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1. Voorwoord

In 2010 heeft de NVF via samenwerking met externe partners enkele interessante
projecten opgestart. Samen met de Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland
(SIGN) werd er een informatieve consumentenwebsite over fytotherapie gerealiseerd
(www.infofyto.nl). Leden van de onderwijscommissie en bestuur waren betrokken bij
het accreditatieproces van de CAM-opleiding van Saxion Next. Ook met de Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) Dronten werd de samenwerking gecontinueerd,
onder meer door het bieden van een stageplaats.
Van al deze activiteiten hoopt de NVF in 2011 resultaat te zien, in de vorm van meer
leden (aangetrokken door de consumentenwebsite met de openbare ledenlijst), een
geaccrediteerde CAM-opleiding met een gezond studentenaantal en een voortgezette samenwerking met de CAH Dronten (onder meer bij het najaarscongres).
Ook in 2011 blijft de NVF streven naar kwaliteit en wetenschappelijke onderbouwing
in de fytotherapie en zij zal met uw steun de fytotherapeutische ontwikkelingen blijven volgen en nieuwe activiteiten ontwikkelen.

Dr. C.J. (Kees) Beukelman,
Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie
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2. De Vereniging – organisatie en functioneren
2.1. Bestuur
Het NVF-bestuur was in 2010 als volgt samengesteld:
Dr. C.J. Beukelman, voorzitter
Prof. dr. J. Fink-Gremmels
Dr. S.F.A.J. Horsten, penningmeester
Drs. L.K. de Munck-Khoe
Dr. M.T.I. Schüsler-van Hees
Als vaste adviseur is bij de bestuursvergadering aanwezig:
Drs. A.G.M. van Asseldonk (hoofd NVF-bureau, ambtelijk secretaris bestuur)
In september heeft mw. Fink-Gremmels haar bestuurslidmaatschap beëindigd. De
NVF bedankt haar voor haar inzet als bestuurslid.
Het NVF-bestuur vergaderde in 2010 vijf keer (11 januari, 29 maart, 11 juni, 13 september, 6 december). Naast de lopende zaken rond het tijdschrift, de congressen,
ledenbestand, de subsidie-aanvraag bij het Labadiefonds, de NVF-commissies en de
koepelorganisaties werd er gesproken over een op te richten herbalistenregister.
In 2010 bleek dat er vanuit de beroepsverenigingen te weinig animo was om dit herbalistenregister, oorspronkelijk een verzoek van de Nederlandse Vereniging voor
Acupunctuur, gezamenlijk op te zetten. De NVF heeft het punt binnen het project met
haar eigen leden wel opgepakt, en zal dit in 2011 aan de nieuwe publiekswebsite
koppelen (zie verder bij hoofdstuk 5, externe projecten). Ook het opzetten van een
kenniscentrum fyto kwam tijdens de bestuursvergaderingen aan de orde. Tijdens de
Openbare Ledenvergadering van 11 juni 2010 heeft het bestuur het beleidsplan
