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Vereniging Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem

I ALGEMEEN

1.1 Bedrijfsgegevens
De statutaire naam van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is de Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschapprj. Zij is statutair gevestigd te Arnhem.

De vereniging heeft als doel om ín en buiten Nederland een bijdrage te leveren aan de verbetering van de
kwaliteit van de menselijke leefomgeving.

1,2 Bestuur
De bestuurders van de vereniging zíjn gezamenlijk bevoegd. Het betreft de volgende personen:

A. Jorritsma-Lebbink, vooaitter
M.A. tt/luntinga, penningmeester
H, van 't Land
P. Jansen
J.A.J.W. Nieuwenhuys
J.D.A.D. Caalders
J.A.M. Heerema

Gevolmachtigd directeur is F.H.M.J. van Bussel.

1.3 Structuur

Op 14 december 2A12 is KNHM Participaties B.V. opgericht. Zij is een 100% deelneming van de Vereniging

Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. KNHM Participaties B.V. heeft tot doel het bijdragen tot

verbetering van de menselijke leefomgeving in en buiten Nederland, alsmede het verrichten van alle verdere

handelingen, die met het vorenstaande in de ruímste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
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VerenigÍng KoninklÍjke Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem

1.4 Bestuursverslag directie

lnleiding

Leidraad van de activiteiten tn2017 was het KNHM Uitvoeringsplan 2016-2019. Het plan is tijdens de
Atgemene Ledenvergadering van 4 november 20'16 formeel vastgesteld.

Missie

Mensen kunnen zelf hun leefomgeving veranderen en verbeteren. Actieve burgers brengen beweging in hun

leefomgeving. Als zij omgeven worden door bevlogen professionals, dan worden hun ideeën en plannen

sneller werkelijkheid. Dan kan er worden gepland, gebouwd, gewerkt, gedeeld en genoten. Als netwerk van
professìonals helpen wíj actieve burgers bij het verbeteren van hun leefomgeving,

Astivíteiten

* KNHM advies: Advies op maat aan burgerinitíatieven.* KNHM Participaties B.V.: lnvesteren in sociaalondernemen.* Kern met Pit Leefbaarheidswedstrijd voor burgerÍnítiatieven.* Artcadia: Techniek- en kunstwedstrijd voor jongeren.

Organisatie

Wij zijn een netwerk van circa 170 professìonals. Zij hebben hun sporen verdiend in het openbaar bestuur, als

adviseur of ondernemer. Formeel zijn we een vereniging met twaalf leden, de provinciate afdelingen. Vanuit

deze afdelingen begeleiden onze professionals op vrijwillige basis initiatiefnemers. Dit doen ze samen met de
projectadviseurs die werken vanuit ons bureau in Arnhem. Daarnaast kunnen we ook expertsie inzetten van

het advies- en ingenieursbureau ARCADIS. ARCADIS doet dit vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid.

Activiteiten 2017

Zie jaarbericht 2017 op www.knhm.nl.

Arnhem, 15 maart 2018

F.H.M.J. van Bussel
Directeur
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2.1 Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa
lnventaris

FÌnanciële yasfe acfiVa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Andere deelnemingen

Vlottende activa

VorderÌngen
Overlopende activa

Effecten

Liquide míddelen

Totaal activazijde

Veren igíng Koninklij ke Nederlandsche H eidemaatschappij te Arnhem

31 december2017 31 december2016
€ € € €

42.127 1.289
42.127 1.289

1.241.095
63.524.761

1 70.1 59

65.165.856

170.159

26.029.200

1.516.845

1.066,867
44.718.817

257.924

45.785.684

257.920

25.774.419

2.478.158

92,924.187 74.297.470
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Vereniging Koninktijke N ederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem

2.1 Balans per 31 december 2017
(Na resuttaatbestemming)

31 decemberzQlT 31 december20lô
PASSIVA, € € € €

Eigen vermogen
Stamkapiiaal
H erwaa rdering sreserve
Overige reserves

1.361.341
61.729.287
29.26A.423

1.361.341
42.523.343
29.788,078

92.351.051

573.136

73.672.762

Kortlopende schulden
Crediteuren
Schulden aan groepsmaatschappi.len
Overlopende passiva

Totaal passivazijde

87.996
136,630
348.s10

38.',171

154.87e
431.658

92,924,187

624.748

74.297.470
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Vereniging Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem

2.2 Staat van baten en lasten over 20{7

Werkeliik
2A17

€

Begroot

2017

€

Werkelijk
2016

€

BATEN
Bankrente en -kosten
DÍverse baten

ïgt4le bFten

LASTEN
Salariskosten inclusief sociafe lasten
Afschrijvingskosten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Bestuurskosten
Landelij ke netwerkbijeenkomst vrijwilligers
Kantoorkosten
Financieel beheer kosten
Afdrachten afdelingen
Kosten afdelingen
Projectuîtgaven
Totale lasten

Re_s t{ltiat u it þedriifsvoerinq

Resultaat deelneming KNHM Participaties B.V.
Rente rekening courant KNHM Participaties B.V

Opbrengsten effecten
Dividend Arcadis N.V.
O pbren gst overige effecten
Waardeverschillen aandelen en obligaiies
Totaal opbrenqst effecten en deelneminq

SALDO va[.þgten en lasten

31.458 40.000

2.597
28,861

15.000
25.000

11.756
28.627
40.383

645.569
835

72.171
96.339
10.729
18.632
50.381
41.S13
s1.422
56.792

612.500

580.000
1.500

100.000
110.000

10.000
20.000
75.000
65.000

100.000
85.000

690.000

607.420
1.425

94.987
1't9.275

10.144
17.704
71.806
65.243
92.500
88.677

710.981

1.697.283 1.836.500 1.879.162

{1.665.825) (1 .796,500) ___l].Ëu]gl

(175.772)
2.743

1.442.542
163.256

(2e4.see)

1.442.542
285.000

0

(1e1.360)
17.410

2.'113.493
387.895
(65.2S5)

1.138.170 1.727.542 2.262j43

{527.6Õ5I
= 
Jgg.esqt 423.384
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Vereniging Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem

2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELL¡NG VAN DE JAARREKENING

De Verenigíng Koninklijke Nedertandsche Heidemaatschappij is een vereniging, de jaanekening is opgesteLd
op basis van RJ 640. Als gevolg van de vrijstelling voor kleine rechtspersonen is afgezien van formele
consolidatie.
Personeelsleden
Gedurende het jaar 2A17 waren gemiddeld 9,3 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband.
ln het jaar 2016 waren dit 9,6 werknemers.

Vergelijking met voorgaand jaar
Ðe gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.

Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden

omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afrrikkeling. Eventuele koersverschillen worden
opgenomen ín de winst- en verliesrekening.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies over het boekjaar 2017 ten bedrage van € 527.655 in

mindering gebracht op de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekeníng verwerkt.

GRONDSLAGEN VOOR DË WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met

de cumulatieve afschríjvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De

afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economísche levensduur en worden berekend op basis van

een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekeníng houdend met een eventuele

residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

FínancÌêle vaste activa

Deelnemingen waårop invloed van betekenis op het zakelijke en financiele beteid kan worden uitgeoefend,

worden gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde. Deelnemingen waarop deze invloed ontbreekt, worden

opgenomen tegen verkrijgingsprijs, rekening houdend met een vooziening voor waardeverminderingen.

De aandelen van Arcadis N.V. worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, gebaseerd op de beurswaarde.

Ongerealiseerde waardeverschillen die in het boekjaar optreden worden toegevoegd c.q. onttrokken aan de,

onder het eigen vermogen opgenomen, henraarderingsreserve aandelen Arcadis N.V.. Gerealiseerde

waardeverschillen die in het boekjaar optreden worden toegevoegd c.q. onttrokken aan de overige reserves.
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Veren ig ing Koninklij ke Nederlandsche Heidernaatschappij te Arnhem

2.3 Grondslagen voor waarder¡ng en resultaatbepaling

Vorderingen en overlopende activa

De vorderíngen worden bìj eerste verwerkíng opgenomen tegen de reêle waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reele waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte vooaieníngen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Effecten

De effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde. De waardeverschillen gedurende het boekjaar, zijnde

het verschil tussen de oorspronkelijke aanschafwaarde en de beurswaarde, worden verwerkt in de

exploitatierekening.
De herwaarderingsreserve is gevormd als gevolg van waardeverrneerderingen van de activa.

