




















































































































































STUKNUMMER

ARCHIEFKENMERK

Notitie

Toelichting fusievoorstel CNV Connectief en VPW

1. Redenen voor de fusie
- Toekomstbestendig en adequaat houden van de belangenbehartiging en

beroepsinhoud ten behoeve van pastorale beroepskrachten, priesters en
diakens in de Katholieke Kerk.

- De samenvoeging van de VPW met de sectorgroep Kerk en Ideëel (binnen de
sector CNV Zorg & Welzijn) biedt kansen voor verdere versterking van deze
sectorgroep en het aantrekken van meer leden. Mogelijk kunnen ook andere
beroepsgroepen, zoals kosters en predikanten, betrokken worden.

- De belangenbehartiging voor de doelgroep wordt ondergebracht in een grotere
organisatie. Dit levert niet alleen efficiencyvoordelen op, maar ook nieuwe
mogelijkheden voor dienstverlening aan leden waar de VPW als zelfstandige
vereniging in afnemende mate toe in staat is.

De Verkrijgende Vereniging en de Verdwijnende Verenigingen beogen met een
juridische fusie op bestuurlijk, organisatorisch en financieel gebied continuïteit en
voordeel te behalen. De fusievereniging behoudt de naam CNV Connectief.

2. Toelichting op de fusie vanuit juridisch oogpunt.
Door de fusie worden de activiteiten van de Verdwijnende Verenigingen
samengevoegd.

De fusie zal geen wijziging met zich meebrengen in de rechtsverhoudingen tussen
de Verdwijnende Verenigingen en derden, welke na de fusie zullen gelden als
rechtsverhoudingen tussen de Fusievereniging en deze derden.

De gerechtelijke en buitengerechtelijke juridische procedures welke eventueel op
gang zijn gebracht tegen of ten behoeve van de Verdwijnende Verenigingen worden
als eigen procedures door de Fusievereniging voortgezet.
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Deze fusie leidt er niet toe dat thans lopende contracten en rechtsverhoudingen van
de Verdwijnende Verenigingen door derden kunnen worden beëindigd, noch hebben
derden op grond van deze fusie aanspraak op schadevergoeding jegens een van de
bij de fusie betrokken verenigingen.

Ter zake van aan de Verdwijnende Verenigingen verleende (of toegezegde)
vergunningen, toelatingen, financieringsmiddelen, subsidies en/of andere rechten
op naam, welke gelet op de voorwaarden en/of het gebonden karakter niet voor
overgang vatbaar zijn, zal het bestuur van de Verdwijnende Verenigingen in
onderhandeling treden met de betrokken instantie(s) om bedoelde vergunningen,
financieringsmiddelen, subsidies en/of andere rechten op naam - onder gelijke
voorwaarden - te doen overgaan op de Fusievereniging.

3. Toelichting op de fusie vanuit economisch oogpunt
De activiteiten van de Verdwijnende Verenigingen worden in de Fusievereniging
geïntegreerd.

Er wordt geen beduidend effect op het bedrijfsresultaat verwacht. De VPW heeft
één beleidsmedewerker in vaste dienst voor 15,4 uur per week. Deze
beleidsmedewerker komt na de fusie in dienst van CNV Connectief. Daar tegenover
staan eigen middelen van de VPW. Deze middelen worden voor een deel
geoormerkt ten behoeve van de expertgroep VPW binnen de sectorgroep Kerk en
Ideëel.

Voor een deel van de leden van de VPW is er een tamelijk groot verschil in de
contributie die zij nu betalen en de contributie die zij als lid van CNV Connectief
gaan betalen. Ter overbrugging van dit contributieverschil wordt een ingroeipad van
twee jaar ingesteld. Dit ingroeipad staat beschreven in de intentieverklaring van de
beide besturen.

4. Toelichting vanuit sociaal oogpunt.
Ten gevolge van de fusie zullen de eventueel bij de Verdwijnende Verenigingen op
het moment dat de fusie van kracht wordt in dienst zijnde werknemers van
rechtswege in dienst treden bij de Verkrijgende Vereniging.



Balans 30 juni 2018

0-301 Algemene reserve activiteiten -86293,73

0-302 Algemene reserve personeel -48000,00

0-311 Steunfonds -5735,62

0-312 Fonds project geestelijk leiderschap 0,00

0-313 Fonds rechtsbijstand -2900,37

0-314 Fonds jurisprudentie -8352,11

1-000 Kas kantoor 0,00

1-110 ING Contributierekening 1247,82

1-115 ING Zakelijke rekening 1987,77

1-120 ING LKR 0,00

1-125 ING Vermogens Spaarrek 10,00

1-130 Triodos Zakelijke rekening 58287,56

1-131 Triodos Spaarrekening 72 80000,00

1-175 ASN Zakelijke Spaarrek 64380,15

1-190 Kruisposten 0,00

1-200 Debiteuren achterstallige contributies'15 0,00

1-201 Debiteuren, achterst contr'16 (b) 0,00

1-202 Achterstallige contributies 2017 140,00

1-205 Debiteuren LKR 875,00

1-210 Debiteuren algemeen 0,00

1-250 Voorziening Dubieuze debiteuren -3965,00

1-360 Te ontvangen rente 0,00

1-410 RC onderdeel Den Bosch -1189,18

1-420 RC onderdeel Limburg -1706,18

1-421 Fonds En Toch onderdeel Limburg -800,00

1-430 RC onderdeel Groningen-L'ward -1498,13

1-440 RC onderdeel Utrecht -18609,09

1-450 RC onderdeel Haarlem-A'dam -4487,48

1-451 Fonds Legaat onderdeel Haarlem-A'dam -4045,00

1-460 RC onderdeel Rotterdam -12980,94

1-470 RC onderdeel Breda -4374,53

1-600 Crediteuren Algemeen -1850,94

1-601 Vooruitbetaalde contributis -140,00

1-605 Crediteuren VPW's 0,00

1-610 Crediteuren, loonheffing 0,00

2-000 Vraagposten 0,00

0,00



Verlies- en winstrekening 1ste halfjaar 2018

4-000 Salariskosten netto 9125,32

4-002 Belastingen 3341,00

4-010 Sociale lasten 165,95

4-011 Ziektekostenverzekering 431,03

4-012 Pensioenkosten 3342,31

4-0 Salariskosten totaal 16405,61

4-021 Reis- en verblijfkosten personeel 556,70

4-120 Huur gebouw 1924,86

4-121 Huishoudelijke kosten 22,18

4-122 Vaste lasten gebouw 130,71

4-124 Schoonmaakkosten 444,18

4-126 Telefoon & Internet 723,74

4-130 Kantoorkosten 21,00

4-133 Porti en verzendkosten 111,53

4-135 Contributies, vaklit. & abonnementen 374,14

4-136 Verzekeringen 229,74

4-1 Organisatiekosten totaal 4538,78

4-240 Kosten beheer Davilex 0,00

4-241 Kosten financiële administratie 750,00

4-242 Kosten loonadminstrate 308,56

4-2 Kosten administraties 1058,56

4-311 Reis- en verblijfkosten 448,83

4-313 Vergaderkosten 157,35

4-314 Algemene ledenvergadering 346,75

4-315 Ledenattenties 29,40

4-316 Kosten fusie 235,95

4-3 Verenigingskosten totaal 1218,28

4-410 VPWinfo Vormgeving/druk 3024,48

4-420 VPWinfo Reiskosten 44,80

4-4 VPW-info totaal 3069,28

4-531 Reis- en andere kosten LKR 213,09

4-5 Kosten LKR 213,09

4-600 Afdracht contributies 0,00

4-6 Afdracht contributies 0,00

4-901 Kosten Project brochure jonge pastores 70,80

4-980 Bankkosten 109,41

4-9 Overige kosten totaal 180,21

8-110 VPW Contributies onbekend 0,00

8-111 VPW Breda Contributies -3952,50

8-112 VPW Den Bosch Contributies -2885,00

8-113 VPW Groningen-L'warden Contributies -2270,00

8-114 VPW Haarlem-Amsterdam Contributies -4340,00

8-115 VPW Limburg Contributies -2900,00

8-116 VPW Rotterdam Contributies -3087,50

8-117 VPW Utrecht Contributie -8832,00

8-1 Totaal inkomsten ledencontributies -28267,00

8-200 Bijdragen VPW's 0,00

8-211 Giften en donaties -310,00



8-2 Giften en donaties totaal -310,00

8-311 Verkoop brochures algemeen 0,00

8-312 Project Intervisie -320,00

8-313 Project brochure jonge pastores -2250,00

8-3 Diverse inkomsten totaal -2570,00

8-531 Vergoeding LKR -291,67

8-5 Vergoeding LKR totaal -291,67

9-010 Rente 0,00

9-0 Rente totaal 0,00

Saldo -4754,86 -4754,86



Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW)

ter goedgekeurd aangeboden aan de ALV 23 mei 2018

kascommissie Jos van Os en Ria van Oorschot - van Overveld

Jaarrekening 2017

Vereniging van Pastoraal Werkenden
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Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW)

1. BALANS 31 december 2017 2016

€ €

ACTIVA

Inventaris 0 0

Debiteuren 4.562 13.722

 

Liquide middelen 195294

TOTAAL ACTIVA 199.856 13.722

PASSIVA

Reserves 134.228 64.539

Voorzieningen 11.253 12.253

Rekening couranten 51.189 13.520

Kortlopende schulden 3.186 7.417

TOTAAL PASSIVA 199.856 84.209
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Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW)

2. Exploitatierekening 2017 2016

€ €

Baten

Contributies 48242 52480

Verkoop brochures en boeken 160 5

Vergoeding LKR 1750 1750

Giften en donaties 619 7884

Rente 177 438

Totaal baten 50948 62557

Lasten

12% contruibutie VPW'en 5755 6298

Personeelskosten 34411 35.035

Bureaukosten 7926 8.433

Administratiekosten 2117 3.107

Bestuurskosten 6450 3.073

VPW-info 9695 9.876

Activiteiten en projecten 348

LKR 364

Bankkosten 411 0

Totaal lasten 67.129 66.170

Bruto exploitatieresultaat (16.181) (3.613)

Bijzondere baten afdracht 2/3 eigen vermogen onderdelen 85.869

Financiële baten

Totaal bijzondere en financiële baten 85.869 0

Netto exploitatieresultaat 69689 -3613
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Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW)

3. Toelichting op de balans

 ACTIVA 2017 2016

€ €

Inventaris

Stand per 1 januari 0 0

Bij: aanschaffingen 399

Af: afschrijvingen (399)

Stand per 31 december 0 0

Debiteuren 

achterstallige contributies 2017 4.574

Af: voorzieninig dubieuze debiteuren (3.965)

lkr 1.536

algemeen 2.240

te ontvangen rente 177

Totaal debiteuren 31 december 4.562

Crediteuren

algemeen 2.209

vooruitbetaalde contributies 977

Totaal crediteuren 31 december 3.186

Liquide middelen

ING rekening-courant 3037279 contributie 56 1462

ING rekening-courant 5148022 betaal 1708 478

ING rekening-courant 6836025 lkr 4204 838

ASN spaarrekening 979127580 64271 63946

ING Spaarrekening 5148022/4231970 125054 18642

Stand per 31 december 195294 85365

5



Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW)

3. Toelichting op de balans 2017 2016

€ €

PASSIVA

Reserves

Activiteiten fonds             

Stand per 1 januari 10.803 13.992

geestelijk leiderschap 780

Exploitatieresultaat 2017 69689 -3969

Stand per 31 december 80.492 10.803

Reserve personeel

Stand per 1 januari 48000 48000

Af: besteding 0 0

Bij: dotatie uit resultaat 0 0

Stand per 31 december 48000 48000

Steunfonds

Stand per 1 januari 5736 5736

Af: t.b.v. subsidie VPW 0 0

Bij: opbrengst actie steunfonds 0 0

Stand per 31 december 5736 5736

Totaal reserves per 31 december 134.228 64.539

Voorzieningen

Fonds 'Geestelijk Leiderschap'

Stand per 1 januari 780

Af: besteding (algemene middelen) -780

Bij: dotatie uit resultaat

Stand per 31 december 0

Fonds 'Rechtsbijstand'

Stand per 1 januari 3901 3901

Af: besteding 1000 0

Bij: dotatie uit resultaat 0 0

Stand per 31 december 2901 3901

Fonds 'Jurisprudentie'

Stand per 1 januari 8353 8353

Af: t.b.v. VPW 0 0

Bij: dotatie uit resultaat 0 0

Stand per 31 december 8352 8352

Totaal voorzieningen per 31 december 11.253 12.253
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Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW)

3. Toelichting op de balans 2017 2016

€ €

Rekening couranten

VPW Den Bosch

Saldo 1 januari 3175 3026

Af: kosten -744 -453

Bij: % contributie 580 601

af verrekening vermogen -1780

Stand per 31 december 1230 3175

VPW Limburg

Saldo 1 januari 6376 6508

Af: kosten -518 -730

Bij: % contributie 545 598

af verrekening vermogen -3718

Fonds en Toch € 800 -800

Stand per 31 december 1885 6376

VPW Limburg Fonds en Toch

Saldo 01 juli 800

Af: kosten 

Bij: baten

Stand per 31 december 800

VPW Groningen - Leeuwarden

Start 1 januari 3784 3759

Af: kosten -261 -406

Bij: % contributie 388 431

verrekening jaarbijdrage  2016 500

af verrekening vermogen (2.712)

Stand per 31 december 1699 3784

VPW Breda

Saldo 30 juni 13729

Af: kosten -810

Bij: % contributie 953

af verrekening vermogen -9153

Stand per 31 december 4720

7



VPW Rotterdam

Saldo 30 juni 37693

Af: kosten -301

Bij: % contributie 718

af verrekening vermogen -25129

Stand per 31 december 12981

VPW Utrecht

Saldo 30 juni 52701

Af: kosten -544

Bij: % contributie 1693

bij fondswerving parochies 625

af verrekening vermogen -35134

Stand per 31 december 19341

VPW Haarlem - Amsterdam

Saldo 30 juni 16409

Af: kosten -512

Bij: % contributie 878

af verrekening vermogen -8243

af fonds legaat (4.045)

Stand per 31 december 4488

VPW Haarlem-  Amsterdam fonds Legaat

Saldo 01 juli 4045

Af: kosten 

Bij: baten

Stand per 31 december 4045

Totaal rekening couranten en fondsen Stand per 31 december 51.189 13.335
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Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW)

4

Contributies 48.242 52.480

12% afdracht aan regionale VPW'en 5.755 6.298

Verkoop brochures

Brochres 5

Totaal 5

Personeelskosten

Bruto lonen 32.662 26.130

Sociale lasten 0 7.654

Reiskosten woon- werkverkeer 1.749 1.251

Studiekosten 0

Vrijwilligersvergoeding 0 0

Totaal 34.411 35.035

Bureaukosten

Huur en beheer 7.288 6.304

Porto-, papierkosten en kantoorartikelen 167 563

Software ledenadministratie 471 1.175

Overige bureaukosten 391

Totaal 7.926 8.433

Administratie

Financiële administratie 1.500 2.490

Loonadministratie 617 617

Totaal 2.117 3.107

Bestuurskosten 

Reis- en verblijfkosten bestuur en secreatriaat 2.083 2.048

Algemene ledenvergadering 4.151 768

Overige bestuurskosten 216 257

Totaal 6.450 3.073
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Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW)

4 Toelichting baten en lasten 2017 2016

€ €

VPW-info

Ontwerp, vormgeving en drukken 9.508 9.579

Reis en verblijfkosten 188 296

Totaal 9.695 9.876

Activiteiten en projecten

Landelijke commissie Rechtspositie 364 348

Project 'Geestelijk Leiderschap' 0 0

Totaal 364 348

Bijzondere baten 

afdracht eigen vermogen 

Den Bosch 1.780

Limburg 3.718

Groningen - Leeuwarden 2.712

Breda 9.153

Rotterdam 25.129

Utrecht 35.134

Haarlem - Amsterdam 8.243

Totaal afdracht vermogen 85.869
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5. Toelichting Penningmeester tbv ALV 23 mei 2018

1. Voor U ligt de jaarrekening 2017 van de VPW Nederland.

2. Er ligt een positief resultaat omdat met de opheffing van de lokale 

VPW-en 2/3 van het eigen vermogen is  toegevoegd aan het 

vermogen van VLW NL.