2010-2014 gepresenteerd. Daaruit kwam naar voren dat er binnen de NVF veel kennis aanwezig is, maar dat de vereniging weinig financiële middelen heeft. Commissies en activiteiten (zoals een commissie kenniscentrum fyto) zullen dan ook door
geïnteresseerde leden moeten worden gedragen.
2.2. Bureau
De administratieve dienstverlening voor de NVF (het voeren van het NVF-bureau)
werd ook in 2010 op projectbasis verricht door het Instituut voor Etnobotanie en Zoofarmacognosie (IEZ) te Beek-Ubbergen (directie drs. A.G.M. van Asseldonk / H.A.L.
Albers). Het contract zoals vastgesteld voor juli 2009 – juni 2010 werd verlengd. Het
bureauwerk werd door mw. F. van der Straeten en mw. M.N. Zijlstra verricht. Als
NVF-bureauhoofd en inhoudelijk expert is mw. van Asseldonk actief, terwijl dhr. Albers zaken rond grafische vormgeving, tijdschrift en website onder zijn hoede heeft.
Ook was van voorjaar 2010 tot en met september mw. N. Tode-Gottenbosch als stagiaire van de Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) Dronten werkzaam op het
bureau. Zij werkte mee aan het project met SIGN en het najaarsnummer van het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie.
2.3. Leden
Aanvang 2010 had de NVF 320 leden. Per 1 januari 2011 is het ledenaantal 306
(waarvan 248 leden inclusief 3 ereleden, 27 student- / seniorenleden en 31 buitengewoon leden). Net als in 2009 is het aantal leden iets gedaald, na jaren van een
geringe stijging. We kunnen constateren dat het aantal opzeggingen gelijk blijft, maar
dat er minder nieuwe leden bij komen dan in eerdere jaren.
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Het ledenbestand is redelijk gelijk verdeeld tussen de beroepsgroepen apothekers,
artsen, hbo-opgeleide therapeuten en wetenschappers uit diverse richtingen.
Er werd in 2010 tweemaal een Openbare Bestuursvergadering/ALV gehouden, op 11
juni en op 6 december. Bij deze vergaderingen waren respectievelijk 12 en 0 leden
(niet zijnde bestuursleden) aanwezig. Agendapunten tijdens de Openbare Bestuursvergaderingen waren het jaarverslag en de begroting 2011. In 2010 is ook het beleidsplan besproken.
2.4. Advertenties en (congres-) sponsors
Dit jaar waren er advertenties in het NTvF van:
Biohorma
Biomed
EuroHerbs
Holisan
NatuurApotheek
Phyto Treat
San Jiao
Springfield
Timm Health Care
VitOrtho
VSM
Staat uw vaste leverancier hier niet bij, wijs deze dan s.v.p. op het belang van een
brede ondersteuning van de wetenschappelijke vereniging in dit vakgebied.
In 2010 is voor de advertentieruimteverkoop samengewerkt met JN/MediaSales. Eind
2010 is de samenwerking geëvalueerd. Het bestuur heeft besloten de samenwerking
ook in 2011 voort te zetten.
In 2010 is er geen gebruik gemaakt van (congres-)sponsors.

