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Het bestuur en het bureau van de KNCV hebben in 2014 een nieuw 
strategisch project ontwikkeld onder de naam ‘Route b6’. Dit pro-
ject is gebaseerd op het beleidsplan Op weg naar een zichtbaarder 
KNCV. Het project is niet alleen gericht op een verbeterde zicht-
baarheid van de KNCV in het publieke domein, maar ook en vooral 
om een betere zichtbaarheid van de vereniging naar de leden en 
belangrijke stakeholders te realiseren. 
Het project gaat uit van zes aandachtspunten: 
• Wat bieden we aan onze leden?
• Hoe kunnen we onze leden nog beter binden aan de vereniging?
• Hoe kunnen we de banden met interne en externe doelgroepen 

verbeteren?

• Wat te doen om het erfgoed van de chemie en life sciences in 
Nederland te bewaken?

• Hoe kunnen we onze leden nog beter boeien?
• En hoe bovenstaande ambities te realiseren binnen een sluiten-

de begroting?

ROUTE B6: B VAN BIEDEN
Voorjaarsbijeenkomst
In 2014 vond de Voorjaars bijeenkomst 
plaats in Spant! in Bussum met als thema 
‘Hoe verzilver ik Goud?’ Op het program-
ma stonden lezingen van oud-KNCV 
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Gouden Medaille winnaars. Prof. dr. 
Floris Rutjes (winnaar 2002) vertel-
de over het verzilveren van weten-
schappelijke uitvindingen. 
Prof. dr. ir. Bert Weckhuysen (win-
naar 2006) ging in zijn lezing in op 
het beter begrijpen van katalysato-
ren. KNCV-secties verzorgden ver-
schillende parallelsessies. 

C2W Career Expo
De zevende editie van de C2W Career Expo was wederom een groot 
succes met ruim achthonderd bezoekers. Bij de KNCV-stand kon-
den bezoekers terecht voor carrièreadvies en een cv-check. Het in-

houdelijke programma bestond uit lezingen en 
workshops over onder meer ‘Doorstuderen 

na het hbo of niet?’ en ‘Netwerken via 
LinkedIn’. De beurs begon met drie ope-
ningslezingen over carrière in de che-
mie, life sciences en food, verzorgd 
door KNCV-bestuursleden dr. ir. Kees de 

Gooijer en dr. Eric Roos.

KNCV Carrièreconsultants 
Onze vrijwillige carrièrecoaches hebben ook in 

2014 weer volop advies gegeven aan (potentiële) leden. Leden 
hadden de mogelijkheid om een persoonlijke afspraak te maken 
met een coach, daarnaast waren de coaches ook met een groot 
aantal aanwezig op de C2W Career Expo.

Kids Lab
In oktober 2014 organiseerde de KNCV de eerste editie van 
Kids Lab voor de (klein)kinderen van KNCV-leden. Kinderen 
konden verschillende, educatieve proefjes doen.

C2W
Er verschenen in 2014 21 edities van ons toonaangevende vakblad 
C2W, 10 edities chemie en 10 edities life sciences, aangevuld met 
de special Carrière & Opleiding en een separaat KNCV Jaarverslag.

Reisbeurzen
De KNCV onderkent het belang van kennisvergaring in het buiten-
land en stelt hiervoor beurzen beschikbaar. Onze leden kunnen 
hier aanspraak op maken. Op jaarbasis stelt de KNCV meer dan 
€ 40.000 beschikbaar voor die reisbeurzen. Behalve de beurzen uit 
de reisfondsen van de KNCV stellen ook de Nederlandse Vereniging 
voor Biochemie en Moleculaire Biologie, de sectie Organische 
Chemie en de sectie Katalyse beurzen beschikbaar.

