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Toelichting lasten

Algemeen

Bank

De kosten voor de bankrekening bij de ING zijn 9,90 euro per maand. Dit komt neer op (12 x €9,90 =)

118,80 euro per jaar. De tweede betaalpas kost eenmalig 15,00 euro. De transactiekosten zijn 0,208

euro per bijschrijving en 0,208 euro per afschrijving. Op basis van de afgelopen jaren wordt gerekend

op 150 afschrijvingen en 200 bijschrijvingen, wat de totale transactiekosten op (150 x €0,208 + 200 x

€0,208 =) 72,80 euro per jaar. De totale bankkosten worden geschat op (€118,80 + €15,00 + €72,80 =)

206,60 euro.

Boekhoudprogramma

De kosten voor het boekhoudprogramma zullen 11,50 euro per maand bedragen. Dit bedrag komt

neer op (12 x €11,50 =) 138,00 euro per jaar.

CRM

De kosten voor de CRM-software Sponsit bedragen 36,00 euro per jaar.

Vergaderingen

Dit bedraagt de kosten die worden gemaakt voor het afhuren van locaties voor vergaderingen van

VCMS Nederland. In het bestuursjaar 2021-2022 zullen er twee Algemene Ledenvergaderingen zijn en

twee focusmeetings. Gezien de maatregelen die tegenwoordig getroffen worden voor de COVID-19

pandemie gaan we ervan uit dat we geen gebruik kunnen maken van de Universitair Medische

Centra. Per bijeenkomst wordt een bedrag van 200,00 euro begroot. De totale kosten bedragen (4 x

€200,00 =) 800,00 euro.

Onderwijsaccounts

VCMS Nederland heeft meerdere betaalde accounts die helpen om het (online) onderwijs te

verbeteren. Het gaat hier om accounts om voorbereidende lesstof te creeëren en online onderwijs te

faciliteren.

Voor VCMS Nederland en haar afdelingen worden twee Pro Zoom accounts aangeschaft, te gebruiken

voor vergaderingen en digitaal onderwijs. De kosten voor een Zoom account bedragen, op basis van

het voorgaande jaar, 1.460,96 euro. Aangezien er vorig jaar een aantal keer onnodige kosten zijn

gemaakt voor functies die achteraf gezien geen toegevoegde waarde hadden, is er dit jaar 1000,00

euro begroot.

Door de toenemende mate waarmee VCMS-activiteiten online worden georganiseerd, is er besloten

om in navolging van het jaar 2020-2021 een Slido account aan te schaffen waarmee de interactiviteit

van de online activiteiten wordt bevorderd. De kosten hiervan worden op basis van het afgelopen jaar

begroot op 145,20 euro.

Voor het ontwikkelen van online e-modules is op basis van afgelopen jaren een bedrag van 1.000,00

euro begroot. Voor het gebruik van de geëxporteerde modules zijn geen kosten verbonden. De
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afdelingen van VCMS Nederland kunnen ook bijdragen aan het ontwerpen en ontwikkelen van

e-modules voor hun eigen afdeling.

Dit brengt de totale kosten voor onderwijsaccounts op (€1.000,00 + €145,20 + 1.000,00 =) 2.145,20

euro.

Payment serviceprovider

Voor het aanbieden van een digitale betaalomgeving op de website van VCMS Nederland en haar

afdelingen wordt een abonnement afgesloten bij Pay.nl als payment service provider. De maandelijkse

kosten bedragen 30,25 euro. Voor het einde van kalenderjaar 2021 willen we een nieuwe

eventpagina hebben, waarbij we gebruik gaan maken van Mollie. We gebruiken daardoor nog zes

maanden de services van Pay.nl, wat uitkomt op een totaal van (6 x €30,25 =) 181,50 euro.

Met de overstap naar Mollie verwachten we geen transactiekosten meer te maken. Wel rekent Mollie

1,25 euro per maand om de winst van de ticketverkoop op de VCMS-rekening te storten. Uitgaande

van de wissel aan het einde van het kalenderjaar 2021 gaan we uit van zes maanden, komt dit uit op

een totaal van (6 x €1,25 =) 7,50 euro. De totale kosten voor de payment service provider bedragen

(€7,50 + €181,50 =) 189,00 euro.

Landelijke activiteiten

Landelijk symposium

Zie appendix A ‘Symposium’. De totale kosten voor het symposium bedragen 6.237,60 euro.

VCMS Summer School

Zie appendix B ‘Summer School’. De totale kosten voor de Summer School bedragen 9.306,70 euro.

VCMS-onderwijsactiviteiten

Aan het begin van het academisch jaar en in het najaar zullen er twee lezingen georganiseerd worden

voor zowel leden als externen. In verband met de COVID-19 pandemie worden deze landelijke

activiteiten online gehouden. De kosten van de activiteiten zullen voor het grootste deel gedekt

worden door de opbrengst van de kaartverkoop aan externen. Voor de openingsactiviteit zullen drie

sprekers worden uitgenodigd om te spreken. Per spreker is een bedrag van 15,00 euro begroot voor

een bedankje. De promotiekosten voor deze activiteit worden geschat op 25,00 euro. De totale

kosten voor de openingsactiviteit bedragen (3 x €15,00 + €25,00 =) 70,00 euro.

In het najaar zal een tweede lezing worden georganiseerd met eenzelfde opzet als de

openingsactiviteit. De kosten van deze lezing worden daarom op hetzelfde bedrag geschat als de

openingsactiviteit. De twee netwerkactiviteiten resulteren bij elkaar in een totaal van (2 x €70,00 =)

140,00 euro.