3. 1/3 van het vermogen blijft beschikbaar voor de onderdelen in de 

bisdommen.

4. Vanuit het bisdom Limburg en Haarlem-Amsterdam zijn er twee 

fondsen meegekomen. Dit zijn geoormerkte gelden.

5. De inkomsten zoals U ziet blijven dalen. Dit is zorgwekkend.

6. Het aantal leden dat na pensionering stopt met het lidmaatschap 

van de VPW blijft stijgen. Daarnaast valt een steeds groter worden 

groep oudere VPW leden af vanwege overlijden en opname in een 

verzorgingshuis.

7. Binnen 2 jaar moet een verantwoord plan over afbouw inzet 

betaald personeel dan wel fusie of opgaan in een vakbond op tafel 

liggen om een faillissement op langere termijn te voorkomen.

8. Dank aan de kascommissie Jos van Os en Ria van Oorschot- van 

Overveld die de cijfers hebben bekeken. Dank aan Guus Prevoo die 

de boekhouding doet.

9. Om de bankosten te verlagen gaan we over van de ING naar de 

TRIODOS bank.
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Jaarrekening 2016

Vereniging van Pastoraal Werkenden

CONCEPT



Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW)

INHOUDSOPGAVE
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Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW)

1. BALANS 31 december 2016 2015 2014

€ € €

ACTIVA

Inventaris 0 0 0

Debiteuren 13.722 5.021 2.853

 

Liquide middelen 85.365 99.836 102.498

TOTAAL ACTIVA 99.087 104.857 105.351

PASSIVA

Reserves 64.539 67.728 71.662

Voorzieningen 12.253 13.034 13.336

Rekening couranten 13.520 13.480 13.164

Kortlopende schulden 7.414 10.105 5.879

TOTAAL PASSIVA 84.206 104.347 104.041
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Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW)

2. Exploitatierekening 2016 2015 2014

€ € €

Baten

Contributies 52480 57.910 61.060

Verkoop brochures en boeken 5 0 124

Vergoeding LKR 1750 1.750 1.750

Giften en donaties rente 7884

rente 438 342 610

Totaal baten 62557 60.002 62.934

Lasten

12% contruibutie VPW'en 6298 6.949 7.822

Personeelskosten 35.035 29.906 32.138

Bureaukosten 8.433 8.181 9.613

Administratiekosten 3.107 4.917 6.247

Bestuurskosten 3.073 2.808 7.705

VPW-info 9.876 10.175 10.960

Activiteiten en projecten 348 766 1.256

Dotatie voorziening contributies 0

Subsidie VPW Groningen 0 500

Totaal lasten 66.170 64.202 75.741

Bruto exploitatieresultaat (3.613) (4.200) (12.807)

Bijzondere baten (435) 176

Financiële baten 901 1.282

Totaal bijzondere en financiële baten 0 466 1.458

Netto exploitatieresultaat -3613 (3.734) (11.349)
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Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW)

3. Toelichting op de balans

 ACTIVA 2016 2015 2014

€ € €

Inventaris

Stand per 1 januari 0 0 0

Bij: aanschaffingen 399 0 0

Af: afschrijvingen (399) 0 0

Stand per 31 december 0 0 0

Debiteuren contributie

leden 13.910 6.501 5.688

Af: voorzieninig dubieuze debiteuren (4.125) (4.125) (4.735)

Stand per 31 december 9.785 2.376 953

Debiteuren overig

LKR Vergoeding en onkosten 3.500 1.750 1.900

Te  ontvangen rente 437 895 0

Stand per 31 december 3.937 2.645 1.900

Totaal debiteuren 31 december 13.722 5.021 2.853

Liquide middelen

ING rekening-courant 3037279 1462 1.537 864

ING rekening-courant 5148022 478 3.219 4.170

ING rekening-courant 6836025 838 1.186 176

ASN spaarrekening 979127580 63946 63.345 63.344

ING Spaarrekening 5148022/4231970 18642 30.549 33.944

Stand per 31 december 85365 99.836 102.498
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Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW)

3. Toelichting op de balans 2016 2015 2014

€ € €

PASSIVA

Reserves

Activiteiten fonds             

Stand per 1 januari 13.992 17.926 28.665

geestelijk leiderschap 780

Exploitatieresultaat 2016 -3969 (3.934) (10.739)

Stand per 31 december 10.803 13.992 17.926

Reserve personeel

Stand per 1 januari 48000 48.000 48.000

Af: besteding 0 0 0

Bij: dotatie uit resultaat 0 0 0

Stand per 31 december 48000 48.000 48.000

Steunfonds

Stand per 1 januari 5736 5.736 5.736

Af: t.b.v. subsidie VPW 0 0 0

Bij: opbrengst actie steunfonds 0 0 0

Stand per 31 december 5736 5.736 5.736

Totaal reserves per 31 december 64.539 67.728 71.662

Voorzieningen

Fonds 'Geestelijk Leiderschap'

Stand per 1 januari 780 780 780

Af: besteding (algemene middelen) -780 0 0

Bij: dotatie uit resultaat 0 0

Stand per 31 december 0 780 780

Fonds 'Rechtsbijstand'

Stand per 1 januari 3901 3.901 7.563

Af: besteding 0 0 (3.662)

Bij: dotatie uit resultaat 0 0 0

Stand per 31 december 3901 3.901 3.901

Fonds 'Jurisprudentie'

Stand per 1 januari 8353 8.655 8.655

Af: t.b.v. VPW 0 (302) 0

Bij: dotatie uit resultaat 0 0 0

Stand per 31 december 8352 8.353 8.655

Totaal voorzieningen per 31 december 12.253 13.034 13.336
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Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW)

3. Toelichting op de balans 2016 2015 2014

€ € €

Rekening couranten

VPW Den Bosch

Saldo 1 januari 3026 3.079 2.488

Af: kosten -453 (726) (119)

Bij: % contributie 601 673 710

Stand per 31 december 3175 3.026 3.079

VPW Limburg

Saldo 1 januari 6508 6.319 5.494

Af: kosten -730 (470) (720)

Bij: % contributie 595 658 745

Bij extra dotatie 0 800

Stand per 31 december 6373 6.507 6.319

VPW Groningen

Start 1 januari 3947 3.766 3.568

Af: kosten -406 (289) (791)

Bij: % contributie  (en rente 2015) 431 470 989

Stand per 31 december 3972 3.947 3.766

Totaal rekening couranten Stand per 31 december 13.520 13.480 13.164

Kortlopende schulden

algemeen 3113

Administratiekosten 4.300 3.100

loonadministratie 154 154

Contributie afdracht regionale verenigingen 3630 5.168 2.142

Loonheffing 671 483 0

De Levensboom 0 275

Diversen 0 208

Totaal 31 december 7414 10.105 5.879
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Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW)

4 Toelichting baten en lasten 2016 2015 2014

€ € €

Contributies 52.480 57.910 61.060

12% afdracht aan regionale VPW'en 6.298 6.949 7.822

Verkoop brochures

Brochres 5 0 124

Totaal 5 0 124

Personeelskosten

Bruto lonen 26.130 23.128 22.824

Sociale lasten 7.654 5.651 6.415

Reiskosten woon- werkverkeer 1.251 1.127 399

Studiekosten 0 0 2.000

Vrijwilligersvergoeding 0 0 500

Totaal 35.035 29.906 32.138

Bureaukosten

Huur en beheer 6.304 5.627 6.733

Porto-, papierkosten en kantoorartikelen 563 545 466

Software ledenadministratie 1.175 1.423 1.833

Overige bureaukosten 391 586 581

Totaal 8.433 8.181 9.613

Administratie

Financiële administratie 2.490 4.300 5.629

Loonadministratie 617 617 618

Totaal 3.107 4.917 6.247

Bestuurskosten 

Reis- en verblijfkosten bestuur en secreatriaat 2.048 1.422 3.158

Algemene ledenvergadering 768 843 3.939

Overige bestuurskosten 257 543 608

Totaal 3.073 2.808 7.705
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Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW)

4 Toelichting baten en lasten 2016 2015 2014

€ € €

VPW-info

Ontwerp, vormgeving en drukken 9.579 10.074 10.882

Reis en verblijfkosten 296 101 78

Totaal 9.876 10.175 10.960

Activiteiten en projecten

Landelijke commissie Rechtspositie 348 766 1.256

Project 'Geestelijk Leiderschap' 0 0 0

Totaal 348 766 1.256

Bijzondere baten en lasten

Diversen (435) 176

(435) 176
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Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW)

1. BALANS 31 december 2015 2014

€ €

ACTIVA

Inventaris 0 0

Debiteuren 5.021 2.853

 

Liquide middelen 99.836 102.498

TOTAAL ACTIVA 104.857 105.351

PASSIVA

Reserves 67.928 71.662

Voorzieningen 13.034 13.336

Rekening couranten 13.790 9.398

Kortlopende schulden 10.105 10.955

TOTAAL PASSIVA 104.857 105.351
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Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW)

2. Exploitatierekening 2015 2014

€ €

Baten

Contributies 57.910 61.060

Verkoop brochures en boeken 0 124

Vergoeding LKR 1.750 1.750

Giften en donaties 342 610

Totaal baten 60.002 63.544

Lasten

Afdracht aan regionale VPW'en 7.449 7.822

Personeelskosten 29.906 32.138

Bureaukosten 8.181 9.613

Administratiekosten 4.917 6.247

Bestuurskosten 2.808 7.705

VPW-info 10.175 10.960

Activiteiten en projecten 766 1.256

Totaal lasten 64.202 75.741

Bruto exploitatieresultaat (4.200) (12.197)

Bijzondere baten (435) 176

Financiële baten 901 1.282

Totaal bijzondere en financiële baten 466 1.458

Netto exploitatieresultaat (3.734) (10.739)
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Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW)

3. Toelichting op de balans

 ACTIVA 2015 2014

€ €

Inventaris

Stand per 1 januari 0 0

Bij: aanschaffingen 0 0

Af: afschrijvingen 0 0

Stand per 31 december 0 0

Debiteuren contributie

leden 6.501 5.688

Af: voorzieninjg dubieuze debiteuren (4.125) (4.735)

Stand per 31 december 2.376 953

Debiteuren overig

LKR Vergoeding en onkosten 1.750 1.900

Te  ontvangen rente 895 0

Stand per 31 december 2.645 1.900

Totaal debiteuren 31 december 5.021 2.853

Liquide middelen

ING rekening-courant 3037279 1.537 864

ING rekening-courant 5148022 3.219 4.170

ING rekening-courant 6836025 1.186 176

ASN spaarrekening 979127580 63.345 63.344

ING Spaarrekening 5148022/4231970 30.549 33.944

Stand per 31 december 99.836 102.498
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Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW)

3. Toelichting op de balans 2015 2014

€ €

PASSIVA

Reserves

Activiteiten

Stand per 1 januari 17.926 28.665

Exploitatieresultaat 2015 (3.734) (10.739)

Stand per 31 december 14.192 17.926

Reserve personeel

Stand per 1 januari 48.000 48.000

Af: besteding 0 0

Bij: dotatie uit resultaat 0 0

Stand per 31 december 48.000 48.000

Steunfonds

Stand per 1 januari 5.736 5.736

Af: t.b.v. subsidie VPW 0 0

Bij: opbrengst actie steunfonds 0 0

Stand per 31 december 5.736 5.736

Totaal reserves per 31 december 67.928 71.662

Voorzieningen

Fonds 'Geestelijk Leiderschap'

Stand per 1 januari 780 780

Af: besteding 0 0

Bij: dotatie uit resultaat 0 0

Stand per 31 december 780 780

Fonds 'Rechtsbijstand'

Stand per 1 januari 3.901 7.563

Af: besteding 0 (3.662)

Bij: dotatie uit resultaat 0 0

Stand per 31 december 3.901 3.901

Fonds 'Jurisprudentie'

Stand per 1 januari 8.655 8.655

Af: t.b.v. VPW (302) 0

Bij: dotatie uit resultaat 0 0

Stand per 31 december 8.353 8.655

Totaal voorzieningen per 31 december 13.034 13.336
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Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW)

3. Toelichting op de balans 2015 2014

€ €

Rekening couranten

VPW Den Bosch

Saldo 1 januari 3.079 2.488

Af: kosten (726) (119)

Bij: % contributie 673 710

Stand per 31 december 3.026 3.079

VPW Limburg

Saldo 1 januari 6.319 5.494

Af: kosten (470) (720)

Bij: % contributie 658 745

Bij extra dotatie 0 800

Stand per 31 december 6.507 6.319

VPW Groningen

Start 31 augustus 3.726 0

Af: kosten (420) 0

Bij: % contributie 451 0

Bij: extra subsidie 500 0

Stand per 31 december 4.257 0

Totaal rekening couranten Stand per 31 december 13.790 9.398

Kortlopende schulden

Declaraties 0 204

V lente 0 2.654

Huur 0 204

Juridische kosten 0 2.014

Administratiekosten 4.300 3.100

loonadministratie 154 154

Contributie afdracht regionale verenigingen 5.168 2.142

Loonheffing 483 0

De Levensboom 0 275

Diversen 0 208

Totaal 31 december 10.105 10.955
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Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW)

4 Toelichting baten en lasten 2015 2014

€ €

Contributies 57.910 61.060

Afdracht aan regionale VPW'en 7.449 7.822

Verkoop brochures

Brochres 0 124

Totaal 0 124

Bijdrage project 'geestelijk leiderschap'

PIN project 0 0

Bijdrage Edmund Beel 0 0

Bijdrage uit voorziening 'geestelijk leiderschap' 0 0

Totaal 0 0

Personeelskosten

Bruto lonen 23.128 22.824

Sociale lasten 5.651 6.415

Reiskosten woon- werkverkeer 1.127 399

Studiekosten 0 2.000

Vrijwilligersvergoeding 0 500

Totaal 29.906 32.138

Bureaukosten

Huur en beheer 5.627 6.733

Porto-, papierkosten en kantoorartikelen 545 466

Software ledenadministratie 1.423 1.833

Overige bureaukosten 586 581

Totaal 8.181 9.613

Administratie

Financiële administratie 4.300 5.629

Loonadministratie 617 618

Totaal 4.917 6.247

Bestuurskosten 

Reis- en verblijfkosten bestuur en secreatriaat 1.422 3.158

Algemene ledenvergadering 843 3.939

Overige bestuurskosten 543 608

Totaal 2.808 7.705
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Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW)

4 Toelichting baten en lasten 2015 2014

€ €

VPW-info

Ontwerp, vormgeving en drukken 10.074 10.882

Reis en verblijfkosten 101 78

Totaal 10.175 10.960

Activiteiten en projecten

Landelijke commissie Rechtspositie 766 1.256

Project 'Geestelijk Leiderschap' 0 0

Totaal 766 1.256

Bijzondere baten en lasten

Diversen (435) 176

(435) 176
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Rapportage CNV Connectief juni 2018 Verschil Verschil 

(x € 1.000)  Realisatie   Begroting  Real. (periode) Begr. (periode) begr./real. Prognose progn./begr.