Langlopende en kortlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en

vervolgens gewaardeerd tege n de g eamortiseerde kostprijs,

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Baten en lasten

Met inachtneming van de grondslagen voor de waardering van activa en passiva wordt het resultaat bepaald

als het verschit tussen de baten en lasten, berekend op basis van historische uitgaafprijzen.

ln de exploítatierekening worden de baten en lasten verantwoord die gedurende het boekjaar voortvloeien uít

de activiteiten.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiele vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de

aanschañruaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bíj verkoop

van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in

mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Financiële baten en lasten

De financiêle baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekl<ing hebbende renteopbrengsten en -

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Aandeel in het resultaat van deelnemíngen
Resultaten van niet-geconsolideerde deelnemingen worden verantwoord overeenkomstig de netto-

vermogenswaardemethode. Voor zover niet volgens de netto-vermogenswaarde wordt gewaardeerd betreft

het resultaat de in het boekjaar ontvangen dividenden.
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Vereniging Kon in klij ke Nederlandsche Heidemaatschappii te Arnhem

2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017

ACTIVA

VASTE ACT¡VA

Materiële vaste activa
Het verloop van de mater¡êle vaste activa wordt als volgt weergegeven

lnventaris
€

Aanschafrrvaarde
Cumu latieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

142.491
441,242

1.289

Investeringen
Afschrijvingen
Mutaties 2017

Aanschatwaarde
Cumu latieve afsch rijvin gen
Boekwaarde per 31 december

Voor een gedetailleerd ovezicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
De belangen van de vennootschap in groepsmaatschappijen zijn als volgt verdeeld

Vestigings- Aandeelin
plaats kapitaal

Eigen
vermogen

conforrn laatst
vastgestelde

41.673
-835

40.838

184.164
-142.037

42j27

Resultaat
conform laatst
vastgestelde
jaarrekening

Naam

iaarreke ninq
o/o € €

KNHM Participaties B.V

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
KNHM Participaties B.V.

Arnhem 100 1.241.095 -175.772

31-12-2017 31-12-2416
€ €

1.241.095 1.066.867
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Vereniging Konínklijke Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem

2.4 Toelichting op de balans per 3l december 2017

2017 2A16
€ €

KN HM Parficipaties B.V.
Boekwaarde per 1 januari
Agiostorting
Aandeel in het resultaat
Boekwaarde per 31 december

1.066.867
350.000

-175.772

658.227
600.000

-191.360
1.241.095 1.066.867

63,924.761 44.718.817

Het aandelenbezit bedraagt 3.354.750 stuks (2016: 3.354.750 stuks) van nominaal € 0,02 (2016: € 0,02) etk.
De beurswaarde per aandeelultimo 2017 bedroeg € 19,055 (ultimo 2016€.13,33).

VLOTTENDE ACTIVA

Andere deelnemingen
ARCADIS N.V.

Vordering op KNHM Participaties B.V.
Stand per I januari
Omslag rekening courant

Rente
Stand per 31 december

Overlopende activa
Bankrente ASN Bank N.V.
Vooruitbetaalde kosten
Couponrente
Nog te ontvangen bedragen

796.1 31

-796.131

11.371
500

136.140
109.909

'170.159 257.920

Flyr¡11¡¡ É\Lr#¡t S.V
Gewaarmerkt als onz€

15 filfiü iL,

beirei<kin Ireeä.

3.061
3.034
8.955

155.109

-12-

Paraaf voor waarmerl<i rrgsdr.¡eleinderi



Verenig ing Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij te Arn hem

2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017

31-12-2017 31-12-2A16
€ €

Effecten
Aandelen
Obligaties
Oikocredits

1.403
2't.027.797

5.000.000

44.439
20.729.980

5.000.000
26.029.200 25.774.419

Liquide middelen
NLCI4 RABO 0171 6032 65
NL63 ASNB 0951 9050 66
NL78 KASA 022328sA64
NL71 RABO 0304 9369 01

2.822
1.504.449

9.574

9.224
2.223.578

237.384
7.972

1.sl6.845 2.478.158
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Vereniging Koninklîjke Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem

2.4 Toelichting op de balans per 3l december 2017

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Stamkapitaal
Stand per 31 december

H erwaarderingsreserve
Stand per 1 januari
Ong erealiseerde waardeverschillen
Stand per 31 december

Overige reserves
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

KORTLOPENDE SCHULDËN

Grediteuren
Crediteuren

Schulden aan groepsmaatschappijen
Rekening courant KNHM Participaties B.V

Rekenìng courant KNHM Pañicipatíes B.V.