VCMS-diner

Zie appendix C ‘VCMS-diner’. De totale kosten voor het VCMS-diner bedragen 3.366,70 euro.
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Reünistenactiviteit

Dit jaar zal er een nog nader te bepalen reunistenactiviteit plaatsvinden. We verwachten één spreker

uit te nodigen om een lezing te geven. Gemiddeld rekenen we voor een spreker een reisafstand van

40 kilometer, met een vergoeding van 0,19 euro per kilometer. Daarnaast rekenen we 14,90 euro

voor de catering van de spreker en 15,00 euro voor een bedankje. Totaal is er (40 x €0,19 + €14,90 +

€15,00 =) 37,50 euro begroot voor een bedankje, catering en reiskosten voor de spreker. Er zal voor

de aanwezigen in catering worden voorzien door middel van twee drankjes per persoon, uitgaande

van 3,00 euro per drankje. De kosten voor catering bedragen (30 x 2 x €3,00 =) 180,00 euro. De

opbrengst van de kaartverkoop dekt de kosten van de catering, waardoor de cateringkosten gedekt

zullen zijn onafhankelijk van het aantal verkochte kaarten. De totale kosten voor de reünistenactiviteit

bedragen (€37,50 + €180,00 =) 217,50 euro.

Onderwijs

Master Academy

De Master Academy wordt voor 120 leden georganiseerd en bestaat uit acht onderwijsdagen

verdeeld in drie overkoepelende modules, te weten: chirurgische anatomie en beeldvorming,

chirurgische kennis en chirurgische praktijk en vaardigheden.

Zaalhuur

Er zullen twee anatomiemodules georganiseerd worden, deze dienen in een universitair ziekenhuis te

worden georganiseerd vanwege de snijzalen. Per anatomiemodule wordt 1.500,00 euro begroot voor

de collegezalen en de snijzaal.

Twee modules zullen online gehouden worden, deze zullen verder geen kosten met zich meebrengen

wat betreft zaalhuur.

Voor de overige drie modules, waarvoor collegezalen en vaardigheidslokalen benodigd zijn, kan

indien genoodzaakt door de COVID-19 pandemie uitgeweken worden naar een congreslocatie. Per

module wordt hiervoor 1.600,00 euro begroot.

Één module zal in hybride vorm worden georganiseerd, waarbij de sprekers en het bestuur op locatie

aanwezig zullen zijn en de leden het onderwijs online volgen. Voor de techniek die bij het streamen

van deze dag komt kijken wordt 400,00 euro begroot.

In totaal bedragen de kosten voor de zaalhuur (2 x €1.500,00 + 3 x €1.600,00 + €400,00 =) 8.200,00

euro.

Catering

Er zijn vijf fysieke onderwijsmodules voor 120 leden. Gebleken is dat op een Master Academy module

het opkomstpercentage rond de 75 procent ligt. Voor koffie en thee is per persoon een bedrag van

3,00 euro begroot. Voor vijf modules bedragen de kosten (5 x 120 x 0,75 x €3,00 =) 1.350,00 euro. Per

module wordt gerekend op 250,00 euro personeelskosten, in totaal (5 x €250,00 =) 1.250,00 euro. In
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totaal worden de kosten voor de catering begroot op (€1.350,00 + €1.250,00 =) 2.600,00 euro. Voor

de catering zal gebruik worden gemaakt van stelposten.

Netwerkactiviteiten

Dit jaar is besloten om niet aansluitend na alle Master Academy dagen een netwerkactiviteit te doen.

De logistieke en financiële beperkingen die bij een online netwerkactiviteit komen kijken maken dat

wij als bestuur hebben gekozen om maar bij 1 online activiteit een netwerkactiviteit aansluitend te

organiseren. Twee activiteiten zullen online plaatsvinden, waarvan er één aansluitend een

netwerkactiviteit heeft. Deze activiteit wordt hetzelfde inbegroot als de fysieke activiteiten, alleen

worden de personeelskosten weggelaten. Daarnaast zal ook de Master Academy dag in hybride vorm

geen aansluitende netwerkactiviteit hebben.

Voor de Master Academy dagen met aansluitende netwerkactiviteit wordt afgesloten is 5,00 euro per

persoon begroot. Aangezien niet alle leden bij de netwerkactiviteit aanwezig zijn, wordt uitgegaan

opkomstpercentage van 60%. Met vijf fysieke netwerkactiviteiten en één online netwerkactiviteit

hebben we in totaal zes activiteiten. De cateringkosten bedragen hierdoor (6 x 120 x 60% x €5,00 =)

2.160,00 euro. Er wordt uitgegaan van 80,00 euro personeelskosten per fysieke netwerkactiviteit, in

totaal (5 x €80,00 =) 400,00 euro.

De totale kosten bedragen (€2.160,00 + €400,00 =) 2.560,00 euro. Voor de netwerkactiviteiten zal

gebruik worden gemaakt van stelposten.

Materiaalkosten

Er zullen zeven Master Academy dagen worden georganiseerd waar leden kunnen deelnemen aan

workshops. Per vaardigheidsmodule is een bedrag van 440,00 euro begroot aan materiaalkosten. In

totaal is er voor de vaardigheidsmodules (7 x €440,00 =) 3.080,00 euro begroot.

Per fysieke module is 50,00 euro begroot voor materiaal dat nodig is om de dag in goede banen te

leiden, zoals printkosten etc. Dit komt neer op totaal (5 x €50,00 =) 250,00 euro.

In totaal zullen de materiaalkosten voor de Master Academy (€3.080,00 + €250,00 =) 3.330,00 euro

bedragen.

Vergoedingen

Bij de modules van de Master Academy zullen specialisten, A(N)IOS en student-assistenten aanwezig

zijn voor het verzorgen van het onderwijs. Deze functies worden onderverdeeld in twee groepen,

namelijk sprekers die een masterclass of workshop geven en ondersteunende personen. Per module

zullen ongeveer zes sprekers aanwezig zijn. Voor de vergoeding van de lunch, reiskosten en bedankje

is per spreker 37,50 euro begroot, totaal (8 x 6 x €37,50 =) 1.800,00 euro.