3. Koepelverenigingen
3.1. Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV)
Sinds begin 2001 maakt de NVF deel uit van de FMWV. De Federa van ruim 30 verenigingen heeft in totaal ongeveer 12.000 leden. De NVF betaalt voor ieder lid contributie (€ 7,-) aan de FMWV. Alle NVF-leden ontvangen daardoor gratis het tijdschrift
Mediator. Doel van de Federa is het bevorderen en reguleren van medisch onderzoek in Nederland, ze werkt daarin samen met onder meer ZON-Mw (Zorg Onderzoek Nederland). Een belangrijke activiteit van de FMWV betreft de jaarlijkse wetenschaps- en publieksdag, die in 2010 het thema Hepatitis had.
Namens de NVF nam deel aan FMWV-vergaderingen (zie www.federa.org ):
Dr. C.J. Beukelman
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3.2. European Scientific Cooperative On Phytotherapy (E/S/C/O/P)
ESCOP® (European Scientific Committee On Phytotherapy) is een Europees overlegorgaan voor fytotherapie, dat in 1989 is opgericht door nationale verenigingen,
waaronder de NVF. Het belangrijkste uitvoerende orgaan binnen ESCOP is het wetenschappelijke comité. Dit comité is verantwoordelijk voor het bewerken en schrijven
van ESCOP-monografieën (SPC’s), samenvattingen en richtlijnen voor het medicinale gebruik van plantaardige geneesmiddelen (inclusief farmacologie, klinische studies
en veiligheidsaspecten).
ESCOP koos tijdens haar jaarvergadering in 2010 een nieuw bestuur, met als voorzitter prof. dr. Liselotte Krenn. Mw. Krenn bekleedt de leerstoel farmacognosie aan
de universiteit van Wenen. Drs. Christine Catlender, apotheker, die namens de NVF
van 2002 tot 2010 de afgevaardigde was in het ESCOP-bestuur, werd als penningmeester opgevolgd door dr. Stephan Horsten, farmacognost.
Nederlandse vertegenwoordigers in de ESCOP-monografieëncommissie in 2010:
Dr. F.M. van den Dungen
Dr. S.F.A.J. Horsten
Nederlandse vertegenwoordiger in het ESCOP-bestuur in 2010 (www.escop.com ):
Drs. C. Catlender (tot september)
Dr. S.F.A.J. Horsten (vanaf september)