Stand per 1 januari
Ornslag rekening courant
Overboekingen voor betalingen
Bijdrage extern fonds
DoorbelastÍngen KNHM
Agiostorting

Rente
Stand per 31 december

1.361.341 1 .361.341

Het stamkapitaal van de vereniging is ontstaan doordat Heidemij Holdíng N.V. fondsen ter beschikking heeft
gesteld uit hoofde van een overeenkomst.

42.523.343
19.2Q5.944

60.085.4ô0
-17.562.117

61.729.287 42.523.343

2S.788.078
-527.655

29.364.714
423.364

25,260.423 25.788.078

87.996 38.171

136.630 154.879

154.879

-250.201
78.931

-194.236
350,000

-796.131
968.420

139.373
-2.743

172.289
-17.41CI

136.630 154.879
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Vereníg ing Konin kl ijke Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem

2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017

31-12-2017 31-12-2016
€€

Overlopende passiva
ProjectbegeÍeiding
Reseruering vakantlegeld
Reserverin g vakantiedagen
Reserverin g winstu itkering
Overige overlopende passiva

348.510 431.658

Niet in de balans opgenomen rechten en verpl¡chtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huuruerplichtingen
De huisvestingskosten in2A17 bedragen € 96.339. De verwachte huurlast voor 20'tB bedraagt€ 98.000.

Leaseverplichtingen
Ten behoeve van een personeelslid is door de KNHM een leaseverplichting aangegaan. Tot en met 29 januari
2017 betreft het de verplichting voor een Skoda rnet kenteken 03-ZGL-8 van € 1.080 per maand. Vanaf 30
januari 2017 is een leaseverplÍchting aangegaan voor een Skoda met kenteken NH-056-G waarvan de
verwachte verplichting loopt tot 29 apnl2021.

F i scal e een heid omzetbelasti n g
De onderneming maakt sinds 1 januari 2016 deet uit van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting met
KNHM Participaties B.V. Op grond daarvan is de onderneming hoofdel'tjk aansprakelijk voor de
omzetbelasting van de fiscale eenheid als geheel.

206.547
25.670
30.326
12.917
73.050

316.014
23.148
18.742
11.559
62.195
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Veren íging Kon in klij ke N ederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

2A17 2016
€ €

Baten
Rente banken
Beheervergoeding Marius Tonckens-Fonds

2.557
28.8ô1

11.756
28.627

31.458

458.802
91.372
95.395

40.383

460.386
76.676
70.358

Atjaren ontvangt de KNHM een vergoeding voor het beheer betreffende het Marius Tonckens-Fonds

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten

Bruto lonen
M utatie vakantiegeldverplichting
Mutatie te betalen winstuitkering
Mutatie reservering vakantiedagen

Ontvangen uitkeringen UWV ziekengeld
Doorberekende loonkosten KNHM Participaties B.V

Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijving inventaris

Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Financieel beheer kosten
Bestuurskosten
Projectuigaven
Afdrachten en kosten afdelingen

Besfuurskosfen
Bestuurskosten
La ndelijke netwerkbijeen komst vrijwilligers

645.569 607.42A

556.717
43.618
12.917
't1.584

491.776
39.025
1'1.559
2.625

624.836

-166.034

544.985
-4.549

-80.050
458.802 460.386

Personeelsleden
Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld 9,3 werknemers ín díenst op basis van een fulltíme dienstverband
ln het jaar 2016 waren dit 9,6 werknemers.

835 1.425

94.987
118.275
71.806
65.243
27.848

7'10.981

181.177

72.171
96.339
50.38'1
41.513
29.361

612.500
148.214

1.0s0.879 1.270.317

10.729
18.632

10.144
17.7A4

29.361 27.848:::=ffi
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ire¡';lL
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Vereniging Koninkfijke Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

2017 2016
€ €

Projectuitgaven
Projectbegeleiding
KNHM-ARCADIS MVO programma
Kern met Pit Nederland
Kennis en Communicatíe

30.828
150.000
222.674
208.998

76.171
200.000
232.657
202.1 53

612.s00 710.98'1

Afdrachten en kosten afdelingen
Afdrachten afdelingen
Kosten afdelingen
Burgerplanvorming
Vergoeding ICT middelen vrijwilligers
Landelijke teams/vergaderkosten/brainstormsessies

Financiële baten en lasten

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa
behoren en van effecten
Dividend ARCADIS N.V.
Dividend aandelen
Opbrengst obligaties

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente rekening courant KNHM Participaties B.V

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de
vaste activa behoren en van effecten
Waardeverschillen aandelen en obligaties

Aandeel in het resultaat van deelnemingen
Deelneming KNHM Participaties B.V.