Per fysieke module zullen er ongeveer vier personen ter ondersteunening aanwezig om te assisteren

bij de anatomieonderdelen en workshops. Hiervoor is per persoon 30,00 euro begroot voor de

vergoeding van reiskosten en een bedankje, in totaal (5 x 4 x €30,00 =) 600,00 euro. Hiermee komt

het totaal op (€1.800,00 + €600,00 =) 2.400,00 euro.
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Promotie

De promotiekosten voor de Master Academy worden geschat op 100,00 euro, bestaande uit

promotiekosten zoals Facebookadvertenties, posters en banners.

Totale kosten Master Academy

De totale kosten voor de Master Academy komen hiermee op een totaal van (€8.200,00 + €2.600,00

+ €2.560,00 + €3.330,00 + €2.400,00 + €100,00 =) 19.190,00 euro.

Podcasts

VCMS Nederland zal dit jaar acht podcasts opnemen. Uitgaande van één spreker per podcast en een

vergoeding van 15,00 euro per spreker komt dit neer op (8 x €15,00 =) 120,00 euro. Om de kwaliteit

en opnamefrequentie van de podcast te bevorderen, wordt er een nieuwe microfoon à 120,00 euro

en ondersteunende accessoires à 130,00 euro aangeschaft. Verder worden de promotiekosten voor

de VCMS-podcast geschat op 50,00 euro. De totale kosten van de podcast komen daarmee uit op

(€120,00 + €120,00 + €130,00 + €50,00 =) 420,00 euro.

VCMS Wetenschapscolloquium

In het kader van het Wetenschapscolloquium zullen vier evenementen worden georganiseerd waar

sprekers worden uitgenodigd die uitleg zullen geven over de verschillende aspecten van onderzoek.

Deze evenementen zullen online plaatsvinden. We gaan uit van één spreker per evenement. Vanwege

de online aard van de evenementen hoeft er geen rekening gehouden te worden met zaalhuur of

onkostenvergoeding voor de sprekers. Wel willen we de sprekers een bedankje aanbieden ter waarde

van 15,00 euro. Dit brengt de totale kosten van het VCMS Wetenschapscolloquium uit op (4 x €15,00

=) 60,00 euro.

Trainingen

Met het steeds groter worden van de vereniging is het belangrijk om bestuurders te hebben die

verstand van zaken hebben. Daarom wordt er dit jaar 400,00 euro gereserveerd om indien nodig

bestuurders, zowel van de afdelingen als VCMS Nederland, trainingen te geven in het belang van de

vereniging zoals een acquisitietraining.

Public relations

Promotie

VCMS Nederland trekt 80,00 euro uit voor betaalde promotie om de sollicitaties van de

Activiteitencomissie te faciliteren.

VCMS-app

Deze post bedraagt alle kosten die gemaakt worden voor het faciliteren van de VCMS-app, welke

zowel te gebruiken is door de leden van de VCMS-afdelingen als de leden van de Master Academy. De

kosten voor een Apple Developers account bedragen 100,00 euro per jaar. Per gebruiker van de app is

1,75 euro begroot, uitgaande van 556 gebruikers (leden van VCMS Nederland, bestuurs- en
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commissieleden en deelnemers van de VCMS Summer School). De totale kosten voor de VCMS-app

worden geraamd op (€100,00 + 556 x €1,75 =) 1.073,00 euro.

Website

De kosten voor de server worden begroot op 10,00 euro per maand. Dit is een pakket voor een

Wordpress hosting pakket met onbeperkte SSD opslag en onbeperkt dataverkeer. De kosten voor de

server bedragen (12 x €10,00 =) 120,00 euro. Het domein vcms.nl moet in oktober 2021 verlengd

worden, de kosten hiervoor zijn circa 50,00 euro. Er wordt een budget van 400,00 euro beschikbaar

gesteld voor de doorontwikkeling van de nieuwe website. Er zal, indien nodig, een

websiteontwikkelaar worden ingehuurd voor het aanmaken van pagina’s voor het onderwijsplatform,

de eventpagina en het VCMS Wetenschapsquoloquim. De verwachting is dat voor deze diensten acht

uur benodigd zijn à 50,00 euro per uur, totaal 400,00 euro. De totale kosten voor de website

bedragen (€120,00 + 8 x €50,00 + €50,00 =) 570,00 euro.

Onvoorziene lasten

Onvoorziene lasten

De onvoorziene lasten worden begroot op 10% van de begrote uitgaven. Dit bedrag bedraagt (10% x

(€206,60 + € 138,00 + €36,00 + €800,00 + €2.145,20 + €189,00 + €6.237,60 + €9.306,70 + €140,00 +

€3.366,70 + €230,00 + €19.190,00 + €500,00 + €60,00 + €400,00 + €80,00 + €1.073,00 + €570,00) =)

4.466,88 euro.

Totale lasten

Totale lasten

De totale lasten bedragen (€206,60 + € 138,00 + €36,00 + €800,00 + €2.145,20 + €189,00 +

€6.237,60 + €9.306,70 + €140,00 + €3.366,70 + €230,00 + €19.190,00 + €500,00 + €60,00 + €400,00

+ €80,00 + €1.073,00 + €570,00 + €4.466,88 =) 49.135,68 euro.
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Toelichting baten

Algemeen

Contributie Master Academy

De contributie voor leden die het onderwijsprogramma van de Master Academy volgen bedraagt

150,00 euro per lid. Hiervan wordt 10,00 euro afgedragen aan VCMS Nederland, de overige 140,00

euro wordt beschikbaar gesteld voor de Master Academy. De Master Academy zal 120 leden hebben.