Denktank
De Chemie & Maatschappij Groep (CMG), de denktank van de 
KNCV, heeft (samen met andere partijen) het symposium ‘Wegwijs 
in subsidieland’ georganiseerd. De belangstelling was groot en er 
gingen stemmen op om dit soort bijeenkomsten ook in andere 
delen van het land te houden. Daarnaast heeft de CMG in 2014 een 
enquête onder de KNCV-leden uitgezet, met als thema ‘Hoe hou-
den we de chemie in Nederland?’ De respons was groot en de 
antwoorden, tips en opmerkingen van de respondenten gaat de 
CMG nu verder uitwerken.

ROUTE B6: B VAN BINDEN
Het ledental steeg licht. Begin januari bedroeg het aantal leden 
nog 7.423. Eind 2014 was het ledental met 264 toegenomen tot 
7.687 leden. Dit was voor een belangrijk deel het gevolg van een 
intensieve wervingsactie in de zomerperiode van 2014.
De jonge leden blijven een belangrijke doelgroep voor onze vereni-
ging, maar we willen met name de oudere leden hartelijk danken 
voor hun trouw aan de vereniging. 

Gastcolleges 
In 2014 hebben we een groot aantal hogescholen en universiteiten 
bezocht met een presentatie over de arbeidsmarkt om studenten voor 
te bereiden op hun eerste carrièrestap. Natuurlijk zijn dit ook mooie 
gelegenheden om de zichtbaarheid van onze vereniging te vergroten.
De commissie studieverenigingen (CSV), bestaande uit vijftien 
studieverenigingen, is in 2014 vijf keer bij elkaar gekomen. Via de 
CSV blijven de studieverenigingen en de KNCV op de hoogte van 
elkaars activiteiten. Er zijn onderwerpen besproken zoals het alco-
holbeleid op de universiteiten en de meerwaarde van het KNCV-
lidmaatschap. Omdat het aantal hbo-studieverenigingen gestaag 
toeneemt, is er in mei 2014 voor het eerst een apart overleg voor 
de hbo-studieverenigingen georganiseerd. In 2014 hebben twee 
van deze zogenoemde hbo-overleggen plaatsgevonden, waarbij 
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acht hbo-verenigingen aanwezig 
waren.

Member-get-a-member-actie
In 2014 zijn we gestart met een actie 
onder onze leden om een nieuw lid te 
werven. Immers, er zijn geen betere 
ambassadeurs dan onze eigen leden. 
Voor elk lid dat een nieuw lid aan-
brengt, lag er een strandlaken klaar 
met het periodiek systeem der ele-
menten. Het strandlaken bleek een 
zeer gewild collector’s item. De actie 
is voortgezet in 2015.

ROUTE B6: B VAN BOEIEN
In 2014 is de KNCV druk 
bezig geweest om de zicht-
baarheid op social media, 
zoals Twitter, Facebook en 
LinkedIn, te vergroten. 
Daarnaast heeft Jong KNCV 
voor onze (jonge) leden een 
bedrijfsbezoek georganiseerd 
naar Sanquin. En is er voor het 
eerst een chemische pubquiz 

gehouden. Die was een groot succes. Bij CHAINS zette Jong KNCV 
een wijnworkshop en een netwerkontbijt op en eveneens leverde 
het een bijdrage aan KNCV-evenementen, zoals de C2W Career 
Expo, de Voorjaarsbijeenkomst, de Jong KNCV-Posterwedstrijd en 
CHAINS. 
Op communicatiegebied staat er een plan in de steigers voor een 
nieuwe website. Onderdeel van de nieuwe website zal een deskun-
digenpanel zijn dat chemievragen beantwoordt. De KNCV wordt 
namelijk regelmatig benaderd door de media. Het doel van het 
deskundigenpanel is om de chemievragen te adresseren en de 
KNCV verder te profileren als onafhankelijke vraagbaak. Het is een 
goede reden om de KNCV-website in de gaten te houden.

