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voorwoord
2013 was een jaar waarin CGMV veel heeft kunnen betekenen voor haar leden. In een tijd van
crisis op de arbeidsmarkt wordt de rol van de vakorganisatie weer extra relevant. Als christelijke
vakorganisatie zien wij daarin, naast de praktische hulp, ook een duidelijke verantwoordelijkheid
om een ander geluid te laten horen. Om onze leden en niet-leden eraan te herinneren dat ons leven
en onze eigenwaarde niet in eerste instantie afhankelijk zijn van het al dan niet hebben van een
baan. Maar dat we als christen mogen leven vanuit de hoop dat we een opgestane Heer hebben.
Leven vanuit de Bron. Daarin mogen we elkaar bemoedigen en naast elkaar staan. Natuurlijk ook
met praktische hulp, maar in de eerste plaats als mensen, als broeders en zusters naast elkaar. In de
verbinding met elkaar ligt ook de bemoediging.
De activiteiten van CGMV zijn erop gericht die verbinding met elkaar tot stand te brengen. En dat
wordt door de leden gewaardeerd. Zo hebben we in 2013 voor het eerst een aantal bijeenkomsten
georganiseerd, specifiek over reorganisatie en ontslag.
Over een wat langere periode bezien neemt de rol van vakbonden af. Lidmaatschap van een
vakorganisatie is lang niet meer zo vanzelfsprekend als het eens was. Het is dan ook belangrijk om
te blijven vernieuwen en scherp in contact te blijven met de behoeften van onze leden. Daarbij
gaat CGMV uit van haar kracht en haar opdracht: geworteld in Christus naast onze medemens
staan en vanuit onze expertise ondersteuning bieden.
We volgen daarmee de lijn die we hebben uitgezet in ons Strategisch Beleidsplan 20122015.Ook in 2014 zullen we deze lijn verder voortzetten en daarbij in eerste instantie onze
aandacht richten op de nieuwe doelgroep: jongeren. Zij verdienen onze steun en aandacht
bij een huidige jeugdwerkloosheid van 17%. En wij kunnen de frisse input van jongeren ook
weer goed gebruiken.
We kijken op 2013 terug als een goed jaar. Met een positief resultaat op de financiële
balans, maar vooral ook als een jaar waarin we onze leden met volle inzet terzijde
mochten staan, vanuit onze wortels in onze Heer Jezus Christus. In dit jaarverslag kunt u
teruglezen hoe we onze middelen daarvoor hebben ingezet.
We leggen graag op een transparante manier verantwoording af van onze activiteiten
in 2013. Het jaarverslag is dan ook ingedeeld aan de hand van de vijf speerpunten uit het
Strategisch Beleidsplan, om zo inzichtelijk te maken waar we nu staan ten opzichte van
het positioneringsdoel in 2015.
Ik hoop dat u het jaarverslag met plezier zult doorlezen en dat het u, net als ons,
vertrouwen zal geven voor een mooi vervolg in 2014!
Huib Jongenburger
Directeur CGMV
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inleiding

De basis voor het werk van CGMV is vastgelegd in de visie,

missie

missie en kernwaarden die we in 2007 hebben geformuleerd.

Vanuit Gods bedoeling met mensen inspireren
en ondersteunen wij leden om, in een

strategisch beleidsplan
In 2012 hebben we op basis van de missie, visie en
kernwaarden het Strategisch Beleidsplan 2012-2015 opgesteld.
Dit beleidsplan vormde ook in 2013 de basis voor ons
handelen.

dynamische samenleving, tot hun recht te
komen bij: het voorzien in levensonderhoud,
de persoonlijke ontplooiing en dienstbaarheid
aan anderen.

In het strategisch beleidsplan is het volgende

visie

positioneringsdoel voor 2015 geformuleerd:

n Ieder mens is uniek en heeft eigen

‘Vanuit onze identiteit in Christus zijn we er voor onze leden

talenten en gaven en mogelijkheden van

met doelgerichte en onderscheidende dienstverlening. De

God gekregen. Gods bedoeling is deze te

dienstverlening aan de leden geven we vorm vanuit een

gebruiken tot Zijn eer.

professionele en enthousiaste werkorganisatie. Communicatie

n Reflectie op het leven bevordert het

met leden en andere belanghebbenden is veelkleurig en

inzicht in keuzemogelijkheden en draagt

authentiek, maar altijd te herkennen als afkomstig van CGMV.

daarmee bij aan het maken van keuzes die

Om aan dit alles invulling te geven, werken we zoveel mogelijk

mede bepalen hoe de mens tot zijn recht

samen met leden en andere belanghebbenden’.

kan komen.
n Verbondenheid met anderen bevordert

Om dit doel in 2015 te bereiken, hebben we een vijftal
speerpunten van beleid vastgesteld:
1. We zijn er voor (potentiële) leden, onze huidige loyale
achterban is de basis voor verdere ontwikkeling.
2. We beschikken over een adequate dienstverlening, met het
accent op klankbordfunctie.
3. Alle communicatie zowel intern als extern is op elkaar
afgestemd (krachtige eenduidige uitstraling).
4. We hebben een evenwichtige samenstelling van

bewustwording en persoonlijke inspiratie.
n Iedereen levert op eigen wijze en binnen

eigen mogelijkheden een bijdrage aan (de
ontwikkeling van) de samenleving.

kernwaarden
Vanuit de missie en de visie hebben we een
viertal kernwaarden:
n Bewogen zijn met mensen in hun

de werkorganisatie met bijbehorende facilitaire en

verscheidenheid. We hebben oog voor

ontwikkelingsgerichte middelen binnen een open

kansen, uitdagingen, spanningen en

werkomgeving.

moeiten.

5. We verbinden via samenwerking strategische partners aan
ons en benutten ons netwerk.

n Betrouwbaar en doelgericht

ondersteunen met heldere, herkenbare
producten.

Het jaarverslag over 2013 is ingedeeld aan de hand van de vijf

n Inspireren en bijdragen aan

speerpunten, om zo inzichtelijk te maken waar we nu staan ten

bewustwording (van sociaal economische

opzicht van het positioneringsdoel 2015.

verhoudingen) door trends en
ontwikkelingen te signaleren en hiervan
relevantie en gevolgen te benoemen.
n Stimuleren en faciliteren van verbinding

tussen leden.
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samenvatting

9240 leden
in externe
media

8874 leden

1 jan 2013
31 dec 2013

31x cgmv

nieuw pop- en
functioneringsbeleid voor
medewerkers
cgmv

nieuwe huisstijl:

cgmv vakorganisatie
aandacht voor
dialoog en
samenwerking

?
1451 kwesties en 228
juridische dossiers

+151 leden
-517 leden

collectief overleg
bij 33 bedrijven

financieel
eindresultaat
2013
€ 52.016,-
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deel 1

sociaal jaarverslag
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speerpunt 1:

we zijn er voor leden

We zijn er voor (potentiële) leden,
onze huidige loyale achterban is de
basis voor verdere ontwikkeling.

aandacht voor leden

De verdere invoering daarvan zal in 2014

Leden zijn voor CGMV heel belangrijk. Als

plaatshebben. Daarbij zal onze eerste aandacht

vereniging bestaan we tenslotte voor en door

uitgaan naar de dienstverlening voor jongeren.

de leden. Op een adequate manier aandacht

Enerzijds vanwege de hoge jeugdwerkloosheid

besteden aan leden en potentiële leden

(17%) en anderzijds vanwege de gewenste

verdient dan ook onze continue aandacht.

verjonging van het ledenbestand. De

Binnen de kaders van het jaarplan 2013

dienstverlening aan jongeren zal gericht

hebben we onder meer aandacht besteed

zijn op het verkrijgen van een positie op de

aan de dienstverlening door Ledenadvies aan

arbeidsmarkt, zingeving en de plaats van werk

leden. We willen onze leden toerusten om in

in het leven.

voorliggende situaties tot goede afwegingen
te komen en weerbaar te zijn. Daarbij willen
we een klankbord voor hen zijn. We geven dit

dialoog

invulling door bij Ledenadvies zoveel mogelijk

Behalve dienstverlening ten behoeve van leden

telefonisch contact te hebben met leden en

is het ook belangrijk hun stem te horen in het

door te vragen naar de mogelijke diepere

beleid van de vereniging. In juni 2013 hebben

achtergrond van een hulpvraag of probleem.

we de jaarlijkse digitale ALV gehouden. Daar is

De leden geven aan dat dit goed aansluit bij hun

openheid gegeven over zowel de koers van de

behoefte.

vereniging als geheel (financieel en materieel),

De actualiteit van crisis en hoge werkloosheid

als over de uitwerking van de werkorganisatie.

vraagt om aandacht. Om onze leden daarin

Naast deze wijze van verantwoording en

bij te staan hebben we, naast informatieve

dialoog wordt binnen andere elementen

en opiniërende artikelen op de website en in

van de vereniging gezocht naar openheid

Clink, diverse bijeenkomsten georganiseerd. Er

en terugkoppeling. Binnen collectieve

zijn bijeenkomsten en workshops ontwikkeld

belangenbehartiging wordt dat gedaan op

waar onder meer aandacht is geweest voor

het terrein van de totstandkoming van sociale

de dreiging van reorganisaties en daarmee

plannen en cao’s. Dit doen we door middel van

gepaard gaande onzekerheid. Tijdens deze

het houden van ledenraadplegingen. Binnen

bijeenkomsten is aandacht voor verdere

de individuele dienstverlening gebeurt dit door

ontplooiing en gerichtheid op de arbeidsmarkt.

middel van enquêtes.

In 2013 is voorbereidend werk verricht om

Door middel van het verenigingsmagazine

naast de bestaande doelgroepen aandacht

Clink en de digitale nieuwsbrief zijn leden

te genereren voor nieuwe doelgroepen.

geïnformeerd over de ontwikkeling van

We willen
onze leden
toerusten
om in
voorliggende
situaties
tot goede
afwegingen
te komen en
weerbaar te
zijn
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speerpunt 1

CGMV in 2013. Daarbij is onder meer aandacht

Zo ook in 2013, maar we blijken wel voor alle

geweest voor de vernieuwing van de huisstijl

leeftijdsgroepen even relevant te zijn.

en daarmee voor de boodschap van CGMV.