De totale baten aan contributie voor de Master Academy zullen (120 x €140,00 =) 16.800,00 euro

bedragen.

Contributie VCMS Nederland

De contributie aan VCMS Nederland voor de leden die het onderwijsprogramma bij een van de

VCMS-afdelingen volgen bedraagt 10,00 euro per lid. Er wordt verwacht dat er 400 leden zullen zijn.

In totaal zal de ledencontributie van de VCMS-afdelingen (400 x €10,00 =) 4.000,00 euro bedragen.

Alle leden van de VCMS Master Academy zijn ook automatisch lid van VCMS Nederland, hun

contributie bedraagt tevens 10,00 euro. De totale baten aan ledencontributie Master Academy zullen

(120 x €10,00 =) 1.200,00 euro bedragen.

In totaal bedraagt de opbrengst uit contributie voor het lidmaatschap bij VCMS Nederland (€4.000,00

+ €1.200,00 =) 5.200,00 euro.

Reünistencontributie VCMS Nederland

De contributie voor de reünisten van VCMS Nederland is vastgesteld op 5,00 euro per jaar. Het doel is

om 175 betalende reünisten aan de vereniging te binden, in totaal (175 x €5,00 =) 875,00 euro per

jaar.

Acquisitie

Donaties

Naar verwachting zal er 500,00 euro aan donaties worden opgehaald. Dit willen we bewerkstelligen

door een donatie-button op de website en het nieuwe project “Vrienden Van VCMS”.

Fondsen

Voor het benaderen van sprekers voor het symposium en het ondersteunen van andere landelijke

activiteiten zullen verschillende fondsen worden aangeschreven. Gebaseerd op voorafgaande jaren

zal er naar verwachting 2.000,00 euro uit fondsen worden gefinancierd.

Sponsoring

VCMS Nederland zal trachten sponsoren te werven voor VCMS Nederland activiteiten, waaronder de

Master Academy, het symposium, de landelijke activiteiten en de VCMS Summer School. Aan deze

activiteiten kan door bedrijven middels verschillende sponsorpakketten worden bijgedragen.

Er wordt verwacht dat er dit jaar 7.000,00 euro aan acquisitie wordt opgehaald. Dit gebeurt aan de

hand van meerdere sponsorpakketten, die terug te vinden zijn in het document “Acquisitieplan
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2021-2022” van VCMS Nederland dat is opgesteld door de Commissaris Acquisitie van VCMS

Nederland.

Kaartverkoop

In appendix D ‘Kaartverkoop’ is een overzicht te vinden van de ticketprijzen en het verwachte aantal

verkochte kaartjes van alle activiteiten van VCMS Nederland in het jaar 2021-2022.

Open Master Academy dag

Er zal één Master Academy dag worden georganiseerd die ook voor externen te bezoeken is. Voor

leden kost een kaartje 5,00 euro, voor externen 7,50 euro. We verwachten van beide varianten 20

kaarten te zullen verkopen. Daarmee worden de inkomsten vanuit deze Master Academy dag geschat

op (20 x €5,00 + 20 x €7,50=) 250,00 euro.

VCMS-netwerkactiviteiten

VCMS Nederland zal twee landelijke netwerkactiviteiten organiseren. Naar verwachting zullen er 60

personen per activiteit online aanwezig zijn. De activiteiten zullen voor leden en reünisten gratis zijn

om bij te wonen. Externen zullen 2,00 euro betalen per kaartje. Van de 60 aanwezige personen wordt

er verwacht dat 20 hiervan externen zijn. De inkomsten uit de kaartverkoop per activiteit worden

daarom geschat op (20 x €2,00 =) 40,00 euro.

De totale inkomsten vanuit de kaartverkoop van de twee landelijke netwerkactiviteiten komen

daarmee uit op (€40,00 + €40,00 =) 80,00 euro.

Reünistenactiviteit

Er wordt uitgegaan van 30 reünisten die een kaartje van 6,00 euro betalen. In de ticketprijs zitten

twee consumpties inbegrepen. Het totaalbedrag bedraagt (30 x €6,00 =) 180,00 euro.

VCMS-symposium

Zie appendix A ‘VCMS-symposium’. De totale inkomsten bedragen (50 x €7,50 + 30 x €10,00 + 50 x

€10,00 + 30 x €12,50 + 20 x €12,50 + 10 x €15,00 =) 1.825,00 euro.

VCMS Summer School

Zie appendix B ‘Summer School’. De totale inkomsten bedragen (50 x €85,00 + 10 x €95,00 =)

5.200,00 euro.

VCMS-diner

Zie appendix C ‘VCMS Diner’. De totale inkomsten bedragen (80 x €40,00 =) 3.200,00 euro.

Totale baten
De totale baten bedragen (€16.800,00 + €5.200,00 + €875,00 + €500,00 + €2.000,00 + €7.000,00 +

€250,00 + €80,00 + €180,00 + €1.825,00 + €5.200,00 + €3.200,00 =) 43.110,00 euro.
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Verwacht resultaat 2021-2022

Het verwachte resultaat over het jaar 2021-2022 is de totale baten min de totale lasten, wat uitkomt

op (€43.110,00 - €49.135,68 =) -6.025,68 euro.

Dit is een forse krimp van de reserve, maar niet een onverklaarbare. Ten eerste valt de Master

Academy duurder uit doordat locaties etc. duurder uitvallen als gevolg van de COVID-19 pandemie.

