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 STICHTING VOOR ACTIEVE GEWELDLOOSHEID  

‘Beweging voor Geweldloze Kracht’ 
SVAG, Postbus 288, 5280 AG Boxtel; tel.: 0411 – 67 27 83 

 
Email: info@geweldloosactief.nl                                            Boxtel, 9 maart 2016 

Bankrek.: NL93 INGB 0000 266551 / Fiscaal nr.: 0046.27.386  

Internet: www.samenvoorvrede.nl / www.geweldlozekracht.nl  
 

Financiële verantwoording  over 2015 
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. 2015) + toelichting 
b) Balans (31 december 2015) + toelichting 
c) Financiële prognose voor 2016 + toelichting. 

 
Ter informatie willen wij hier aan toevoegen dat de boekhouding van de SVAG gebaseerd is op de bank-

afschriften 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. 2015) + toelichting 
 

Inkomsten                                                                                                                                     Uitgaven 

donaties (1)          16005,10 bestuurskosten      502,20 (3) 

subsidie-voorschot ToNoWo (2) 21728,00 eindafrekening pensioenverz. via ASR    494,56 (4) 

terugstorting ToNoWo-project (2)         824,80      salaris-administratie 2014        278,30 (4)  

terug voorgeschoten kosten                        22,95 huurkosten (doc.ruimte in Zwolle)    1115,70 

restitutie premie ziekengeldverzekering    75,30          bankkosten           407,65 

  acceptgiro-brieven (voor ong. 3 jaar)      304,32  

  kosten secretariaat (kantoorkosten)    1059,18 (5) 

  verhuiskosten secretariaat voorj.2015    1753,44 (6) 

  kosten postbus      211,75 

  - Educatie en Studie: 

  Scholing en Training      958,66 (7) 

  ToNoWo-project  18938,75 (8) 

  project ‘Liefde in Aktie’      302,08 (9) 

  Handboek Vredevolle Samenleving     2648,52  (10) 

  - Voorlichting: 

        voorlichting (algemeen)      436,23  (11) 

  informatieve bijeenkomst 2 oktober      973,44  (12) 

  website GK en webblad SVV      601,75  (13) 

  info-bulletin Geweldloze Kracht    1349,75  (14) 

  deelname WILPF-Conf.: 100 jaar      100,00 

  deelname Bart de Ligt-herdenking      100,00 

  - Diversen: 

          terugstortingen ingetrokken donaties         433,82 (15)  

 ________  ________ 

 

 38.656,15                                                               32.970,10 

mailto:info@geweldloosactief.nl
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2 

 

Kruisposten: 

 38.656,15                                                               32.970,10 

van Bankrekeningen (A) 15.722,02 naar Bankrekeningen  20.423,50 

 54.378,17  53.393,60       

interest zkl spaarrek. en asn-rek.(B)         215,00 naar zakelijke spaarrek. en asn/-rek.       215,00 

 54.593,17  53.608,60 

beginsaldo (1-1-2015)   1.164,78 eindsaldo (31-12-2015)   2.149,35 

 55.757,95  55.757,95 
 ========  ======== 

 

(A) betreft stortingen tussen ‘betaalrekening’ en ‘zakelijke spaarrekening’ 

 

(B) Op 1 jan. 2015 ontvangen rente over 2014: 

    - Zakelijke Spaarrekening      E   98,52 

    - ASN-spaarrekening        E 116,48       

      E 215,00 :  begroot voor 2016 E 200,00 

 

Toelichting: 
 

(1) Ontvangen donaties van donateurs. 

