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1. Inleiding.

Op het moment van schrijven van dit jaarverslag is de Steunstichting NVBS al weer 4 jaar in functie. 
De belangrijkste functie van het besturen van de stichting is het beheren van het vermogen en om daaruit een 
gunstig rendement te behalen. 
Vanaf 2010 is de rente op spaarrekeningen steeds lager geworden en zijn wij ons gaan beraden, om gedeelten 
van het vermogen op andere, verantwoorde, wijze te beleggen. Dit heeft ertoe geleid, dat we in 2011 een 
beleggingspakket, bestaande uit aandelenfondsen, obligaties en spaarrekeningen bij ABN-AMRO Private 
Banking ondergebracht hebben. 
Dit pakket hebben wij in de loop van 2011 nog uitgebreid.Deze lijn is in 2012 voortgezet. De onderverdeling van 
de beleggingen vindt u in de balans.
Een andere belangrijke taak voor ons is het op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de financiële markt. 

De Steunstichting is een stichting van en voor de NVBS. Daarom vinden wij het belangrijk om goede contacten 
te onderhouden met de NVBS, om wederzijds beleid en uitvoeringsproblemen op elkaar af te stemmen. 
In de loop van 2012 werden de plannen bekend van de aangeslotenen van Viziris waartoe ook de NVBS 
behoord, om te komen tot een fusie per 1 januari 2013. 
Aangezien wij zeer nauw verbonden zijn met de NVBS heeft het bestuur zich in de loop van 2012 intensief bezig 
gehouden met deze ontwikkeling, onder andere door gesprekken te voeren met het hoofdbestuur van de NVBS 
en te onderzoeken of door deze ontwikkeling onze statuten moeten worden aangepast. Ook hebben wij ons 
beraden op de positie van de stichting na de fusie. 
Dit heeft geleid tot het document Visie bestuur Steunstichting NVBS op positie Steunstichting na de fusie. De 
gesprekken met het hoofdbestuur hebben geleid tot een gezamenlijk uitgangspunt. 

De fusie per 1 januari 2013 is uitgesteld tot eind april 2013 en ook de statutenwijziging heeft nog niet plaats 
gevonden
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2. Bestuur.

Op het eind van 2012 is er in de samenstelling van het bestuur een wijziging gekomen. De heer Vermeulen is 
eind december afgetreden.
De herverkiezing van de heer Agelink heeft door een technisch foutje pas in januari 2012 plaatsgevonden. Dit 
had eind 2011 moeten plaats vinden.

Bestuurssamenstelling per 31-12-2012.

De heer Gerard Agelink Voorzitter
Mevrouw Petra Pronk-Visser Secretaris
De heer Leo Dijk Penningmeester
De heer Jan van Loenhout Lid
De heer Jacques Lumens Lid

3. Beleid, werkwijze en activiteiten.

Het bestuur vergaderde dit jaar 8 keer, waarvan 7 keer telefonisch in een zgn. conference call . Daar naast was 
er driemaal een overleg met het HB van de NVBS, waarvan 1 maal telefonisch. 
Er was ook een overleg met de ABNAmro bank
Dit is een behoorlijk aantal keren dat wij met elkaar overlegden, maar gezien de veranderingen binnen Viziris en 
NVBS en binnen de financiële wereld en ook het feit dat wij gezamenlijk besluiten nemen, was dit nodig. 

Verder zijn tijdens de vergaderingen ook de jaarrekening en het jaarverslag 2011 en de begroting 2013
vastgesteld.
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4. Financiën

FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE STEUNSTICHTING NVBS

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

Debet 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012
Obligaties 841.290 902.440
Aandelenfondsen 177.991 200.350
Bestuursrekening 985 10.417 154 51
Spaarrekening 4.000 2.043.176 230.541 66.345
Vermogensspaarrekening 800.000 1.000.000
Spaardeposito 2.000.000
Kas
Debiteuren
Te vorderen 
dividendbelasting 729 1.228
Lopende rente obligaties 14.705 18.622
Lopende rente 
spaarrekeningen 97.801 10.078 10.505 25.622
Overlopende activa
Totaal 2.102.786 2.063.673 2.075.917 2.214.660
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BALANS PER 31 DECEMBER 2012

Credit 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012

Eigen vermogen 2.097.786 2.063.673 2.075.684 2.214.410
Crediteuren
Nog te betalen aan bank 232,24 249,67
Lening NVBS 5.000
Overlopende passiva
Totaal 2.102.786 2.063.673 2.075.918 2.214.660
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RESULTATENREKENING

Kosten 2009 2010 2011 2012
Algemeen 26 25
Bestuurskosten algemeen 15 73 47 37
Telefonische 
vergaderingen 77 320 376
Zaalhuur
Reiskosten 184 207 337
Consumpties 4 40
Telefoonkosten 166 108 187
Postzegels e.d. 27 1 2
Bankkosten 15 26 29
Debetrente
Beleggingskosten
Bewaarloon effecten 640 967
Provisie 6.561 834
Ongerealiseerd 
koersresultaat obligaties
Ongerealiseerd 
koersresultaat aandelen 25.256
Gerealiseerd 
koersresultaat aandelen
Kamer van Koophandel 26 26
Bijdrage activiteiten 77.000 40.000
Resultaat 97.786 12.012 138.725
Totaal 97.801 77.567 85.233 141.559
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Opbrengsten 2009 2010 2011 2012

Rente spaarrekening 23 41.232 21.969 1.278
Rente 
vermogensspaarrekening 9.036 25.326
Rente spaardeposito 97.778 2.222
Rente obligaties 17.704 30.119
Dividend aandelen 4.134 6.962
Dividendbelasting 730 1.229
Ongerealiseerd 
koersresultaat obligaties 31.660 60.500
Ongerealiseerd 
koersresultaat aandelen 15.416
Gerealiseerd 
koersresultaat obligaties 730
Gerealiseerd 
koersresultaat aandelen
Resultaat 34.113
Totaal 97.801 77.567 85.233 141.559
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TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is 
vermeld.

Beleggingen in aandelen, aandelenfondsen en obligaties worden gewaardeerd tegen beurswaarde per 
balansdatum.

De lopende rente op de obligaties en de spaarrekeningen is als vordering op de balans opgenomen.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
De baten en lasten zijn, voorzover deze er betrekking op hebben, toegerekend aan het boekjaar ongeacht of zij
tot ontvangsten dan wel uitgaven in het boekjaar hebben geleid.

NB: Bij het opmaken van de jaarrekening 2012 is gebleken dat in het verleden dit stelsel niet consequent is 
toegepast bij enkele posten. De jaarrekeningen over voorgaande jaren zijn hierdoor gecorrigeerd. In 2009 leidt 
dit tot een groter positief resultaat en in 2010 tot een negatief resultaat. Dit is te verklaren door de toerekening 
van de rente van het in 2009 in bezit zijnde spaardeposito.

De gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten worden verwerkt in de resultatenrekening.
Het ontvangen dividend wordt in de resultatenrekening verantwoord op het moment van ontvangst.

Personeelsbestand
Bij de stichting zijn geen personeelsleden in dienst.

Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.
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5. Tot Slot.

Het jaar 2012 is een behoorlijk druk en inspannend jaar geweest. 
Het komend jaar zal duidelijkheid moeten brengen over onze positie binnen de Oogvereniging.

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn tijdens de bestuursvergadering van april 2013 vastgesteld.


