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CONCEPT

VERENIGING PEN NEDERLAND
(voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale PEN Club , Club van “Poets,
playwrights, essayists, editors, novelists”)
De vereniging is opgericht op 6 april 1923 en ziet zich volgens de statuten als de Nederlandse
afdeling van PEN International, opgericht in 1921 en gevestigd in Londen; de vereniging heeft volgens
de statuten als doelstelling - overeenkomend met de doelstelling van PEN International - het
bevorderen van de vrijheid van meningsuiting in het algemeen en de vrijheid van literaire expressie
in het bijzonder. *)
*) de naam van de vereniging werd per 2 februari 2012 statutair aangepast aan het
bestaande dagelijkse gebruik en gewijzigd in PEN NEDERLAND; de doelstelling van de
vereniging bleef in de nieuwe statuten ongewijzigd
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 40533869.
Het vestigingsadres was De Lairessestraat 125 te Amsterdam, ten kantore van de Vereniging van
Schrijvers en Vertalers ( VSenV; vanaf 1 januari 2017 Auteursbond).
Op 31 december 2016 bestond het bestuur uit:
Y. van der Meer, voorzitter
A.J.M. Truijens, secretaris
P. Abspoel, penningmeester
A.S. van Erp
S. Sötemann
M. Hollestelle
In 2016 traden af: W.IJ.C. Mik (12 februari) en M.M. Uphoff, voorzitter (15 oktober)
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur.
In 2016 hebben 9 bestuursvergaderingen en 2 algemene ledenvergaderingen plaatsgevonden.

Dit financieel verslag werd opgesteld op basis van de door de VSenV/Auteursbond verzorgde
boekhouding. De toelichting is van de hand van de penningmeester.
Het verslag werd vastgesteld in de bestuursvergadering van PEN Nederland van ………….….. 2017, op
……………… 2017 van een goedkeurende verklaring voorzien door de kascommissie, en definitief
goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van PEN Nederland van …….…….… 2017.
Alle bedragen zijn in hele euro’s.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016
ACTIVA
Vaste activa
1.Lening aan PEN Emergency Fund (PEF)
Vlottende activa
2. Contributies
3. Overige vorderingen en transitoria
4. Betalingsmiddelen
betaalrekening
spaarrekening

31.12.2016
--------------€
---------------

31.12.2015
--------------€
---------------

---------------

1.500
---------------

65
247 *)
3.137
42.000
----------

455
811
2.251
43.000
- --------

45.137
--------------45.449
--------------_________
45.449
=========

*) 206 rente plus 41 rekening courant VSenV

TOTAAL

45.251
--------------46.517
--------------_________
48.017
=========

PASSIVA
Reserves en fondsen
5. Continuïteitsreserve (kapitaal)
6. Bestemmingsreserve Project PEN-Vrienden
saldo 1 januari
af: uitgaven
af: naar continuïteitsreserve

Verplichtingen op korte termijn
7. Crediteuren
8. Overige schulden en transitoria

TOTAAL

45.449
4.369
920
3.449
---------

40.170
9.000
4.631
---------

---------------45.449
----------------

4.369
--------------44.539
---------------

------------------------------__________
45.449
==========

3.478
--------------3.478
--------------_________
48.017
=========
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN
11. Contributies
12. Subsidie Nederlands Letterenfonds
13. Overig
Projectsubsidie Creative Resistance
Rente

LASTEN
14. Bureaukosten
15. Publiciteit en representatie
16. Website
17. Bestuurs- en vergaderkosten
18. Bijeenkomsten binnenland en
algemene ledenvergaderingen
19. Bijeenkomsten buitenland
20. Afdracht PEN International
21. Admin. en organisatorische ondersteuning
22. Omzetting lening aan PEF in gift
23. Project Creative Resistance

Afrekening vorig boekjaar (netto) *)

Batig saldo

Begroot
2016
----------

Werkelijk
2016
------------

Werkelijk
2015
-----------

10.000
24.500

8.596
24.500

9.675
24.500

206
-------

15.000
395
-------

1.500
---------36.000

206
--------33.302

15.395
---------49.570

2.000
2.000
1.000
5.000

764
3.468
388
5.374

654
2.489
639
4.713

4.000
12.000
4.000
6.000
--------36.000
--------36.000
---------

4.600
7.165
4.016
4.425
1.500
----------31.700
-/- 228
----------31.472
-----------

5.315
3.968
3.919
3.800
15.000
---------40.497
---------40.497
----------

======

1.830
=======

9.073
======

*) een nagekomen nota Writers Unlimited 2014 van 500 en een afboeking van 728 op crediteuren
2015
Het saldo werd in beide jaren verrekend met de continuïteitsreserve.

BIJLAGE
Toelichting door de penningmeester

Ad. 1. Het bestuur heeft besloten om de lening aan het PEN Emergency Fund (PEF) om te zetten in
een gift (zie ook 22).
Ad. 5. Zoals ook vermeld in vorige jaarrekeningen moet, om bij tegenvallers niet onmiddellijk in
overlevingsproblemen te komen, de continuïteitsreserve minimaal 30.000 bedragen. Een extra
reserve is wenselijk in verband met sterk wisselende en moeilijk te voorziene uitgaven voor
buitenlandse bijeenkomsten (zie ook 19).
Ad 6. Het project PEN Vrienden is begin 2016 afgerond. In 2014 was er een bedrag van 9.000 voor
gereserveerd; in 2015 is daarvan 4.631 uitgegeven, in 2016 920; zodat per 31.12.2016 nog een
bedrag van 3.449 resteert.
Ad. 11. In 2016 hebben 250 leden contributie betaald. Er zijn in 2016 nieuwe leden geworven die pas
vanaf 2017 contributie gaan betalen. Niet-betalende leden ontvangen een herinnering. De zeer
welkome contributiebetalingen boven het gevraagde bedrag zijn in de totaalbedragen meegeteld.
Ad. 15. De kosten voor representatie zijn hoger dan begroot, omdat begin 2016 besloten is filmpjes
te laten maken om via social media meer aandacht voor PEN Nederland te genereren.
Ad. 18. Inclusief een bijdrage van 1.000 aan Stichting Syrian Dreams die in 2017 een programmaonderdeel zal verzorgen bij het Festival van het Vrije Woord.
Ad. 19. De uitgaven zijn onder het begrote bedrag gebleven, omdat in 2016 slechts één persoon
deelnam aan het WiPC-congres, en omdat het internationale PEN Congres relatief dichtbij (in Spanje)
plaatsvond. Het begrote bedrag moet als een soort gemiddelde worden gezien. Verwacht wordt dat
de uitgaven in 2017 aanzienlijk hoger zullen zijn.
Ad. 20. Een door PEN International vastgesteld bedrag van 15,50 per betalend lid in 2015.