Ten tweede wordt er dit jaar een extra financiële injectie gedaan in de Summerschool om het project

op te starten. Naar verwachting is deze injectie volgend jaar niet meer nodig omdat het gat overbrugt

kan worden met sponsorgelden, iets wat dit jaar niet te realiseren was omdat we te maken hebben

met een nieuw project. Wij verwachten dat al deze uitgaven eenmalig zijn.
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Toelichting Balans (per 01-08-2021)

Toelichting activa

Vlottende activa

Vlottende activa zijn bezittingen van de vereniging die op relatief korte termijn (binnen één boekjaar)

omgezet kunnen worden in contant geld. De vlottende activa van VCMS Nederland bestaan louter uit

debiteuren.

Debiteuren

Vorig jaar is er door VCMS Rotterdam geen contributie afgedragen voor het lidmaatschap van haar

leden bij VCMS Nederland. VCMS Rotterdam had in het jaar 2020-2021 50 leden. VCMS Rotterdam

moest voor elk lid 10,00 euro afdragen aan VCMS Nederland als contributie. De totaal nog te

ontvangen contributie van VCMS Rotterdam komt daarmee uit op (50 x €10,00 =) 500,00 euro.

Daarbij is er vorig jaar door drie verschillende VCMS-afdelingen nog geen bijdrage geleverd aan de

CRM-software. Deze bijdrage is 35,49 euro. Dit komt neer op een nog te ontvangen bedrag van (3 x

€35,49 =) 106,47 euro.

De totale waarde van de debiteuren komt daarmee uit op (€500,00 + €106,47 =) 606,47 euro.

De totale waarde van de vlottende activa komen daarmee uit op 606,47 euro.

Liquide middelen

Liquide middelen zijn de geldmiddelen die de vereniging ter beschikking heeft. De Liquide middelen

van VCMS Nederland staan allemaal op de zakelijke rekening van de vereniging.

Bank

Het saldo op de rekening van VCMS Nederland bedroeg op 1 augustus 2021 44.701,89 euro.

Totale activa

De totale activa is de som van de vlottende activa en de liquide middelen, wat uitkomt op een bedrag

van (€606,47 + €44.701,89 =) 45.308,36 euro.

Toelichting passiva

Eigen vermogen

Reserve VCMS Nederland

Voor de continuïteit van de vereniging houdt VCMS Nederland een reserve aan. Deze reserve wordt

gebruikt om in onvoorziene omstandigheden de doelstellingen die de vereniging beoogd op zowel

kwalitatief als kwantitatief vlak te waarborgen. Ook kan deze reserve gebruikt worden voor

langetermijninvesteringen die de doelstellingen ten goede komen. Op 01-08-2021 bedroeg de reserve

van VCMS Nederland 32.791,56 euro.
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Reserve VCMS-afdelingen

Voor de continuïteit van de VCMS-afdelingen zal VCMS Nederland een reserve aanhouden om

eventuele financiële problemen van afdelingen op te kunnen vangen. Mocht een VCMS-afdeling door

omstandigheden een jaar geen leden hebben of zou het ledenaantal van een aantal afdelingen

minder zijn dan het nagestreefde getal, dan moet voorkomen worden dat deze afdelingen het risico

lopen failliet te gaan. Per afdeling is 750,00 euro begroot om financiële ondersteuning te bieden. In

totaal is er (8 x €750,00 =) 6.000,00 euro gereserveerd.

Totaal eigen vermogen

Het eigen vermogen van VCMS Nederland bedraagt op 01-08-2021 (€32.791,56 + €6.000,00 =)

38.791,56 euro.

Crediteuren

De crediteuren zijn de partijen waaraan VCMS Nederland nog geld verschuldigd is. Tijdens de jaren

2016-2017 en de jaren 2017-2018 zijn er meerdere malen modules in het UMC Utrecht

georganiseerd, waarbij er wel offertes zijn opgesteld maar naderhand geen factuur is ontvangen. De

afgelopen jaren heeft VCMS Nederland geld apart gehouden mochten zij deze facturen alsnog

ontvangen. Dit betreft een module uit het jaar 2017-2018, een factuur van geschat 1.000,00 euro.

Ook zijn er twee modules uit het jaar 2019-2020 waarvan er nog geen factuur is ontvangen, deze

bedragen totaal (€2.897,60 + €2.619,20 =) 5.516,80 euro. Vijf jaar na dato komen deze facturen te

vervallen, wat betekent dat de factuur uit het jaar 2017-2018 in 2022 komt te vervallen en de

facturen uit 2019-2020 in 2023, indien deze in deze periode niet alsnog worden geïnd door het UMC

Utrecht. De crediteuren bedragen totaal (€1.000,00 + €5.516,8 =) 6.516,80 euro.

Totale passiva

De totale passiva is de som van het eigen vermogen en de crediteuren. Het heeft een totale waarde

van (€38.791,56 + €6.516,80 =) 45.308,36 euro.
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Appendix A VCMS-symposium

Overzicht

*Bovenstaande tabel zal in onderstaande tekst verder toegelicht worden.
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Toelichting lasten

Locatie

Dit jaar zal het symposium wederom gehouden worden in het Academiegebouw te Utrecht. Naar

aanleiding van de overeenkomsten van vorige jaren en een daaruit af te leiden te verwachte

prijsstijging worden de kosten voor de locatie van het symposium op 2.500,00 euro geschat

Audiovisuele ondersteuning

Om het symposium op een professionele manier online aan te kunnen bieden zal een bedrijf

benaderd worden die audiovisuele ondersteuning biedt. Kosten voor het inhuren van het bedrijf

omvat materiaal, ondersteunend personeel en bijkomende kosten, welke worden begroot op

1.500,00 euro.

Catering

De catering zal worden verzorgd door de cateraar van het Academiegebouw, Vineyard Catering. De

kosten voor de catering worden geschat op 21,00 euro per persoon en omvat de catering voor de

gehele dag, zoals lunch en koffie/thee. Alleen de sprekers zullen gebruik maken van de catering.