2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Baten 

1 Ledencontributies 20.857              20.798              10.562                  10.399                    163 20.563 -235 

Ledenaantal 120.705            118.500            118.330                118.750                  -420 117.500 -1.000 

2 Werkgeversbijdragen/ Subsidies

Werkgeversbijdragen/subsidies 4.107                3.677                1.839                    1.839                      0 3.927 250

Vacatiegelden 321                   376                   34                         188                          -154 376 0

Projecten 54                     203                   -                           102                          -102 203 0

3 Academie/ Cursussen 538                   917                   238                       459                          -221 717 -200 

(interne aanbesteding) (125) (60) -63                          (5) (125) 0

4 Bladen, Diensten en Producten -                              

Advertenties en abonnementen 131                   142                   43                         71                            -28 142 0

Diensten en producten -                       61                     -                           30                            -30 61 0

5 IBB -                              

Gewonnen procedures -                       30                     68                         15                            53 30 0

Juridische bijstand 245                   214                   6                           107                          -102 114 -100 

6 Interest en rendement 65                     51                     17                         25                            -8 51 0

7 Diversen 376                   92                     18 46                            -28 92 0

Totaal Baten 26.694             26.561             12.823                 13.218                   -457 26.276 -285 

Lasten

8 Personeelskosten

Salarissen 11.680              11.562              5.820                    5.781                      39 11.562 0

Reiskosten 670                   736                   340                       368                          -28 730 -6 

Overige personeelskosten 1.247                609                   754                       305                          449 900 291

9 Organisatiekosten -                              

Kantoor- & Organisatiekosten 867                   868                   377                       434                         -57 868 0

Afschrijving 256                   340                   71                         170                          -99 290 -50 

Huisvesting 3                       -                       8                           -                              8 7

10 SLA's CNV en uitbesteding -                              

SSC Facilitair - huisvesting 644                   647                   324                       324                          0 647 0

SSC Facilitair - ondersteuning 455                   291                   145                       146                          -0 291 0

SSC P&O 288                   124                   -                           62                            -62 124 0

SSC Financien 398                   382                   254                       191                          63 382 0

SSC ICT 502                   619                   310                       310                          0 819 200

CNV Info 1.423                1.474                737                       737                          -0 1.474 0

11 Marketing -                              

Marketing/Ledenontwikkeling (t/m 2017) 582                   -                              

Onderzoek & Rapportage 40                     34                         20                            14 40 0

Wervingscampagnes 100                   22                         50                            -28 100 0

Profilering en zichtbaarheid 296                   80                         148                          -68 296 0

-                              

Producten & diensten -                              

12 Verenigingsorganen en CNV -                              

CNV Contributie (Vast en Variabel) 2.153                2.147                1.073                    1.074                      -0 2.147 0

AV, Bestuur, Rvt en RvA 74                     82                     36                         41                            -5 82 0

Sectorvergaderingen, -bestuur en sectorgr. 721                   931                   287                       466                          -178 731 -200 

Faciliteitscontracten 493                   558                   258                       279                          -21 558 0

Schoolleiders -                       (186) -                           -93                          93 (186) 0

Vrijwilligersactiviteiten 75                     40                         38                            2 75 0

Bijdrage overige 101                   100                   57                         50                            7 100 0

13 Coll. Belangenbehartiging -                              

CBB Algemeen (t/m 2017) 96                     300                   100                       150                          -50 300 0

Actiekosten 806                   300                   139                       150                          -11 500 200

14 IBB 128                   64                            -64 128 0

Griffie- en proceskosten 14                     9                           -                              

IBB algemeen (t/m 2017) 9                       4                           -                              

Rechtshulp+ 1.748                1.673                872                       837                          35 1.673 PM

15 Academie/ Cursussen 21 92                     59 46                            13 92 0

16 936                   403                       468                          -65 936 0

Bladen (t/m 2017) 759                   -                       -                              

17 Projecten en Innovatie -                              

Projecten/Innovaties (t/m 2017) 180                   500                   101                       250                          -149 300 -200 

-                       -                       -                              

18 Overige lasten (alleen jaarrekening) fusiekosten + SP 43                     -                       -                              

Lasten voorgaande jaren -                       -                              

Totaal Lasten 26.233             25.910             12.714                 12.862                   -161 26.152 235

Mutatie voorzieningen -207               

Resultaat 668 651 109 356 -619 124 -520

Communicatie
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Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88407 1000
Euclideslaan 1 Fax: +31 88 407 3030
3584 BL Utrecht, Netherlands ey.com
Postbus 3053

Bdgabetter 3502 GB Utrecht, Netherlands

Het bestuur van CNV Connectief
T.a.v. de heer P. Fey
Tiberd reef 4
3561 GG UTRECHT

Utrecht, 9 oktober 2018 REQ2857154/avh

Geachte heer Fey,

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de geconsolideerde jaarrekening van
CNV Connectiet. De jaarstukken 2017, voorzien van onze controleverkiaring d.d. 9 oktober 2018.
WI] zenden u twee losse exemplaren van bovengenoemde controleverkiaring. WI] bevestigen u akkoord te
gaan met het opnemen van deze controleverkiaring in exemplaren van de geconsolideerde jaarrekening
2017, die overeenkomen met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar.

Wi] hebben een exemplaar van de controleverkiaring voorzien van een originele handtekening.
Dit exemplaar is ten behoeve van uw archief. Het andere exemplaar van de controleverkiaring is voorzien
van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder persoonhijke
handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van de controleverklaring gebruik te maken van het
exemplaar van de controleverklaring dat niet is voorzien van een persoonhijke handtekening.

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat een afschrift van onze controleverkiaring zonder
persoonlijke handtekening zoals opgenomen in de Overige gegevens van de bijgaande - door ons
gewaarmerkte - stukken wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte geconsolideerde jaarrekening
ongewijzigd wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Openbaarmaking van de
controleverkiaring is slechts toegestaan tezamen met deze geconsolideerde jaarrekening.

Indien u deze geconsolideerde jaarrekening en de verkiaring opneemt op internet, dient u te waarborgen
dat de geconsolideerde jaarrekening goed zijn afgescheiden van andere informatie op de internetsite.
Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de geconsolideerde jaarrekening in niet-bewerkbare
vorm als een afzonderli]k bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de
geconsolideerde jaarrekening verlaat (“U verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde
geconsolideerde jaarrekening”).

Ernst & Young Accountants LLP is eec limited liubilit0 partnership Opgeticht naar net recht vun Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer
0C335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partnet gebruikt voor cen (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst &
Young Accountants LLP is statutair geoestigd ted More London Place, London, 5E1 2DA, Vereniga Koninkrijk, heett haar hoofdvestiging aan Boompjes 258. 3011 XZ Rotterdam,
Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam under nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn aigemene voorwaarden van toepassing, waarin een
beperking van de uansprakeiijkheid is opgenomen.
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Onze machtiqing om de controleverkiaring openbaar te maken wordt gegeven onder de condities zoals
die zijn beschreven in de bijgevoegde bijiage openbaarmaking van controleverkiaringen.

Wij vertrouwen et op u hiermee van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,
Ernst & Youn ccountants LLP

Hair RA

Paraa r waarmerkingsdoeIeinden:’\

Bijiagen: voor identificatie gewaarmerkte geconsolideerde jaarrekening
ondertekende controleverkiaring ten behoeve van atchief
was getekend controleverkiaring behorende bij openbaar te maken stukken
informatieblad “Openbaarmaking van controleverkiaring”
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Building a better 3502 GB Utrecht, Netherlandsworking world

Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur en de raad van toezicht van CNV Connectiet

Verkiaring over de jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van CNV Connectief te Utrecht
gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening.

Naar ons oordeel:
geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beed van de grootte en de samensteUing van het
vermogen van CNV Connectief op 31 december 2017 en van het resultaat en de kasstromen over
2017, in overeenstemming met de Richtlijn voor de ]aarverslaggeving 640 voor Organisatie zonder
winststreven;
geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van CNV Connectief op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in
overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 voor Organisaties zonder
winststreven.

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:
de geconsolideerde balans per 31 december 2017;
de volgende overzichten over 2017: de geconsolideerde winst-en-verliesrekening en het
geconsolideerde kasstroomoverzicht;
de toelichting met een overzicht van de belangrijke grondsiagen voor tinanciële versiaggeving en
overige toelichtingen.

De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit:
de enkelvoudige balans per 31 december 2017;
de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2017;
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondsiagen voor financiële versiaggeving en
andere toelichtingen.

Verkiaring over de in het rapport opgenomen andere
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverkiaring daarbij, omvat het rapport andere informatie, die
bestaat uit:

het bestuursverslag
de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere intormatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat

h alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de ]aarverslaggeving 640 voor Organisaties
zonder winststreven is vereist.

Ernst & Young Accountants LLP is eec limited liability partnership opgericht naar bet recht van Engelaod en Wales en geregistreerd bij companies House onder registratienvmmer
oc3355g4. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor eec (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst &
Young Accountants LLP is statutair gevestigd ted Morn London Place, London, SE1 2DA, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompies 2h8, 3011 XZ Rotterdam,
Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Roophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een
beperking van de aansprakelijkheid is vpgenomen.
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Wij hebben de andece intormatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen
bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 640 voor Organisaties zonder winststteven en 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, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 640 voor Organisaties zonder winststreven.

Beschrijving van verantwoordelijkheden voor de jaarrekening
De basis voor ons ootdeel
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 CNV Connectief 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 wij voldaan 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.

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van dejaarrekening in
overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 voor Organisaties zonder
winststreven en voor het opstellen van het bestuursverslag in overeenstemming met de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 640 voor Organisaties zonder winststreven. In 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
tou ten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar
werkzaamheden in continulteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuIteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de bedrijtsactiviteiten te beeindigen of als
beeindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeuttenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar bedrijtsactiviteiten in continulteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoetenen van toezicht op het proces van financiële
versiaggeving van de organisatie.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeten 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 fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevoig van fraude of fouten en zijn materleel 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 beInvloedt 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 voorschritten en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
s het identificeren en inschatten van de risico’s dat dejaarrekening afwijkingen van materleel belang

bevat als gevolg van fouten of traude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verktijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een atwijking van materleel 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 etfectiviteit van de interne beheersing van
de organisatie;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële versiaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuIteitsveronderstelling 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 organisatie haar
bedrijfsactiviteiten in continulteit 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 verkiacing 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 organisatie haar continulteit niet anger 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
gebeurtenissen.
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Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur en de raad van toezicht van CNV Connectief

Verkiaring over de jaarrekeninq 2017
Ons oordeet
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van CNV Connectief te Utrecht
gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening.

Naar ons oordeel:
geeft de geconsolideerdejaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van CNV Connectief op 31 december 2017 en van het resultaat en de kasstromen over
2017, in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 voor Organisatie zonder
winststreven;
geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van CNV Connectief op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in
overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 voor Organisaties zonder
winststreven.

De geconsolideerde jaarrekening bestaat ult:
de geconsolideerde balans per 31 december 2017;
de volgende overzichten over 2017: de geconsolideerde winst-en-verliesrekening en het
geconsolideerde kasstroomoverzicht;
de toelichting met een overzicht van de belangrijke grondsiagen voor financiële versiaggeving en
overige toelichtingen.

De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit:
de enkelvoudige balans per 31 december 2017;
de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2017;
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondsiagen voor financiële versiaggeving en
andere toelichtingen.

Verkiaring over de in het rapport opqenomen andere
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverkiaring daarbij, omvat het rapport andere informatie, die
bestaat uit:

het bestuursverslag;
de overige geg evens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 voor Organisaties
zonder winststreven is vereist.
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen
bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijn voor de
]aarversaggeving 640 voor Organisaties zondet winststreven en de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezeltde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 640 voor Organisaties zonder winststreven.

Beschrijvinq van verantwoordelijkheden voor de jaarrekeninq
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 jaartekening.

Wij zijn onafhankelijk van CNV Connectief zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nedecland. Vetder hebben wij voldaan 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.

Verantwoordelijkhden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 voor Organisaties zonder
winststreven en voor het opstellen van het bestuursverslag in overeenstemming met de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 640 voor Organisaties zonder winststreven. In 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 atwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar
werkzaamheden in continulteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuIteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beeindigen of als
beeindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuiteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
versiaggeving van de organisatie.
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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 touten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevoig van fraude of fouten en zijn matecieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenhijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beInvloedt 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
protessionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onathankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere ult:

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevoig van fouten of traude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-intormatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt grater dan bij touten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, vaisheid 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 organisatie;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondsiagen voor tinanciële versiaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuIteitsveronderstelling 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 organisatie haar
bedrijfsactiviteiten in continulteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn Wi] verplicht om aandacht in onze controleverkiaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verkiaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverkiaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continulteit niet langer kan
hand haven
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toe I ic ht in g en;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.



E’V” Pagina

Building a better
working world

Wij communiceren met 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.

Utrecht, 9 oktober 2018

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. M.H. de Hair RA



if
Building a better
working world

1 Condities
De machtiging om de controleverkiaring openbaar te maken wordt
gegeven onder de volgende condities:

Indien na het verlenen van deze machtiging feiten en
omstandighaden bekend wordan die van essentiële betekenis
zijn voor het baald dat de jaarrakaning oproept, is nader ovarleg
met de accountant noodzakalijk.
De machtiging heaft betrekking op net opnaman van de
controleverkiaring in het ten behoeve van de algemene
vergadering uit te brengen versiag, waarin 00k de opgemaakta
jaarrekaning wordt opgenomen.
De machtiging heeft ook betrekking op het opnemen van de
controleverkiaring in het bij het handeisregister te deponeren
versiag, mits de behandeling van de jaarrekening op de
algemene vergadering niet tot aanpassing leidt.
De voor deponaring bij het handeisregister bestemde
jaarrekening waarin op grond van artikel 2:397 8W
vereenvoudigingen zijn aangabracht, dient te zijn ontleend aan
de door de algemene vergadering vastgastelde jaarrekening,
Een concept van deze voor deponering bil het handeisregister
bestemde jaarrekening dient aan ons ter inzage te worden
gegeven.
De controlevarkiaring kan 00k worden toegevoegd indien de
jaarrekening op elektronische wijze, bijvoorbeeld op internet,
wordt openbaar gamaakt. Deze jaarrekening dient de volledige
jaarrekening te zijn en deze dient goed te zijn afgescheiden van
andere gelijktijdig elektronisch openbaar gemaakte informatie.

i ndien de reeds openbaar gemaakte jaarrakening wordt
opgenomen in een ander stuk dat zal worden openbaar
gemaakt, is voor het opnemen van de controleverkiaring daarbij
opnieuw toestemming van de accountant nodig.