ROUTE B6: B VAN BANDEN
Secties, werkgroepen, kringen en commissies
De KNCV telt een groot aantal secties, werkgroepen en commissies. 
Daarnaast zorgen onze zes lokale kringen – onder meer in Haarlem, 
Den Bosch en Zwolle – voor vertegenwoor-
diging door het hele land. De secties, krin-
gen, commissies en werkgroepen vormen 
samen de ruggengraat van de vereniging. 
Iedere sectie is actief binnen een bepaald 
gebied van de chemie, life sciences of pro-
cestechnologie. De regionale kringen profi-
leren zich door de organisatie van informe-
le, chemiegerelateerde lezingen. 

Meet & Greet
Om informatie, kennis en ervaringen uit te 
wisselen en beleidszaken af te stemmen, 
vond er in het verleden jaarlijks overleg 
plaats tussen KNCV-bestuursleden ener-
zijds en bestuursleden van de secties, 
kringen en werkgroepen anderzijds. Dit 
zogenoemde voorzittersoverleg heeft in 

2014 een ander gezicht gekregen. Er is gekozen voor een andere 
opzet, die we ‘Meet & Greet’ hebben genoemd. De besturen van 
de secties, kringen en werkgroepen zijn uitgenodigd om deel te 
nemen aan die bijeenkomst nieuwe stijl. De eerste bijeenkomst in 
deze vorm vond plaats in oktober 2014 in Utrecht en was vooral 
bedoeld om de secties, kringen en werkgroepen met elkaar te laten 
kennismaken.

De commissie Onderwijs adviseerde het KNCV-bestuur door-
lopend over uiteenlopende onderwijsgerelateerde zaken.

De commissie HBO-Zaken organiseerde samen met de sectie 
Analytische Chemie een themadag bij de vakbeurs World of 
Technology and Science. Het thema ‘doping’ trok veel hbo-studen-
ten naar de Jaarbeurs Utrecht. Ook heeft de commissie zich inge-
zet tijdens de C2W Career Expo met een lezing ‘Doorstuderen of 
niet na het hbo?’ Zoals elk jaar heeft de commissie bijgedragen 
aan de selectie en uitreiking van de Gouden Spatel.

Topsector Chemie
De Topsector Chemie is een van de negen Topsectoren waarin het 
Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd uitblin-
ken. Nederland behoort tot de top tien van meest concurrerende 
economieën in de wereld. Om concurrerend te blijven, moet het 
onderwijs goed aansluiten op de arbeidsmarkt om talent te behou-
den en te ontwikkelen. De Topsectoren-aanpak draagt bij aan een 
stevige internationale positie van de sectoren die hun kennis en 
innovatieve oplossingen inzetten om mondiale uitdagingen aan te 
pakken op het gebied van bijvoorbeeld energie, logistiek, voedsel-
voorziening, gezondheid en klimaatverandering. In de topsector 
werken ondernemers, onderzoekers en overheid nauw met elkaar 
samen. De KNCV heeft zitting in de sectorraad van de Topsector 
Chemie. De sectorraad fungeert als klankbord voor het bestuur van 
de Topsector Chemie en geeft advies over jaarplannen.