Uitgaande van 10 sprekers komen de totale kosten voor de catering op (10 x €21,00 =) 210,00 euro.

Keynote spreker

Voor de keynote speaker zal een presentje worden geregeld als teken van dank, bestaande uit een

bos bloemen à 15,00 euro en een gegraveerde VCMS pen à 25,00 euro, wat de totale kosten op

(€15,00 + €25,00 =) 40,00 euro brengt.

De activiteitencommissie streeft ernaar om een keynote spreker uit het buitenland uit te nodigen

voor het symposium, met de gedachte om de educatieve waarde van het symposium te vergroten en

zo een breder publiek aan te trekken. Voor het vliegticket van de keynote spreker, waarvan wordt

verwacht dat deze een inwoner is van het Europees continent, wordt 250,00 euro begroot. Verder zal

voor het verblijf en eten 150,00 euro worden begroot. Tot slot rekenen we nog 100,00 euro voor

reiskosten om van en naar het vliegveld te komen en voor de reiskosten binnen Nederland. De totale

kosten voor de reis en het verblijf van de keynote spreker komen daarmee uit op (€250,00 + €150,00

+ €100,00 =) 500,00 euro. In totaal is er een bedrag van (€40,00 + €500,00 =) 540,00 euro begroot.

Vergoedingen sprekers

Voor iedere spreker wordt een presentje geregeld als teken van dank. Voor de acht reguliere sprekers

zal dit bestaan uit een bos bloemen à 15,00 euro en een nader te bepalen toevoeging à 25,00 euro.

Het presentje voor de dagvoorzitter zal bestaan uit een bos bloemen à 20,00 euro en luxe

gegraveerde VCMS pen à 40,00 euro. In totaal bedragen de kosten voor de presentjes (8x (€15,00 +

€25,00) + €20,00 + €40,00 =) 380,00 euro.

Voor bovenstaande sprekers wordt ook rekening gehouden met een reiskostenvergoeding van 0,19

euro per kilometer waarbij er met een gemiddelde reisafstand van 60 km wordt gerekend. Dit brengt

de kosten voor de reiskostenvergoeding op (9 x €0,19 x 60 =) 102,60 euro.

De totale kosten voor de vergoedingen voor de sprekers komen hiermee op (€380,00 + €102,60 =)

482,60 euro.
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Aftermovie

Er zal een mediabedrijf benaderd worden om beelden te maken die, in combinatie met de beelden

van het VCMS-Diner en de VCMS Summer School, gebruikt kunnen worden voor een aftermovie. Het

doel is om op de gehele dag te filmen om een zo compleet beeld te geven van het symposium zodat

dit

ook later gebruikt kan worden voor promotie en acquisitie. Voor de aftermovie wordt daarom een

bedrag van 250,00 euro begroot.

Promotie

Ter promotie van het symposium wordt een bedrag van 100,00 euro begroot voor onder andere

betaalde social media posts. Verdere kosten voor promotie zullen bestaan uit het drukken van een

spandoek een posters met daarop de namen en/of logo’s van de sponsoren waarvoor de kosten op

130,00 euro worden geschat. Tezamen brengt dit de kosten voor promotie op (€100,00 + €130,00 =)

230,00 euro.

Goodiebags

Voor de aanwezigen op het symposium zal een goodiebag samengesteld worden die onder andere

gevuld wordt met sponsor materiaal. Per goodiebag wordt een bedrag van 1,50 euro begroot voor

het inkopen en mogelijk bedrukken van de goodiebags. Daarbij wordt er 1,00 euro begroot voor de

eventuele inhoud van de goodiebags. De eerste 200 aanmeldingen zullen een goodiebag ontvangen,

evenals de 10 aanwezige sprekers. Dit komt neer op ((200 + 10) x (€1,50 + €1,00) =) 525,00 euro.

Totale lasten symposium

De totale lasten van het symposium bedragen (€2.500,00 + €1.500,00 + €210,00 + €540,00 + €482,60

+ €250,00 + €230,00 + €525,00 =) 6.237,60 euro.

Toelichting Baten

Kaartverkoop

Gebaseerd op voorgaande edities worden er 150 bezoekers verwacht op het symposium. Voor de

kaartjes voor het symposium wordt onderscheid gemaakt tussen leden en externen, en Early bird,

Regular bird en Late bird kaartjes, wat resulteert in de volgende zes categorieën:

Early bird ledenkaartje

De prijs van een early bird ledenkaartje bedraagt 7,50 euro. Naar verwachting zullen 50 personen

deze afnemen, wat neerkomt op een totaalbedrag van (50 x €7,50 =) 375,00 euro.

Early bird externenkaartje

De prijs van een early bird externen kaartje bedraagt 10,00 euro. Naar verwachting zullen 30

personen deze afnemen, wat neerkomt op een totaalbedrag van (30 x €10,00 =) 300,00 euro.

Regular bird ledenkaartje
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De prijs van een regular bird ledenkaartje bedraagt 10,00 euro. Naar verwachting zullen 50 personen

deze afnemen, wat neerkomt op een totaalbedrag van (50 x €10,00 =) 500,00 euro.

Regular bird externen kaartje

De prijs van een regular bird externen kaartje bedraagt 12,50 euro. Naar verwachting zullen 20

personen deze afnemen, wat neerkomt op een totaalbedrag van (20 x €12,50 =) 250,00 euro.

Late bird ledenkaartje

De prijs van een late bird ledenkaartje bedraagt 12,50 euro. Naar verwachting zullen 20

personen deze afnemen, wat neerkomt op een totaalbedrag van (20 x €12,50 =) 250,00 euro.