2 Toelichting op de condities
2.1 Read van commissarissen en raad van bestuur
De accountant zendt zijn controleverkiaring doorgaans aan de raad
van commissarissen en de raad van bestuur. Dit is in
overeenstamming met Soak 2 van het Burgerlijk Wetboek (8W) dat in
artikel 393 onder meer zegt: “De accountant geeft de uitslag van
zijn onderzoek weer in een verkiaring”. “De accountant brengt
omtrent zijn onderzoek versiag uit aan de raad van commissarissen
en aan het bestuur.”

2.2 Algemene verqadering
Openbaarmaking van de controleverkiaring is slechts toegestaan na
uitdrukkelijke toestemming van de accountant. In dit kader wordt
onder openbaarmaking verstaan het beschikbaar stellen voor het
publiek, dan wel aan een zodanige kring van personen dat deze met
het publiek gelijk is te stallen. Verspreiding onder aandeelhouders
c.q. eden valt ook onder dit begrip openbaar maken, zodat voor het
opnemen van de controlevarkiaring in het versiag dat aan da
algemene vargadering wordt uitgebracht machtiging van de
accountant nodig is.

2.3 Controleverklaring plus verantwoordinq
De machtiqing heeft betrekking op publicatie in het versiag waarin
tevens is opgenomen de jaarrekening waarop de controleverkiaring
betrekking heeft. Daze conditie stoalt op da baroepsragals die
zaggen dat hat da accountant varbodan is toastamming ta gavan tot
opanbaarmaking van zijn varkiaring andars dan tazaman mat da
varantwoording waarop die varkiaring batrakking haaft. Da
accountant zal ook altijd da ovarige inhoud van hat varsiag willan
zian, omdat hat ham niat toagastaan is toastemming tot
opanbaarmaking van zijn verkiaring ta varlanan indian door da
inhoud van da gazamanlijk opanbaar gamaakta stukkan aen onjuista
indruk omtrant da batakanis van da jaarrakaning wordt gawakt.

2.4 Gebeurtanissen tussen datum controlavarklaring en
algemane vergadering

Aandacht diant gaschonkan ta wordan aan hat fait dat zich tussan da
datum van da controlavarkiaring an da datum van da algamana
vargadaring waarin omtrant da vaststalling van de jaarrakaning
wordt baslist, faitan of omstandighaden kunnan voordoan die van
assent Wia batakanis zijn voor hat beald dat da jaarrekaning oproapt.
Da accountant dient namalijk op grond van COS 56D
controlewarkzaamhaden ta varrichtan die ar op gericht zijn
toaraikande controla-intormatia ta varkrijgen dat alla gabaurtanissan
voor de datum van da controleverkiaring die aanpassing van of
varmalding in de jaarrakaning varaisan, zijn gesignalaard.

Indian da accountant gabeurtanissen tar kannis koman, die van
matariSla batakanis kunnen zijn voor de jaarrakaning, dient da
accountant te ovarwagan of die gabaurtenissan juist zijn verwarkt en
toaraikand zijn vermeld in da toalichting bij de jaarrekening. Als da
accountant tussan da datum van de controlavarkiaring an da datum
dat da jaarrakening opanbaar wordt gamaakt, kennis naamt van aen
teit dat de jaarrakaning materieel zou kunnan baInvloeden, dient da
accountant te baoordalan of da jaarrakaning moat wordan gawijzigd,
de kwastia ta baspreken met da aiding ante handelen zoals op
grond van da omstandighadan noodzakelijk is.

2.5 Handelsreqister
De jaarrakaning wordt (bij ondar tital 9 8W2 vallenda rachtsparsonan
saman mat hat jaarvarslag an de overiga gagavans) overgelagd aan
da algamene vargadaring. Da algamana vergadaring baslist over da
vaststalling van de jaarrekaning. Pas na da vaststalling van da
jaarrakening door da algamana vargadering is spraka van aen
vennootschappelijke jaarrekaning. Daze jaarrakening zal in de regal
in onqewijzigda vorm wordan vastgasteld. Aan da
vennootschappelijke jaarrekaning moat als onderdeal van da overiga
gagavens da controlavarklaring worden toagavoagd. De tekst
hiarvan is normaal gasprokan idantiak aan de eerdar afgalagda
controlavarkiaring. Hat is de vennootschappalijka jaarrekening die
saman mat hat jaarvarslag an da ovarige gegevans bij hat
handalsragistar wordt openbaar gamaakt. Dndar de overiga
gagavans behoort dante zijn opganoman da controlavarkiaring die
behoort bij da volledige jaarrakaning. Indian de behandaling van de
jaarrakening op da algamana vergadering niat tot aanpassing Iaidt,
kan da controlaverkiaring wordan toagavoagd aan da door de
algamene vargadaring vastgestelde jaarrakaning en bij tijdiga
daponaring van hat varsiag tan kantore van hat handalsragister als
ondardael van dit varslag worden opanbaar gamaakt.

2.6 Openbaarmaking op andere wijze
Da jaarrakaning kan ook wordan opanbaar gamaakt op andere wijza
dan door daponaring bij hat handaisragistar. De controlavarklaring
kan 00k dan wordan toagavoagd, mits hat gaat om openbaarmaking
van de volladiga jaarrekening. Indian aan daal van ean jaarrakaning
dan wal aen verkorta jaarrakaning openbaar wordt gemaakt, is hat
niet toagastaan dat daarbij anigarlai door de accountant gagavan
madadaling wordt opanbaar gamaakt, tanzij:
a. hij tot hat oordeel is gakoman dat in de gagevan

omstandighadan hat desbatreffenda stuk toareikend is; of
b. op grond van wettelijka voorschrittan met opanbaarmaking van

hat dasbetraffanda stuk kan wordan volstaan.
Indien niat da volladige jaarrakaning wordt opanbaar gamaakt, is
nader ovarleg met da accountant noodzakalijk. Bij hat opnemen van
de jaarrakaning an de controlavarkiaring op Internet diant
gawaarborgd te wordan dat de jaarrakaning goad is afgascheiden
van andara informatie op da intarnatsite. De schaiding kan
bijvoorbaald plaatsvindan door de jaarrakaning in niat-bawerkbare
vorm als aan afzonderlijk bastand op te nemen of door een
waarschuwing op ta naman indian de lazar da jaarrekaning verlaat.

2.7 Opnemen in een ander stuk
Indien da reads openbaar gamaakte jaarrakaning wordt opgenoman
in aen ander stuk dat zal wordan opanbaar gemaakt, is sprake van
een niauwa openbaarmaking an is opniauw toastamming van da
accountant nodig. Ean voorbaald van daze situatia is da publicatia
van aen amissieprospactus met daarin opganoman da jaarrakening,
nadat dazalfda jaarrekening tazaman met de andara jaarstukkan is
gadeponaard bij hat handalsregistar. Voor alka nieuwa
openbaarmaking is dus opniauw toastemming van da accountant
nodig.

2.8 Gebeurtenissen na de algemene vergadering
Indien na da vaststelling van da jaarrekening faitan an
omstandigheden bakand zijn gewordan waardoor da jaarrakaning
niet anger hat wettelUk varaista inzicht geeft, moat niettemin da bij
da vastgastelde jaarrakaning afgegaven controleverkiaring worden
gahandhaafd, avanals de bij hat handelsregister naargelagda
controlavarklaring. In dat geval dient da rachtspersoon over daze
faiten en omstandighaden ean madadaling bij hat handalsregister ta
deponaran, voorzien van aan controlaverklaring. Qok in daze situatia
is nader overlag mat da accountant noodzakelijk.

Openbaarmakinq van controleverkiarinqen
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I Bestuursverslag

Voor eon uitgebteider versiag van de activiteiten van CNV Connectief wotdt verwezen naar hot aigemeen
jaarverslag 2017.

Vereniging

Uit de statuten

NAAM EN ZETEL
Artikel I
1. De veroniging draagt de naam CNV CONNECTIEF.
2. De vereniging is gevostigd te Utrecht.
3. De vereniging is ontstaan uit de fusie tussen do vereniging CNV Onderwijs, gevostigd to Utrecht en

CNV Publioko Zaak, gevestigd to “s-Gravonhage.

GRONDSLAG EN DUUR
Artikel 2
1. Do voroniging laat zich bij haar handelen inspiroren door hot christelijk-sociaal gedachtegood.
2. Do voroniging is aangegaan voor onbepaaldo tijd.

DOEL
Artikel 3
Do veroniging stelt zich ton doel:
a. Het behartigen van do materiële on immateriëlo, colloctieve en individuele bolangen van haar loden;
b. Do sub a. genoomdo bolangenbehartiging vindt ondor andere plaats door middol van hot afsluiten van

Collectieve Arbeids Overeenkomsten (CAO’s) on sociale plannon;
c. hot biedon van een platform op thema’s in en rondom work en inkomon;
U. hot leveren van een bijdrage aan de maatschappelijko rol van do sectoren waarin do leden workzaam

zijn;
e. al hetgeon met het voronstaando verband houdt en daartoe bovorderlijk kan zijn.

Op basis daar van heeft CNV Connectief in do Algemono Vergadering van 22 november 2017 een missie
vastgostold.

Missie

CNV Connect/eli äé vakveren,iIng van, voor en door medewerkers, studenten, gepensIoneerden en
anders activen in het onder wi)s, cle overhe/c’ pub//eke dinsten en zorg & we/ziX’z Zl/zi)ri er voor anderen,
wl/zi/’ er voor hen.

CNV Connect/elstnjdt voorgoede arbeidsvoonvaarden en wi//eden versterken ñ7 hun werk en op andere
/evensgeb/eden di bijdragen aan hun pa i4’iatie. Doorhen te advis’eren, te verbñiden, te inspfreren /h hun
ontw/kke/ñ?g en hun (collective) be/angen te beha#iren. Zo dragen we/tel aan een rechtvaardi’e
samen/evig, waarin /edereen tot zi)n recht komt Wt/zi)n deskundir, ondernemeno verniuwend en
betrokken. in ons werk zoeken w/a/ti}d de verbthding met de andei op de werkv/oe, aan c/a
onderhande/igstafe ñì de vakverenigkig en /‘7 c/a semen/eying.

Onze kernwaarden zijir beschermfr’g, verbñ?thng en ontwikke/ing.

let identificatie
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Samenstelling Bestuur en Raad van toezicht

Bestuur

Het Bestuur van de CNV Connectief bestaat statutair uit vier of vijf leden. De leden van het
Bestuur worden door de Algemene Vergadering gekozen. Het Bestuur heeft als primaire taak
het besturen van de vereniging, is als zodanig eindverantwoordelijk en verantwoording
verschuldigd aan de Algemene Vergadering over het gevoerde beleid. Het Bestuur is specifiek
belast met:

- voorbereiding en uitvoering van het door de Algemene Vergadering vast te stellen beleid
- zorg voor de beleidsontwikkeling van de bond
- bewaking van het functioneren van de verenigingsstructuur
- het onderhouden van contacten met de CNV Vakcentrale, collega-vakbonden in binnen- en

buitenland, evenals met werkgeversorganisaties, politiek en overheid

Het Bestuur van CNV Connectief bestond in 2017 uit de volgende leden:
- Jan de Vries, voorzitter (benoemd per 8 maart 2017)
- Patrick Fey, lid en sectorvoorzitter Overheid & Publieke Diensten
- Suzanne Kruizinga, lid en sectorvoorzitter Zorg & Welzijn (afgetreden per 1 november 2017)
- Loek Schueler, lid en sectorvoorzitter Onderwijs
- Vacature (interim, nietstatutair bestuurslid, Jos van der Puffe gedurende hele jaar 2017)

Vanaf maart 2017 is de vacature van voorzitter vervuld door Jan de Vries
Ten behoeve van de werkorganisatie is een (niet statutaire) interim bestuutder aangetrokken: Jos van der
Putte. Zijn aanstelling was oorspronkelijk tot 1 juli 2017 en is in de loop van 2017 verlengd tot 1 juli 2018. De
voorzitter van de sector Zorg & Welzijn, Suzanne Kruizinga, is per 1 november 2017 afgetreden om in dienst
te treden bij het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Als opvolger van haar is in de Algemene Vergadering van
19 maart 2018 Anneke Westerlaken benoemd als nieuw bestuurslid. Tot haar aantreden per 1 mei 2018 was
Jan de Vries naast zijn voorzitterschap ook waarnemend sectorvoorzitter Zorg & Welzijn.

De Raad van Toezicht en het bestuur hebben in de Algemene Vergadering van 22 november 2017
aangegeven het bestuur te willen terugbrengen van vijf naar vier bestuursleden, de vacature die ontstaat per
1 juli 2018 niet in te vullen en de verantwoordelijkheid voor de werkorganisatie binnen het bestuur anders te
beleggen. Deze keuze moet bijdragen aan het collegiaal bestuur, een doelmatige inzet van onze middelen,
slagkracht en een goede samenwerking met het managementteam. Het bestuur voert hierover het overleg
met het managemenifeam en de ondernemingsraad, waarna deze vetandering per 1 juli 2018 zijn beslag
heeft gekregen.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht is samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de
doelstelling en met een spreiding van deskundigheid en vaardigheden. Zij hebben tot taak integraal toezicht
te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen CNV Connectief.

De Raad van Toezicht van CNV Connectief bestond in 2017 ult de volgende eden:
- Marianne Luyet, voorzitter
- Eric van Lingen
- Ria Braspenning
- Coen Abbenhuis
- Vacature

Op 22 november 2017 is Yvon van Houdt per 1 januari 2018 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht.
Daarmee is de Raad van Toezicht op voIle sterkte.

Ter identificatie
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Algemeen versiag
CNV Connectief kan trots zijn op do in 2017 geleverde prestaties. Leden, kaderleden, vrijwilligers en
medewerkors van de werkorganisatie hebben hard gewerkt, veel bereikt en zijn zichtbaar geweest. Zo
maakten zij het verschil. Voor de duizenden ledon die advies of ondersteuning vroegen, bij de vole
honderden cao’s en/of sociale plannen die ziJn algesloten, trainingen die zijn gegeven, de vele acties die zijn
gevoerd en allo (media) aandacht die er is gekregen. Hetjaarrosultaat is daarom in meerdere opzichten ook
goed. In tijden van krimp bij veel verenigingon en vakbonden is het Iedonaantal van CNV Connectief met
eon zeer kleine daling van 12 leden vrijwol gelijk geblevon. In financiele zin is 2017 ook een goedjaar
goweest. De beoogde synergie van de fusie is zowel inhoudolijk als financieol bohaald. Voor de twoede keer
op nj is er een hoger dan begroot ovorschot. Ondanks de hoge actiekosten is er een positief resultaat van
€ 474k.