CHAINS
In november organiseerde NWO voor de tweede keer het congres 
CHAINS. Ook deze keer had de KNCV een flinke inbreng in het pro-
gramma. Gedurende beide dagen was de KNCV duidelijk aanwezig 
in de KNCV-Lounge. De ruimte was aangekleed met twaalf banners 
van winnaars van de KNCV Gouden Medaille. Tijdens de 
plenaire avondsessie is de KNCV Gouden Medaille 2013 uitgereikt 
aan Geert Kops, die tevens een korte lezing hield over zijn werk.
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Internationaal
De KNCV is betrokken bij diverse internationale organisaties. 
Voorbeelden hiervan zijn: IUPAC (International Union of Pure and 
Applied Chemistry), EuCheMS (European Association for Chemical 
and Molecular Sciences) en ChemPubSoc Europe, de society van 
eigenaars van een groot aantal Europese journals. Elk jaar ontvangt 
de KNCV royalty’s uit die bladen. Die royalty’s maken een substan-
tieel deel uit van de baten van de vereniging.
In 2014 is onze oud-voorzitter prof. dr. Saskia M. van der Vies 
benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van EuCheMS. Dr. Lene 
Hviid is onze afgevaardigde in ChemPubSoc Europe en prof. dr. 
Jan Reedijk is een vaste vertegenwoordiger van de KNCV tijdens de 
bijeenkomsten van IUPAC.
Saskia, Lene en Jan behartigen de belangen van de KNCV naar 
grote tevredenheid en communiceren met het bestuur middels 
verslagen en indien gevraagd met een mondelinge toelichting.
Ook met de andere beroepsverenigingen zijn de contacten verder 
aangehaald. Zo bezocht de KNCV-directeur de GDCh (Gesellschaft 
Deutscher Chemiker) in Frankfurt en de KVCV (Koninklijke Vlaamse 
Chemische Vereniging) in Gent. 

ROUTE B6: B VAN BEWAKEN
De leden van de KNCV zijn de bouwers en de bewakers van het 
erfgoed van de chemie en life sciences in Neder land. Een van de 
doelen van de KNCV is om jong, aanstormend talent te ontdekken 
en aan te moedigen een bijdrage te leveren aan de wereld van mor-
gen. Dat doen wij onder meer door prijzen uit te reiken.

Onderwijsprijs 2014 
In 2014 is de Onder wijsprijs 
uitgereikt aan een docent in 
het beroepsonderwijs. Marc 
van Bochove was de winnaar. 
Marc is docent chemie aan de 
Hoge school van Amsterdam 
binnen de opleiding forensic 
science. Hij laat studenten in 
het eerste jaar al kennismaken 
met geavanceerde lab appa-
ratuur. Ook brengt hij studen-
ten in aanraking met de 
praktijk, door zo zorgvuldig 
mogelijk praktijkvoorbeelden 
na te bootsen in het lab.

Golden Master Award 
Voor de derde maal in de KNCV-historie is de Golden Master Award 
uitgereikt: de prijs voor de beste chemiegerelateerde wo-scriptie. Dit 
jaar was Marte van der Linde (Universiteit Utrecht) de gelukkige win-
naar. Marte werkte aan Characterisation of luminescent silver nanoclus-
ters. De combinatie van het hoge niveau van het afgeleverde werk, de 
kwaliteit van het verslag en de wijze waarop zij gebruik heeft ge-
maakt van uiteenlopende technieken om inzicht te krijgen in die 
moeilijke materie, hebben ertoe geleid dat Marte de Golden Master 
Award 2013 en een bedrag van € 1.000 heeft gewonnen.

De finalisten van de Onderwijsprijs 
van links naar rechts: Marc van 

Bochove (winnaar), Gerard Brands, 
Menno de Waal en Jan Apotheker 

(reikte de prijs uit).

De finalisten van de Golden Master Award 2013, van links naar rechts: Diederik Bos, Marte van der Linden (winnaar) en Ellen Schmitz.
Geert Kops
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Gouden Spatel  
De Gouden Spatel is de prijs voor de beste hbo-scriptie. Uit ze-
ven scripties van vijf verschillende hogescholen 
is die van Eliane van Dam (Hogeschool 
Leiden) verkozen tot de beste scriptie. 
Haar scriptie genaamd In situ pH 
measurements of electroactive micro-
bial biofilms with surface-enhanced 
Raman spectroscopy maakte duide-
lijk dat Eliane een ‘uitstekende be-
heersing van theorie en praktijk’ 
heeft. Haar afstudeerwerk aan de Vrije 
Universiteit was uiteindelijk goed voor de 
Gouden Spatel-pin en een bedrag van € 1.000. 

