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Stichting Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers 2018 

Toelichting op het geconsolideerd Financieel Overzicht 2018 

Vooraf. 

De Stichting Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers, hierna te noemen FNG, is op 26 maart 

2018 opgericht.  

De cijfers in de eerste kolom betreffen dan ook de periode april-december 2018. 

Van 1 januari 2018 tot de datum van oprichting, en ook daarna nog, hebben de onderliggende 

verenigingen, VOVK en VVRS, en de onderliggende stichtingen, LOvNG en SHG inkomsten gehad 

en uitgaven gedaan. 

In dit overzicht zijn de inkomsten en uitgaven van alle onderliggende instellingen opgeteld. 

Door de wijze van subsidiëring door het Fonds, zij subsidiëren immers het totaal van de activiteiten, 

dient het overzicht ook alle inkomsten en uitgaven te omvatten. 

De twee onderliggende verenigingen, VOVK en VVRS, en een Stichting, LOvNG, zijn in liquidatie en 

worden binnen afzienbare tijd opgeheven. 

De batige saldi worden overgemaakt aan de Stichting FNG. De Stichting Herdenken 

Geweldslachtoffers blijft bestaan. 

 

De inkomsten van de Stichting en van de onderliggende partijen bestaan uit een subsidie van het 

Fonds Slachtofferhulp, rente en giften. In 2018 kwamen ook nog incidentele contributiebetalingen 

voor. 

De geldstroom van de Stichting is beperkt tot een kasstroom via een zakelijke betaalrekening en een 

zakelijke spaarrekening bij de ING. Onderliggende partijen hebben overeenkomstige afspraken. 

Er zijn geen andere bezittingen noch schulden. Er is geen vreemd vermogen, wel eigen vermogen. 

Er is geen kasgeld, alleen liquide middelen via banken. 

De geldstroom wordt bijgehouden door middel van een tabellarisch bankboek. 

Tijdens elke bestuursvergadering rapporteert de penningmeester over de financiële situatie. 

Voor deze verantwoording is er, zoals vermeld, voor gekozen de inkomsten en utgaven 

geconsolideerd weer te geven. Dit houdt in dat de inkomsten en uitgaven van vóór de formele 

oprichting van de Stichting zijn opgeteld bij de inkomsten en uitgaven van de Stichting, die vanaf 26 

maart formeel bestaat. 

 

Toelichting op het Geconsolideerd overzicht  Baten en Lasten 2018 

 

Baten 

10 Contributies  Dit jaar nihil. Nagedacht over 2019 in verband met voorwaarde/wens 

 Fonds. Wordt minimaal € 10,-- per lotgenoot. In 2018 zijn nog incidentele contributies 

 ontvangen, veelal betrekking hebbend op het vorige boekjaar van VOVK. Het totaalbedrag is   

 € 90,--. 

20 Subsidies FSH Ontvangen in 2018 een bedrag van € 84.800,--. 

30 Giften   Voor de Dag Herdenken werd van de Gemeente Wolvega een bedrag 

 ontvangen van € 2.500,-- en van de LIONS een bedrag van € 1.500,--. Uit royalty's werd een 

 bedrag ontvangen van 415,-- en er was een gift van € 100,--. In totaal € 4.555,--. 

40 Rente   Er werd € 12,-- aan rente ontvangen. 

50 Overig  Van penningmeester SHG werd in januari 2018 een bedrag van € 100,-- 

 ontvangen van zijn privérekening (om declaratie te kunnen uitbetalen). 

 

 



 

 

Lasten 

10 Bestuurskosten    Spreekt voor zich; met name reiskosten. 

 aansprakelijkheidsverzekering  volgt in 2019; VOVK en VVRS hebben hem opgezegd. 

 Telefoonkosten zijn niet door iedereen  gedeclareerd. 

20 Organisatiekosten    Drukwerk zijn met name de kaarten bij 

 overlijdensdatum  verstuurd aan lotgenoten. Administratie zijn ontwerpkosten en het 

 briefpapier, kaartjes en  enveloppen met nieuw logo van de FNG. 

30 Kosten lotgenotenbijeenkomsten Bijeenkomst in Eindhoven in juni, kosten € 500,--.

 Almere in november wat groter van opzet, uitgaven € 1.370,--. 