4. Overlegorganen
4.1. Deskundigenoverleg Gezondheidsbevorderende Levensmiddelen
van het Regulier Overleg Warenwet (ROW-DGL) met het ministerie van VWS
Vanaf januari 2002 maakt de NVF deel uit van het ROW-DGL. Het ROW is de plaats
waar (volgens het reglement van VWS) voorgenomen regelgeving en beleid door de
overheid met het betrokken maatschappelijk veld wordt overlegd en indien het beleid
afwijkt van dit overleg zal de overheid dit bij haar maatregelen toelichten.
In 2010 heeft het ROW-DGL driemaal een bijeenkomst gehad, waarvan de bijeenkomst van 8 april over kruidenpreparaten ging. Dit betrof de evaluatie van het warenwetbesluit kruidenpreparaten door het RIVM waarbij tevens op verzoek van de
NVF aandacht werd geschonken aan de EFSA-documenten over beoordeling van de
veiligheid van kruidenpreparaten.
Verslagen van het ROW en aanvullende informatie zijn te vinden op
www.row.minvws.nl .
De NVF werd in 2010 in het ROW-DGL vertegenwoordigd door
Drs. A.G.M. van Asseldonk
Dr. C.J. Beukelman
Drs. Ch. Wauters
4.2. Saxion Next
Mw. Van Asseldonk is in 2010 betrokken geweest bij de adviesraad van de CAMopleiding van Saxion Next. Mw. Schüsler-van Hees vertegenwoordigt de NVF in de
beroepenveldcommissie van dezelfde CAM-opleiding.
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5. Verenigingsperiodiek (NTvF)
De uitgave van het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie (NTvF) is vanaf 1999
met behulp van advertentiegelden geprofessionaliseerd. Het aantal betalende abonnees is (inclusief NVF-leden) ruim 700. Daarnaast verspreidde de NVF gratis exemplaren onder medische professionals, beleidsmakers, wetenschappers, brancheleden
en andere betrokkenen. Dit vloeit voort uit de NVF-doelstelling om wetenschappelijke
informatie over fytotherapie zo breed mogelijk te verspreiden onder relevante doelgroepen. In 2009 is besloten de oplage te verhogen. In de loop van 2010 is de oplage van 1500 naar 1800 gestegen, de bedoeling is 2000 in 2011. Naast de verzonden
exemplaren worden extra tijdschriften verspreid bij cursussen, congressen, lezingen
en scholen.
In het januarinummer van 2010 was het thema synergie en fytotherapie. Daarnaast
werden de FIGON-dagen besproken en stond er een artikel over traditionele kruidengeneeskunde in Honduras in het tijdschrift. Het voorjaarsnummer in 2010 had als
hoofdonderwerp fytotherapie en het centraal zenuwstelsel. In dit nummer werd onder
meer door diverse leden van de Parkinson Vereniging onderzoek naar Mucuna pruriens beschreven. Ook werd een verslag van het BENeFYT-congres geplaatst. Het
zomernummer behandelde natuurlijke middelen bij ontstekingen en de regels
rondom de registratie van traditionele kruidengeneesmiddelen. Het najaarsnummer
ten slotte ging over hop in de menopauze, kruidenteelt in Nederland, het ‘groene’ hbo
en fytotherapie en de politiek.
De redactie ontving enkele malen positieve reacties van lezers, maar zou meer ingezonden bijdragen van de leden verwelkomen.
Redactie NTvF in 2010:
Drs. A.G.M. van Asseldonk
Dr. S.B.A. Halkes (tevens eindredactie)
Drs. J.H. van Meer (tevens eindredactie)
Drs. L.K. de Munck-Khoe
Dr. G. Vergote
Dr. E. van de Worm (mede-eindredacteur)
Bureauredactie in 2010:
Mw. S.F. des Tombe
Bladmanagement in 2010:
Mw. M.N. Zijlstra
Dhr. J.H. van Meer en dhr. G. Vergote zijn begin 2010 gestopt met redactiewerk. Dr.
E. van de Worm heeft het gedeelde eindredacteurschap voor 2010 overgenomen. De
redactie werd eind 2010 uitgebreid met drs. M.R. de Jong, dr. M. Groot en N. TodeGottenbos.
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6. Symposia
In 2010 werd één symposium georganiseerd.
In samenwerking met de NVGO (Nederlandse Vereniging voor GeneeskruidenOnderzoek) werd op 11 juni het symposium Natuurproducten: alternatief voor of aanvulling op reguliere geneesmiddelen? gehouden. Aan bod kwamen:
- Kruiden als alternatieven voor geneesmiddelen (dr. S.B.A. Halkes)
- Kruiden in de dierhouderij (dr. M. Groot)
- Host Immunity – alternatief voor antibiotica (dr. H. Wichers)
- Interacties tussen kruiden en geneesmiddelen (dr. I. Meijerman)
- Ervaring met het registreren van kruidengeneesmiddelen (dr. H. Kuin)
Dit was een geslaagd congres waarop geanimeerde discussies plaatsvonden met
zeer deskundige sprekers. Er waren ongeveer 60 deelnemers en veel positieve reacties na afloop. In het januarinummer 2011 van het NTvF is een verslag van het symposium te lezen.