 

(2) In 2015 werd bij het Erasmus+ Fonds (ingesteld door de Europese Commissie) een subsidie aangevraagd voor het 

Trainingsproject ToNoWo (Towards a Nonviolent World). Erasmus+ is het EU-programma op het gebied van 

onderwijs, training, jeugd en sport voor de periode 2014 – 2020 (vastgesteld op 11 dec.2013). Dit vanuit de gedachte 

dat onderwijs, training, jeugd en sport een belangrijke bijdrage leveren aan het aanpakken van sociaal-economische 

veranderingen, aan de belangrijkste uitdagingen waar Europa de komende jaren mee geconfronteerd wordt en aan de 

implementatie van de Europa 2020-strategie voor groei, banen, sociale gelijkheid en sociale inclusie. In elke lidstaat 

van de EU is een programma-commissie ingesteld die aanvragen uit dat land in behandeling neemt op basis van het 

budget dat zij per jaar daarvoor kunnen gebruiken. In ons land is dat het Nederlands Jeugdinstituut in Utrecht. 

De projectaanvraag voor de training, die van 15 – 28 augustus in Den Haag zou plaatsvinden, werd goedgekeurd en 

werd op 14 augustus ontvangen. Aan de training deden in totaal  18 deelnemers mee uit Turkije, Italië en Nederland, en 

een uit Kroatië en een uit India omdat zij in Nederland studeerden. (Een voorwaarde was dat de deelnemers uit 

tenminste 3 EU-lidstaten dienden te komen, om de interculturele banden te versterken.) 

Vanwege het feit dat de subsidie een dag voor aanvang van de training binnenkwam werd door ons op 24 juli een 

voorschot van 824,80 euro gegeven om een borgsom voor de huur van de trainingslocatie te betalen en onder andere de 

boeking voor de rondleiding in het Vredespaleis die tijdens de training zou plaatsvinden. Nadat de subsidie ontvangen 

werd kwam dit voorschot weer terug.  

 

(3) 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. 

 

(4) Vanwege het beëindigen van de vaste (parttime) loondienst-betrekking van onze medewerker  W.Robben, 

in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, najaar 2014, verviel de loonafdracht aan 

hem. De uitgavenposten betreffen zodoende de ‘eindafrekening pensioenverzekering via ASR’ en kosten 

voor de ‘salaris-administratie 2014’, welke door een extern administratie-kantoor werden uitgevoerd.       
 

(5) Gemaakte kosten voor het SVAG-secretariaat (kantoor) o.a.: € 71,39 inventarisverzekering kantoor Boxtel; 

 € 74,42  inventarisverzekering doc.ruimte Zwolle; € 410,19 herinrichting secretariaat na overhuizing febr.2015;  

€ 191,16 o.a. tonercartridges;  € 51,00 onderhoud computer;  div.bureau-kosten en papier. 

 

(6) Extra kosten werdEN in februari 2015 gemaakt in verband met de overhuizing van het secretariaat, waardoor 

gedurende een maand de oude ruimte gehuurd moest worden, om het werk door te kunnen laten gaan, en er kosten 

waren m.b.t. het huren van een aanhangwagen gedurende enkele weekenden en dagen en voor hulp bij de 

overhuizing. 
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(7) Ten behoeve van Scholing en Training werden o.a. de volgende kosten gemaakt: € 125,00 voor deelname aan 

Peace of Minds-training van Pax, sept. – dec.; € 492,05 voor deelname aan internationale 5-daagse DPC-training 

m.b.t. conflicthantering (Dialogue for Peaceful Change) N.Ierland, sept.; € 150,00 3-daagse Simsara training in De 

Weyst, dec.;  € 150,00 aanschaf 15 trainingsboeken van Educatieve Uitgeverij THEMA van Schouten en Nelissen.. 

 

(8) Dit betreft de kosten voor de ToNoWo-training van 15 – 28 augustus in Den Haag (zie 1). Een restant aan kosten 

werd in 2015 nog niet betaald in afwachting van de definitieve eindafrekening door het Erasmus+ Fonds – 

afd.Nederland. Vandaar het bedrag op de balans dat voor 2016 opgenomen is. 

 

(9) Voor het trainingsproject ‘Liefde in Aktie”, dat najaar 2015 in gang gezet zou worden, werden boeken voor dit 

project in de Verenigde Staten gekocht die werden gedigitaliseerd met het oog op vertaling in het Nederlands. Door 

een teveel aan activiteiten moest dit project echter worden uitgesteld.  