40 Kosten evenementen   Familiebijeenkomst druk bezocht in Harderwijk met 

 meer  dan 110 lotgenoten;vandaar iets duurder.  

       Decemberherdenking iets soberder van opzet, goede 

 opkomst, binnen budget.   Drenthe iets duurder, Slagharen iets goedkoper, 

 Lichtjesavond en Naamplaatjesdag goedkoper, maar allemaal met goede opkomst. 

       Nagekomen rekening uit 2017 voor de DHG 2017 in 

 Rotterdam, betaald door FNG, incidentele post. 

       De uitgaven voor de DHG 2018 in Wolvega waren in 

 totaal € 19.400,--, maar daar stonden sponsorinkomsten tegenover van in totaal € 4.000,--. 

50 Bijzondere kosten    Cocon: er verschenen er 4, maar in een veel lagere 

 oplage dan begroot.   

       Muur:   spreekt voor zich. Energie is inclusief 

 afrekening voorgaande jaar. Ook onderhoud is inclusief afrekening voorgaand jaar en 

 inclusief gedenksteen. 

60 Overig     Onvoorzien.  Opgenomen onder Federatie: Advocaat- 

 en notariskosten, in totaal € 7.400,--.     Opgenomen onder VOVK: kosten uitgave boek "Een 

 schaduw levenslang", grotendeels betaald vanuit voorziening. Royalty's volgen in 2019 voor 

 Federatie.  

 

 

Toelichting op de Geconsolideerde Balans per 31 december 2018 

 

Het saldo (betaal- en spaarrekeningen) per 1 januari 2018   €  32.359,06 

Het saldo (betaal- en spaarrekeningen) per 1 januari 2019   €  25.335,58 

           __________ 

Het geconsolideerde resultaat over 2018 van de FNG NEGATIEF   €    7.023,48  

  

Resultaatbestemming 

In het resultaat van NEG € 7.023,48 is begrepen de donatie van de uitgeverij van Leo Fijen van in 

totaal € 69,29.Die laatste wordt aan een voorziening toegevoegd; die bedraagt na toevoeging 

€ 5.153,22. Het bestuur, in dit geval nog dat van de VOVK, besluit over de aanwending. Inmiddels is 

in 2018 de voorziening donatie Leo Fijen geheel besteed aan de uitgave van het boek "Een schaduw 

levenslang". 

Het gecorrigeerde resultaat bedraagt dan € 7.023,48 minus € 5.083,93 ofwel € 1.939,55 NEGATIEF 

welk bedrag wordt onttrokken aan de continuïteitsreserve die daarmee uitkomt op een bedrag van  

€ 21.335,58. 

 



 

Geconsolideerde balans per 31 december 2018 

 

   31-12-2017 31-12-2018                                                   31-12-2017  31-12-2018 

Activa      Passiva 

Liquide middelen     Reserves/ voorzieningen   

ABNAMRO VVRS    4.861,20    3.543,01 

ING LOvNG     3.098,77    2.832,95 Continuïteitsreserve               23.275,13    21.335,58 

ING Spaarrekening 

VOVK/FNG              24.377,05  18.132,12 Voorziening donatie Leo Fijen 5.083,93             0,00 

ING Betaalrekening       

VOVK/FNG                   62,04       827,40 Voorziening lustrum                  4.000,--        4.000,--  

                                 32.359,06  25.335,58                       32.359,06    25.335,58 

 

Overzicht: 

Voorziening donatie Leo Fijen 

Stand per 1-1-2018     €  5.083,93    

Toevoeging 2018      €       69,29 

Onttrekking 2018      €  5.153,22 

Stand per 31-12-2018     €         0,00 

 

Voorziening Lustrum   

Stand per 1-1-2018     €  4.000,--    

Toevoeging 2018      €         0,00 

Stand per 31-12-2018     €   4.000,-- 

 

Continuïteitsreseve 

Stand per 1-1-2018, VOVK, LOvNG,  VVRS, SHG €  23.275,13    

Onttrekking Resultaat 2018          minus €    7.023,48 

Toevoeging Voorziening Donatie Leo Fijen plus €    5.083,93 

Stand per 31-12-2018     €  21.335,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