In 2017 is verder gewerkt aan het inrichten van de missie en strategie van de veroniging. In de Algomone
Vergadering op 22 november is deze vastgesteld. Onder de titel ‘van vergadertafel naar de werkvloer’ kiest
de vereniging voor een gezonde, levendige, zichtbare en innovatieve vakvereniging. CNV Connectief wil met
doze strategie een antwoord geven op maatschappolijke trends die met name onze leden in hun werk raken.
Daarom gaan we dichterbij do mensen op de werkvloor staan en ophalen wat daar leeft. Zo sluiten we beter
aan bij vragen over beroep en beroepsinhoud on werken wij aan duurzamo oplossingen. Wij maken geen
ondorscheid naar inkomen, leeftijd, beroep of positie en maken ons in het bijzonder stork voor kwetsbare
groepen. CNV Connoctief maakt gebruik van do kracht van hot collectief in de vereniging en de
herkenbaarheid voor onze leden, die tot uitdrukking komt in do afzonderlijke sectoren en bijbehorende
merkenstrategie. Zo willen wij betor zichtbaar zijn, onze toegevoegde waarde steeds opnieuw bewijzon,
ledon bohouden en werven. Voor eon economisch gezonde voreniging is stabilisatie van het bostaando
Iedenaantal (minimaal) nodig. Daarbij richt CNV Connectief zich in hot bijzondor op hot werven van
jongeren, medewerkers met eon migratio achtergrond, kwetsbare medewerkers en floxwerkers of zzp’ers.
Voor huidige en tookomstige eden worden wij zichtbaarder. Dat doen we gezamenhijk door:
o onze loden centraal te stellen
o minder en andors te vergaderen
o vragen en behoeften van onze leden op te halen on te vertalen
o proactief de agenda te bepalen
o sneller te reageren op extorno ontwikkelingen
o samen te werken waar mogelijk
o resultaatgericht te werken

Werkorganisatie
Nadat in 2016 voor hot eorst do twee oudo werkorganisaties samongevoogd als één workorganisatie voor
do veroniging hebben gewerkt, is in 2017 gostart met eon cultuurtraject dat do onderlinge kennismaking en
samenworking bevordert. In good overleg mot de Ondornemingsraad is begin 2017 eon onderzoek naar
sociale voiligheid naar tevredenheid afgerond.
De porsonele bezetting van hot managomenifeam is op meerdere plekken veranderd. Voor do afdeling
individuele belangenbehartiging is vanaf juni 2017 eon intorimmanager do loidinggevende gewoest. In 2018
is doze vacature met eon oigen niouwe manager ingevuld. Voor do afdoling Marketing & Communicatio en
Lodonadministratie is begin 2017 eon niouwe (intern ingovuld) manager gokomen. Voor do drio sectoren
(ondorwijs, ovorhoid on publioke dionston en zorg en wolzijn) zijn in oktober in plaats van coOrdinatoron,
managers bonoemd, die in goode samenwerking met hun sectorvoorziffor on met hun teams
vorantwoordolijk zijn voor hot vertalen van do stratogio in de collectiove belangonbehartiging. Do
ledenadministratie, hot secnotariaat collectiove belangonbehartiging en het vorenigingsburoau zijn
omgevormd tot eon servicebuneau dat op 1 januari 2018 van start gaat.
In 2017 is do invoening van eon nieuw “customer relationship management” (CRM) systeom (van Microsoft)
voon hot goholo CNVvoorboneid. Do daadwerkelijke invoening is uitgosteld tot in 2018. To verwachten valt
dat do koston van invooring in 2018 hoger zullen uitvallen. Hot uitstel heeft vooral to makon met do
complexiteit van do operatie on do omzotting vanuit hot oude systeem (BRS). Door officiëntor worken en
vordoro digitalisoning is do stijging van porsonolo lasten in het verslagjaar boperkt; hot gemiddold aantal fte
in dienst is 166.
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Ontwikkelingen

Overheid & Publieke Diensten
Door CNV Overheid & Publieke Diensten zijn in 2017 verschillende cao’s afgesloten en zijn er op veel
plaatsen afspraken gemaakt over reorganisaties en werkgelegenheid en personeelsbeleid. Begin februari
was de jaarlijkse sectorvergadering die opnieuw beter bezocht was dan het jaar ervoor en heel goed
verlopen is. Naast workshops en presentaties en besprekingen werd het arbeidsvoorwaardenbeleid 2017
vastgesteld. Met daarin ook nieuwe ontwikkelingen als de inzet van co-creatie.

Als gevoig van de steeds verdergaande terugloop van het postverkeer is bij PostNL opnieuw gekrom pen.
Dankzij het sociaal plan van o.a. CNV Publieke Diensten gebeurde dat gelukkig zonder gedwongen ontslag.
Over de toekomst van de postmarkt is een Position Paper opgesteld waar in en met de Tweede Kamer over
gesproken is. CNV Overheid & Publieke Diensten is voorstander van een nieuwe bedrijfstak-cao post.
Hiermee kan de harde concurrentie op arbeidsvoorwaarden van uitwassen gezuiverd worden. In de huidige
situatie ging bijvoorbeeld de overname van TNT door Fedex gepaard met kortingen op het salaris.

De inzet en acties voor de Brandweer om de verhoging van de FLO (functioneel Ieeftijdsontslag) om
redenen van veiligheid en gezondheid tegen te houden zijn succesvol geweest. De maandenlange
onderhandelingen over een nieuw stelsel konden op grote bijval van de leden rekenen. Voor de
brandweermensen die na 2006 in dienst zijn gekomen moeten nog afspraken gemaakt worden.

De inzet voor de cao Gemeenten kwam via een enquete die door meer dan 2.000 leden en deels ook
niet-leden werd ingevuld. In het cao-akkoord dat hieruit volgde, is naast een Ioonstijging op voorstel van
CNV Overheid algesproken dat payrollers voortaan niet minder mogen kosten (inclusief alles) dan
werknemers in Ioondienst. Een eventueel verschil wordt via een payrolitoeslag uitbetaald aan een
werknemer. Met deze innovatieve afspraak dragen wij als vakbond bij aan het terugdringen van het aantal
flexcontracten bij gemeenten.

In de Gemeente Sittard-Geleen hebben ruim 150 ambtenaren in 2017 een procedure gevoerd tegen het
bevriezen van de uitloopperiodiek. De bestuursrechter stelde hen in het gelijk en uiteindelijk heeft de
gemeente deze uitspraak geaccepteerd.

Voor de ambtenaren van het Rijk is in 2017 een cao van een jaar algesproken met koopkrachtbehoud. In
2018 wotdt op meer ingezet. Het werk-naar-werkbeleid is structureel geworden. Hierdoor kunnen
rijksambtenaren geen reorganisatie ontslag krijgen.

CNV Overheid & Publleke Diensten heeft geprotesteerd tegen de voorgenomen verkoop van Eneco, door de
gemeenten die eigenaar zijn. Wij hebben hierin het met succes het initiatief genomen, gemeenten
aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en in ons protest de samenwerking gezocht
met de ondernemingsraad en een bredere coalitie van onder andere politieke partijen en
milieugroeperingen. Doel was bezuinigingen op personeel te voorkomen en het duurzame karakter zoveel
mogelijk te behouden. Er is nog geen meerderheid tegen verkoop gekomen, maar de verkoopvoorwaarden
zijn door onze inzet wel beter geworden. Verkoop heeft nog niet plaatsgevonden.

Bij de Visafslag Urk is geprotesteerd tegen een forse verslechtering van arbeidsvoorwaarden (minder uren
en minder salaris). Er zijn in de periode van deze protesten tientallen nieuwe leden ingeschreven.

Voot de Defensiemedewerkers is een nieuwe cao afgesloten. Voor de Waterschappen lukte dit niet. Daarom
zullen in 2018 acties worden gevoerd.

CNV Overheid & Publieke Diensten is medeondertekenaar van het convenant Werken aan een sollde
personeelsbeleid’ bij de Dienst Justitiële lnrichtingen (DJI). De DJI zal € 100 miljoen investeren om
onveiligheid en onderbezeffing te verminderen en een werkgelegenheidsgarantie voor 4 jaar te geven.

Ondeiwijs
De tweejaarlijkse NOT beurs begin 2017 was zeer goed bezocht en leverde iets meer dan 1.300 nieuwe
(student) leden op. Ook tijdens de Energizer en de OOP dag heeft CNV veel inhoudelijk work hops kunnen
aanbieden en waardevolle gesprekken kunnen voeren met onze leden. let identificatie
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In de loop van het jaar is een aantal cao’s algesloten, waaronder die voor het HBO, SBB en bij
ondersteunende dienstverleners (zoals als CITO, HAS kennis transfer, SLO, GAO en WAOJ). Daarnaast zijn
er afspraken gemaakt in krimpregio’s rondom lerarentekort POND en afspraken gemaakt over behoud
werkgelegenheid of van werk naar werk bij VO en MBO.

Het meest opvallende in 2017 was de mobilisatie van leraren en andere werknemers in het primair onderwijs
tegen de achterstelling in het salaris (t.o.v. bijv. het voortgezet onderwijs) en de werkdruk. Via facebook
ontstond een initiatief dat uitgroeide tot een nieuwe vakbond (PD in Actie). Samen met deze nieuwkomer en
de andere bonden heeft CNV Onderwijs een aantal kleine en grote acties georganiseerd. In juni vond een
prikactie plaats en werd een petitie overhandigd aan politici op het Malieveld. Die petitie was in korte tijd
door 351.860 mensen ondertekend. Op 5 oktober vond een Iandelijke staking plaats in Den Haag van meer
dan 60.000 mensen. In december was er een actie waarbij CNV Onderwijs de stakers in meer dan 20
bioscopen ontving met de onderwijsfilm “Wonder”. Begin 2018 kwam er een akkoord met het kabinet en de
werkgevers over versnelde inzet van de werkdrukmiddelen. Dit betekent dat scholen vanaf schooljaar ‘1 8-’l 9
al iets van de werkdruk kunnen verminderen.

Qua media aandacht is er veel regionale en Iandelijke pers bereikt op diverse momenten. Drie momenten
heeft CNV zell geagendeerd:
Twee peilingen (i.s.m. EenVandaag) hebben veel aandacht gekregen: juridificering door incidenten (n.a.v.
zwemincident) en de toenemende druk van ouders (bij onder meer schoolkeuze). Daarnaast heeft de CNV
stakingsdag in de bioscoop zowel regionale als Iandelijke pers opgeleverd.

De stakingen en het maatschappelijk debat kregen veel steun. Samen met de NOT hebben ze gezorgd voor
meer dan 2.000 nieuwe Ieden.

Daarnaast is in 2017 de Wet Beroep Leraar aangenomen door de Eerste Kamer. In deze wet is het beroep
omschreven en dat waar de Ieraren zeif verantwoordelijk voor zijn. Er zijn heldere afspraken over de
professionele ruimte van leraren gemaakt. In deze professionele keten is een (nog verder op te bouwen)
lerarenregister het sluitstuk. Ook bij de discussie over het curriculum zijn vele leraren, schoolleiders, teams
en scholen in positie gebracht om naar de huidige negen leergebieden (uitgangspunt zijn de Ieergebieden uit
onderbouw VO) te kijken. Doel is om met de opbrengsten de kerndoelen en eindtermen in het onderwijs te
actualiseren.

CNV Onderwijs heeft in 2017 ook met succes beroep aangetekend bij de Centrale Raad van Beroep.
Diverse leden waren in de ogen van CNV Onderwijs ten onrechte tekort op hun WW-uitkering na opname
van 10% ABPKeuzePensioen. De Raad gaf deze leden gelijk en de korting is ongedaan gemaakt.

Zory & Welzijn
Hetjaar startte met een grote zorginstelling in het noorden van het land die stopt met activiteiten op het
gebied van huishoudelijke zorg. Ruim 125 medewerkers werden bedreigd met ontslag. Dit ontslag werd
uiteindelijk ook verleend, maar CNV Zorg & Welzijn ging in overleg met de nieuwe aanbieder van
huishoudelijke zorg in de regio. Dit leidde ertoe dat alle medewerkers een nieuwe arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd kregen aangeboden. Ook stond de afdeling individuele belangenbehartiging de
medewerkers bij in een procedure om, vanwege de overgang naar een nieuwe werkgever, een
transitievergoeding te krijgen. De kantonrechter stelde hen in het gelijk.

In maart 2017 heeft CNV Zorg & Welzijn meer dan 70 werkplekken bezocht in het kader van de Week van
Zorg en Welzijn. Het directe contact en de zichtbaarheid zorgde voor veel enthousiasme.

In 2017 is opnieuw een aantal cao’s afgesloten. Na drie jaar was er weer een cao apotheken. Ook kwam er
een akkoord voor de universitaire medische centra. Net als voor de GGZ en de ziekenhuizen. De
huisartsenzorg en gehandicaptenzorg kregen ook een nieuwe door CNV Zorg & Welzijn afgesloten cao. In
deze cao’s wordt ingezet op meer individueel maatwerk binnen een collectief kader.

In 2016 is op initiatief van CNV Zorg & Welzijn het project “Sterk in je werk” gestart. Doel van
kwetsbare groepen helpen om goed voor zichzelf te zorgen in een tijd waarin werk verandert
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Het project wordt uitgevoerd met de zorgwerkgevers, verenigd in Regioplus. Vanwege het grate succes is dit
project in 2017 niet alleen voortgezet, maar oak verruimd. Medewerkers die deelnemen aan het project gaan
samen met een ervaren loopbaanadviseur uit de sector aan de slag met hun individuele situatie en krijgen
ondersteuning am dit oak aan hun werkgever te laten zien. Meer dan 5.000 mensen hebben hier tot flu toe
gebruik van gemaakt.

Er dreigt een groot personeelstekort op de arbeidsmarkt voor de ouderenzorg. CNV Zorg & Welzijn heeft
daarom in 2017 met succes het initiatief genomen tot een gezamenlijke Arbeidsmarktagenda 2023 ‘Aan het
werk voor ouderen’, waarmee werknemers, werkgevers, opleiders en de rijksoverheid zich sterk maken voor
behoud en instroom van zargpersoneel. Via SectorplanPius maakte het ministerie van VWS hiervoor € 260
miljoen euro vrij, am in de regio’s via cofinanciering te investeren in opleiden en am- en bijscholing.
In reactie op het regeerakkoord toande CNV Zarg & Welzijn zich positief over de investering in de
ouderenzorg en het aanpakken van knelpunten in de uitvoering van de WMD. Tegelijkertijd maakten wij ons
grate zorgen over de gevolgen van het regeerakkoord voot de ziekenhuiszorg, GGZ en wijkverpleging.
Zonder moeilijke politieke keuzes kunnen we deze sectoren niet nag een keer korten. Voor alle zorgsectoren
zag CNV Zorg & Welzijn de werkdruk als grate bedreiging voor de kwaliteit van de zorg. Dat werd vaoral
veroorzaakt door administratieve lasten en een gebrek aan personeel. Reden waarom CNV Zotg & Welzijn
pleitte voor oak een arbeidsmarktagenda in de andere zorg- en welzijnssectoren. lnmiddels heeft het kabinet
een Actieprogramma Werken in de Zorg gepresenteerd, waarin oak wij partij zijn en wij samen met
Regioplus van het kabinet de mogelijkheid krijgen am nag eens 25 duizend loopbaangesprekken in het
kader van Sterk in je Werk mogelijk te maken.