De samenstelling van het ledenbestand is

In 2013 is voorbereidend werk verricht om

interessant. Het ledenbestand van CGMV

de dialoog met leden te optimaliseren. De

bestaat voor tweederde uit mannen. Daarvan

bijeenkomsten van CGMV worden meer

heeft 4,4% zijn lidmaatschap opgezegd. Van de

en meer gebruikt om samen met leden

vrouwen heeft slechts 2,9% haar lidmaatschap

te komen tot inhoud en positiebepaling

opgezegd.

anno 2013/2014. Deze dialoog wordt ook

In 2013 hebben 517 leden hun lidmaatschap

gevoerd met strategische partners. Daartoe

opgezegd. Ruim de helft van hen (239 leden)

is op 2 september een rondetafelgesprek

heeft niet aangegeven om welke reden. Van de

georganiseerd met een aantal experts,

leden die dat wel opgaven, is het grootste deel

onder wie christelijke loopbaanadviseurs,

niet meer werkzaam (85) of heeft om financiële

vertegenwoordigers van de ChristenUnie

redenen opgezegd (88).

en de filosoof dr. ir. Jan van der Stoep. Met

Het ledenbestand vergrijst. Dat is een

hen zijn na de bijeenkomst individueel nog

aandachtspunt. Daarom richten we ons in 2014

vervolggesprekken gevoerd.

actief op de dienstverlening aan jongeren,
om daarmee ook aan de verjonging van ons
ledenbestand te werken.

leden

Van de 151 nieuwe leden is het interessant om te

CGMV is een vereniging en bestaat voor en

zien dat zij zeer gelijkmatig verdeeld zijn over

door haar leden. Het is een moeilijke tijd voor

alle leeftijdscategorieën tot en met 65 jaar. We

vakorganisaties en dat merken we ook bij

hebben dus wel weten over te brengen dat we

CGMV. Het ledental daalt al een aantal jaren.

voor alle leeftijden iets te bieden hebben.

cijfers

Opbouw ledenbestand naar leeftijd
+151 leden

01-01-13

31-12-13

Jongeren t/m 28 jaar

224

254

29 t/m 34 jaar

797

824

35 t/m 44 jaar

2069

2109

45 t/m 54 jaar

2433

2459

55 t/m 64 jaar

2106

2126

65 t/m 74 jaar

532

532

75 t/m 84 jaar

158

158

36

36

885

376

9240

8874

-517 leden

6575 man

2665 vrouw

ledental 1 januari 2013: 9240

85 en ouder
6288 man

2586 vrouw

ledental 31 december 2013: 8874

Onbekend
Totaal
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speerpunt 1

bijzondere projecten
In 2013 hebben we, in aansluiting op de
actualiteit, een tweetal nieuwe projecten
opgezet. Omdat deze activiteiten gericht waren
op een specifieke behoefte of vraag, scharen wij
ze in dit jaarverslag onder de noemer ‘bijzondere
projecten’. Om leden bij te staan in de actuele
situatie van (dreigende) werkloosheid, hebben

een interessante samenwerking
opgestart met kerken in het project
WerkenAanWerk, om hen te helpen
er op een goede manier te kunnen zijn
voor de werklozen in hun gemeente.
Daarover kunt u meer lezen bij
speerpunt 5 van dit jaarverslag.

we driemaal een themamiddag ‘Reorganisatie

De bijeenkomsten werden goed

en Ontslag’ georganiseerd. Ook hebben we

bezocht en de reacties waren positief.

48

alv

Nieuwe
activiteiten in
aansluiting op
de actualiteit

Trouw wordt beloond.
Met de jubilarissendag
bedanken wij leden die
respectievelijk 25, 40,
50 en 60 jaar lid zijn van
CGMV. Een belangrijk
stuk waardering voor
loyaal lidmaatschap.

Ook hebben we dit
jaar onze jaarlijkse
digitale ALV
gehouden. Daaraan
hebben 48 leden
meegedaan.

In 2013 bezochten
166 deelnemers de
jubilarissendag.

Driemaal een
bijeenkomst
Reorganisatie en
Ontslag’
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doelgroepen
ledenontwikkeling per doelgroep
doelgroep

1 jan

31 dec

CGMV predikanten

316

320

CGMV kosters

110

112

CGMV agrariërs

540

540

CGMV zakelijk

633

583

CGMV predikanten: kaders vastgesteld

aspecten rondom losmaking van predikanten aan de orde

Onderdeel van CGMV predikanten vormt de

geweest en wordt de vooruitgang gerapporteerd op het

Predikantenvereniging GKv. Deze fungeert vrij zelfstandig,

dossier emeritering.

met een eigen bestuur, onder de paraplu van CGMV. In 2013

Het pinkstercongres had als thema ‘Zonde!?’ Door de

is door CGMV predikanten hard gewerkt aan het vaststellen

voorbereidingscommissie is voor dit onderwerp gekozen

van diverse kaders en stukken om de invulling van het ambt

omdat het een onderwerp is dat juist in deze tijd de

van predikant te verhelderen en te actualiseren.

nodige vragen oproept. Vragen waar je in theologische

Het beroepsprofiel voor predikanten binnen de GKv is

doordenking, prediking en pastoraat tegenaanloopt.

afgerond. Bij de totstandkoming van het beroepsprofiel zijn

Komend uit een cultuur waar ‘hulpeloos maar schuldig’ een

externe deskundigen en een klankbordgroep betrokken

term was die opkwam als zonde genoemd werd, is zonde

geweest. Vervolgens is het profiel vastgesteld en akkoord

voor velen toch een gepasseerd station als je christen bent?

bevonden tijdens de najaarsvergadering in november. Het

In therapie kun je toch niet over zonde spreken? Wat is de

beroepsprofiel is van belang in functioneringsgesprekken

verhouding zonde en schuld? Hoe kun je zelf op een goede

met de predikant, maar zal onder andere ook een plek
moeten krijgen in het opleidingsprogramma van de
Theologische Universiteit (TU) en een nog te ontwikkelen
assessment voor predikanten.
In 2013 zijn, naar aanleiding van de opdracht van de
Generale Synode in 2011, de kaders van de Raad van Advies
in Predikantszaken (GKv) opgesteld. CGMV predikanten,
SKW, Vereniging VSE, Theologische Universiteit (TU)

Hoogtepunt:
de realisatie van het beroepsprofiel en
het draagvlak onder predikanten en
kerken voor de nieuwe inhoud van de
emeritaatsregeling

en Deputaatschap hebben met elkaar doorgesproken
over verschillende facetten van instroom, doorstroom en

manier de zonde ter sprake brengen in de preek? Prof. dr.

uitstroom van predikanten. Bij instroom is gekeken naar de

Gijsbert van den Brink was hoofdspreker op het congres en

TU met als concrete onderwerpen de predikantsmaster,

gaf een lezing over dit onderwerp.

speeddaten met studenten en de predikant in opleiding

Tijdens de najaarsvergadering sprak Nelleke Boonstra over

(prio). Op het punt van doorstroom is er aandacht gegeven

de combinatie van de persoon en het beroep van predikant.

aan werkbegeleiding van predikanten op het vlak van

Zij vindt de eigen persoonlijke inspiratie erg belangrijk

kennis en vaardigheden, aan ‘begeleiding kerkenwerk’,

bij de uitoefening van je beroep. Zij heeft onder meer

een nieuw product van SKW, en hoe het beroepsprofiel

gesproken over de vragen: “Hoe kom je tot een goede

van predikanten verwerkt kan worden in het werk van

integratie van de drie polen: persoon, beroep en ambt? Hoe

begeleidingscommissies. In het kader van uitstroom zijn de

ga je om met kritiek, hoe besteed je aandacht aan je eigen

jaarverslag cgmv 2013
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doelgroepen
bronnen van geloof en inspiratie en hoe kun je leren van

inhoud van de emeritaatsregeling, de preekvergoeding,

elkaar als collega’s?

vergoeding voor catechese, leeftijdsafhankelijk

In het huishoudelijke deel van deze vergadering zijn de

personeelsbeleid, een nieuwe losmakingsregeling en een

afspraken met betrekking tot de materiële regelingen

afspraak om te komen tot een regeling bij echtscheiding.

predikanten toegelicht en in stemming gebracht evenals

CGMV predikanten heeft een eigen, besloten magazine:

het beroepsprofiel. Predikanten hebben met overgrote

Pro Ministerio. Dit blad is ook in 2013 weer vier maal

meerderheid ingestemd (1 stem tegen en 2 onthoudingen).

verschenen en biedt een veilig podium voor de predikanten

Er zijn voor twee jaar (2014 en 2015) afspraken gemaakt ten

onderwerpen met elkaar te onderzoeken. Sinds vorig

behoeve van de materiële regelingen voor predikanten.

jaar worden de nummers thematisch ingevuld, tot grote

Deze afspraken hebben vooral betrekking op de nieuwe

tevredenheid van zowel CGMV als CGMV predikanten.

CGMV kosters:
terug naar de Bron

dag. Voor kosters is dit jaarlijkse uitje een goed moment

CGMV kosters voorziet in een vaste behoefte. De betrokken

jaarlijks in het najaar georganiseerd wordt, hebben we in

kosters vinden er een stuk praktische informatie en

2013 een keer anders opgezet. Waar het in de voorbije jaren

daarnaast is er gelegenheid voor ontmoeting en uitwisseling

veel ging over ‘stoffelijke’ zaken, hebben we dit jaar de

met andere kosters. In 2013 zijn daarvoor weer de vaste

focus gelegd op geestelijke verzorging. Dat vormt tenslotte

bijeenkomsten georganiseerd: de landelijke ontmoetingsdag,

de kern van waarom wij een vakorganisatie voor christenen

de kosterscursus en de informatieve kosterdag.

willen zijn. Centraal stond dit keer het thema: Wie zorgt er

om elkaar te ontmoeten. De informatieve kostersdag die

voor jou?

“Heel vaak wordt er op de Kostersdag vooral over
de materialistische dingen gesproken, maar nu
gingen we terug naar de Bron. Waar begin je? De
Bijbel is het allerbelangrijkste, maar daarnaast kun
je niet zonder arbeidsvoorwaardenregeling en afspraken over jaaruren. Op de Kostersdag kwamen
beide kanten aan bod.” Albert Altena, koster

De nieuwe insteek werd positief ontvangen.
De kosterscursus trok in 2013 17 deelnemers voor beide
modules. Naar aanleiding van het aanbieden van de
kosterscursus zijn een aantal kosters lid geworden van
CGMV. Er blijft een sterke behoefte aan scholing onder
kosters.
Daarnaast is er voor de kosters in 2013 een
arbeidsvoorwaardenregeling afgesproken met het
steunpunt kerkenwerk.

In het voorjaar is de jaarlijkse ontmoetingsdag geweest.

Aan het einde van 2013 waren 112 leden ingedeeld bij CGMV

Met 36 deelnemers kunnen we spreken van een geslaagde

kosters.