KNCV Gouden Medaille 2013
Tijdens CHAINS, op 17 november 2014, is onder grote belangstel-
ling de KNCV Gouden Medaille 2013 uitgereikt aan Geert Kops 

voor zijn uitstekende staat van 
dienst. Hier een passage uit de voor-
dracht van de jury: ‘Geert Kops is een 
uitmuntend chemicus die in alle fa-
ses van zijn wetenschappelijke loop-
baan heeft uit geblonken in origineel 
en hoogstaand biochemisch onder-
zoek, met name op het gebied van 
celdeling in relatie tot tumorgroei en 
bio-moleculaire paden hoe dit te be-
strijden. Met zijn voordracht is de 
commissie van mening een uitste-
kende kandidaat voor de 2013 me-
daille te hebben geïdentificeerd.’

Jong KNCV-Posterwedstrijd
De Jong KNCV-posterwedstrijd is ge-
houden tijdens het PAC-symposium 

op 5 maart op de campus van de Universiteit Utrecht. Renée Haver 
van de Universiteit van Amsterdam won de posterwedstrijd. 
Ghislaine Meiners van de Vrije Universiteit werd tweede. Op de 
derde plaats eindigde Nynke Krans van de Universiteit Utrecht.

BESTUUR EN BUREAU
Algemene Ledenvergaderingen
De KNCV hield in 2014 twee Algemene Ledenvergaderingen; de 
22ste ledenvergadering op 8 mei (29 aanwezigen) en de 23de 
ledenvergadering op 18 november (30 aanwezigen).
Tijdens deze vergaderingen kwamen onder meer aan de orde: een 
statutenwijziging, de jaarrekening over 2013, de begroting voor 
2015 en de mutaties binnen bestuur en bureau. 

Bestuursvergaderingen
In 2014 mochten we dr. René Duursma, dr. Fer Coenders en 
Maarten van Sisseren BASc verwelkomen als respectievelijk pen-
ningmeester, bestuurslid onderwijs en bestuurslid jonge leden. 
Aan het einde van hun tweede (en laatste) bestuurstermijn hebben 
we gepast afscheid genomen van prof. dr. Saskia M. van der Vies 
(voorzitter), dr. Lene Hviid (penningmeester) en drs. Jan Apotheker 
(bestuurslid onderwijs). Het bestuur hield zich onder meer bezig 
met evenementen zoals de Voorjaarsbijeenkomst en CHAINS. 
Daarnaast stonden op de agenda: de statutenwijziging voorberei-
den, diverse KNCV-prijzen uitreiken en – een blijvend punt van 
aandacht – leden werven en behouden. 

Benoeming
Prof. dr. Saskia M. van der Vies is tijdens de voorjaarbijeenkomst 
benoemd tot Lid van Verdienste van de KNCV. Uit de considerans: 
‘Saskia van der Vies heeft een groot hart voor de KNCV. Nooit werd 
op haar tevergeefs een beroep gedaan.’

Bureauzaken
In 2014 heeft de vereniging de arbeidsovereenkomst met de 
directeur beëindigd. Daarnaast is het contract met de coördinator 
marketing & communicatie niet verlengd.  
Per 1 maart is het team versterkt met mr. drs. Jan-Willem Toering 
in de functie van directeur en Tjeerd van Dijk MSc als projectleider 
Jonge Leden & hbo.  |

Renée Haver

Geert Kops

Saskia van der Vies

Eliane van Dam
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JAARREKENING 2014
2014 2013

€ €
Vaste activa
Materiële vaste activa 13.092 11.007
Financiële vaste activa 1.845.452 1.474.052

1.858.544 1.485.059
Vlottende activa
Voorraden 7.532 8.942
Vorderingen en overlopende 
activa 161.894 205.852
Liquide middelen 264.076 640.717