 

(10)  Voor- en najaarseditie’s van het losbladige Handboek Geweldloze Kracht voor een Vredevolle Samenleving: 

Voorjaarseditie  o.a. € 140,55 aanschaf publicaties; € 200,00 aanschaf 1000 bedrukte A4-venster-enveloppen t.b.v. 

verzending van de handboekbladen; € 271,00 (vormgeving door extern buro);  € 404,36  drukkerij;  € 50,00  

externe hulp voor postklaar maken; € 315,46 verzending; € 63,68 financiële brief;  

Najaarseditie: € 65,34 aanschaf publicaties;  € 271,00 (vormgeving door extern buro);  €422,19 drukkerij;  € 75,00  

externe hulp bij postklaar maken; div. aan kantoor- en bureau-materialen. 

 

(11) Behalve div.kantoor- en bureaukosten werd aan reiskosten totaal in 2015 € 47,90 en € 71,20 vergoed, alsmede 

€ 105,88 als bijdrage (van 50%) aan de B.de Ligt-postbus. 

 

(12) In aug. en sept. werd in het kader van de Internationale Dag van de Geweldloosheid een bijeenkomst voor 

jeugdigen (van 18 – 28) voorbereid die op 2 oktober in het Emma-Centrum (Utrecht) zou plaatsvinden. Kosten o.a.: 

zaal  € 300,- waarvan € 100,00 terugontvangen; € 125,50 drukken van 2000 flyers incl. lay-out; € 355,93 reisk. 

div.medewerk.st.ers t.b.v. overleg en verspreiding folders op universiteiten, hogescholen, manifestatie; € 58,56 div. 

m.b.t. hulp;  € 117,30 porti i.v.m. verzending deel van de flyers aan ong. 30 faculteiten / studierichtingen van 

universiteiten en hogescholen. 

 

(13) Kosten m.b.t. website GK (Geweldloze Kracht) en webblad SVV (Samen voor Vrede): o.a. de jaarlijkse 

kosten voor verlenging van de domeinnamen (€ 121,00), alsmede onderhoud door extern buro € 467,79. 

 

(14) Voorjaarseditie van (gratis 4 blz.) Info-Bulletin Geweldloze Kracht t.b.v. de donateurs: o.a. € 200,00 (ver-

zending nr. dec.2014);  € 156,95 aanschaf 1000 bedrukte A4-venster-enveloppen t.b.v. verzending van info-

bulletin; € 100,00 (vormgeving door extern buro);  € 220,00  drukkerij; € 50,00 hulp postklaar maken;  

Najaarseditie:   € 100,00 (vormgeving door extern buro);  € 200,00 aanschaf 1000 bedrukte A4-venster-enveloppen 

t.b.v. verzending van 230,00  drukkerij; € 66,00 begeleidende donateursbrief drukken; € 35,00  hulp bij postklaar 

maken; € 171,80  div. aan kantoor- en bureau-materialen over 2015.  

 

(15) I.v.m. het nieuwe SEPA-incasso-systeem van de banken, waarbij steeds  gevraagd wordt of men akkoord gaat 

met de afgeschreven incasso (waarvoor ieder in een eerdere periode een schriftelijke machtiging heeft gegeven 

maar dit inmiddels vergat) is het aantal terugstortingen sterk gestegen. Vandaar dit hoge bedrag aan ingetrokken 

donaties. 

 

- 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 - 
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b) Balans (31 december 2015) + toelichting 
debet/activa (bezittingen)                              (verplichtingen) credit/passiva 

ING Bankrekening    2149,35 ToNoWo-project subs. 2015 (3)         2789,25  

Zakelijke Spaarrekening                     15300,00 Aanvulling Pensioenverz. (4)            11472,02 

ASN Bank  8973,33 Gandhi Vredesfonds (5)     1241,58 

Bibliotheek (1)    500,00  Handboek Voortgangsbudget (6) 3836,77 

Voorraad publicaties (2)    500,00 Reserv.Bibliotheek/Publicaties  (7) 1000,00 

  Eigen vermogen (saldo) 7083,06 

                                                        _________                                                           ________ 

Balanstotaal                                      27.422,68 Balanstotaal                                      27.422,68  

                                                        ========                                                             =======     

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. (Zie ook 7.) 