7. Website
De NVF-website www.fyto.nl wordt steeds belangrijker voor de contacten naar buiten. Omdat nieuwsberichten en agenda steeds worden geactualiseerd wordt de site
steeds groter. Www.fyto.nl trok in 2010 gemiddeld 2500 hits per dag. Het aantal bezoekers is stijgende en lag in 2010 rond de 200 per dag (in 2007 nog rond de 50) die
gemiddeld 2 à 3 pagina’s bekijken. De site is doorgaans nummer één bij Googlen op
fytotherapie. Ook staat ze als informatiebron genoemd op andere gezaghebbende
sites. De website wordt elke twee of drie maanden aangevuld vanuit het NTvF met
nieuws, agenda, artikelen, symposia-aankondigingen enzovoorts.
De site leidt tot veel vragen aan de NVF, vooral van studenten.
Sinds eind 2010 is hier de website www.infofyto.nl bijgekomen (zie ook bij externe
projecten, hoofdstuk 9). Naar verwachting zal deze publieksgerichte site nog veel
meer bezoekers gaan trekken.

Technisch en grafisch beheer in 2010:
Dhr. H.A.L. Albers (IEZ).
Inhoudelijk beheer:
Drs. A.G.M. van Asseldonk (IEZ)
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8. R.P. Labadiefonds
De NVF is aangemerkt als instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956 en kan dus belastingaftrekbare giften ontvangen. Om tegemoet te komen aan de wens tot een duidelijke en zichtbare bestemming van particuliere giften
aan de NVF heeft het bestuur in 2001 een fonds gesticht: het R.P. Labadiefonds,
genoemd naar oprichter en erelid van de NVF, professor Labadie. Het fonds steunt
activiteiten die de fytotherapie ten goede komen en waarvoor de financiële middelen
onvoldoende op andere wijze te vinden zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan specifieke extra kosten voor fytotherapie gerelateerde stages door studenten of promovendi, of aan door NVF-leden opgezet wetenschappelijk onderzoek.
Het Labadiefonds wordt beheerd door het NVF-bestuur. Het fonds wordt vooral gevuld door storting van reis-, auteurs- en onkostenvergoedingen door verschillende
bestuurs-, bureau-, redactie-, en commissieleden van de NVF.
In 2010 is er één aanvraag behandeld: een verzoek om bij te dragen aan de drukkosten van een proefschrift getiteld Biological evaluation of nutraceuticals affecting cartilage metabolism and inflammation. De aanvraag is afgewezen met als reden dat het
proefschrift te weinig raakvlakken met de fytotherapie had.
Ook zijn in 2010 de posterprijzen uitgekeerd die zijn toegekend tijdens de FIGONdagen in het najaar 2009, met een totale waarde van € 490,-. Daarnaast zijn nog
twee projectbijdragen van 2009 uitgekeerd.
Er is in 2010 een flink bedrag aan donaties ontvangen, veelal vergoedingen van
gastdocenten en gastauteurs voor het NTvF. Alle gevers hartelijk dank!
Aanvragen voor een bijdrage uit het fonds kunnen worden gericht aan het NVFbestuur, p/a NVF-bureau, Rijksstraatweg 158, Beek-Ubbergen. Wilt u zelf aan het
fonds bijdragen, stort dan uw gift op bankrekening 1271388 tnv NVF-bureau, BeekUbbergen, onder vermelding van “R.P. Labadiefonds”. Gaat het om bedragen groter
dan € 1900,- neemt u dan tevoren even contact op in verband met de fiscale afhandeling.
Mutaties R.P. Labadiefonds 2010:
Saldo 01.01.10
€ 5.278,16
Af projectbijdragen
€ 940,00
Af bankkosten 3 x € 9,€
27,00
Bij
€ 1.422,88
Saldo 31.12.09
€ 5.734,04
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9. Extern gefinancierde projecten
9.1. Natuurlijk Natural Health (NNH)
In 2009 en 2010 participeerde mw. Van Asseldonk namens de NVF in de klankbordgroep van het project NNH van de Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) Dronten. Er is onder meer een module over de gezondheidswaarden van planten ontwikkeld. Daarnaast is het kenniscentrum REIN van de CAH (stagewerkplaats voor studenten) uitgebreid met kennis over natuurproducten. Eind 2009 is de stagewerkplaats REIN ondergebracht bij de CAH kennisbalie onder het thema Voeding & Gezondheid. Bedrijven kunnen op deze plek vragen cq. onderzoeken aanbieden waarbij
studenten reële praktijkcasussen krijgen aangedragen binnen hun curriculum. De
NVF functioneerde hierbij als vragende partij.
De CAH heeft in 2010-2012 met het project IKVG opnieuw aandacht voor kruidenpreparaten. Hierin participeert de NVF niet, maar er is wel overleg en er komt in 2011
een gezamenlijk congres. Ook resulteerde het contact met de CAH in een stageplaats op het NVF-bureau (zie hoofdstuk 2.2).