Late bird externenkaartje

De prijs van een late bird externen kaartje bedraagt 15,00 euro. Naar verwachting zullen 10

personen deze afnemen, wat neerkomt op een totaalbedrag van (10 x €15,00 =) 150,00 euro.

Uit de kaartverkoop wordt een totaalopbrengst van (€375,00 + €300,00 + €500,00 + €250,00 +

€250,00 + €150,00 =) 1.825,00 euro verwacht.

Bijdrage VCMS Nederland

Aangezien het symposium een activiteit is dat bijdraagt aan de bekendheid van VCMS Nederland en

haar afdelingen, draagt VCMS Nederland een bedrag af ten gunste aan het symposium. Tevens

worden de kosten voor de leden van VCMS Nederland hiermee gedrukt. De bijdrage van VCMS

Nederland is 1.675,60 euro.

Sponsoring

Verwacht wordt dat er voor het symposium 1.000,00 euro wordt opgehaald, zoals beschreven in het

document “Acquisitieplan 2021-2022” van VCMS Nederland.

Fondsen

Er zullen ten aanzien van het symposium verscheidene fondsen worden aangeschreven. Verwacht

wordt een bijdrage van 2.000,00 euro op te halen, opgebouwd uit 1.000,00 euro vanuit het prof.

Michaël van Vloten Fonds en 1.000,00 euro vanuit universiteitsfondsen. Dit is in lijn met wat

beschreven is in het document “Acquisitieplan 2021-2022” van VCMS Nederland. De totale

opbrengsten uit fondsen zullen (€1.000,00 + €1.000,00 =) 2.000,00 euro bedragen.

Totale baten

De totale baten bedragen (€1.825,00 + €1.675,60 + €1.000,00 + €2.000,00 =) 6.500,60 euro.
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Appendix B VCMS Summer School

Overzicht

*Bovenstaande tabel zal in onderstaande tekst verder toegelicht worden.
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Toelichting lasten

Locatie

Voor de locatie van de VCMS Summer School zal er worden gekeken naar de universitaire centra in

Nederland. De kosten voor het huren van deze locaties zijn gebaseerd op de kosten van de

locatiehuur voor een Master Academy dag. In totaal is er 2.500,00 euro begroot, wat neer komt op

een bedrag van (€2.500,00 / 3 =) 833,33 euro per dag.

Catering

Per dag zal er voor de aanwezigen een lunch en koffiepauze verzorgd worden. Ontbijt en avondeten

zullen niet inbegrepen zijn bij de Summer School. Voor de lunch en koffiepauze wordt per aanwezige

20,00 euro per dag begroot. Met een verwacht aantal aanwezigen van 60 deelnemers en vijf

aanwezige commissieleden komt het totale begrote bedrag voor de catering op (3 x 65 x €20,00 =)

3.900,00 euro.

Workshops

Gedurende de Summer School zullen er meerdere workshops georganiseerd worden. Een deel

hiervan zal ook daadwerkelijk materiaalkosten met zich meebrengen, zoals hechtmateriaal of het

huren van laparoscopieboxen. Voor vijf workshops worden deze materiaalkosten begroot en per

workshop is een bedrag van 250,00 euro beschikbaar. De totale kosten bedragen (5 x €250,00 =)

1.250,00 euro.

Vergoedingen sprekers

Als teken van dank zal aan elke spreker een passend presentje gegeven worden. Er wordt gerekend

op zes sprekers per dag, wat een totaal van achttien sprekers geeft. Per presentje wordt een bedrag

van 12,50 euro gereserveerd, wat de totale kosten op (18 x €12,50 =) 225,00 euro brengt.

Ook voor de sprekers zal een lunch en koffiepauze verzorgd worden. De kosten voor de catering

wordt op hetzelfde bedrag geschat als voor de deelnemers, wat resulteert in een bedrag van (18 x

€20,00 =) 360,00 euro.

Voor bovenstaande sprekers wordt ook rekening gehouden met een reiskostenvergoeding van 0,19

euro per kilometer waarbij er met een gemiddelde reisafstand van 60 km wordt gerekend. Dit brengt

de kosten voor de reiskostenvergoeding op (18 x 60 x €0,19 =) 205,20 euro.

Promotie en PR

Er zal een mediabedrijf benaderd worden beelden te maken van de Summer School die gebruikt

kunnen worden in de aftermovie. Het doel is om op meerdere dagdelen te filmen om een zo

compleet beeld te geven van de Summer School zodat dit ook later gebruikt kan worden voor

promotie en acquisitie. Voor de aftermovie wordt daarom een bedrag van 500,00 euro begroot.

Ter promotie van de Summer School wordt een bedrag van 100,00 euro begroot voor onder andere
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betaalde social media posts. Verdere kosten voor promotie zal bestaan uit het drukken van een

spandoek en posters met daarop de namen en/of logo’s van de sponsoren waarvoor de kosten op

130,00 euro worden geschat. Samen brengt dit de kosten voor de promotie op (€100,00 + €130,00 =)

230,00 euro.

Het programma zal voor aan alle aanwezigen worden verstrekt in de vorm van een keycord. De kosten

voor de keycord zelf wordt per persoon geschat op 1,00 euro. De printkosten van het kaartje per

persoon per dag wordt geschat op 0,25 euro. Dit resulteert in een totaalbedrag van ((60 + 18) x €1,00

+ 3 x ((60+18) x €0,25) =) 136,50 euro totaal.

Totale lasten

De totale lasten van de Summer School bedragen (€2.500,00 + €3.900,00 + €1.250,00 + €225,00 +

€360,00 + €205,20 + €500,00 + €230,00 + €136,50 =) 9.306,70 euro.