433.502 855.511
Totaal activa 2.292.046 2.340.570
PASSIVA

2014 2013
€ €

Eigen vermogen
Algemene reserve 1.347.316 1.288.706
Vermogen legaten 330.083 314.035
Bestemmingsfondsen 269.136 275.193

1.946.535 1.877.934
Kortlopende schulden en 
overlopende passiva

345.511 462.636

Totaal passiva 2.292.046 2.340.570

TOELICHTING OP DE BALANS
Activa
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa betreffen de kantoorinventaris en de 
computerapparatuur op het verenigingsbureau. De in 2009 geacti-
veerde website, waarop de laatste investering in 2011 heeft plaats-
gevonden, is inmiddels geheel afgeschreven. Alle materiële vaste 
activa worden in drie of vijf jaar afgeschreven. In kantoorinventaris 
en computerapparatuur/licenties is in 2014 voor respectievelijk 
€ 811 en 11.247 geïnvesteerd.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa betreffen de effectenportefeuille en een 
participatie in Europese bladen van de uitgeverij Wiley-VCH Verlag.

Overige fi nanciële vaste activa
De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs, verminderd met een eventuele voorziening voor 
oninbaarheid.

2014 2013
Eff ecten € €
Stand per 1 januari 1.443.851 1.110.428
Af: Verkoop aand. Unilever en Glaxosmithkline -159.796 -
Af: Vrijval 5,25% Bank Ned. Gem 98/13,3-4-2013                          - -114.988
Bij: Portefeuille De Vries Investments 5.595  394.549  
Bij: Portefeuille ABN-AMRO Duurzame fondsen
Bij: (On)gerealiseerd koersresultaat ABN-AMRO 
Bij: Onger. koersres. De Vries Investments

445.361
53.767
26.473   

-
52.970

892
Stand per 31 december 1.815.251 1.443.851
Samenstelling eff ecten de dato 31 december:
Aandelenbezit 1.331.559   1.219.822   
Obligaties 412.090      224.029      
Alternatieve beleggingen 71.602 -

1.815.251 1.443.851

Voorraden
De voorraden betreffen publicaties en KNCV-memorabilia. Met 
ingang van 2009 worden voorraden waarvan de omvang betrouw-
baar is vast te stellen (bijvoorbeeld door aanschaf) aan het einde 
van het boekjaar gewaardeerd tegen aanschafprijs. 

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.
 
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Passiva
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen, ofwel KNCV-fondsen, die om diverse rede-
nen in het verleden zijn ontstaan uit legaten en/of in het leven 
geroepen zijn ten laste van de algemene reserve, worden nominaal 
gewaardeerd. Onttrekkingen ten laste van deze fondsen vinden 
zo veel mogelijk plaats binnen de voorwaarden ten behoeve van 
ondersteuning van activiteiten op specifieke terreinen en conform 
daartoe door de Algemene Ledenvergadering genomen besluiten. 
Toerekening aan de fondsen vanuit de algemene reserve geschiedt 
eveneens conform daartoe door de Algemene Ledenvergadering 
genomen besluiten.

Overige activa en passiva 
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde.

De ongerealiseerde koersresultaten zijn toegerekend aan het 
vermogen legaten en de algemene reserve, gebaseerd op de 
verhouding van de stand van het vermogen legaten en de alge-
mene reserve d.d. 1 januari van elk boekjaar. 

BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(na bestemming exploitatiesaldo)
ACTIVA

VI_VIII_jaarverslag_jaarrekening_GOED.indd   6 25-06-15   13:38



VIIKNCV Jaarverslag 2014

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten
Begin 2014 bedraagt het aantal leden: 7.423. Eind 2014 is het 
ledenaantal met 264 leden toegenomen tot 7.687 leden. Dit is voor 
een belangrijk deel het gevolg van de intensieve wervingsactie in 
de zomerperiode van 2014. 
De contributie-inkomsten zijn in 2014 circa € 4.500 lager dan 
begroot.  
De KNCV verkrijgt inkomsten uit ChemPubSoc, een organisatie 
van zestien Europese chemische verenigingen. De uitgever van 
deze bladen - Wiley - genereert inkomsten voor de KNCV via het 
uitgeven van deze wetenschappelijke bladen. 
Hiernaast verkrijgt de KNCV inkomsten uit publicaties van uit 
Nederland afkomstige auteurs in PCCP (Physical Chemistry 
Chemical Physics), een blad van de RSC. 
Overige opbrengsten bestaan uit de verkoop van T-shirts, 
periodiek systeemkaartjes, labjassen en boeken. 