91.422
38.276

1.016
17.500

92.500
54,227
5.270

14.400
14.780

148.214 181.177

1.442.542 2.113.493
108.333
279.582163.256

1.605.798 2.501.388

2.743 17.410

-294.599 €5.295

-175.772 -191.360

Flynth Aucilt H"V
Gewaarrnerkt ale staai onze

verkla

15

heeJr

.
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Veren íging Koninklijke Nederlandsche H eìdemaatschappij te Arnhem

2.5 Toelichting op de staatvan baten en lasten over 2017

2017 2016
€ €

Arnhem,
Veren igíng Koninklijke Nederla
Namens deze

Heidemaatschappij

F.H"M.J. A. Jorritsma-Lebbínk

H. van't Land

J.A.J. Níeuwenh

J-D.A.D J,A.M

+
IP

û-lyntfr Aufili m
Gewaarnrerkt alc st¿aÍ /¡aa

'¡arklari
i{)p Qnze

i5 ljli:¡

g ireeÍi
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FLYNTH
adviseurs . accountants

Meander 261
Postbus 9221
6800 KB ARNHEM
telefoon 0882367261
e-mail audit@flynth.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan de directie en het bestuur van Vereniging Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Vereniging Koninklijke Nederlandsche
HeidemaatschappU te Arnhem gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder
winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

de balans per 31 december 2017;

de staat van baten en lasten over 2017;

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wijvoldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:

. Bestuursverslagdirectie

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.

Flynth Audlt B.V. is lid van BKR lnternational. Eankrekeningnummer IBAN NL67 RABO 0106 6642 20 - BIC: RABONL2U.
Handelsretister 09063021. www.flynth.nl.
Dienstverlening v¡ndt plaats onder algemene voorwaarden, op aanvraag verkrijgbaar en gedeponeerd bij de KvK in Arnhem.
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het
opstellen van de andere informatie, in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties
zonder winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de directie en het bestuur voor de jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder
winststreven. ln dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de onderneming in staat is
om haar werkzaamheden in continuTteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de
continuiÏeitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vereniging te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.
De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten
in de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de vereniging.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:

. het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze
risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

. het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

590230100o/KMt172



. het evalueren van de geschikthe¡d van de gebruikte grondslagen voor financ¡ële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie
en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

. het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

. het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen;

. het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurten issen.

Wij communiceren met de directie en het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.

Wij bevestigen aan de met governance belaste personen dat wij de relevante ethische
voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wijcommuniceren ook met de met
governance belaste personen over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze
onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen
om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Arnhem, 15 maart 2018
Flynth Audit B.V.

Was getekend

C.J. Monincx RA
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4.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving

Aanschafwaarde

Datum Aanschaf-
fingen tot

01-01-2017

lnves-
teringen

2017

Desinves-
teringen

2017

Aanschaf-
fingen Vm

31-12-2417
€€ € €

lnventaris
Software Navision
Led enad min istratieprogramma
HP Cotor lnkjet Printer
Líberty HP Printer
Dellcomputer
Dellcomputer
Dellcomputer
Dellcomputer
Dellcomputer
Dellcomputer
Dellcomputer
Deflcomputer
Dellcomputer
Acer H5360
Dellcomputer
Dellcomputer
Laptops 2*
Laptop
Laptop
PDF licentie

E-Learning module Typisch KNHM

Materiële vaste activa

Totaa! materiële vaste activa

Totaal vaste activa

16-04-1999
04-02-2002
21-08-2006
02-01-2007
01-02-2007
01-02-2447
06-06-2007
14-Q7-2007
14-07-2007
24-10-2008
fl-06aua
20-12-201A
25-01-2411
26-t5-2011
27-05-2011
18-04-2012
14-01-2014
13-04-2AM
16-04-2014
21-12-2017

