500,00
Eigen vermogen (saldo)
1749,01
________
________
20521,63
Balanstotaal
20521,63
=======
=======

Toelichting:
(1)In haar documentatie-ruimte heeft de SVAG een bibliotheek met ongeveer 1000 boeken gericht op
aspecten van actieve geweldloosheid en geweldloze weerbaarheid. Het is moeilijk in te schatten wat de
bibliotheek op zal brengen als die weg zou moeten. Waarschijnlijk zullen we al tevreden moeten zijn als er
een goede bestemming voor gevonden zal kunnen worden.
(2) In haar documentatie-ruimte heeft de SVAG nog een voorraad van enkele duizenden publicaties liggen
(vooral veel kleine brochures) uit de periode dat er veel belangstelling voor was (1980 – 1990). Incidenteel
wordt er nog wel wat verkocht, maar het is de vraag of de restant-voorraad wat op zal brengen als alles weg
zou moeten.
(3) Het Reservefonds Loonkosten is tussen 2005 en 2009 ontstaan, via ontvangen bestemmingsgiften, om
een reservebudget te hebben voor het opvangen van de loonkosten van onze medewerker als de financiële
situatie van onze organisatie daarvoor niet toereikend zou zijn.
(4) Tot 31 december 2003 liep de oude pensioenverzekering voor onze werknemer ten bedrage van
12 x E 175,95 = E 2111,40 per jaar. Deze viel onder een regeling op basis van het feit dat in het verleden
(vanaf 1 september 1980) nooit in een pensioenregeling door de SVAG was voorzien, maar welke op 15
maart 1995 aangegaan werd, waarbij over de resterende jaren een verdubbeling in relatie tot het dan geldende
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loon als vast bedrag per jaar ingelegd kon worden. Op 1 januari 2004 is deze regeling echter komen te
vervallen. In de nieuwe pensioenregeling wordt door de overheid jaarlijks bepaald welk percentage van het
loon naar de pensioenverzekering gaat.
Het pensioengat, dat voor onze medewerker hierdoor ontstaat, zal vereffend worden via een overeen te
komen periodieke uitbetaling na het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd (najaar 2014), of andere
door het bestuur, in overleg met onze medewerker, te bepalen vormen van vereffening.
In 2004 was dat 12 x E 69,76 = E 837,12 – E 2111,40 = E 1274,28 nog aan te vullen.
In 2005 was dat 12 x E 86,07 = E 1032,84 - E 2111,40 = E 1078,56 nog aan te vullen.
In 2006 was dat 12 x E 86,07 = E 1032,84 - E 2111,40 = E 1078,56 nog aan te vullen.
E 3431,40
T.b.v. training/bijscholing medewerker (in 2006)
- E 370,00
E 3061,40
Aanvulling in 2007
+ E 1078,56
E 4139,96
Aanvulling in 2008
+ E 1078,56
E 5218,52
Aanvulling in 2009
+ E 1078,56
E 6297,08
Aanvulling in 2010
+ E 1078,56
E 7375,64
Aanvulling in 2011
+ E 1078,56
E 8454,20
Aanvulling in 2012
+ E 1078,56
E 9532,76
Aanvulling in 2013
+ E 1078,56
E10611,32
Aanvulling in 2014 (10 x 86,07)
+ E 860,70
E11472,02
Vanwege de minder stabiele financiële situatie van de SVAG werd deze toekenning per 1 januari 2009
voorlopig opgeschort. Op de bestuursvergadering van 2011 werd afgesproken dat als de financiële situatie
stabiel bleef de jaren 2009 t/m 2011 ingehaald zouden worden. Omdat dit inderdaad het geval was werd de
toekenning vanaf 2009 voortgezet. Onze werknemer is tot 31 oktober in (parttime) loondienst van onze
Stichting geweest, vandaar dat over 2014 nog een aanvulling over 10 maanden werd gegeven.
(5) Het Gandhi Vredesfonds is ontstaan uit het batig saldo van het Gandhi Vredescentrum Nederland, bij de
opheffing in 2007. Activiteiten gericht op Gandhi of de Gandhiaanse Beweging worden hieruit gefinancierd.
(6) Reserve van het ‘Handboek-Voortgangsbudget’ dat in 2009 en 2010 bijeengebracht is om de kosten van
de uitgave van het ‘Handboek Geweldloze Kracht voor een Vredevolle Samenleving’ te kunnen financieren.
Het huidige budget wordt gereserveerd voor een professionele controle van de Engelse vertaling van de
Handboekpagina’s.

-0–0–0–0–0–0-
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c) Financiële prognose voor 2015 + toelichting.
BEGROTING voor 2015
Inkomsten
Donaties
Interest

16000,00
200,00

________
16.200,00
========

Bestuurskosten
Huurkosten
Kantoorkosten
Overhuizing Kantoor/Secretariaat
Info-bulletin Geweldloze Kracht
Website GK en webblad SVV
Handboek Vredevolle Samenleving
Reservering 50-jarig bestaan
Ontwikkeling nieuwe initiatieven
Bankkosten
Studie /ontmoetingsbijeenkomsten
Voorlichting (algemeen)
EPAG Doc.ruimte Zwolle
Saldo

Uitgaven
500,00
1000,00
500,00
1000,00
1800,00
1000,00
4000,00
2000,00
2000,00
300,00
300,00
300,00
500,00
1000,00
16.200,00
========

Toelichting:
De begroting wordt door ons mede bepaald op basis van de Staat van Baten en Lasten van het afgelopen jaar.
De prognose voor 2015 is dat de inkomsten hoger zullen zijn dan de uitgaven, terwijl dat in 2014 nog
andersom was. Vanwege het beëindigen van de vaste (parttime) loondienst-betrekking van onze medewerker
W.Robben, in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, valt een belangrijke kostenpost
weg. Op vrijwillige basis blijft hij echter verbonden aan het werk van de SVAG.
Een verdere vernieuwing van onze website Geweldloze Kracht is dringend gewenst. Daarom blijft ook dit
jaar de begrotingspost Website GK en webblad SVV hoog.
We kijken uit naar het jaar 2016 waarin onze Stichting 50 jaar zal bestaan. Het streven is om in dat jaar de
basisversie van het Handboek klaar te hebben en een belangrijk deel daarvan op de, daarvoor reeds in 2008
gereserveerde, speciale Engelstalige website gezet te hebben. Zoals vorig jaar afgesproken werd beginnen we
in 2015 met de voorbereiding van het 50-jarig bestaan van onze organisatie. Vandaar dat nu reeds een bedrag
op de begroting daarvoor gereserveerd wordt. Ook de ontwikkeling van nieuwe initiatieven, om ons werk in
de komende jaren te kunnen voortzetten, is van belang. Ook daarvoor is in 2015 een bedrag opgenomen.
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