Lasten
Bureaukosten
De bureaukosten (personeelskosten, huisvestingskosten, kosten 
ledenadministratie, financiële administratie, overige bureaukosten 
en afschrijvingen) zijn lager dan begroot. Het aantal fte’s is na-
genoeg gelijk gebleven: 5,79 ultimo 2013, 5,89 ultimo 2014. 

Subsidies, bestuurskosten, nationale contacten, internationale lid-
maatschappen, overige kosten 
Deze kosten zijn circa € 6.000 hoger dan begroot, hetgeen hoof-
zakelijk het gevolg is van het besluit de post onderscheidingen in 
2014 meer gewicht te gaan geven. Bovendien is in 2013 door 
omstandigheden aanzienlijk minder uitgegeven dan begroot op 
deze post. 

Kosten projecten
De post kosten projecten heeft volledig betrekking op het binnen-
halen van nieuwe bedrijfslidmaatschappen en/of donateurs.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 2014 2014 2013
Resultaat Begroting Resultaat

Baten € € € € € €
Contributies en donaties 649.828                     644.500 661.595                     
Royalty’s en 4% provisie Chemiefonds                                    105.884                       98.000 102.722                       
Overige inkomsten                      39.937                       76.500           74.269                       

795.649 819.000 838.586
Lasten
Bureaukosten 472.582                     483.900 617.008                     
Subsidies, bestuurskosten, nationale contacten,
internationale lidmaatschappen, overige kosten                           164.260                     158.000 144.952                     
Projecten                                      3.166                      25.000 3.869                      
Activiteiten en communicatie      227.675                    217.000                                   232.176                    

867.683 883.900 998.005

-72.034 -64.900 -159.419
Financiële baten & lasten
Rentebaten en dividenden 59.765                     60.000 65.066                     
Kosten van eff ecten                      -3.313                      -3.000 -4.609                      

56.452    57.000                          60.457    
Exploitatiesaldo voor onttrekking uit 
KNCV-fondsen en algemene reserve      

-15.582 -7.900     -98.962

Onttrekking uit Lustrumfonds - -     10.126
Onttrekking uit/dotatie aan Houwinkfonds                       - - -4.500
Onttrekking uit Voermanfonds                                  2.000 2.000 500
Onttrekking uit Steunfonds Jonge Chemici      2.000 2.000 -
Onttrekking uit Fellingafonds                           4.000 4.000 750
Onttrekking uit Milikanfonds                            2.000 2.000 1.210
Exploitatiesaldo t.l.v. (t.g.v.) 
de algemene reserve

-5.582 2.100 -90.876
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Activiteiten en communicatie
De post congressen en manifestaties geeft de lasten weer betref-
fende de Voorjaarsbijeenkomst, C2W Career Expo en Chains. Het 
KNCV-bestuur heeft als uitgangspunt geformuleerd dat KNCV-
conferenties ten minste kostendekkend dienen te zijn. Echter, er is 
een bewuste keuze gemaakt alle drie geplande congressen door te 
laten gaan, ondanks de te verwachten verliespost van in totaal 
€ 21.000 ten opzichte van de begroting.
Door bezuinigingen op de andere posten binnen Activiteiten en 
communicatie is het negatieve resultaat ad € 21.162 op de post 
congressen en manifestaties teruggebracht tot € 10.544 totaal 
verlies ten opzichte van de begroting.
De post website bestaat uit enerzijds servicekosten voor Liones ad 
€ 2.020 en anderzijds uit opbrengsten voor beschikbaar gestelde 
internetruimte aan secties ad € 1.900.
Onder overige kosten activiteiten en communicatie vallen kosten 
voor speerpunt maatschappij (€ 4.758), speerpunt werk (€ 197) en 
speerpunt onderwijs (€ 2.339).