106.530
6.526

493
2.723
2.790
1.496
1.231
1.055

996
1.020
2.450
1.079
4.522

544
1.430
1.933
2.748
1.032
1.025

868

106.530
6.526

493
2.723
2.790
1.496
1.231
1.055

996
1.020
2,450
1.079
4.522

544
1.430
1.933
2"748
't.032

1.025
868

41.67341.673
142.491 41.673 184.164

142.491 41.673 't84.164

142.491 41.673 184.164

-¿t-



Vereniging Koninktijke Nederfandsche Heidemaatschappij te Arnhem

Afschriivingen

Afschrij-
vingen tot

atü-2017

Afschrij-
víngen
2017

Afschr'rj-
ving desin-

Afschrij-
vingen Um
31-12-2017

Boekwaarde
per

31-12-2017

Residu-
waarde

Afschrij-
vingsper-
centage

€ E
vesteringen

€ €

206
205
174

250
M1.242 835 142"037

141.202 835 142.037

141.202 835 142.037

106.530
6.526

493
2.723
2.794
1.496
1.231
1.055

996
1.020
2.450
1.079
4.522

544
1.430
1.933
2.748

610
555
471

106.530
6.526

493
2.723
2.79t
1.496
1.231
1.055

996
1,020
2.450
1.079
4.522

544
1.430
1.933
2.748

816
760
645

250

€

216
265
223

41.423

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,0û
20,00
20,00
20,00

20,00

€ o/o

42j27

42.127

42.127
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Geconsolideerde balans
Vereniging KNHM en KNHM Participaties B.V

GECONSOLIDEERDE B A LA N S P E R

31 december 2017 3l december 2016Actief

46.745.255

28,536.144

75.281.399

EUR

1.289

46.743.966

273.415
25.774.419
2.488.310

ËUR

66.216.282

27.855.303

94.071,585

42.127

66.174.155

296.080
26.029.200

1.530.023

VLOTTENDE ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiêle vaste ag.tiva

Financiele vaste activa

VoLdgrinqen
Effecten

Liquide middelen



31 D E C E M B E R 2017 (navoorgestelderesultaatverwerking)

EUR

1.379.341

1.500.000
42.523.343
29.336.945

105.451

436.319

ËUR

74.739.629

541.770

75.281.399

31 december 2016Passief 31 december 2017

EUR EUR

93.592.146

91.433

388.006
479.439

94.071.585

1.379.341
1.850.000

61.729.287

28.633.518

EIGEN VËRMOGËN

Kapitaal
Agio
Herwa a rderin g sreserve Arcadis
Overige reserves

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers en

handelskredieten

Overige schulden en overlopende passiva



Vereniging KNHM en KNHM Participaties B.V.

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATËN EN LASTEN OVER 2017

BATEN

Bankrente en kosten
Bate extern fonds
Rentebaten
Waardeveranderingen vaste activa
Diverse baten
Totale baten

LASTEN

Salariskosten inclusief sociale fasten

Afschrijvingskosten

Overige personeelskosten

Huisvestingskosten
Bestuurskosten

Landelijke netwerkbijeen kom st vrijwitligers

Kantoorkosten
Financieel beheer kosten
Afdrachten afdelingen
Kosten en trainingen afdelingen
Projectuitgaven
Totale lasten

Resultaat uit bedriifsvoering

Opbrengsten effecten
Divídend Arcadis N.V.

Opbrengst overige etfecten

Waardeverschillen aandelen en obligaties
Totaal opbrengst effecterl

SALDO van baten en lasten

2017 2016

EUR

2.517

177.371
26.053

(114.001)

28.861
120.801

811.603

835
79.463

122.223
18.087
18.632

62.193
50.919
91.422

56.792
647.486

1.959.655

(1.838.854)

1442_542
163.256

(2e4.5e9)

1.31 1 .1 99

(527.6s5)

EUR

11.683

105.000

13.846

(124.000)

28.627
35.156

687.470
1.425

95.986
136.340

16.746
17.704

82.491
74.387

92.500

88.677
754.159

2.047.885

(2.012.72e)

2.113.493
387.895
(65.295)

2.436.093

423.364



Samenwerkíng V5B Fonds en !(NHM

Begrotîng en verantwoording 2017

Budget
Programma- Actíverlngen deelnemingen/l
Íranageí¡ent begelelding eningen

Slln$leren socldol

qúerîÊ$grschoo

Non flnaneÌal support:

