Verslag van het bestuur

Jaarrapport 2018
Vóór u ligt de jaarrekening 2018 van de Vereniging Protestants Nederland, inclusief het verslag van
de kascommissie waarin zij de ledenvergadering voorstelt om het bestuur decharge te verlenen voor
het gevoerde financieel beleid over het jaar 2018.
Jaarcijfers 2018
Het jaar 2018 was voor de vereniging een jaar vol activiteiten. In het jaarverslag van onze secretaris
leest u hier meer over. De kosten van deze activiteiten vindt u vermeld op de ‘staat van baten en
lasten’ onder het hoofdstuk ‘bijzondere baten en lasten’. Deze kosten worden direct vanuit het
vermogen gefinancierd. Een punt van grote zorg is en blijft het teruglopend abonneebestand. In
2018 is het aantal abonnees met ca 80 gedaald wat een inkomstenderving van ruim € 2000 betekent.
De grootste tegenvaller is echter de waardevermindering van onze beleggingsportefeuille. Konden
we over 2017 nog een ‘plus’ noteren van € 1.974. Over 2018 was het een ‘min’ van € 2.954. Per saldo
een negatief verschil van € 4.900 t.o.v. 2017. Op het moment dat wij dit verslag schrijven is de
waarde weer gestegen en zou er weer een ‘plus’ van ruim € 1.500. genoteerd kunnen worden. In
overleg met onze vermogensadviseur houden wij de vinger aan de pols, maar onzekerheid en
kwetsbaarheid blijven aanwezig.
Beleid 2019
Voor een op termijn sluitende exploitatie en daarmee voor de continuïteit voor de lange termijn is
een uitbreiding van het abonneebestand van ons prachtige en door velen hooggewaardeerde
maandblad een absolute voorwaarde. Voor ons bestuur zal dit voor 2019 een hoge prioriteit
hebben. Bemoedigend is dat wij in de afgelopen maanden een 30-tal nieuwe (proef)-abonnees
mochten noteren. U als enthousiaste lezer kunt ons daar bij helpen. Wij willen u desgevraagd graag
een aantal proefexemplaren toezenden om uit te delen (zie hiervoor de colofon in ons blad). Ook
kunt u ons namen en adressen meedelen die wij dan zullen benaderen. Als waardering en beloning
ontvangen zowel de nieuwe abonnee als de aanbrenger een aantrekkelijk boek. In ons jaarverslag
over 2018 maken we melding van het zoeken naar geschikte partners voor samenwerking. Voor wat
betreft het organiseren van activiteiten mochten we daarmee in 2018 reeds een begin maken met
het beleven van een zeer geslaagde dag in Hasselt in het kader van de herdenking van ‘De Dordtse
Synode’. Ook voor 2019 staat weer een veelbelovende activiteit op het programma. Voor wat
betreft een mogelijke samenwerking in het kader van de uitgave van ons blad zijn wij met enkele
partners in gesprek. Zodoende hopen wij onder de zegen van onze goede God dat onze vereniging
inclusief ons maanblad onze lezers nog heel lang mag blijven informeren en confronteren met
actuele ontwikkelingen in kerk, samenleving en cultuur.
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