■ 112 leden
■ 24 aanwezig op informatieve dag
■ 36 aanwezig op ontmoetingsdag

jaarverslag cgmv 2013
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doelgroepen

CGMV zakelijk: in gesprek

voor christenen in deze tijd, is gekozen voor

CGMV zakelijk richt zich met name op de

verdieping rond diverse thema’s. Zo is op

doelgroepen ondernemers en managers.

meerdere avonden het thema: identiteit in

Inmiddels is ook de doelroep zzp’ers in

relatie en geloof in relatie tot werk en inkomen

ontwikkeling.

aan de orde geweest. Tevens is gebleken dat de

Zoals vorig jaar al bleek is ook dit jaar, door

behoefte van de deelnemers is verschoven van

de economische situatie, het aantal zzp’ers in

kennis en beschouwing naar het luisteren naar

Nederland toegenomen. Om deze groep goed

elkaars persoonlijke verhaal.

van dienst te kunnen zijn, hebben we in 2013

De Landelijke Netwerkdag, die jaarlijks in

een overeenkomst gesloten met PZO (Platform

november wordt georganiseerd voor CGMV

Zelfstandige Ondernemers) voor een collectief

zakelijk, was dit jaar ook anders van opzet.

lidmaatschap. Wanneer een zzp’er lid wordt bij

We hebben ervoor gekozen uitsluitend leden

CGMV, kan hij daarmee ook gebruik maken van

aan het woord te laten met persoonlijke

alle diensten van PZO.

verhalen en getuigenissen. Dit leidde tot
positieve gesprekken en de dag werd dan

We hebben 19 regionale bijeenkomsten

ook heel positief beoordeeld. In 2014 zullen

gehouden onder de naam ‘zakelijk netwerken’.

we met diverse bijeenkomsten de vragen en

Waar dit voorheen open netwerkavonden

onderwerpen van de Landelijke Netwerkdag

waren, zonder een concreet programma,

nader uitwerken met de doelgroep.

hebben we deze bijeenkomsten in 2013
inhoudelijk verder ontwikkeld. Door

Duidelijk is dat over de hele linie de nood voor

de inmiddels aangepaste visie op de

veel ondernemers toeneemt. Voor een deel

toegevoegde waarde van

zijn hiermee ook de opzeggingen van het

CGMV als vakorganisatie

lidmaatschap van CGMV te verklaren. De
toegenomen nood biedt echter ook een
kans om ondernemers juist aan CGMV te
binden, omdat er daarmee een toegenomen
behoefte aan verbinding met lotgenoten
ontstaat. CGMV wil de rol van verbinder
nog meer invulling gaan geven naar
ondernemers en zzp’ers. Over de
wijze waarop we dat willen
invullen wordt nagedacht.
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CGMV agrariërs: meer contact

avonden. De huiskamerbijeenkomsten

Binnen CGMV agrariërs is de Landelijke

organiseren we in samenwerking met CCA

Ontmoetingsdag altijd een hoogtepunt, net als

(Christen Contact Agrariërs). Ook zijn er een

de regionale ontmoetingen door middel van de

aantal thema-avonden georganiseerd. Deze

huiskamerbijeenkomsten.

avonden worden eerst en vooral georganiseerd

De Landelijke Ontmoetingsdag werd in 2013

binnen de regio oost van CGMV agrariërs

gehouden op vrijdag 1 maart. ’s Ochtends sprak

(Overijssel, Gelderland, Noordoostpolder).

de bekende landbouweconoom Cees van
Bruchem over onder meer voedselvoorraden

Het contact met de politiek vormt een

en de ongelijke verdeling op de wereld:

belangrijk onderdeel van CGMV agrariërs.

waar produceren de Nederlandse agrariërs

In 2013 heeft zij een tweetal werkbezoeken

voor? In de middag is vooral gesproken met

met de politiek georganiseerd. Het eerste

Henk Korterink, agrarisch maatschappelijk

werkbezoek richtte zich op de biologische

werker, over hoe je op het agrarische erf kunt

akkerbouw en het tweede bezoek op de

herkennen dat er sprake is van problematiek en

kasteelt en bijbehorende problematiek

hoe je deze het best kunt aanpakken.

rondom energiegebruik en gebruik van
warmtekrachtcentrales. Door het organiseren
van deze werkbezoeken voor politici van de
ChristenUnie is de onderlinge verbinding

“Ten aanzien van voedsel hebben we
te maken met wereldprijzen en die zijn
de achterliggende zestig jaar gedaald.
Met hetzelfde bedrag kun je beduidend
minder. Vijftig jaar geleden kostte een
knipbeurt bij de kapper bijvoorbeeld
tien eieren, tegenover honderd eieren
nu.”
Cees van Bruchem sprak op de Landelijke
Ontmoetingsdag over de uitdagingen
voor agrariërs ten aanzien van
wereldvoedselprijzen.

sterk verbeterd. Een van de gevolgen is dat
LTO Noord de agrariërs van CGMV bijpraat
over hun lobbywerk, ter beïnvloeding van de
ChristenUnie.
Nieuw in 2013 was dat we een stageplek hebben
gecreëerd voor een beleidsmedewerker van de
ChristenUnie. De tweedaagse stage was vooral
bedoeld om mee te werken en niet zozeer om
te praten, maar ervaring op te doen en inzicht te
krijgen in het werk op een agrarisch bedrijf. De
beleidsmedewerker reageerde zeer enthousiast
op deze ervaring.
Voor CGMV agrariërs geven wij vier keer
per jaar een eigen nieuwsbrief uit. Deze
wordt verstuurd samen met het blad van CCA
(Christen Contact Agrariërs). Agrariërs zijn

De thematiek sloot goed aan op de dagelijkse

over het algemeen beter bereikbaar via een

werkelijkheid van de agrariërs. De presentatie

papieren nieuwsbrief dan via de email. In 2013

van Henk Korterink op de ontmoetingsdag

hebben we de nieuwsbrief geëvalueerd en de

heeft tot concreet gevolg gehad dat er

invoering van de nieuwe huisstijl aangegrepen

hulpverlening heeft plaatsgevonden bij een

om de nieuwsbrief ook inhoudelijk te

aantal leden en bekenden van leden.

vernieuwen. Het decembernummer was de

In het voorjaar en het najaar van 2013 zijn er 11

eerste uitgave nieuwe stijl. Daarbij proberen we

kleinere bijeenkomsten georganiseerd: een

meer connectie te leggen met social media, met

serie huiskamerbijeenkomsten en thema-

als doel ook meer jonge agrariërs te bereiken.
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CGMV 55+: ontmoeting en
informatie

spreker. Met name de workshop over financiële

CGMV 55+ is een actief netwerk met veel

voor deze workshop rees het idee om in 2014

bijeenkomsten die goed bezocht worden.

ook regionaal enkele workshops aan te bieden.

Gezien de samenstelling van ons ledenbestand

Wat voorheen “Pensioen in Zicht heette, is

is het belangrijk deze doelgroep goed te

dit jaar tweemaal in een opgefriste versie

bedienen. CGMV 55+ vormt ongeveer

aangeboden onder de titel ”Seniorperspectief:

eenderde van ons ledenbestand.

Oriëntatie op pensioen”. De beide dagen

Sinds enkele jaren worden er regelmatig

werden goed bezocht met respectievelijk 33 en

bedrijfsbezoeken georganiseerd. Deze

30 deelnemers.

bezoeken bestaan meestal uit een introductie

De bijeenkomsten worden zeer gewaardeerd.

van het bedrijf, een rondleiding en een

Dit geldt zowel voor de Eindemiddagmeeting

gezamenlijk moment met een hapje en

(steeds weer rond de 100 bezoekers) als

een drankje. In het najaar van 2013 zijn er

de bedrijfsbezoeken. Het komt regelmatig

zes bedrijfsbezoeken georganiseerd met

voor dat een bedrijfsbezoek dat wordt

gemiddeld 30 deelnemers per keer.

aangekondigd op dezelfde dag reeds is

Topper was het bezoek aan Orgelmakerij

volgeboekt.

zekerheid was erg populair. Vanuit de animo

Reil in Heerde met 51 deelnemers. De
andere bedrijfsbezoeken waren bij: Van der

Ook op werkgebied, hebben we extra aandacht

Knaap Vioolbouw in Baarn, FishPartners in

voor onze seniore leden. Speciaal voor

Spakenburg, Schapenmelkerij in Zwolle,

55-plussers bieden we de WerkRichtingWijzer

Johannus Orgelbouw in Ede en het Nederlands

Medior aan, een loopbaangesprek van

Dagblad in Barneveld. In totaal namen 207

ongeveer anderhalf uur met een schriftelijk

mensen deel aan de bedrijfsbezoeken.

advies. Hiervan hebben in 2013 zeven leden

We trachten de bezoeken zoveel mogelijk

gebruikgemaakt.

regionaal verdeeld aan te bieden. Dat is

Naast de bijeenkomsten besteden we

in 2013 minder goed gelukt en vormt een

regelmatig aandacht aan CGMV 55+ door

aandachtspunt voor 2014.

nieuwsberichten op de website en een
maandelijks blog van beleidscoördinator

De Landelijke Eindemiddagmeeting werd in

ouderen, Jan Knepper. In 2014 willen we starten

2013 goed bezocht met 113 deelnemers. De

met een digitale nieuwsbrief voor CGMV 55+,

fractievoorzitter van de ChristenUnie in de

die eens per kwartaal verschijnt.

Tweede Kamer Arie Slob was uitgenodigd als
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adequate dienstverlening

We beschikken over adequate dienstverlening,
met het accent op klankbordfunctie

kwaliteit

Ledenadvies. Zodra de nieuwe enquêtetool

Kwaliteit van dienstverlening vormt de basis

beschikbaar is, zal dit format worden ingezet.

van ons bestaansrecht. We doen daarom ons

In 2013 werden al enquêtes gehouden naar

best doorlopend aandacht te besteden aan de

aanleiding van de dienstverlening door onze

kwaliteit. Binnen het jaarplan 2013 is aandacht

juristen. In 2014 worden vervolgens enquêtes

geweest voor de verbetering van de kwaliteit

naar aanleiding van de dienstverlening door

van de dienstverlening aan leden. Er is veel

ledenadvies geïntroduceerd.

voorbereidend werk gedaan om hier in 2014

Zicht krijgen en houden op de behoefte van

verder concreet invulling aan te kunnen geven.

leden ten aanzien van dienstverlening verdient

Dat heeft uiting gekregen door de invoering

onze continue aandacht. Onder nieuwe leden is

enquêtes naar aanleiding van verrichte

in 2013 voor het eerst een enquête verspreid over

dienstverlening en het voeren van

de reden van hun lidmaatschap. Ook zijn er een

intervisie daarover. In 2013 is een

Zicht krijgen
en houden op
de behoefte
van leden
verdient onze
continue
aandacht

aantal enquêtes over specifieke dienstverlening

digitaal format ontwikkeld

verstuurd. Door dit soort enquêtes kunnen we

voor enquêtes over de

ontdekken waar de dienstverlening van CGMV

dienstverlening van

aangepast kan worden en aansluiting blijft
houden bij de behoefte en
beleving van leden.
In 2013 hebben we
nagedacht over
dienstverlening aan
jongeren en de ideeën
nader uitgewerkt.
De voorbereidingen
van 2013 monden uit
in bijeenkomsten
die gehouden
worden in 2014 en
het aanbieden van
dienstverlening
die specifiek
is gericht op
jongeren.