9.2. Medicijnen uit de kas
In samenwerking met de Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) heeft
de NVF een project rond de teelt van kruiden uitgevoerd. Het resultaat bestaat uit het
rapport Medicijnen uit de kas en de publiekswebsite www.infofyto.nl. Deze site sluit
uitstekend aan bij de ambitie van de NVF om meer aan consumentenvoorlichting te
doen. Op de site wordt informatie gegeven over de werkzaamheid, interacties, bijwerkingen en contra-indicaties van een veertigtal planten uit de monografieën van de
Wereldgezondheidsorganisatie, ESCOP en de Europese geneesmiddelenautoriteit
EMA. Per plant wordt helder aangegeven welke kwaliteitseisen worden gesteld om
tot een werkzaam geneesmiddel te komen. Daarnaast wordt de consument voorgelicht over de status van alle geregistreerde kruidengeneesmiddelen. De bedoeling is
om in de loop der tijd uit te breiden met voldoende onderbouwde kruiden uit de Chinese en andere tradities.
De site biedt de NVF de mogelijkheid om consumenten via de openbare NVFledenlijst te koppelen aan artsen, apothekers en therapeuten die met fytotherapie
werken.
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10. Commissies
10.1. Oost-West, Chinese Fytotherapie, Onderzoekswerkgroep ABNG-NVF, Onderwijscommissie
De commissies Oost-West, Chinese Fytotherapie en de onderzoekswerkgroep
ABNG-NVF hebben in 2010 geen activiteiten ontplooid. Ook de onderwijscommissie
is in 2010 niet bij elkaar gekomen. Wel zijn er onderwijsgerelateerde externe contacten en projecten, zie hoofdstuk 4 en 9.
10.2. NVF-studiegroep Dier en Kruid (SDK)
Begin 2003 is deze werkgroep opgericht na een oproep van drs G. Kleijer-Ligtenberg
en drs T. van Asseldonk in het NTvF en het Tijdschrift voor Diergeneeskunde. Het
ledenaantal van de groep stijgt nog steeds. Er zijn inmiddels ruim 90 mensen aangemeld, waarvan 52 NVF-leden. Op elke bijeenkomst zjjn er ongeveer 20 tot 35
deelnemers. De groep vergaderde in 2010 drie keer.
* 22 april: Henk van Faassen (dierenarts bij Green Valley International) vertelde over
onderzoek aan Delacon-producten (fytotherapeutische additieven voor veevoer).
Marc Bijnens van Nutraceuticals.be gaf een presentatie over onderzoek aan vitamine
K2.
* 17 juni: Irene Camerlink vertelde over haar afstudeeronderzoek aan de WUR naar
homeopathie ter vervanging van antibiotica bij E. coli diarree bij pasgeboren biggen.
Cor Arts sprak over therapie met colostrum (biest) als alternatief voor antibiotica.
* 11 november: Rinie Pen van Agriton.com sprak over effectieve micro-organismen.
Tedje van Asseldonk (IEZ) presenteerde de ontwikkeling van de website infofyto.nl.
Als laatste spreker was er dr. Mike Wakeman die over salvestrolen (fruitextract) in de
therapie voor dieren vertelde.
Naast de discussies die volgden op de lezingen wisselden de leden van de studiegroep nog vele andere nieuwtjes, rapporten en artikelen uit over relevante onderwerpen. Verschillende leden van de SDK leverden als docent een bijdrage aan de cursus van STEHD (Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde) over fytotherapie
voor dierenartsen.
Coördinatie van de SDK in 2010:
Drs. T.van Asseldonk, voorzitter
Drs. G. Kleijer-Ligtenberg, secretaris
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11. Financieel gedeelte, kascontrolecommissie
De balans, jaarrekening en begroting zullen tijdens de Openbare Bestuursvergadering/ALV van 6 juni 2011 worden besproken. Hieronder staan de voorlopige jaarcijfers, gecontroleerd en goedgekeurd door de kascommissie op 15 maart 2011.
De kascommissie stelde vast dat de opgemaakte jaarrekening en balans de financiële situatie van de NVF correct weergeven en plaatste de volgende opmerkingen:
1. Het balansverschil (< € 200,-) mag opgeteld worden bij reserve tijdschrift, en dit
totaal kan worden toegevoegd aan de algemene reserve verenigingsfunctioneren,
omdat de reserve voor het 4e nr van het tijdschrift niet meer nodig is.
2. De jaarrekening 2010 valt negatief uit op een aantal punten ten opzichte van de
begroting 2010, maar nog meer ten opzichte van de begroting 2011. Er zal dus in
2011 bezuinigd moeten worden, tenzij er onverwacht vele nieuwe leden, abonnees of adverteerders komen.
3. Advies: naast bezuinigen moet er ook structureel lager begroot worden.