 

(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. (Zie ook 7.) 

 

(3) Dit betreft de kosten voor de ToNoWo-training van 15 – 28 augustus in Den Haag (zie 1). Een restant aan kosten 

voor de ToNoWo-training van 15 – 28 aug. in Den Haag [zie 2 onder  a) Staat van Baten en Lasten] werd in 2015 nog 

niet betaald in afwachting van de definitieve eindafrekening door het Erasmus+ Fonds – afd.Nederland [ €21728,00 – 

 € 18938,75 =  € 2789,25 ]. Vandaar dit bedrag van € 2789,25  op de balans, dat voor 2016 opgenomen is. 

 

(4) Tot 31 december 2003 liep de oude pensioenverzekering voor onze werknemer ten bedrage van 

     12 x € 175,95 = € 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 

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 van € 1078,56 per jaar, dat voor onze medewerker hierdoor ontstond, werd gecompenseerd 

via een (jaarlijks te reserveren) overeen te komen periodieke uitbetaling na het behalen van de pensioen-

gerechtigde leeftijd (najaar 2014), of andere door het bestuur, in overleg met onze medewerker, te bepalen 

vormen van vereffening. Over de periode 2004 t/m 2014 werd in totaal €11.472,02 opgebouwd (zie de 

‘Financiële Verantwoording over 2014’). 

 

 (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 en de werkzaamheden voor het op de Nederlandse en Engelse website zetten. 

 

(7) Reservering m.b.t. activa Bibliotheek/Publicaties, indien daaruit geen inkomsten zouden komen.   

 
- 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 - 
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c) Financiële prognose voor 2016 + toelichting. 
 

                                                    BEGROTING voor 2016    

Inkomsten                                                                                                                                     Uitgaven 

Donaties   15000,00 Bestuurskosten     500,00 

Interest     200,00 Huurkosten   1000,00 

  Kantoorkosten     500,00 

  Info-bulletin Geweldloze Kracht   1500,00 

  Website GK en webblad SVV   2000,00 

  Handboek Vredevolle Samenleving   3000,00 

  Reservering 50-jarig bestaan    2000,00 

                       Bankkosten          350,00 

  ToNoWo-project subsidie 2015    2800,00 

                                    Studie /ontmoetingsbijeenkomsten     500,00 

  Voorlichting (algemeen)     500,00 

  EPAG Doc.ruimte Zwolle     500,00 

 ________ Saldo        50,00                                                      

                                                              15.200,00                                                              15.200,00 

                                                            ========                                                              ======= 

Toelichting: 

 

De begroting wordt door ons mede bepaald op basis van de Staat van Baten en Lasten van het afgelopen jaar. 

De prognose voor 2016 is dat de inkomsten enigszins zullen teruglopen en daardoor de  begrote uitgaven 

hieraan aangepast dienen te worden.  

Een verdere vernieuwing van onze  website Geweldloze Kracht is dringend gewenst. Daarom blijft ook dit 

jaar de begrotingspost  Website GK en webblad SVV hoog.  

Dit jaar 2016 zal onze Stichting 50 jaar bestaan. (In 1963 werd het initiatief daartoe genomen, maar in 

september 1966 werd het officieel een Stichting.) Het streven is om in dit jaar de basisversie van het 

Handboek Vredevolle Samenleving  klaar te hebben en een belangrijk deel daarvan op de, daarvoor reeds in 

2008 gereserveerde, speciale Nederlandstalige en Engelstalige websites te zetten. Voor activiteiten in 

verband met het 50-jarig bestaan is een bedrag op de begroting gereserveerd. 

 

 

 