jaarverslag cgmv 2013

15

speerpunt 2

advies en ondersteuning

In 2013 hebben zijn er 1679 nieuwe projecten

Leden weten ons te vinden voor vragen

en dossiers behandeld, waarvan er 1451

van allerlei slag: over hun arbeidstijden,

afgehandeld konden worden door een

overplaatsing of hun pensioenafdracht. Vragen

ledenadviseur en er 228 doorgingen naar een

rondom werk en inkomen komen binnen

jurist.

via e-mail en telefoon. In eerste instantie

De top drie van vragen die onze ledenadviseurs

beantwoordt de ledenadviseur de vraag

in behandeling hebben genomen, draaide

van het lid. Wanneer rechtsbijstand in een

om de traditionele vakbondsonderwerpen:

kwestie nodig is, neemt één van de juristen de

arbeidsvoorwaarden/cao (16,7%),

individuele belangenbehartiging over. In 2013

rechtspositie (13,5%), contract (11,16%).

hebben we gewerkt aan een kwaliteitsslag

Het totaal aantal dossiers is licht gestegen ten

om de dienstverlening door ledenadviseurs te

opzichte 2012: van 1639 naar 1679.

verbeteren.
In 2013 hebben onze ledenadviseurs maar

1451 kwesties - Gemiddeld 363 per adviseur

liefst 1451 kwesties afgehandeld. Veel van die
vragen gaan over arbeidsvoorwaarden en cao
of over de rechtspositie van het lid. Daarnaast

Top drie kwestiesoorten:

weten leden ons ook voor andere vragen te
vinden, waarbij de associatie ‘juridisch’ en
‘hulp’ meteen naar CGMV leidt. Bijvoorbeeld
het lid dat wilde weten hoe het met zijn
consumentenrecht zat bij het terugbrengen
van een gekocht artikel. Onze ledenadviseurs
denken dan graag mee om het lid door te
kunnen verwijzen naar de correcte instantie.

2000

1500

1639
dossiers

1679
dossiers

243 arbeids
voorwaarden/cao
“Kan mijn werkgever
mij verplichten mijn
vakantiedagen op te
nemen bij een aflopend
contract?”

196 rechtspositie
“Ik werk structureel
op initiatief van mijn
werkgever meer dan
in mijn dienstverband
staat. Kan ik dat niet
laten vastleggen?”

162 contract
“Ik wil graag solliciteren
bij een ander bedrijf,
maar de werkzaamheden liggen op het
terrein waarvoor ik bij
mijn oude werkgever
een concurrentiebeding
heb getekend. Wat
nu?”

1000

500

0
2012

2013

totaal aantal dossiers
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Wanneer rechtsbijstand in een kwestie
nodig is, komt het dossier in handen van een
van onze juristen. In verband met ziekte en
zwangerschapsverlof, zijn er in 2013 ook

54,8% van de juridische
dossiers ging om ontslag of
beëindiging.

vervangende juristen ingeschakeld. Samen
hebben zij 228 zaken behandeld. Dat ging
in meer dan de helft van de gevallen om een
beëindiging/ontslag of disciplinaire maatregel.
De crisis is duidelijk merkbaar.

collectief
Ook leden die geen individueel probleem

Hoe meer leden er binnen een organisatie

of vraag hebben, profiteren van hun

lid zijn van CGMV, hoe groter de kans dat we

lidmaatschap bij CGMV. Binnen de collectieve

vanuit CGMV collectieve belangenbehartiging

dienstverlening van CGMV worden de

kunnen leveren.

belangen behartigd voor groepen leden. Dit
gebeurt in de vorm van het afsluiten van cao’s

In totaal zitten we bij 33 bedrijven/organisaties

en sociale plannen. Een sociaal plan is aan de

aan tafel voor regulier overleg.

orde bij een reorganisatie, overname of fusie
binnen een bedrijf. CGMV kenmerkt zich door
een gedegen persoonlijke dienstverlening. Die
gedegen persoonlijke dienstverlening wordt
ingezet om, waar mogelijk, de belangen van
leden ook in collectief opzicht verantwoord te
behartigen. Ten slotte is CGMV betrokken bij
diverse regulier terugkerende overleggen met
directies, kaderleden en afvaardigingen van de
OR bij diverse organisaties en ondernemingen.

■ 33 bedrijven regulier overleg
■ 5 overleg cao/rechspositie regeling
■ 11 reorganisatie/sociaal plan
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producten en diensten
Naast gesprekken, onderhandelingen en
persoonlijke adviezen, bieden we ook een
aantal specifieke producten aan voor onze
leden. Ook hier werd in 2013 weer gebruik van
gemaakt.

WorkMate:
Leden helpen leden. De WorkMate is
een enthousiast lid van CGMV uit de
regio dat maximaal een jaar meeloopt
met een lid dat werkzoekend is, als een
soort sparringpartner. De WorkMate
biedt de werkzoekende vanuit zijn eigen
deskundigheid en ervaring begeleiding
en advies, luistert naar de belevenissen,
enthousiasmeert en motiveert.
In 2013 hebben 29 leden een WorkMate
aangevraagd via CGMV.

WRWmedior:
Een WerkRichtingWijzer-gesprek, toegespitst op de
loopbaanvragen van leden van boven de vijftig.

WerkRichtingWijzer:

In 2013 zijn er 7 WRWmedior-gesprekken gevoerd.

Een anderhalf uur durend gesprek met een
adviseur van CGMV. Voor werknemers die
op een kruispunt in hun loopbaan staan of
eens samen willen kijken of ze nog wel op
de juiste plek zitten. De adviseur luistert,

Belastingservice:

stelt vragen die anderen niet stellen en

Leden die ervaring en deskundigheid hebben ten aanzien

helpt de werknemers eigen keuzes te

van het invullen van de belastingaangifte stellen hun

maken. Na het gesprek krijgt de werknemer

expertise beschikbaar voor leden die daar meer moeite mee

een persoonlijk schriftelijk advies

hebben. De deskundige helpt tegen een kleine vergoeding

thuisgestuurd. Daarin staan tips, conclusies

bij een eenvoudige belastingaangifte voor 1 of 2 personen.

en aanbevelingen voor zijn of haar loopbaan.

CGMV bemiddelt leden aan een deskundige in de buurt.

In 2013 hebben 35 leden een

35 leden hebben in 2013 gebruikgemaakt van de

WerkRichtingWijzer-gesprek aangevraagd.

Belastingservice.
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krachtige, eenduidige communicatie

Alle communicatie zowel intern als extern is op elkaar
afgestemd (krachtige eenduidige uitstraling).

Communicatie is een belangrijk middel om

Door middel van het proces vernieuwing website

onze leden te voorzien van relevante informatie

en huisstijl is bewust meer ruimte gemaakt voor

rondom arbeid en inkomen. Maar ook om leden

het belijden van ons geloof. Als vakorganisatie

te inspireren en tot bezinning aan te zetten over

voor christenen spreken we uit dat we er zijn

de relatie tussen geloof en werk. Hoe ziet dat

voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen.

er in de dagelijkse praktijk uit? Om onze leden

Daarbij getuigen wij dat Jezus Christus ons grote

zo goed mogelijk van relevante informatie te

voorbeeld is. Hij is de bron van waaruit wij leven

voorzien, maken we gebruik van verschillende

en werken. In de dienstverlening aan leden komt

kanalen en splitsen we bepaalde communicatie

dit tot uiting.

uit naar de verschillende doelgroepen.

In 2013 is met name voorbereidend werk verricht

We zijn overgestapt op een nieuwe huisstijl en

om een goede basis te kunnen leggen ten

website, waarbij meer ruimte is gemaakt voor

behoeve van de christelijke bezinning.

de specifieke benadering van verschillende
aandacht in 2014 naar uit zal gaan zijn jongeren,

vernieuwing huisstijl en
website

maar in de loop van 2014 en 2015 komen daar ook

Om weer fris en herkenbaar naar buiten te

zorg, onderwijs en leden die betrokken zijn bij

kunnen treden ontstond eind 2012 de behoefte

medezeggenschap.

aan een nieuwe huisstijl. In de voorbereidende

In 2013 hebben we daarbij onze aandacht

gesprekken werd ook gekozen over te

uitgebreid naar de inzet van sociale media.

stappen op de naam CGMV in plaats van

Behalve de communicatie naar onze leden is het

christennetwerk|gmv, omdat deze korter

ook belangrijk dat we zichtbaar worden voor

en daarmee herkenbaarder is. Parallel werd

potentiële leden en herkend worden als een

er in verband met aanhoudende technische

relevante gesprekspartner in het veld. Daarom

problemen gekozen voor het overstappen naar

hebben we ook, naast de netwerkgesprekken die

een nieuwe website. Een vernieuwing van

volop plaatsvonden, aandacht besteed aan het

de inrichting van de website ging vervolgens

onderhouden en intensiveren van onze externe

onderdeel vormen van het project huisstijl.

persrelaties.

De huisstijlkleur werd groen vanwege

doelgroepen. De eerste doelgroep waar onze

Door de
vernieuwing
van onze
website
en huisstijl
hebben
we bewust
meer ruimte
gemaakt voor
het belijden
van ons
geloof

associaties met ‘fris’ en ‘nieuw leven’. De
In de communicatie zoeken we nadrukkelijk naar

slogan werd samen werken, samen groeien,

een manier om ons geloof kenbaar te maken,

omdat de gedachte van ‘samen werken in Gods

aangezien dat een van de belangrijkste dingen is

Koninkrijk’ nog steeds belangrijk is.

die ons onderscheidt van andere vakorganisaties.

Leden zijn betrokken bij de overgang en
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konden meeleven met het proces naar de

zo goed mogelijk relevante en

nieuwe huisstijl doordat we erover schreven en

interessante inhoud te leveren voor

foto’s deelden via social media en blogs op de

al onze doelgroepen. Daarbij is ook

website. De nieuwe huisstijl werd uiteindelijk

afwisseling tussen informatieve

gepresenteerd met een bescheiden intern

en persoonlijke verhalen. Met de

feestje en een persbericht op 30 september dat

invoering van de nieuwe huisstijl

in verschillende media werd opgepakt. Vanaf

in september 2013 heeft ook Clink

toen verschenen ook de digitale nieuwsbrieven

een vernieuwing ondergaan. Er is

in de nieuwe stijl. Als afsluiting van het traject

bewust gekeken naar vormgeving en

verscheen begin november Clink in een nieuw

inhoud om deze te laten aansluiten

jasje.

bij onze nieuwe uitstraling. Verder
is er aandacht besteed aan het

clink

totstandbrengen van een logische

De verschijning van Clink is in 2013 met

koppeling met website en social

een nummer verminderd, van vijf naar vier

media, waar het meer actuele nieuws

nummers. Clink is het gezicht van CGMV

te vinden is.

en vormt voor veel leden de primaire bron
van informatie. De inhoud van Clink wordt
dan ook steeds zorgvuldig afgestemd om

Nieuwsbrief
september 2013

Nooit uitgeleerd als koster
Het begint allemaal in 1952, het jaar waarin
dissidenten binnen het Christelijk Nationaal
Vakverbond de handen ineenslaan en zelf een
belangenorganisatie oprichten: het G.M.V.
“Het bestaan van het G.M.V.
lees meer >>

nieuwsbrieven
De digitale nieuwsbrief is de meest directe vorm om relevante, algemene
informatie onder de aandacht van onze leden te brengen. In 2013
verscheen de algemene nieuwsbrief gemiddeld eens per 3 weken. De
algemene nieuwsbrief wordt verstuurd aan zo’n 6000 ontvangers.
In 2013 zijn er 15 algemene nieuwsbrieven verzonden.