Connectief-breed
De samenwerking tussen de anders actieven Overheid &Publieke Diensten, Zorg & Welzijn (OPDZW) en de
anders actieven Onderwijs was in 2017 intensief. Er kwam een gezamenlijke website voor alle anders
actieven. De eerste gezamenlijke nieuwsbrief verscheen. Als vervolg op een gezamenlijke studiedag over
samenwerking namen de beide groepen anders actieven in hun jaarvergaderingen in het najaar het besluit
am te gaan samenwerken als één Ledengroep anders actieven Connectief. Er warden voorbereidingen
getroffen voor een volgende studiedag in 2018 over de inrichting van deze ledengraep.

De anders actieven van CNV Con nectief andernamen samen met die van CNV Vakmensen en met de
Vakcentrale actie richting de politiek, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV am
de dagloonregels voor een WW-uitkering bij voorafgaande ziekte te veranderen. Het resultaat was
succesvol.

De senioren Overheid & Publieke Diensten, Zorg & Welzijn (OPDZW) en de gepensianeerden Onderwijs
(sinds najaar 2017 de Senioten Onderwijs) functioneerden in 2017 nag als twee gescheiden groepen, maar
werkten wel steeds meer samen. Zo kwam er een gezamenlijke website voor alle senioren Connectief.
Berichten ult nieuwsbrieven werden van elkaar overgenomen. In het najaar was er het eerste gezamenhijk
georganiseerde en druk bezochte seniorencangres over zelfredzaamheid in zorg, wonen, inkomen en
welzijn. Dok in de regio waren er gezamenlijk georganiseerde bijeenkomsten, soms oak met de senioren
van CNV Vakmensen.

Twintig organisaties, waaronder CNV Connectief, presenteerden op 20 november 2017 een pleidooi voor
een ouderenvriendelijke samenleving, door meer samenhang in initiatieven en projecten voot ouderen.
Daarmee moet er meer oog zijn voor het welbevinden, zelfredzaamheid en wensen van ouderen. Met het
pleidooi, dat werd overhandigd aan minister De Jonge van VWS, jagen de partijen samen de beweging naar
zon samenleving aan. In het vervoig hierop zal CNV Zorg & Welzijn in 2018 het door minister De Jange
gepresenteerde Pact voor de Ouderenzorg ondertekenen. Dit pact richt zich op betere verpleeghuiszorg,
langer thuis wonen en de aanpak van eenzaamheid.

In 2017 sloot CNV Connectief zióh aan bij de Coalitie Erbij, een samenwerkingsverband van
maatschappelijke organisaties die zich samen inzetten tegen eenzaamheid. Dit thema kwam oak aan de
orde tijdens het eerder genoemde seniotencangres.

De commissie identiteit was in 2017 bezig met een ontwikkelpad am meer zichtbaar te warden binnen CNV
Connectief. De commissie zeffe hiervoor samen met de Academie de workshop ‘Wat is jouw rhaal’ op.
Deze workshop werd in diverse Iedenbijeenkomsten gepresenteerd. Daarnaast sloten leden V nTeidentificatie
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commissie regelmatig aan bij bestaande activiteiten van vrijwilligers en kaderleden om ook via deze weg de
bekendheid te vergroten.

De commissie Diversiteit organiseerde op 18 november2017 een congres met als titel ‘De kracht van
anders zijn’, over (psychische) diversiteit op het werk. In diverse workshops werden persoonlijke verhalen
gedeeld, tips gegeven en gesproken over de banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking.

Intemationaal
CNV Connectief is lid van CESI (European Confederation of Independent Trade Unions). Binnen CESI wordt
gesproken over onderwerpen als de sociale pijler; een pakket maatregelen, voorgesteld door de Europese
Comm issie met afspraken over werkgelegenheid en sociale zaken. In mei vond overleg plaats van de
Beroepsraad Onderwijs, o.a. over de evaluatie van het ‘Erasmus+’programma en over de rol van leraren bij
het bestrijden van radicalisatie en de problemen in het onderwijs die gerelateerd zijn aan (illegale)
immigratie. In oktober nam een jonge delegatie van CNV Connectief deel aan het symposium van CESI over
de werkstage. De Beroepsraad Zorg kwam in november bij elkaar en sprak o.a. over de digitalisering in de
sector en het belang van bescherming van patientgegevens.

Eind 2017 zijn Ieden geworven voor de nieuw ingestelde adviesgroep Europa. De adviesgroep zal vanaf
2018 het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over het internationaal beleid van CNV Connectief.

Individuele belangenbehartiging
Er werden door medewerkers van CNV Connectief en CNV Info in 2017 9065 kwesties behandeld. Hiervan
lagen er 3608 bij de afdeling individuele belangenbehartiging en 5457 bij CNV Info.

CNV Connectief Academie
De CNV ConnectiefAcademie sloot in 2017 247 MR Partnerschappen at en 16 OR Partnerschappen. Er
werden meer dan 250 trainingen voor trainingen over medezeggenschapsthema’s gegeven en 90
workshops over niet-medezeggenschapgerelateerde onderwerpen. In december 2017 is de
medezeggenschaps-app in de sector Onderwijs gelanceerd: de Onderwijs (G)MR gids CNV. De app geeft
duidelijkheid over taken en bevoegdheden van de verschillende medezeggenschapgeledingen in het
onderwijs.
De CNV Academie verzorgde verder nog inzet van een expert-coach bij de Stichting Leerkracht. Deze
expert-coach begeleidt coaches die op hun eigen school werken aan verbeterthema’s. Daarnaast werden
ook diverse trainingen en begeleidingsopdrachten vanuit de vereniging verzorgd.

Marketing & Communicatie
In het 2017 zijn er bij opleidingsinstituten in de sector Zorg & Welzijn 45 gastlessen gegeven. Hetgeven van
deze lessen leverde ruim 200 nieuwe leden op. Ook in de sector Onderwijs werden gastlessen verzorgd. In
2017 waren dater 90, wat iets meer dan 500 leden opleverde.

In 2017 zijn stappen genomen am de websites van CNV Connectief te moderniseren, beter beheersbaar en
mobielvriendelijk te maken. Tegelijk is hierbij bespaard op de kosten van o.a. hosting en
contentmanagement.

Er zijn in 2017 vier edities van Mijn Vakbond verschenen voor elk van de sectoren Zorg & Welzijn en
Overheid & Publieke Diensten. Er werd een Mijn Vakbond specifiek voor de senioren uitgebracht. Van het
Schooljournaal verschenen 15 edities. In 2017 publiceerde CNV Connectiet ook haar twee specifieke bladen
voor Schoolleiders (Direct) en over passend onderwijs (Zorg Primair). Daarnaast zijn nog een Startersspecial
en een Verkiezingsspecial gemaakt. Behalve deze bladen werden er in 2017 510 verschillende
nieuwsbrieven en 30 E-zines verstuurd.

Ook op social media was CNV Connectiet actief. In 2017 steeg in aIle sectoren het aantal volgers op
Facebook.

Ondersteuning van de vereniging
Het verenigingsbureau, secretariaat collectieve belangenbehartiging en de ledenadministratie verzorgden in
2017 de ondersteuning van de verenigingsactiviteiten. Op 9 maart was er een Event OR-verkiezingen voor
nieuwe en potentiele OR-leden in de gemeenten. Dit Event werd samen met het A&0 Fonds gemeenten
georganiseerd.

let identificatie
Ernst & Young Accountants LLP

\ .Jaarrekening 2017 CNV Connectief .. 9

E‘uIfdinç a bcttar
woridog world



Er werden drie regionale vakbondsconsulentenmiddagen georganiseerd. Onderwerpen hier waren informatie
over de werkorganisatie, maar ook wat is je rol als vakbondsconsulent. Verder werd er aandacht gevraagd
voor de Sterk in je werk campagne. Op 7 april wetd de vereniging dag voor alle kaderleden georganiseerd.
Ook was et een speciale dag voor werkzoekenden 50+. In november was er een netwerkdag voor jongere
medewerkers van de belastingdienst.
Naast al deze bijeenkomsten is er hard gewerkt aan de basistrainingen voor kaderleden. Deze zijn volledig
herzien en zullen vanaf 2018 gegeven worden. Verderwerd de declaratie-app voor kaderleden ontwikkeld,
zodat kaderleden flu digitaal hun reiskosten kunnen declareren.

Natuurlijk werden de kaderleden op nog veel meet manieren ondersteund. Een belangrijk thema door het
hele jaar heen was daarbij de WBP (wet bescherming persoonsgegevens). CNV-breed is beleid opgesteld
o.a. om datalekken te voorkomen. Dit is door CNV Connectief verder uitgewerkt naar eigen beleid. In 2018
zal met de invoering van de AVG de wet nog verder aangescherpt worden. Dit betekent dat het beleid van
CNV Connectief ook nog strakker zal moeten worden, waarbij tegelijk het werk van de kaderleden en de
werkorganisatie mogelijk moet blijven.

Financieel beleid en positie
In 2017 stond, net als 2016, het verder uitbouwen van de vereniging en het realiseren van de integratie van
de beide werkorganisaties centraal. Het flnanciële beleid over 2017 stond vooral in hetteken van het
stabiliseren van inkomsten en kosten en het, na de verkoop van het pand aan de Carnegielaan in Den Haag,
in finale zin integreren van de financiële huishouding. Begrotingsdiscipline en verdere kostenbesparing
stonden daarbij centraal, alsmede het maken van structurele afspraken m.b.t. het eigen vermogen en de
reserves.
De Iiquiditeitspositie van de bond was in 2017 onverminderd stabiel en ruim voldoende in relatie tot de
financiele verplichtingen.
Verder is in 2017 de nieuwe productbegroting ontwikkeld.

Gezien de beperkte risico’s heeft de vereniging geen actief beleid ten aanzien van valuta-, krediet-,
liquiditeit- en kasstroomrisico’s. De vereniging heeft alleen transacties in euro’s. Daarom is het valutarisico
zeer beperkt. De vereniging is gefinancierd met eigen vermogen en kortlopende schulden waarover in een
enkel geval een vaste rente betaald wordt. Daardoor loopt de vereniging geen krediet- en renterisico’s. De
vereniging loopt met name kredietrisico’s voor de oninbaarheid van contributies en cursusopbrengsten. Het
risico wordt beperkt doordat er sprake is van een spreiding van de totale vordering over een groot aantal
leden en debiteuren, waarbij het gaat om relatief kleine bedragen (<€1 .000) per lid. Verder worden
kredietrisico’s gereduceerd doordat de vereniging alleen zaken doet met derden met een hoge
kredietwaardigheid. Het liquiditeits- en kasstroomrisico is voor de vereniging beperkt. De beschikbare
middelen vormen jaarlijks het uitgangspunt voor de activiteiten van de vereniging. Jaarlijks wordt er samen
met de begroting een Iiquiditeitsprognose opgesteld, welke gedurende hetjaar worden gemonitord.

In 2017 zijn met diverse vermogensbeheerders gesprekken geweest over het treasurybeleid. De vereniging
brengt een deel van het vermogen onder bij een gerenommeerde vermogensbeheerders. Hierbij wordt een
defensief beleggingsproflel worden gehanteerd. De risico’s zijn hierdoor beperkt. Als onderdeel van het
flnancieel beleid is het treasurybeleid in september 2018 bestuurlijk afgehecht. Hierin is het beleggings- en
vermogensbeleid opgenomen.

In algemene zin zijn de baten in 2017 lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere
inkomsten uit de contractactiviteiten. De lasten zijn daarentegen lager dan begroot. Dit wordt met name
veroorzaakt door lagere organisatiekosten.

Tegenvallers
- Door de latere oplevering van CRM kunnen de hiermee beoogde besparingen eerst later worden

gerealiseerd. In de begroting 2017 was daarmee nog geen rekening gehouden, daardoor is er op de
jaarrekening 2017 nog geen tegenvaller zichtbaar. Momenteel is nog onduidelijk wanneer implementatie
in 2018 zal plaatsvinden. Mogelijk zal daar een tegenvaller zichtbaar worden.

- 2017 was hetjaar van de acties in het primair onderwijs (‘P0-front”). Zoals gebruikelijk zijn acties in het
Onderwijs, vanwege het Iandelijke karakter en de grote hoeveelheid leden die deelnemen,
kapitaalintensief. De voorlopig bekende actiekosten bedroegen € 806k. Deze kosten zullen ten laste van
de reserve ‘actiefonds CNV Connectief worden gebracht.
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- Begin 2017 is besloten om het vertrek van de bestuurder werkorganisatie vooralsnog op te vangen met
een interim oplossing. Dat geldt ook voor het vertrek van de manager IBB. Dit heeft tot extra kosten
geleid. Samen met andere inhuur is dit een oorzaak van de hogere overige personeelskosten.

- De omzet van de Academie is substantieel lager uitgevallen dan begroot door het wegvallen van grote
opdrachten voor een belangrijke opdrachtgever en geringere acquisitiekracht.

- Als gevolg van de bezuinigingsopdracht van de bonden heeft de Vakcentrale in 2017 een aantal
medewerkers laten afvloeien. De hiermee gemoeide (eenmalige) kosten hebben tot een flinke
overschrijding van de begroting van de Vakcentrale geleid.

Meevallers
- In 2017 is het ledental stabiel gebleven. Dat is zichtbaar in de contributie-opbrengst.
- Opnieuw is een deel van de ruimte in het pand in Apeldoorn onderverhuurd. Dit zorgt voor vrijval in de

hiertoe genomen voorziening.
- Ondanks het feit dat de totale formatie van de werkorganisatie stabiel is gebleven, vallen de salariskosten

(salarissen en pensioenen) in 2017 ten opzichte van de begroting lager uit. Reden hiervoor is dat de
loonkosten van nieuwe medewerkers over het algemeen lager liggen dan de kosten van de vertrokken
medewerkers. Daarnaast zijn met het afsluiten van de cao 2017/18 de structurele loonkosten verlaagd.

- In november 2016 heeft het transport van het in 2015 verkochte pand in Den Haag plaatsgevonden. De
substantiële boekwinst en de geInde Iiquiditeiten hebben de financiële situatie van CNV Connectief
(zowel op korte als op lange termijn) sterk verbeterd. Daarnaast zijn hiermee de voor 2017 nog wel
begrote afschrijvingskosten in de realisatie vervallen.