Toelichting baten

Kaartverkoop

Voor de Summer School worden er kaartjes verkocht aan zowel leden als externen. Verwacht wordt

dat er 50 leden kaartjes à 85,00 euro worden verkocht en 10 externen kaartjes à 95,00 euro. De

totale inkomsten uit de kaartverkoop bedragen (50 x €85,00 + 10 x €95,00 =) 5.200,00 euro.

Acquisitie

De activiteitencommissie tracht door middel van een actief acquisitiebeleid een bedrag van 2.250,00

euro te werven uit sponsoring ten behoeve van de Summer School. De precieze opbouw van dit

bedrag is terug te vinden in het VCMS Acquisitieplan. Deze sponsoring kan verder bestaan uit het

verzorgen van workshops, aanwezigheid met een stand en daarnaast is sponsoring in natura mogelijk.

Bijdrage VCMS Nederland

Aangezien de Summer School een activiteit is dat bijdraagt aan de bekendheid en de ontwikkeling van

het onderwijsaanbod van VCMS Nederland en haar afdelingen, draagt VCMS Nederland een bedrag af

ten gunste aan de Summer School. Tevens worden de kosten voor de leden van VCMS Nederland

hiermee gedrukt. De bijdrage van VCMS Nederland is 1.856,70 euro.

Totale baten

De totale baten worden geschat op (€5.200,00 + €2.250,00 + €1.856,70 =) €9.306,70 euro.
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Appendix C VCMS-diner

Overzicht

*Bovenstaande tabel zal in onderstaande tekst verder toegelicht worden.
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Toelichting uitgaven

Diner en locatie

Op basis van voorgaande jaren is de huur van het café, het driegangendiner en drie consumpties in

totaal op €32,50 per persoon begroot. Bij een verwacht aantal van 80 bezoekers komt dit neer op (80

x €32,50 =) 2.600,00 euro.

Audio en aankleding

Audiovisuele ondersteuning

De muziek zal worden verzorgd door een DJ. Wij verwachten deze DJ binnen onze persoonlijke

kringen te kunnen regelen voor een kleinere prijs dan een professionele DJ. De te verwachten

onkosten voor de DJ zijn circa 60,00 euro. Aangezien er geen draaitafel inbegrepen is in de prijs, maar

deze wel nodig is voor de muziek, moet deze worden gehuurd. Hetzelfde geld voor alle andere

apparatuur zoals speakers en verlichting. Huurprijzen hiervan liggen voor een dag rond 340,00 euro.

Totaal komt dit neer om een bedrag van (€60,00 + €340,00 =) 400,00 euro.

Aankleding

Aangezien dit de eerste netwerkactiviteit wordt sinds het versoepelen van de coronamaatregelen,

willen wij graag aandacht besteden aan een aankleding met een feestelijke uitstraling. Wij schatten

dat dit te realiseren is voor circa 55,00 euro.

De totale kosten voor de audio en aankleding van het VCMS-diner bedragen (€60,00 + €340,00 +

€55,00=) 455,00 euro.

Vergoedingen sprekers

Naar verwachting zullen er drie sprekers op de avond aanwezig zijn die korte masterclasses geven en

mee zullen dineren. Per spreker wordt er een bos bloemen ter waarde van 10,00 euro en een nog

nader te bepalen presentje ter waarde van 10,00 euro begroot. Dit betekent dat er totaal (3 x (€10,00

+ €10,00) =) 60,00 euro wordt begroot voor de presentjes van de sprekers. Daarnaast wordt er vanuit

gegaan dat de sprekers zullen aansluiten bij het diner. Hierbij wordt hetzelfde bedrag begroot als de

overige bezoekers, namelijk 32,50 euro per persoon. Dit komt neer op (3 x €32,50 =) 97,50 euro.

Tot slot wordt de gemiddelde reisafstand van een spreker geschat op 60 kilometer. Wij hanteren

vanuit VCMS een reiskostenvergoeding t.w.v. 0,19 euro per kilometer. Voor drie sprekers komt dit uit

op (3 x €60 x €0,19 =) 34,20 euro.

De totale kosten voor de vergoedingen komen daarmee uit op (€60,00 + €97,50 + €34,20 =) 191,70

euro.

Promotie

Om te zorgen dat het diner door een grote hoeveelheid leden wordt bezocht zullen wij inspanning

leveren om goede promotie te doen. De promotie zal, naast interne promotie binnen VCMS,

voornamelijk worden gedaan via social media. Kosten hiervan worden geschat op 20,00 euro.
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Daarbij zullen er net zoals op het symposium en de Summer School een extern bedrijf worden

ingehuurd om beelden te maken voor de aftermovie. Hiervoor wordt 100,00 euro gereserveerd.

De totale kosten voor de promotie komen daarmee neer op (€20,00 + €100,00 =) 120,00 euro.

Totale lasten

De totale lasten bedragen (€2.600,00 + €400,00 + €55,00 + €191,70 + €120,00 =) 3.366,70 euro.

Toelichting baten

Kaartverkoop

Er worden bij het lustrumdiner circa 80 bezoekers verwacht die ook toegang zullen hebben tot het

feest. De prijs zal per ticket 40,00 euro bedragen.

De totale inkomsten door kaartverkoop bedragen dan (80 x €40,00 =) 3.200,00 euro.

Bijdrage VCMS Nederland

VCMS Nederland zal in navolging van haar speerpunt “het verbeteren van het verenigingsgevoel

onder haar leden” een bijdrage leveren aan het VCMS-diner ter waarde van 166,70 euro. Deze

bijdrage wordt uitsluitend gebruikt om de kosten van het onderwijs gerelateerde aspect van het diner

te dekken

Totale baten

De totale baten bedragen (€3.200,00 + €166,70 =) 3.366,70 euro.
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Appendix D Kaartverkoop