BLOG Eric Jansen
Het begint allemaal in 1952, het jaar waarin
dissidenten binnen het Christelijk Nationaal
Vakverbond de handen ineenslaan en zelf een
belangenorganisatie oprichten: het G.M.V.
“Het bestaan van het G.M.V. naast de grote
lees meer >>

Nooit uitgeleerd als koster
Het begint allemaal in 1952, het jaar waarin
dissidenten binnen het Christelijk Nationaal
Vakverbond de handen ineenslaan en zelf een
belangenorganisatie oprichten: het G.M.V.
“Het bestaan van het G.M.V.
lees meer >>

CGMV zakelijk heeft een eigen digitale nieuwsbrief die gemiddeld eens
per maand verschijnt. In 2013 is de nieuwsbrief door omstandigheden
een paar keer komen te vervallen. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd
aan bijna 600 ontvangers. De nieuwsbrief zakelijk is in 2013 6 maal
verzonden.
De samenstelling van de digitale nieuwsbrief bestaat uit: actueel nieuws,

TOP CGMV
Het begint allemaal in 1952, het jaar waarin
dissidenten binnen het Christelijk Nationaal
Vakverbond de handen ineenslaan en zelf een
belangenorganisatie oprichten: het G.M.V.
“Het bestaan van het G.M.V. naast .
lees meer >>

een weblog, een aantal agenda-items en af en toe een ledenvoordeel.
We verzamelen doorklikcijfers om de inhoud van de nieuwsbrieven zo
goed mogelijk af te stemmen op de interesses van onze leden. Dit is een

Koster in actie
Het begint allemaal in 1952, het jaar waarin
dissidenten binnen het Christelijk Nationaal
Vakverbond de handen ineenslaan en zelf een
belangenorganisatie oprichten: het G.M.V.
“Het bestaan van het G.M.V. naast de grote
lees meer >>

continu proces.
CGMV agrariërs heeft een papieren nieuwsbrief die vier maal per jaar
wordt verzonden. Daarin staat relevante informatie uit het netwerk,
informatie uit de contacten met de politiek en een stukje bezinning.
Algemeen

15 digitale nieuwsbrieven

CGMV zakelijk

6 digitale nieuwsbrieven

CGMV agrariërs

4 papieren nieuwsbrieven
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actueel

actief als vakorganisatie betrokken zijn, maar

Om leden te informeren over actuele

die wel relevant zijn voor onze leden. Op deze

ontwikkelingen in hun specifieke sector

manier kunnen we toch van betekenis voor hen

of branche, versturen we de Actueel. Een

zijn.

nieuwsbrief die verschijnt bij wijzigingen in

De Actueel wordt zoveel mogelijk digitaal

cao’s of andere actuele ontwikkelingen, die

verzonden, maar als we geen e-mailadres

relevant zijn voor de arbeidsvoorwaarden en

hebben, ontvangt het lid deze informatie per

omstandigheden van onze leden. Het gaat dan

post.

meestal om onderhandelingen waarbij wij niet

In 2013 hebben we 46 Actueels verstuurd.

cgmv vakorganisatie

focus 2014

werk & inkomen
ondernemen
loopbaan
rechtsbijstand
verbinding

samen werken, samen groeien

www.cgmv.nl

focus

informatie. Focus is een compact

In 2013 is voor het eerst

en licht verteerbaar overzicht van

Focus verschenen. Dit is

onze standpunten ten aanzien van

de opvolger van onze Nota

de belangrijkste ontwikkelingen

Arbeidsvoorwaardenbeleid. De

op de arbeidsmarkt. De Focus

Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid

geeft onze speerpunten voor het

was een lijvig document,

beleid van dat jaar weer en biedt

dat dringend toe was aan

voor leden een handvat om hun

vernieuwing. Met Focus hebben

positie als christen te bepalen ten

we definitief voor een nieuwe

aanzien van de ontwikkelingen

compacte vorm gekozen, met

in de arbeidsmarkt. Eind 2013

minder achtergrondinformatie,

hebben we gewerkt aan de

omdat dit beter past bij de manier

doorontwikkeling van Focus voor

waarop mensen nu omgaan met

de versie van 2014.

social media

voor het regelmatig verschijnen van berichten.

Met de nieuwe huisstijl en website, zijn

In 2014 zullen we onze presentie nader

ook de social media, met name Twitter en

uitwerken door onze content nog beter af te

Facebook, vast onderdeel geworden van onze

stemmen op het specifieke kanaal en zullen

communicatiestrategie. In 2013 hebben we ons

we ook onze aandacht richten op het actief

vooral gericht op het aanwezig zijn en zorgen

opzoeken van de dialoog met leden en volgers.
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speerpunt 3

pers
CGMV heeft gedurende 2013 regelmatig

31 keer in externe media gestaan:

persberichten verstuurd. Met name de

17 keer naar aanleiding van een persbericht

nieuwe huisstijl en het nieuwe project

17 persberichten verstuurd

WerkenAanWerk waren voor verschillende

14 keer vaste bijdrage

media reden om aandacht aan ons te besteden.
Maar ook een aantal opiniebijdragen is
opgenomen in de media.

vaste rubrieken
4 keer column protestant.nu

Met een aantal media hebben we een vaste
relatie ontwikkeld en vullen we regelmatig
een rubriek. In de kranten Nederlands Dagblad

4 keer column cip.nl

en Reformatorisch Dagblad zijn dit rubrieken
waar we onze expertise op gebied van werk
en inkomen in de vorm van concrete tips
en adviezen zichtbaar kunnen maken. De

4 keer artikel Sociale Zaken, RD

rubrieken bij cip.nl en protestant.nl hebben een
iets persoonlijker karakter en zijn gekoppeld
aan opinie en geloof. Op deze manier kunnen
we de veelzijdigheid van CGMV zichtbaar

2 keer column ND

maken.
Nieuw in 2013 is de rubriek in de
woensdagbijlage Leven van het Nederlands
Dagblad, waar een jurist van CGMV een
verhaal uit de praktijk deelt. Dit doen we sinds
november 2013.

jaarverslag cgmv 2013
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speerpunt 4:

evenwichtige werkorganisatie

We hebben een evenwichtige samenstelling van
de werkorganisatie met bijbehorende facilitaire
en ontwikkelingsgerichte middelen binnen een
open werkomgeving.

Om goede zorg aan leden te kunnen bieden is

Met regelmaat wordt binnen het leidinggevend

het noodzakelijk om personeel te hebben dat

team gesproken over het functioneren en de

leden optimaal kan bijstaan en als klankbord kan

ontwikkeling van personeel. Een en ander draagt

dienen. In 2012 is de basis gelegd voor het nieuwe

bij aan de ontwikkeling en het functioneren

leer- en opleidingsbeleid, waarmee in 2013 al een

van de bestaande medewerkers in relatie tot

begin is gemaakt. In 2013 is dit verder verfijnd tot

de beoogde speerpunten in het meerjaren

een definitieve invulling. Het vormt vervolgens

strategisch beleidsplan. Met enige regelmaat

een jaarlijks terugkerende cyclus. Daarnaast is

wordt, uiteraard binnen de beschikbare

ook eind 2012 het functionerings– en pop-beleid

mogelijkheden, in het leidinggevend team

stevig anders vormgegeven en vervolgens

gekeken naar wat er aan aanvullende capaciteiten

gefaseerd ingevoerd in 2013/2014.

nodig is.

mutaties personeelsbestand
In 2013 hebben diverse mutaties in het
personeelsbestand plaatsgevonden:
Albert Geerds trad in dienst als ledenadviseur.
Marianne van Assen heeft een
werkervaringsplaats bij CGMV aangenomen
als managementassistente.
Servaas Baan trad aan als bestuurslid op
algemene titel, met als aandachtsgebied
financiën.
Huib Jongenburger werd benoemd als
directeur van CGMV.
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speerpunt 5:

strategische partners

We verbinden via samenwerking strategische
partners aan ons en benutten ons netwerk.

Verbinding met anderen is, zoals ook in onze

gezamenlijkheid op te trekken rondom thema’s

visie is verwoord, van wezenlijk belang voor

en onderwerpen.

bewustwording en inspiratie. Dat geldt voor

In september 2013 hebben we een

individuele leden, maar ook voor CGMV als

‘rondetafelgesprek’ georganiseerd waarin we

organisatie. Daarnaast is samenwerking van groot

diverse relevante personen hebben uitgenodigd

belang voor een kleine organisatie als CGMV.

verder mee te denken over de toekomst van

In 2013 is voorbereidend werk verricht om in 2014

CGMV en eventuele samenwerking. Hierbij

aandacht te kunnen besteden aan verbinding met

waren onder anderen vertegenwoordigers van de

voor CGMV belangrijke personen of organisaties.

ChristenUnie, christelijke loopbaanadviseurs en

Er zijn veel contacten gelegd, die op hun beurt

experts als Jan van der Stoep aanwezig.

resulteerden in uitgesproken intenties om in

werken aan werk

over het land zes informatieve bijeenkomsten

In 2013 is een bijzondere samenwerking

georganiseerd. Het is de bedoeling dat

tot stand gekomen tussen CGMV en de

er een netwerk van lokale initiatieven

diaconale steunpunten van GKv, CGK

ontstaat waarin werkzoekers elkaar

en NGK: WerkenAanWerk. We zijn

ontmoeten, ervaringen delen en elkaar

geïnspireerd geraakt door het verhaal van

bemoedigen en stimuleren. Het opzetten

een groep werkzoekenden in Hoogeveen

van deze lokale groepen kan worden

die in de kerk een eigen netwerkgroep

ondersteund door CGMV. We hebben een

voor werkzoekenden waren gestart.

WerkSchrift ontwikkeld met informatie,

De samenwerking tussen de diaconale

ideeën en gespreksvragen waarmee de

steunpunten en CGMV is bedoeld om

netwerkgroepen zelfstandig aan de slag

kerken meer bewust te maken van de

kunnen.

verschillende aspecten van werkloosheid.
Daarnaast worden kerken gefaciliteerd in het

pers

ondersteunen van werkzoekers.