De NVF- kascommissie bestond in 2010 uit:
Drs. C.M. Catlender
Dr. S.B.A. Halkes (kascontrole 2009)
Drs. M. Jansen (kascontrole 2010)
Ir. A. Korevaar
Op de volgende pagina de jaarrekening en begroting; hieronder de balans:
Balans per 31-12-10

1-1-2011

Bank
Giro

€
390,06
€ 12.223,85

Debiteuren
BTW te ontvangen 4e
kwartaal 2010
Contributies
Abonnementsgeld (incl
Anvag)
BTW te ontvangen
openstaande nota's
Totaal
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1-1-2011

€

337,00

€
€

568,75
155,03

€

83,67

Eigen vermogen
Reserve verenigingsfunctioneren
Crediteuren
Nog door de NVF te betalen
nota's 4de kwartaal

€ 13.758,36
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€
519,03
€ 11.831,58

€

1.407,75

€ 13.758,36

Jaarekening 2010
BATEN

werkelijk 2009

begr 2010

Sponsors

€

€

Donatie aan NVF

€

562,81

€

500,00

Ledencontributies

€ 19.868,15

€ 20.000,00

€ 18.988,79

€

20.500,00

Abonnees

€

€

€

7.573,25

€

7.700,00

€

100,80
€

25.500,00

€

6.000,00

€

400,00

€

1.000,00

€

200,00

€

100,00

863,13
7.481,09

€

500,00
7.500,00

Betaaloverschrijding debiteur
Advertenties

€ 18.229,85

€ 21.400,00

Entrees/symposium

€

6.082,69

€

6.000,00

Losse verkoop boek, tijdschrift, map

€

304,72

€

400,00

Sponsorbijdr.congres/standhuur

€

2.300,00

€

1.000,00

Rente

€

321,00

€

werkelijk 2010

begr 2011

€

€

€

-

€ 19.270,15
€

350,07

200,00

€

15,56

100,00

€

22,50

-

Auteursrechtverg. aan NVF

€

260,00

€

Opnemen uit eigen reserves

€

2.766,87

€

NVF- bureau

€

300,00

Extern project

€

2.400,00

€ 35.000,00

€ 26.400,00

€

4.000,00

€ 61.177,50

€ 92.100,00

€ 73.283,93

€

65.900,00

NVF-bureau (incl. onkosten)

€ 20.706,00

€ 20.800,00

€ 20.871,13

€

23.000,00

Verzekeringen

€

€

150,00

€

171,36

€

150,00

Vergaderk. Bestuur+ Cie

€

1.516,29

€

1.500,00

€

1.758,56

€

1.200,00

ESCOP contrib. en kosten

€

1.543,16

€

1.700,00

€

2.169,66

€

1.700,00

Symposiumuitgaven (+ALV)

€

8.093,96

€

6.000,00

€

€

6.000,00

-

€

-

€

-

€

-

€

-

KOSTEN
-

-

Fytotijdschrift (NTvF)

€ 20.709,25

€ 26.150,00

€ 20.975,13

€

26.400,00

Lidmaatschap.FMWV en abb

€

2.755,72

€

2.700,00

€

€

2.800,00

Kadobon, relatiegeschenk, jubileum

€

837,90

€

100,00

€

Website

€

74,35

€

100,00

€

74,35

€

100,00

Drukwerk NVF

€

1.093,22

€

500,00

€

311,86

€

400,00

Verliezen door oninbare rekeningen

€

179,46

€

200,00

€

376,98

€

50,00

Bank-en girokosten

€

98,66

€

200,00

€

136,84

€

100,00

Vrijwilligers

€

990,00

€

-

€

322,25

€

500,00

Incassokosten

€

€

-

€

-

PR uitgaven

€

660,00

€

-

€

-

€

500,00

Externe projecten

€

1.920,00

€ 32.000,00

€ 26.456,29

€

3.000,00

€

122,00

€

€ 61.177,97

€ 92.100,00

€ 76.108,91

€

neg resultaat.

€

-

Antwoordnummer

NVF jaarverslag 2010

2.362,50
-

€

€

-

-

65.900,00

2.824,98
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