- In 2016 is bij de inrichting gekozen voor een (semi-) open kantoorsttuctuut. Hierdoor kon flink bespaard
worden op de vierkante meters en werkplekken. De beoogde besparing in huisvestings- en kantoorkosten
werd in 2017 duidelijk zichtbaar. Hiermee is één van de beoogde synergievoordelen van de fusie
gerealiseerd. Voor de komende jaren zal onderzocht worden in hoeverre verdere besparingen in deze
mogelijk en realiseerbaar zijn.

Ondanks bovengenoemde tegenvallers kan gesteld worden dat de kosten m.b.t. de reguliere bedrijfsvoering
in het algemeen binnen de begroting zijn gebleven. De financiële huishouding is onder controle en stabiel. Er
zijn vanuit de normale exploitatie geen verrassingen geweest in 2017. Op diverse begrotingsposten is zells
een onderbesteding gerealiseerd.

Toekomst
Het is de vraag of de Iedenontwikkeling in 2017 zich doorzet in de komende jaren. Dit betekent dat er
onverkort funk energie gestoken moet worden in ledenbehoud en —winst activiteiten.
Onverminderd onder druk staan de subsidie-inkomsten. Van de subsidie SVO/CCOOP is al door het
ministerie aangegeven dat deze Urn 2020 zal worden afgebouwd. Als dit doorgaat droogt een structurele
inkomstenbron van ± € 250 k volledig op, CNV Connectief heeft hier bezwaar tegen aangetekend. Er zal de
komende jaten flink ingezet worden op het volledig gebruik maken van de werkgeversbijdragen. Een
grondige inventarisatie heeft de wetenschap opgeleverd dat er nog veel Gao’s zijn waarin geen afspraken
zijn gemaakt over een bijdrage van de werkgever. Hier zal door de bestuurders specifiek aandacht aan
besteed worden bij de onderhandelingen.

Het Bestuur streeft onverkort naar een stabiele situatie, ondersteund door een prudent en toekomstgericht
financieel beleid. Dit betekent financieel strak aan de wind varen aan de ene kant en tegelijkertijd door te
investeren in een levendige vereniging en vernieuwing van onze dienstverlening.

In 2018 zal tevens het financieel beleid verder vorm gegeven worden, ondersteund door een
beleggingsstatuut. Hierin zal het Bestuur de beleggingsstrategie en begrotingsdoelstellingen voor de langere
termijn formuleren en borgen.

Jaarrekening 2017 CNV Connectief
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Risk Management
CNV Connectief hanteert het CNV Risk Management Framework om haar risico’s te analyseren en te
beheersen. Met behulp van dit risico management systeem worden de risico’s geInventariseerd,
gerubriceerd, geanalyseerd en wordt de omvang van het risico ingeschat (kans x impact).

De activiteiten zijn erop gericht om de belangen van de leden te behartigen. Dit wordt onder andere gedaan
door middel van beleidsbeInvloeding van werkgeversorganisaties, de landelijke en regionale politiek en door
middel van collectieve en individuele belangenbehartiging.

Cm de continulteit van de dienstverlening aan haar leden te kunnen waarborgen wordt risicomanagement
door het Bestuur erkend als een belangrijk stuurinstrument. Bij de identificaties van de voornaamste risico’s
en onzekerheden, de beschrijving van de beheersings-maatregelen en de impact op de resultaten en/of de
financiële positie, worden de volgende categorieen gehanteerd:

1. Strategie en Governance
2. Operationele activiteiten
3. Financiële positie
4. Financiële versiaggeving
5. Wet- en regelgeving

Op basis van deze analyse van de risico’s en onzekerheden wordt het huidige risicoprofiel gehanteerd, dat
vervolgens beoordeeld en afgezet wordt tegen het gewenste risicoprofiel. Dit model ziet er als volgt uit:

Risicogebied Hoog Middet Laag

Strategie & Governance H

Operationete activiteiten ffH

Financiele positie
— H C -

_______

Financiele vets[aggeing

Wet- en regetgeving H

Hi.. huidig

G, gowenst

Per risicogebied worden de voornaamste risico’s genoemd, waarbij voor elk van hen is aangegeven welke
beheersingsmaatregelen (zowel de hard controls als de soft controls) zijn genomen om van het huidige naar
het gewenste risicoprofiel te komen. Met andere woorden: op welke wijze het risico management systeem
verankerd is in de organisatie en welke maatregelen zijn genomen ter beInvloeding van de cultuut.

1. Strategie en Governance

CNV Connectief vormt samen met de overige CNV-onderdelen de tweede vakbeweging van het land. Het
CNV vindt haar oorsprong in de christelijk-sociale beweging. Het CNV is een koepelorganisatie. CNV
bonden en Vakcentrale hebben hun strategie vastgelegd in jaarplannen met bijbehorende begrotingen. De
begroting van de CNV Connectief wordt vastgesteld door het hoogste bestuurlijke orgaan: de Algemene
Vergadering.

Onder de huidige sociale en economische omstandigheden vormt een terugloop in het ledenaantal een
bedreiging voor CNV Connectief:
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Terugloop in ledenaantallen
- risk appetile:
CNV Connectief is een autonome rechtspersoon en voert een eigen strategie. Net als andere
(vak)verenigingen ondervindt CNV Connectief hinder van de landelijke trend van dalende ledenaantallen en
als gevolg daarvan dalende contributie inkomsten.
- getroffen beheersíngsmaatrege/erz
Onderlinge afstemming c.q. koersbepaling vindt maandelijks plaats in de vergaderingen van het Bestuur aan
de hand van maandelijks rapportages over de ledenontwikkeling.
- impact op resultaat en/offinanciele pos,116r.

In 2017 zijn de inkomsten ult ledencontributies nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. de realisatie van 2016 en Ca.
1Y2 % boven de begroting 2017, als gevoig van een stabilisatie van het Iedenaantal.
- risio en onzekerheden till voorgaandejàar
Ondanks genoemde stabilisatie/lichte stijging van het Iedenaantal in 2017 kampt CNV Connectief structureel
met een vergrijzend ledenbestand en het feit dat mensen zich minder snel duurzaam lijken te binden aan
een ledenorganisatie. De organisatiegraad in ons land neemt zienderogen af. Het CNV lijkt onvoldoende
herkenbaar en aantrekkelijk voor jongere generaties. Hierdoor wordt de natuurlijke uitstroom (overlijden) van
oudere leden onvoldoende gecompenseerd door instroom uit de jongere doelgroepen.
- verbeteringen risico management systeenz
De introductie van een nieuw CRM systeem zou de basis moeten zijn voor een fundamentele discussie die
Ieidt tot een scherper afgetekend profiel dat aantrekkelijk is voor potentiele leden. Een gezamenlijk plan met
een bijbehorende (digitale) klantbenadering moet het resultaat van deze discussie zijn. Dit plan wordt
vastgesteld door het Bestuur. Het nieuwe CRM systeem biedt de mogelijkheid om gerichter
wervingscampagnes op te zeffen en de leden ontwikkeling nauwgezeffer te monitoren en anticiperen op
maatschappelijke ontwikkelingen.

2. Operationele Activiteiten

De activiteiten van CNV Connectief hebben als leidraad gediend voor de wijze waarop de
organisatiestructuur is vormgegeven. De operationele aansturing geschiedt door managers/leidinggevenden,
die samen het Managementteam vormen. Op deze manier vindt afstemming plaats en is eventuele bijsturing
t.b.v. de te behalen doelen mogelijk.

CNV Connectief kent de volgende organisatie onderdelen:
1. Collectieve Belangenbehartiging (CBB)
2. Individuele Betangenbehartiging (IBB)
3. Marketing & Communicatie en Ledenadministratie (M&C)
4. Academie (Ac)
5. Bestuursbureau/bedrijfsvoering (BB/BV)

Risico(s) t.a.v. dienstverleninq aan eden
- nk appetile:
De stijgende kosten/dalen inkomsten nopen tot het maken van gerichte keuzes. Afgezien van CBB kan de
prijs/kwaliteit verhouding van de overige activiteiten reden zijn om ervoor te kiezen dit op een alternatieve
wijze in te vullen.
- getroffen beheersñ’gsmaatrege/eiz
Leveren van alle gevraagde diensten conform strategische en beleidsplannen (begroting), gemonitord d.m.v.
periodieke rapportages.
- impact op resu/taat en/ofhnanciêle pos#h
Opheffen/afstoten of anders inrichten van (delen van) afdelingen die deze diensten leveren.
- nico ‘s en onzekerheden till voorgaandejar
De discussie over keuzes vanuit financieel perspectief (kostenhinvesteringen) kunnen leiden tot onrust en
onzekerheid in de organisatie.
- verbeterihgen nsic’o management systeenz
Het maken van gerichte sector- en activiteitenpiannen door en t.b.v. vereniging en werkorganisatie.
Maandelijkse kwalitatieve en kwantitatieve rapportages (dashboards) bespreken met
managers/projectleiders en een gefundeerd meerjaren kader realiseren met als aandachtspunten nate
streven rationalisatie van processen (sturing op output), benodigde formatie en totale kosten.
Het maken van uitgebreide kwartaalrapportages t.b.v. Raad van Toezicht, Bestuur en manag rn.ent. .ier identificatie
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3. Financiële positie

CNV Connectief is een vereniging zonder winststreven, waarvan de leden een jaarlijks vastgesteld
contributiebedrag afdragen. Ten behoeve van de continulteit wordt er een weerstandsvermogen
aangehouden waarin onderscheid gemaakt kan warden tussen het Vrije Vermogen (‘Kapitaal’) en do
Bestommingsreserves.

Weerstandsvermoqen
- nk appetile:
De omvang van het (intograle) weerstandsvermogen (Aktiofonds) van CNV Connectief is door de Algemene
Vergadering bepaald bij de vaststelling van de begroting 2017 en is onderdeel van het eigen vermogen. Het
weerstandsvermogen client primair om kosten van acties (stakingen) binnen alle sectoren op te vangen.
- getroffen beheersingsmaatrege/eiz
Jaarlijkse toevoeging, na goedkeuring van do AV, van (een deel van) het exploitatieresultaat aan het
Aktiefonds. In de Algemene Vergadering van 22 november 2017 is besloten am een reserve van minimaal €
3 miljoen euro aan to houden en deze steeds (indien noodzakelijk en mogelijk) via de cesultaatbestemming
tot dat niveau aan te vullen.
- impact op resu/taat en/off,nancie/e posit/ct.
Afhankelijk van het resultaat. Doelstelling is om alle kosten vanuit de lopende exploitatie to dekken. Hiertoe
wordt in de begroting ruimte gemaakt. Bij overschrijding van de kosten wordt door het Bestuur de afweging
gemaakt am de kosten ten laste to brengen van de reserve.
- risicv ‘s en onzekerheden till voorgaandejàar
Daarnaast staan bepaalde inkomstenbronnen onder druk. Enerzijds hangt dit samen met daling van ons
Iedenaantal. Anderzijds ontstaat steeds vaker met werkgevers discussie over do werkgeversbijdrage
(vastgesteld in of bij de CAO) en de essentiële middelen voor uitvoeren van vakbondsactiviteiten en
vakbondsverlof en de doelmatige en doeltreffende verantwoording daarvan.
- verbeteth?gen risico management systeenz
In do begroting 2018 en meet jarenkader 2019 e.v. is een kostenreductie doorgevoerd. De regie op inkoop is
inmiddels centraal georganiseerd. Daarnaast is in de begroting van 2018 eon begin gemaakt met een
productbegroting. Hierdoor ontstaat eon beter en sneller inzicht in hot kostenverloop per afdeling/product. Dit
stelt Bestuur en management in staat am sneller in te grijpen on bij to sturen.
Do procuratieregeling is (opnieuw) vastgesteld met duidelijke afspraken over budgetrechten en mandaten.
Maandelijks worden do uitgebreide en gedetailleerde financiële rapportages vergeleken met de begroting.
Indien noodzakelijk warden maatregelen genomen.

Beleggings-/vermogensbeleid
In 2017 is de eerste aanzet gegeven am to komen tot eon intograal financleel beleid, met als onderdeel hot
beleggings- on vermogensbeleid met gerichte doelstellingen. In 2017 zijn do Iaatste financiële farmaliteiten
afgewikkold als gevoig van hot afstoten van hot pand aan do Carnegielaan in Den Haag. Door hot
vrijgekomen kapitaal is oen definitief inzicht ontstaan in de vermogonspasitie van CNV Connectief.
Het financiële beleidsplan is in september 2018 bostuurlijk afgehecht.

4. Financiële versiaglegging

CNV Connectief werkt met een jaarbegroting en eon meerjarenkader, waatbij op kostenplaats- c.q.
afdelingsniveau deelbogrotingen (w.o. productbegroting) opgestold zijn. Do resultaten warden periodiok
gomonitord o.b.v. (financiële) rapportages en besproken met Bestuur en managers.

Managementrapportaqes
- risk appetile:
Do managemontrapportages warden maandelijks opgosteld en beaordeeld door do penningmeestor,
managers en do business controller. Afwijkingen warden besproken in hot Bestuur. Eons pet kwartaal wardt
de (meer uitgebroide) rapportage (met inhoudelijke taelichting) voorgelegd aan on besproken met Bestuur
en (auditcommissie van) do RvT.
- getroffen beheersingsmaatrege/eiz
Voot do opstelling van do bogroting warden jaarlijks (in het 2 kwartaal) do uitgangspunten en kaders
geformuleerd door de penningmeoster/Bestuur d.m.v. eon kadernotitio. Dit wordt gocommunit e1d uII de
managers. Uitgangspunt is eon begroting met eon positief resultaat. Ter identificatie
- impact op resu/taat en/offñ’anc,c/e posiue Ernst & Young Accountants LLP
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Het batige saldo wotdt toegevoegd aan de algemene reserves (Kapitaal) en de eventueel statutair
vastgelegde bestemmingsreserves.
- risio ‘s en onzekerheden ull voorgaandeyai
Dejaarrekening van 2016 was de eerstejaarrekening van de geIntegreerde werkorganisatie van CNV
Connectief. Het resultaat stond nog onder invloed van de kosten van de fusie en het sociaal plan. In 2017
zijn de Iaatste kosten hiervan afgewikkeld. In 2018 is in de (product)begtoting een kostenreductie
doorgevoerd.
- verbeteringen nio management systeenz
Na integratie van de beide werkorganisaties wordt er gestuurd op de kosten in één Iijn met de
(product)begroting. Hierdoor is de beheersing van de kosten verder verbeterd.
In 2018 is gestart met het opstellen van een productbegroting. Een productbegroting biedt handvatten om
nog beter te kunnen sturen op inkomsten en kosten.
In 2018 is tevens een nieuwe versie van de financiële applicatie Microsoft Dynamics AX geImplementeerd.
Deze versie zal worden aangevuld met een rapportage tool op basis waarvan “real time” rapportages
kunnen warden gemaakt. Dit zal managers in staat stellen om op ieder gewenst moment een inzicht te
verkrijgen in de actuele voortgang.