O nd e rz o e k. be a e I ei dinq
en ontwikkelina
buslnessplon

Bed¡iíßcoochino en beheer

personeelskosten

overige kosten

P t og!!¡ tlJln o - m o n o o em e nt
personeêlskosten

overige kosten

KostÊn reeds aanqgsane proiecten

voor 30 iunl 2016

Subtotaal

Totaat 2017
Aîeken¡ng büdtoge 2076

Opgeûornen opbrengst ¡n ¡oarrekeníng 2077

Totalen cumulatíef
Totaal personeelkosten

Totäâ¡ overige kosten

Ioelichtinq

Er zijn leningen geaccordeerd in 2017, te weten:
- Dinst

- Hotel Buiten
- Nükamphoeve

- Reitdiepdal
Totãal
Deel VSB tonds 5096

|r l t'tuä
i 
j<j!i.;.:i-.-ì irY¡:':ì;jììi
.$-;,iÌ;il-?I9;

r'é,; iìil.áir¡ffi
rsiÌ+Í.,Ëlii¡þÞ-ì

Iotaäl
rel?â!

ifîii:ip,r tÌ
1q;1:,;;ijzÉ"#,i$ï

€ -49.500

€
€
€
€

150.000

60.000

35.000

27.WO
€

€

272.WO

136,000

De daadwerkelijkgemaakte personeelskosten zijn in de kolom realisatÎe meegenomen.

De kosten 2ot7 zajß €2Q2,U3 (inclusief overhead), waarvan het
VSB Fonds 50% voor haar rekening neemt.

De overige kosten zijn op basis van ièalisâtie mêegenomen.

Ðeze kosten bedragen € 58.836, waarvan het V58 Fonds Soyo voor haar rekening n€emt.

De beheer - en begeleidingskosten wor de projecten aangegaân voor 30 juni 201.6 z¡jn Sesteld op

€ 4.500 per project. Het gaat in 2017 om lL projecten. De totate kosten per jaar bedragen € 49'500.

Deze kosten dienen In mlnderlng gebracht te worden op de bijdrage van het VSB fonds.
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Samenwerklng VSB Fonds en KNHM
Begrotlng en verantwoordlng 2016

Ðeetneminaen en Lenìnge4

Stímulercn sociool

ondernemerschop
pefsoneelskosten

over¡ge kosten

Beheeren Budget
pro3ramma- Actlverlng€n deelnemlngen/l
ñadagem€nt begeleldlng enlngen

ïã:ïijL¡liãí¡ïiÍ:r

i..c;i-1ti'É.¿800.i

NgLfrngnc¡-q!$ppott:
O A der zoek, b eo el eidi na

en ontwlkkel¡no

þç.si?,qssplon
Personeelkoçten

ove¡ige kosten

Beheerskosten
personeelskosten

overige kosten

Proo&ñtW:ûqaogement
pelsoneelskosten

overige kosten

Koste.¡-fgqds ?ansesane ptqiecten

voor 30 iunî 2016

Subtotaal

Totaal 2016
Gestorte bíidrøge 2076

Aîrekenîng 2076

Totalen cumulatief
Totaal personeelkosten Inclus¡ef overhead
Totåâl overige kosten

foelíchtine

Er !s een nieuwe leningen uitgegeven in de periode jul-dec 2016, te weten:
-Sticht¡ng Behoud GAS! Fabrlek € 100.000

Deel VSB Fonds € 50.000

oe daadwerkeliik gemaâkte personeelskosten ¿ijn in de kolom realisatie meeg€nomen.
De totale kosten over het gehele jaar 2016 zljn € 100.795 {inclusief overhead}, 0it is teruggerekend
naar een halfiaar, waarvan het vs8 Fonds 50% voor haar rekening neemt.

Ðe overlge kosten z'r.ln op basis van reallsôt¡e meegenomen (op basis van de jaarrekening 20161.

Deze kosten bedragen € 68.927 over het gehele laar. Dlt ls teruggerekend naar een halfjaar,
waarvan het V58 Fonds 50% vôor haar rekening neemt.

De beheer - en begete¡dlngskosten voor dÊ pro¡ecten aangegaan voor 30 Juni 2015 zin gesteld op

€ 4.500 per project. Het gâât hiêr om 12 projecten. De totale kosten per jaar bedragen € 54.Û00.

De¿e kosten dienen voor een halfJaar in mindering gebracht te worden op de bijdrage
van het VSB fonds.

,,:äÌ.r'i'üEiiöCÌ
iti::i1: :Ì:lii:.ii:. jrïi.¡

i:€,i{ 1?-i23?,i

€ -27.000
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