Zoals onder speerpunt 4 verwoord, is er

Om de kerken hiermee op weg te helpen

in 2013 met positief resultaat gewerkt aan

werden er in het najaar van 2013 verspreid

nauwere persrelaties en vaste rubrieken.
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deel 2

financiële verantwoording
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financiële verantwoording

Het boekjaar 2013 is afgesloten met een

van de belangrijkste lasten en baten over 2013

positief saldo van € 52.016,-. De precieze

ten opzichte van de realisatie van 2012.

invulling van hoe we dit bedrag zullen

In de toelichting worden de meest opvallende

besteden is op dit moment nog niet bekend,

posten nader toegelicht. In de bijlage

maar het bedrag zal in elk geval worden

‘Financieel jaarverslag’ kunt u de uitgebreide

ingezet ten behoeve van de leden.

verantwoording van onze financiën vinden.

In onderstaande tabel staat een kort overzicht

baten
Contributies

Realisatie 2013

Begroting 2013

Realisatie 2012

€

€

€

1.461.860

1.460.000

1.488.097

21.542

22.500

22.820

Juridisch advies
Baten uit beleggingen

6.123

8.000

25.474

13.474

8.500

13.120

1.502.999

1.499.000

1.549.511

996.812

1.014.500

1.007.761

29.895

28.000

22.811

Overige baten
Totaal baten

lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Hulp aan leden

31.325

55.000

41.158

Communicatiekosten

53.397

95.000

78.103

Ontwikkeling beleid

42.159

Bestuurskosten

15.350

13.500

16.227

Huisvestingskosten

105.938

106.000

113.137

Kantoorkosten

108.381

105.500

120.470

60.118

41.500

45.956

7.608

20.000

1.450.983

1.479.000

1.579.740

52.016

20.000

-30.229

Algemene kosten

9.892

Kosten reorganisatie

124.225

Onvoorzien
Totaal lasten
Tekort/Overschot

2.3 Resultaatbestemming
Algemene reserve

52.016

-30.229

Totaal

52.016

-30.229
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toelichting

algemeen

algemene kosten

Over 2013 sluit de staat van baten en lasten met

Hierbij valt op dat de accountantskosten

een positief resultaat van € 52.016,-.

€ 7.200 hoger zijn uitgevallen dan begroot. In

De meest in het oog springende verschillen

2013 is besloten de salarisadministratie toch

worden hier nader toegelicht.

door een extern bureau te laten uitvoeren,
in plaats van dit zelf te doen. CGMV heeft

personeelskosten

gekozen voor een andere accountant,
deze heeft diverse adviezen gegeven

De personeelslasten vielen ruim € 17.000

en de jaarrekening van 2012 opgesteld

lager uit dan begroot.

volgens de richtlijnen voor de Raad voor de

Hiervoor zijn meerdere verklaringen:

jaarverslaggeving. De overschrijding van

- er is minder extern personeel ingehuurd dan

ongeveer € 11.750 heeft grotendeels te maken

was begroot.

met lasten betreffende vorige boekjaren.

- de interim-directeur kwam per april in
loondienst, de maandlasten daalden hiermee.
- enkele personeelsleden zijn langdurig ziek

onvoorzien

geweest. Voor hen is een ziekte-uitkering

Op de post onvoorzien is uiteindelijk

ontvangen, terwijl de kosten ten behoeve van

alleen een nieuwe advertentiecampagne

vervanging beperkt gebleven zijn.

gefinancierd. Deze campagne had als doel:

Tevens is er een teruggaaf WAO-WIA van

uitstraling van de boodschap en het vergroten

€ 4.500 ontvangen van de Belastingdienst.

van de naamsbekendheid, naar aanleiding van
de invoering van de nieuwe huisstijl.

hulp aan leden
In verband met zwangerschapsverlof van

personeel

twee juridische medewerkers was gerekend

Gedurende 2013 waren 22 werknemers in

op een hoge kostenpost voor vervanging ten

dienst. Hiervan waren 2 medewerkers met

behoeve van de juridische dienstverlening.

een dienstverband korter dan 4 maanden, ter

Bovendien werden er minder juridische

vervanging van zwangerschapsverlof. Totaal

kwesties uitbesteed. Deze kosten vielen bijna

aantal fte’s: 16. (2012: 17)

€ 24000,- lager uit dan begroot.

1 medewerker voert werkzaamheden uit via
een Overeenkomst van Opdracht.
Bestuurders ontvangen een vrijwilligers
vergoeding, welke zijn verantwoord onder
vacatiegelden.
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colofon

Dit is een uitgave van CGMV. CGMV is een vakorganisatie
voor christenen. Wij zijn er voor werknemers, werkgevers en
zelfstandigen. Jezus Christus is ons grote voorbeeld en door
Hem laten wij ons inspireren. Hij is de bron van waaruit wij
leven en werken. Zo willen wij onderweg zijn met onze leden
en zo gaan onze adviseurs met een frisse, open en luisterende
houding aan de slag met de vragen, zorgen en dilemma’s van
onze leden.
contactgegevens
CGMV vakorganisatie
Postbus 547
8000 AM Zwolle
t 038 42 54 379
e info@cgmv.nl
w www.cgmv.nl
vormgeving: Bredewold, Wezep
beeldmateriaal: CGMV
copyright: Tekst en beeld van dit Jaarverslag
zijn eigendom van CGMV. Teksten mogen
worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt, mits daarbij CGMV als bron wordt
vermeld.
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1. BESTUURSVERSLAG
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1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
De Vereniging is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland ingeschreven
onder nummer 40506133. De statutaire naam van de vereniging luidt: “Gereformeerd
Maatschappelijk Verbond” en is statutair gevestigd in Zwolle. De rechtsvorm is de vorm van een
vereniging en opgericht op 23 april 1952.

1.2 Omschrijving van de doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel:
1. Om de samenwerking tussen christelijke werkgevers, werknemers, zelfstandigen en anderen
te bevorderen;
2. Op basis van samenwerking tussen werkgevers, werknemers, zelfstandigen en andere
maatschappelijke groeperingen de sociale en economische belangen van haar leden te
behartigen; en
3. Het ontwikkelen en uitdragen van een christelijke visie op de sociale en economische
verhoudingen en vraagstukken.
Bij de verwezenlijking van het doel wordt uitgegaan van de eisen die God stelt ten aanzien van de
uitoefening van ieders maatschappelijke functie, in het bijzonder de eigen door Gods Woord
genormeerde plaats van werkgever en werknemer in het maatschappelijke bestel.
CGMV tracht dit doel te bereiken langs een wettige weg, onder meer door:
1. Het beleggen van vergaderingen;
2. Het geven van principiële en praktische voorlichting aan leden;
3. Het geven van individueel advies en bijstand op economisch, juridisch en bedrijfsethisch
gebied;
4. Het naar buiten optreden van CGMV voor de leden, hetzij gezamenlijk, hetzij groepsgewijs,
hetzij individueel;
5. Het zich laten vertegenwoordigen in colleges en organen die zich met de belangen van
werkgevers, werknemers en/of zelfstandigen bezig houden;
6. Het onderhouden van goede contacten met gelijkgerichte organisaties en groeperingen om
de samenwerking ten behoeve van de leden te bevorderen;
7. Het uitgeven van een orgaan en/of andere publicaties; en
8. Het in stand houden van een bureau ten behoeve van CGMV.

1.3 Samenstelling van bestuur en directie
Bestuur:
Voorzitter
: de heer W. Sneep
Lid
: mevrouw G. Derks – Hindriks
Lid
: mevrouw A. Poutsma – Jansen
Lid
: mevrouw S.J. van Hoek
Lid
: de heer S.J. Baan
Directie

: de heer H. Jongenburger
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1.4 Taak en werkwijze directie en bestuur
Het toezichthoudend bestuur van CGMV kan zich het beste vinden in de wijze van verantwoord
besturen zoals die in de aanpak van Policy Governance is vormgegeven. Deze aanpak heeft het
toezichthoudend bestuur als uitgangspunt gekozen voor haar werkwijze.
Basisuitgangspunt bij de werkwijze van het toezichthoudend bestuur van CGMV is – onafhankelijk
van de gekozen aanpak van Policy Governance – dat het toezichthoudend bestuur voortdurend
zoekt naar en werkt aan een basis van vertrouwen tussen toezichthoudend bestuur en directie.
De invulling van deze werkwijze is uitgewerkt in het bestuursstatuut van het toezichthoudend
bestuur van CGMV. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met
betrekking tot de werkwijze van het toezichthoudend bestuur. Deze regels dienen door het
toezichthoudend bestuur en door ieder lid van het toezichthoudend bestuur te worden nageleefd.
Dit reglement is, na de directeur gehoord te hebben, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering
van het toezichthoudend bestuur d.d. 4 november 2013.
Benoeming, schorsing en ontslag
Benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden vindt plaats door de algemene ledenvergadering
op de in de statuten vastgelegde wijze.
Het toezichthoudend bestuur stelt een profielschets op voor het toezichthoudend bestuur als geheel
en voor de individuele leden.
Het stelt tevens een rooster van aftreden op, met inachtneming van het daarover bepaalde in de
statuten.
Telkens als een zetel al dan niet volgens het rooster van aftreden vacant wordt zet het bestuur de
benoemingsprocedure in gang die statutair is geregeld; het profiel, zo nodig met accent op de meer
specifieke kenmerken die voor de betreffende vacature gewenst zijn, is daarbij leidend.
Zittingsduur bestuursleden
Bestuur:
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid

: de heer W. Sneep
: mevrouw G. Derks – Hindriks
: mevrouw A. Poutsma – Jansen
: mevrouw S.J. van Hoek-Buijk
: de heer S.J. Baan

in functie sinds:
in functie sinds:
in functie sinds:
in functie sinds:
in functie sinds:

15-05-2011
14-05-2008
01-07-2013
30-01-2013
30-01-2013

Rooster van aftreden: de benoeming van bestuursleden is voor ten hoogste 4 jaar, met de
mogelijkheid tot verlenging voor nog een termijn van 4 jaar.
Mandatering
Het toezichthoudend bestuur mandateert de directeur door middel van een mandaatregeling,
tevens toezichtskader. Daarin formuleert het:
1. voor welke beslissingen de directeur eerst vaststelling of goedkeuring van het
toezichthoudend bestuur nodig heeft.
2. welke doelstelling de directeur geacht wordt te behalen.
3. welke grenzen van bevoegdheid daarbij gelden voor de wijze van opereren.
Het bestuur verplicht zich om zich te beperken tot zodanige uitspraken op hoofdlijnen, dat het niet
nodeloos treedt in de bevoegdheid van de directeur om daarbinnen zelfstandig strategisch, tactisch
en operationeel beleid te voeren.
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Het bestuur kan het mandaat wijzigen als het dat nodig of gewenst vindt. Het verplicht zich echter
naar de directeur dat eventuele nieuwe maatstaven pas ingaan als die wijziging van kracht is
verklaard.
Toezicht
De mandaatregeling is zodanig opgesteld dat de doelen en kaders tevens dienen als ijkpunten van
toezicht. Daarmee wordt het mogelijk de beoordeling van de prestatie en van het opereren van de
directeur en van zijn organisatie te verrichten tegen vooraf geformuleerde criteria.
Het toezicht is integraal. Het omvat zowel de doelrealisatie als de algemene gang van zaken.
Het toezichthoudend bestuur erkent het recht van de directeur om de aan hem gestelde criteria te
interpreteren en in operationeel beleid om te zetten. Zolang dat beleid en de feitelijke gang van
zaken een redelijke operationalisering is van die criteria en deze zich voldoende bewijsbaar
bewegen binnen de grenzen van die criteria, kan de directeur op de goedkeuring door het
toezichthoudend bestuur rekenen.
1.5 Activiteitenverslag
Voor het activiteitenverslag verwijzen wij naar het sociaal jaarverslag 2013.Hierin wordt de
koppeling gelegd tussen de activiteiten en de speerpunten in het strategisch beleidsplan.
1.6 Beleid met betrekking tot omvang en functies van reserves en fondsen
Hierop is nog geen specifiek beleid ontwikkeld.
1.7 Beleggingsbeleid
Het bestuur keurt niet goed dat liquiditeiten onvoldoende renderen, overigens zonder deze risicovol
te beleggen.
CGMV heeft sinds 2005 rond de € 235.000 aan aandelen uitstaan. Tot aan 2013 blijkt het rendement
negatief te zijn. Er is, met name door de crisis 2008, uiteindelijk € 20.000 aan verloren.
Dit vindt de directie een onacceptabel risico. Derhalve staat directie een meer terughoudend
beleggingsbeleid voor en heeft bij de accountant advies ingewonnen.
De accountant heeft diverse vormen van beleid voorgesteld waarbij de directie, gelet op de
omstandigheden op de financiële markten, ervoor gekozen heeft om geen geld te beleggen in
aandelen en het kapitaal te verdelen over een aantal betaalrekeningen en/of spaarrekeningen.
Daarbij is rekening gehouden met de garantie van de Nederlandse Bank tot een bedrag van €100.000
per bank.
1.8 Toekomstparagraaf
In het strategisch beleidsplan wat in 2012 is ingegaan wordt aangegeven welke keuzes CGMV maakt
voor de toekomst en vormen het vergezicht voor 2015. Het beleidsplan is het resultaat van een
proces waarbij bestuur, directie en werkorganisatie betrokken zijn geweest. We staan als CGMV
voor principiële keuzes, mede gelet op het feit dat het ledenaantal nog steeds terugloopt. In
afhankelijkheid van God willen we er voor kiezen onderscheidend te zijn in het leveren van
kwaliteit in onze dienstverlening, evenementen en uitingen en door aangaan met verbindingen met
anderen.
In 2015 wil CGMV het volgende hebben bereikt:
‘Vanuit onze identiteit in Christus zijn wij er voor onze leden door doelgerichte en
onderscheidende dienstverlening.
De dienstverlening aan de leden geven we vorm vanuit een professionele en enthousiaste
werkorganisatie.
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Communicatie met leden en andere belanghebbenden is veelkleurig en authentiek, maar altijd te
herkennen als afkomstig van CGMV.
Om aan dit alles invulling te geven, werken we zoveel mogelijk samen met leden en andere
belanghebbenden.’
Om dit te bereiken in 2015 zijn een vijftal speerpunten van beleid vastgesteld die nader worden
uitgewerkt in verschillende jaarplannen.
Speerpunten:
1. We zijn er voor leden, onze huidige loyale achterban is basis voor verdere ontwikkeling.
2. We hebben adequate dienstverlening, met accent op klankbordfunctie.
3. Alle communicatie naar binnen en buiten is op elkaar afgestemd (krachtige eenduidige
uitstraling).
4. We hebben een evenwichtige samenstelling van de werkorganisatie met bijbehorende facilitaire
en ontwikkelingsgerichte middelen binnen een open werkomgeving.
5. We verbinden via samenwerking strategische partners aan ons en benutten ons netwerk.

……………………………………………

……………………………………………

Huib Jongenburger
Directeur

Wim Sneep
Voorzitter bestuur
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2.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-013

31-12-012

€

€

Vaste activa
Immateriële vaste activa

2.6.1

22.950

2.6.2

5.387

22.811

28.337

22.811

website
Materiële vaste activa
Inventaris
Totaal vaste activa
Financiële vaste activa
Effecten

2.6.3

203.032

Vlottende activa
Voorraden

-

3.000

18.438

27.128

1.616

33.509

33.080

45.973

Vorderingen
Debiteuren

2.6.4

Belastingen, sociale lasten en pensioenen 2.6.5
Vooruitbetaalde kosten
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen
Totaal activa

2.6.6

14.797

2.6.7

67.929

106.610

463.692

219.886

559.959

555.339
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PASSIVA

31-12-013

31-12-012

€

€

Reserves

Algemene reserve

2.6.8

369.044

317.027

Solidariteitsreserve

2.6.9

49.185

49.185

418.229

366.212

12.651

104.333

39.535

29.985

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen, sociale lasten en
pensioenen

2.6.10

Overige kortlopende schulden

2.6.11

Totaal passiva

89.546

54.809

141.732

189.127

559.959

555.339
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2.2 Staat van baten en lasten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2013

2013

2012

€

€

€

Baten
Contributies

2.7.1

Juridisch advies
Baten uit beleggingen

2.7.2

Overige baten
Totaal baten

1.461.860

1.460.000

1.488.097

21.542

22.500

22.820

6.123

8.000

25.474

13.474

8.500

13.120

1.502.999

1.499.000

1.549.511

Lasten
Personeelskosten

2.7.3

996.812

1.014.500

1.007.761

Afschrijvingen

2.6.1

29.895

28.000

22.811

Hulp aan leden

2.7.4

31.325

55.000

41.158

Communicatiekosten

2.7.5

53.397

95.000

78.103

Ontwikkeling beleid

42.159

9.892

Bestuurskosten

2.7.6

15.350

13.500

16.227

Huisvestingskosten

2.7.7

105.938

106.000

113.137

Kantoorkosten

2.7.8

108.381

105.500

120.470

Algemene kosten

2.7.9

60.118

41.500

45.956

Kosten reorganisatie
Onvoorzien
Totaal lasten
Tekort/Overschot

124.225
2.7.10

7.608

20.000

1.450.983

1.479.000

1.579.740

52.016

20.000

-30.229

2.3 Resultaatbestemming
Algemene reserve

52.016

-30.229

Totaal

52.016

-30.229
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2.4 Kasstroomoverzicht

2013

2012

€

€

Kasstroom uit activiteiten
Tekort/Overschot

52.016

-30.229

Afschrijvingen

29.895

22.811

Cash-flow

81.911

-7.418

Mutaties in:
Debiteuren

8.690

2.896

Belastingen, sociale lasten

9.550

-11.975

Pensioenen

31.893

-30.403

Vooruitbetaalde kosten
Overige vorderingen en overlopende
activa

12.894

-8.601

-14.797

Crediteuren

-91.682

32.781

34.737

432

-8.716

-14.870

73.195

-22.288

-28.687

0

Overige kortlopende schulden

Totaal kasstroom uit activiteiten
Kasstroom uit investeringen
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Mutatie effecten
Mutatie vlottende activa

-6.734
203.032

-10.571

3.000
170.611

-10.571

Mutatie voorziening

0

0

Subtotaal

0

0

Totale kasstroom

243.806

-32.859

Saldo liquide middelen begin

219.886

252.745

Totale kasstroom

243.806

-32.859

Saldo liquide middelen eind

463.692

219.886

Totaal kasstroom uit investeringen
Kasstroom uit financieringen

12

2.5 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat
2.5.1 Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld op basis Richtlijn 640 voor “Organisaties-zonder-winststreven” van de
Raad voor de Jaarverslaggeving.
2.5.2 Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met het
verslagjaar mogelijk te maken.

Grondslagen van waardering
2.5.3 Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis
van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele
restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.
2.5.4 Financiële vaste activa
De effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarden per 31 december.
2.5.5 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende passiva en activa
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende passiva en activa zijn opgenomen tegen
geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens
oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.
2.5.6 Reserves en fondsen
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de vereniging. Door het bestuur en de leden
kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending van een specifiek doel.
Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor
deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende subsidies en
andere fondsen.

Grondslagen van resultaatbepaling
2.5.7 Algemene grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en
andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.
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2.5.8 Baten
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.
2.5.9 Lasten
Subsidieverplichtingen en verplichtingen tot fondsbestedingen worden ten laste gebracht van het
boekjaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de subsidie- en/of fondsontvanger is
meegedeeld.
Indien subsidieverplichtingen vervallen worden deze in het boekjaar waarin zij vervallen in
mindering gebracht op de verstrekte subsidies of giften.
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2.6 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
2.6.1 Immateriële vaste activa
website
€
Stand per 1 januari 2013
Aanschafwaarden

0

Cumultieve afschrijvingen

0

Boekwaarde

0

Mutaties boekjaar
Investeringen

28.687

Afschrijvingen

-5.737

Totaal mutaties boekjaar

22.950

Boekwaarde 31 december 2013

22.950

Stand per 31 december 2013
Aanschafwaarden

28.687

Cumulatieve afschrijvingen

-5.737

Boekwaarde

22.950

Afschrijvingspercentages

20%

2.6.2 Materiele vaste activa
Inventaris
€
Stand per 1 januari 2013
Aanschafwaarden

114.054

Cumultieve afschrijvingen

-91.243

Boekwaarde

22.811

Mutaties boekjaar
Investeringen

6.734

Afschrijvingen

-24.158

Totaal mutaties boekjaar

-17.424

Boekwaarde 31 december 2013

5.387

Stand per 31 december 2013
Aanschafwaarden
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Afschrijvingspercentages

120.788
-115.401
5.387
20%
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2.6 Toelichting op de balans

2013

2012

€

€

2.6.3 Financiele vaste activa
Effecten
Robeco High Yield Obligaties

0

106.746

Unilever

0

43.912

Robeco CGF Grade

0

52.374

Saldo per 31 december

0

203.032

18.438

25.946

0

1.182

18.438

27.128

Nationale Nederlanden

1.616

33.509

Saldo per 31 december

1.616

33.509

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
2.6.4 Debiteuren
Contributies
Debiteuren 2008
Saldo per 31 december

2.6.5 Belastingen, sociale lasten en pensioenen
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2.6 Toelichting op de balans