GELDMIDDELEN IN BEHEER 2014
Saldo

1 jan 2014 Dotatie Onttrekking
Saldo
31 dec 

2014
€ € € €

Macromoleculen 16.719 - - 16.719
Massaspectrometrie -124 - - -124

16.595 - - 16.595

Financiële baten en lasten
Rentebaten en dividenden
De post rente banken bestaat voornamelijk uit ontvangen rente op 
de spaarrekening. Door de onttrekking van een bedrag van 
€ 500.000 uit de spaarrekening ten behoeve van de gerealiseerde 
effectenportefeuille Vermogensbeheer/Duurzaam Fondsen 
Mandaat bij ABN-AMRO is de stijging van de opbrengst dividen-
den nagenoeg gelijk aan de daling op de post rente banken ten 
opzichte van de begroting over 2014 ad € 60.000. 

Onttrekkingen
Aan het Voermanfonds, Steunfonds Jonge Chemici en het 
Milikanfonds is elk een bedrag onttrokken ad € 2.000.
De onttrekking aan het Fellingafonds bedraagt € 4.000.
Voor alle onttrekkingen aan de diverse fondsen is op 11 december 

2013 voor in totaal € 10.000 toestemming gevraagd aan en verkre-
gen van de ALV.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van de 
Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging te ’s-Gravenhage, 
bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de staat van 
baten en lasten over 2014 met de toelichting, samengesteld.

Verantwoordelijkheid bestuur 
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons base-
ren op de door het bestuur van de vereniging verstrekte gegevens. 
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van 
die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij 
het bestuur van de vereniging.

Verantwoordelijkheid accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u 
verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met 
Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende 
gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het 
accountantsberoep geldende standaard voor samenstellings-
opdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het 
verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van 
financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid 
van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grond-
slagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens 
geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig, dat 
wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening 
kunnen verstrekken.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarreke-
ning 2014 van 21 april 2015, aangevende een vermogen per 31 de-
cember 2014 van € 1.946.535 en een exploitatiesaldo over 2014 van 
€ 5.582 negatief, samengesteld onder toepassing van de grond-
slagen voor financiële verslaglegging zoals opgenomen in Titel 9 
Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). | 

Culemborg, 21 april 2015
Cijferz Accountants & Fiscalisten

Specifi catie bestemmingsfondsen 2014
Saldo

1 jan. 2014
Mutaties en 

rente eff ecten
Onttrekking 

t.g.v. exploitatie
Saldo

31 dec. 2014
€ € € €

Fellingafonds 63.956 945 -4.000 60.908
Voermanfonds 134.664 1.972 -2.000 134.636
Innovatiefonds 48.565 699 - 49.264
Steunfonds Jonge Chemici 6.359 65 -2.000 4.424
Milikanfonds 2.517 58 -2.000 575
Overige fondsen* 19.125 204 - 19.329

275.193 3.943 -10.000 269.136

*De overige fondsen betreffen het Houwink-, Wigman- en V/d Lindenfonds. Over het behaalde koersresultaat op effecten en over het 
behaalde dividend in elk boekjaar wordt 3 % toegerekend aan de fondsen en verantwoord onder mutaties en  rente-effecten. Hierbij is 
de verhouding der fondsen per 1 januari bepalend voor de hoogte van elk toegerekend bedrag. Voor de onttrekkingen ten gevolge van 
de exploitatie is te allen tijde toestemming nodig van de ALV.
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