2013

2012

€

€

2.6.6 Vooruitbetaalde kosten
Vooruitbetaalde huur
Vooruitbetaalde verzekeringen
Vooruitbetaalde automatiseringskosten
Depotbedrag TNT Post
Overige vooruitbetaalde kosten
Saldo per 31 december

21.601

22.164

6.726

163

0

7.222

4.180

4.180

573

12.244

33.080

45.973

5

144

201.366

54.568

635

961

2.6.7 Liquide middelen
Kas
Rekening courant DB 46.14.74.247
ING 512097
Private banking DB 33.00.06.82

0

4.525

Spaarrekening DB 57.47.83.741

161.687

159.688

Spaarrekening ASN 88.04.57.24.69

100.000

0

Saldo per 31 december

463.692

219.886

De liquide middelen staan ter vrije beschikking

In 2014 zullen aantal spaarrekeningen geopend worden om de spreiding van max. € 100.000 per
rekening te realiseren.
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2.6 Toelichting op de balans

2013

2012

€

€

317.028

347.256

52.016

-30.229

369.044

317.027

49.185

49.185

0

0

49.185

49.185

PASSIVA
2.6.8 Reserves
Algemene reserve
Saldo 1 januari
Mutaties volgens resultaatbestemming
Saldo 31 december
Een continuïteitsreserve
2.6.9 Solidariteitsreserve
Saldo 1 januari
Mutaties volgens resultaatbestemming
Saldo 31 december

De solidariteitsreserve is gevormd ten behoeve van leden die betrokken zijn bij een
(stakings)actie of gedupeerde zijn van een (stakings)actie.
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2.6 Toelichting op de balans

Kortlopende schulden

2013

2012

€

€

2.6.10 Belastingen, sociale lasten en pensioenen
Loonheffing

37.309

29.047

2.226

938

39.535

29.985

Reservering vakantiegeld

29.950

23.569

Reservering vakantiedagen

20.123

19.566

Overige schulden

39.473

11.674

Saldo per 31 december

89.546

54.809

Omzetbelasting
Saldo per 31 december
2.6.11 Overige kortlopende schulden

2.6.12 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Voor de huur van het kantoor in Zwolle is per 1 september 2009 een huurovereenkomst aangegaan
met een looptijd van 5 jaar. De verplichting voor 2014 bedraagt € 57.602 (tot 31-08-2014). Ter
zekerheid van de voldoening van de huurvergoeding is tevens een bankgarantie verstrekt van
€ 30.607.
Voor de huur van het kantoor in Groningen is per 1 januari 2014 een huurovereenkomst aangegaan
met een looptijd van 1 jaar. De verplichting voor 2014 bedraagt € 6.425. Ter zekerheid van de
voldoening van de huurvergoeding is tevens een bankgarantie verstrekt van € 1.781.
Met Veenman Financial Services B.V. is een huurcontract afgesloten inzake een kopieermachine. De
jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 11.629. Het contract loopt tot 1 november 2018.
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2.7 Toelichting op de staat van baten en lasten
Realisatie

Begroting

Realisatie

2013

2013

2012

€

€

€

1.461.860

1.460.000

1.488.097

2.7.1 Contributies
Contributies
Aantal leden begin
Aantal nieuwe leden
Aantal opgezegde leden
Aantal leden eind

9.240

9.585

151

168

-521

-458

8.870

9.295

2.7.2 Baten uit beleggingen
Ontvangen dividend
Koersresultaten

8.896

8.000

-2.773

11.030
10.571

Rentelasten en /baten bank

3.873
6.123

8.000

25.474

Lonen en salarissen

705.753

725.000

738.102

Sociale lasten

115.397

108.000

106.470

Pensioenlasten

73.541

73.000

65.863

Reiskosten woon/werk

23.343

25.000

25.819

Reiskosten zakelijk

12.889

13.000

12.196

Opleidingskosten

12.105

15.000

9.790

Ziekteverzuimverzekering

2.7.3 Personeelskosten

26.474

23.500

23.387

Kosten directie

9.143

12.000

8.571

Tegemoetkoming ziektekostenverzekering

7.302

7.000

7.057

735

1.000

735

9.574

9.000

9.771

557

3.000

-3.178

996.812

1.014.500

1.004.583

Vrijwilligers
Overige personeelskosten
Mutatie vakantiedagen

Gedurende 2013 waren 22 werknemers in dienst. Hiervan waren 2 medewerkers met
een dienstverband korter dan 4 maanden, ter vervanging van zwangerschapsverlof.
Totaal aantal fte's: 16. (2012: 17)
1 medewerker voert werkzaamheden uit via een Overeenkomst van Opdracht.
Bestuurders ontvangen een vrijwilligersvergoeding,
welke zijn verantwoord onder vacatiegelden.
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2.7 Toelichting op de staat van baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie
2013

2013

2012

€

€

€

31.325

55.000

41.158

36.704

35.000

40.708

2.7.4 Hulp aan leden
Juridische kosten (extern)
2.7.5 Communicatiekosten
Periodieken incl porto
Advertenties

1.087

894

Bijeenkomsten/ledenactiviteiten

15.607

40.000

28.697

Ontwikkeling/communicatie nieuw beleid

42.159

20.000

7.804

95.556

95.000

78.103

5.575

7.500

7.959

965

1.000

6.100

8.811

5.000

2.168

15.350

13.500

16.227

2.7.6 Bestuurskosten
Vacatiegelden
Vergaderkosten
Overige bestuurskosten
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2.7 Toelichting op de staat van baten en lasten
Realisatie Begroting Realisatie
2013
2013
2012
€
€
€
2.7.7. Huisvestingskosten
Huur kantoorruimte Zwolle
Huur kantoorruimte Groningen
Schoonmaakkosten Zwolle
Schoonmaakkosten Groningen
Overige huisvestingskosten

2.7.8 Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Automatiseringskosten
Telefoonkosten
Porti (excl. porto periodieken)
Huur kopieerapparaten
Drukwerk

2.7.9 Algemene kosten
Contributies en abonnementen
Accountantskosten
Verzekeringen
Bankkosten
Overige algemene kosten

81.854
7.418
11.236
1.277
4.153

83.000
7.500
10.000
1.500
4.000

89.197
7.365
11.550
1.237
3.788

105.938

106.000

113.137

10.113
46.357
20.235
13.404
11.629
6.642

9.000
47.500
15.000
12.000
12.000
10.000

8.472
52.441
19.586
14.980
18.022
6.969

108.381

105.500

120.470

11.393
13.201
9.260
7.021
19.243

11.000
6.000
9.000
8.000
7.500

10.239
8.808
8.575
7.248
11.086

60.118

41.500

45.956
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2.7 Toelichting op de staat van baten en lasten
2.7.10 Verschillenanalyse
Algemeen
Over 2013 sluit de staat van baten en lasten met een positief resultaat van € 52.016.
De meest in het oog springende verschillen worden in deze toelichting nader geanalyseerd.
Lasten
Personeelskosten
De personeelslasten vielen € 17.000 lager uit dan begroot.
Hiervoor zijn meerdere verklaringen;
-er is minder extern personeel ingehuurd dan was begroot.
-de interim directeur kwam per april in loondienst, de maandlasten daalden hiermee.
-enkele personeelsleden zijn langdurig ziek geweest. Voor hen is een ziekte-uitkering ontvangen,
terwijl de kosten ten behoeve van vervanging beperkt zijn gebleven.
Tevens is er een teruggaaf WAO-WIA van € 4.500 ontvangen van de Belastingdienst.
Hulp aan leden
In verband met zwangerschapsverlof van 2 medewerkers was gerekend op een hoge kostenpost voor
vervanging ten behoeve van de juridische dienstverlening.
Bovendien werden er minder juridische kwesties uitbesteed dan gebruikelijk.
Deze kosten vielen bijna € 24.000 lager uit dan begroot.
Communicatiekosten
In eerste instantie lijkt het verschil van € 500 klein. Er zijn echter forse afwijkingen.
De bijeenkomsten voor leden hebben ca. € 24.500 minder gekost dan geraamd. Hier tegenover staat
een overschrijding van plm. € 22.000 voor communicatie en nieuw beleid.
Algemene kosten
Hierbij valt op dat de accountantskosten € 7.200 hoger zijn uitgevallen dan begroot. In de begroting
werd rekening gehouden dat de salarisadministratie in eigen beheer uitgevoerd ging worden. In de
loop van 2013 is toch besloten om dit door een extern bureau te laten uitvoeren.
CGMV heeft gekozen voor een andere accountant, deze heeft diverse adviezen gegeven en de
jaarrekening van 2012 opgesteld volgens de richtlijnen voor de Raad voor de jaarverslaggeving.
De overschrijding van ongeveer € 11.750 heeft grotendeels te maken met lasten betreffende vorige
boekjaren. Er was ca. € 5.000 teveel huurkorting berekend door de verhuurder van het pand in
Zwolle.
Door het faillissement van de het bedrijf dat de advertenties voor ons ledenblad regelde misten we
ca. € 5.000 aan advertentieopbrengsten.
Onvoorzien
Op de post onvoorzien hoefde niet zo vaak en beroep gedaan te worden als verwacht. Uiteindelijk is
er alleen een nieuwe advertentiecampagne uit gefinancierd. Deze campagne had als doel:
uitstraling van de boodschap en het vergroten van de naamsbekendheid.
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Vastgesteld en goedgekeurd te Zwolle op 16-05-2014.

_______________________________
De heer W. Sneep
Voorzitter

_______________________________
Mevrouw G. Derks – Hindriks
Algemeen bestuurslid

_______________________________
Mevrouw A. Poutsma – Jansen
Algemeen bestuurslid

_______________________________
Mevrouw S.J. van Hoek
Algemeen bestuurslid

_______________________________
De heer S.J. Baan
Algemeen bestuurslid
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3. OVERIGE GEGEVENS
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BIJLAGE
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Begroting 2014

Begroting

Realisatie

Begroting

2014

2013

2013

€

€

€

1.435.000

1.461.860

1.460.000

21.000

21.542

22.500

0

6.123

8.000

5.000

1.107

4.000

11.000

12.368

4.500

1.472.000

1.502.999

1.499.000

Baten
Contributies
Juridisch advies
Baten uit beleggingen
Financiële baten
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personeelskosten

1.052.000

996.812

1.014.500

Afschrijvingen

24.000

29.895

28.000

Hulp aan leden

20.000

31.325

55.000

Communicatiekosten

85.000

95.556

95.000

Bestuurskosten

11.000

15.350

13.500

Huisvestingskosten

102.000

105.938

106.000

Kantoorkosten

100.000

108.381

105.500

Algemene kosten

48.000

60.118

41.500

Onvoorzien

20.000

7.608

20.000

1.462.000

1.450.983

1.479.000

10.000

52.016

20.000

Totaal lasten
Tekort/Overschot
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