Externe verslaggeving
- nk appetile:
De geplande afronding van de controlewerkzaamheden van dejaarrekening van CNV Connectiefvindt
plaats in de maand okrober. Dit betekent dat er van dit jaar nag 2 a 3 maanden resteren waarin
bijsturingsmaatregelen getoetst kunnen warden aan de werkelijke resultaten van het voorgaande boekjaar.
Daarnaast warden naar aanleiding van het verslag van de accountant eventueel maatregelen die betrekking
hebben op de administratieve organisatie doorgevoerd.
- getroffen beheersñ’gsmaatrege/erz
In oktober/november vindt jaarlijks de interim controle plaats. Hierbij warden aandachtspunten voor de
jaarrekeningcontrole geformuleerd en warden mogelijke afwijkingen op de lopende begroting geconstateerd.
In het lopende boekjaar wordt gemonitord op evt. boekhoudkundige correcties die invloed kunnen hebben op
het resultaat. Aan de hand van de maand- en kwartaalrapportages warden prognose gemaakt die
vergeleken warden met de beg rating.
Naar aanleiding van het versiag van de accountant m.b.t. jaarrekening- en interimcontrole wordt door de
business controller een verbeterplan administratieve processen” opgesteld dat periodiek wordt aangepast
en aangescherpt.
- impact op resuftoat en/ofhnanc,e/e posI?ie
De CNV bonden hebben de intentie om met dezelfde accountant te werken, waardoor controles efficienter
plaatsvinden. De keuze van een gezamenlijke accountant binnen CNV verband leidt tot een besparing van
de kosten van de jaarrekeningcontrole plus een besparing aan de kant van het Shared Service Financien
met betrekking tot de inzet van medewerkers. De fusie heeft een besparing opgeleverd in de kosten van het
Shared Service Financiën.
- nsk’o ‘s en onzekerheden tilt voorgaandejar
Door synchronisatie en integratie van de voormalige financiële administraties van CNV Onderwijs en CNV
Publieke Zaak zijn correcties doorgevoerd met financiële consequenties (afschrijvingen, resultaten
voorgaandejaren, voorzieningen, etc.). De gevolgen daarvan zijn (vooral) in 2015 en in mindere mate nog in
2016 geëffectueerd.
- verbetenngen nio management systeem:
Inmiddels is de financfële administratie van Connectief volledig geIntegreerd. De administratie wordt gevoerd
in het zelfde systeem als de avenge CNV-onderdelen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van dezelfde
bankrelatie (Rabobank). Door deze integratie zijn inzicht, controle en verslagiegging verbeterd en
vergemakkelijkt.

5. Wet- en Regelgeving

Als werknemersorganisatie valt het CNV ander een vrijstelling voor de omzetbelasting (“koepelvrijstelling”).
Dit wil zeggen dat over de inkomsten uit ledencontributies geen BTW in rekening gebracht hoeft te warden.
In het geval (niet-)Ieden gebruik maken van aanvullende individuele diensten, die separaat in rekening
gebracht worden en waar een rechtstreekse prestatie tegenover staat, is het CNV verplicht am hier BTW
over in rekening te brengen. — . . .
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Aangezien het CNV aangemerkt is als Koepelorganisatie, vallen de onderlinge leveringen (SSC’s) ook onder
een vrijstelling voor de omzetbelasting. Hiervoor heeft de belastingdienst echter bepaald dat deze diensten
geen verstorende werking mogen hebben op de marktwerking tussen het CNV en bedrijven die soortgelijke
administratieve diensten aanbieden.
Net als iedere organisatie die gebruik maakt van de diensten van derden is CNV Connectief gehouden om
met alle externen een overeenkomst te hebben in het kader van DBA als vervanging van de VAR. Hiertoe
zijn alle voorbereidingen getroffen in afwachting van de formele datum van invoer van de nieuwe regeling.

Omzetbelasting
- risk appetlle:
Het CNV houdt zich bij al haar aan derden geleverde diensten en goederen strikt aan de Wet op de
omzetbelasting 1968.
- getroffen beheersñ7gsmaatrege/err.
Ter vaststelling van de met omzet belaste prestaties heeft het CNV een Tax Control Framework opgesteld,
waaraan alle bij het CNV aangesloten organisaties zich geconformeerd hebben. Doelstelling is voorkomen
dat binnen het CNV op verschillende wijze wordt omgegaan met de toepassing van BTW.
- impact op rest/teat en/ofñnanci’/e pos#,
Door CNV Connectief is in 2017€ 60K aan BTW afgedragen
- ns/co ‘s en onzekerheden till voorgaandejaar
Het CNV werkt met ingang van 2014 conform het Tax Control Framework en is de BTW behandeling binnen
het CNV gestandaardiseerd. Ter dekking van een mogelijke aanslag met terugwerkende kracht is een
voorziening getroffen.
- verbeteringen nicv management systeern-
Petiodieke afstemming van de BTW-afdrachten door de controllers van de bij het CNV aangesloten
organisaties, zodat getoetst wordt of het gebruik van het Tax Control Framework daadwerkelijk Ieidt tot de
gewenste standaard BTW behandeling.

VAR/DBA
- risk appetll
CNV Connectief zorgt ervoor dat pet de invoeringsdatum met alle externen een overeenkomst is afgesloten.
Alle voorbereidingen hiertoe zijn getroffen.
- getroffen beheersingsmaatrege/er
Er is een overzicht van alle externen die voor CNV Connectief actief zijn en waarmee een overeenkomst is
gesloten. Deze lijst wordt beheerd door het secretatiaat in afstemming met P&O. Mutaties worden hierop
aangegeven en bijgehouden.
- impact op resu/taat en/ofñnanci/e posit/a
Bij het niet nakomen van de wettelijke verplichting zal het risico voor CNV Connectief substantieel zijn.
- ni’o ‘s en onzekerheden till voorgaandjar
Dootdat er niet altijd een actueel zicht is op wie t.b.v. CNV Connectief actief zijn geweest, is niet volledig
bekend of van alle adviseurs een DBA-overeenkomst is verkregen. Omdat het inzicht hierin steeds verder
verbetert nemen de risico’s navenant af. In 2017 is begonnen met een inventarisatie van de voor CNV
Connectief actieve adviseurs. In 2018 zal een volledig inzicht hierin gerealiseerd zijn.
- verbeteth7gen ns/co management systeenz
Door alle aanstellingen van externen centraal te regelen is er vanaf 2016 steeds een actueel en volledig
overzicht van alle t.b.v. CNV Connectief actieve externen.
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2 Financleel versiag

2.1 Vergelijking resultaat 2017 to.v. 2016

Het boekjaar 2017 wordt algesloten met een positief exploitatieresultaat van € 474k (2016€ 2.180k). Voor
2017 was een resultaat begroot van € 251k (2016€ 595k).

Het lagere resultaat ten opzichte van 2016 is te verklaren door de boekwinst in 2016 als gevoig van verkoop
van het pand aan de Carnegielaan in Den Haag. Het hogere resultaat ten opzichte van de begroting is te
verkiaren door hogere opbrengsten dan verwacht uit contributies en werkgeversbijdragen. Daarnaast zijn de
kosten van de organisatie lager uitgevallen dan verwacht. Voor een meer gedetailleerde analyse wordt
verwezen naar de toelichting van de staat van baten en lasten (hoofdstuk 9).
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3 Jaarrekening 2017 geconsolideerd

Geconsolideerde balans na resultaatverwerking per 31 december
inclusief voorstel verwerking resultaat

ref 31 december 2017 31 december 2016
Mtlva

Vaste activa

8.1 Immateriële vaste actwa 500 0
8.2 Materiële vaste activa 476 563
8.3 Financiele vaste activa 2.055 2.017

Totaal vaste activa 3.032 2.580

Vorderingen en vloftende activa

8.4 Totaal Vorderingen en overlopende activa 1.368 2.181

8.5 Liquide middelen 8.387 6.854

TotaaR’lottendeacUva 9.755 9.035

Totaal-generaal 12.786 11.614

31 december 2017 31 december 2016
Passiva

8.6 Eigenvermogen 8.150 7.676

8.7 Voorzieningen 469 1.096

8.8 Kortlopende schulden 4.167 2.843

Totaal-generaal 12.786 11.614
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Geconsolideerde staat van baten en lasten 2017

Totale kosten

Saldo Baten en Lasten

9.20 Mutatie orzieningen
Exploitatieresultaat

Mutatie kapitaal actiefonds CNV Connectief
Mutatie kapitaa sociaal fonds
Mutatie Iedenrving en -behoud
Mutatie reserve schoolleiders
Toeeain kaitaaI

9.21 Resuftaatbestemming

Jaarrekening 2017 CNV Connectief

26.320 26.481 26.275

331 250 2.140

-143 0 -40
474 250 2.180

-683 0 164
-19 0 -18

-379 0 -32
0 0 11

1.555 0 2.055
474 250 2.180

ref
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Realisatie Begroting Realisatie
Baten 2017 2017 2016
Contributies 20.788 20.459 20.781
Werkgeversbijdragen 4.107 4.071 3.877
Vacatiegelden 321 370 355
Contractactiiiteiten 566 920 453
Belegd Vermogen 65 30 64
Diverse Opbrengsten 797 881 2.876
Rente Inkomsten 8 0 8

Totaal Eaten 26.651 26.731 28.415

Realisatie Begroting Realisatie
Lasten 2017 2017 2016

9.8

Organisatiekosten
9.9 Huisvestingskosten
9.10 Afschrijiingskosten
9.11 Kantoorkosten
9.12 Algemene Kosten
9.13 Kosten Projecten
9.14 Rente- en Bankkosten
9.15 Overige lasten & lasten orgaand boekjaar

Totaal organisatiekosten

9.16 Contributie & doorbelastingen Vakcentrale

9.17 Overige contributie

9.18 Rechtshulp +

9.19 Fusie & Sociaal plan

13.779 13.426 13.103

3 0 103
256 659 498
385 687 442

3.037 2.888 2.714
1.103 1.028 1.084

3 0 8
26 0 58

4.814 5.262 4.908

5.864 5.814 6.123

101 149 197

1.829 1.5781.748

14 0 366
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2017

2017 2016

Bedrijfsresultaat 474 2.180

Aanpassingen or:
AfschrijAngen 256 492
Waardetmi nderingen

Niet gerealiseerde waardevarandering -43 -32
Mutaties van voorzieningen -627 -2.506

MIItItiAs in rkkpitaiI
Mutatie debiteuren -147 0
Mutatie overlopende activa 960 -469
Mutatie crediteuren 449 -332
Mutatie overlopende passiva 920 -2

Kasstroom uit operationele activfteiten 2.241 -669

Investeringen in Financiële vaste activa 0 -2
Desinvesteringen in financiele vaste active 6 8
Investeringen in Materiele veste active -670 -312
Desinvesteringen in Materiële veste active 0 2.402

Kasstroom uit investeringsactMteiten -664 2.096

Aflossingen langlopende rderingen 0 0
Ontvengsten uit langlopende schulden 0
Aflossingen langlopende schuiden -44 -95

Kasstroom uit financieringsactivfteiten 44 -95

Netto-kasstroom (mutatie liquide middelen) 1.533 1.332
Beginstand liquide middelen 6.854 5.469

Eindstand liquide middelen 8.387 6.854
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4 Toelichting uitgangspunten jaarrekening

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondsiagen,
waaronder richtlijnen voor dejaarverslaggeving 640 ‘organisaties zonder winststreven” en artikel 2.10 BW.

Alle bedragen in de jaarrekening dienen te worden vermenigvuldigd met € 1.000, tenzij andets vermeld.

Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekenfng van CNV Connectief zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de
groep behorende entiteiten waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover
de centrale Teiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van CNV Connectief.

De financiële gegevens van de in de consolidatie betrokken entiteiten zijn volledig in de geconsolideerde
jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van
derden in het vermogen en in het resultaat van geconsolideerde entiteiten zijn afzonderlijk in de
geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van CNV Connectief en van Stichting
Steunfonds CNV Onderwijs, gevestigd te Utrecht.

De bestuurders van Stichting Steunfonds CNV Dnderwijs worden benoemd door het verenigingsbestuur van
CNV Connectief. Zodoende is de Stichting Steunfonds CNV Onderwijs betrokken in de consolidatie. De
samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter: R. Kerkhoven
Secretaris Penningmeester: A. van Vliet
Algemeen bestuurder: H.M. Hoslag
Algemeen bestuurder: A.G. Gersen
Algemeen bestuurder: J. de Vries

De stichting heeft ten doel het te Utrecht gevestigde vereniging CNV Onderwijs mogelijk te maken via haar
eigen sociaal fonds uitkeringen te doen aan eden in nood.

De activa en passiva aismede de baten en lasten van de stichting zijn integraal opgenomen in de
geconsolideerde jaarrekening van CNV Connectief.

Continufteit
Bif het opstellen van de jaarrekening is uitgegaan van de continulteit van CNV Connectief.

Vergelijking met voorgaand jaar
Indien noodzakelijk voor het vereiste inzicht en de vergelijkbaarheid worden de cijfers van voorgaande jaren
opnieuw gerubriceerd.

Schaftingen
Om de grondsiagen en de regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, maakt de
leiding van CNV Connectief schattingen, die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2.362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard
van deze oordelen en schaffingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting
op de betreffende jaarrekeningpost.

Stelselwijzigingen
In 2017 hebben zich geen stelselwijzigingen voor gedaan.

Begroting
Op de begroting is geen accountantscontrole toegepast.
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5 Grondslagen voor waardenng van activa en passiva

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien niet anders
vermeld, worden zij opgenomen tegen de nominale waarde.

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere
waardeverminderingsverliezen. Het afschrijven van de immateriële vaste activa geschiedt stelselmatig op
basis van de geschaffe economische Ievensduur met een maximum van twintig jaar. De economische
Ievensduur en afschrijvingsmethode worden aan het einde van ieder boekjaar opnieuw beoordeeld. Indien
de geschatte economische levensduur langer is dan twintig jaar zal, vanaf het moment van verwerking aan
het einde van elk boekjaar, een bijzondere waardeverminderingstest worden uitgevoerd

Materiele vaste activa
De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs c.q. aanschafprijs
verminderd met de lineaire afschrijvingen. Onder investeringen die geactiveerd worden zijn inbegrepen de
uitgaven voor nieuwe bedrijfsmiddelen die langer dan één jaar meegaan en de uitgaven voor revisie en
renovatie van geactiveerde bedrijfsmiddelen. Op de materiele vaste activa wordt lineair afgeschreven op
basis van de verwachte economische levensduur, dan wel van de looptijd van een contract.

activa afschrijvingstermijn afschrijvings %

(Kantoor)panden

Vaste PC

______

Laptop

_______

4Ojaar 2,5%

______

5jaar 20,0%

______

3jaar 33,3%

________

3jaar 33,3%

_______

Sjaar 20,0%

_________

3jaar 33,3%

Sjaar 20,0%

Printer

Hardware

Software

Meubilair

Investeringen Iiberdreef lojaar 10,0%

Auto’s 3jaar 33,3%

niet afschrijven
Tablets direct in de kosten
Smartphone direct in de kosten

Financiële vaste activa
De onder deze post opgenomen leningen ulg betreffen in het kader van diverse CAO-afspraken aan het
personeel verstrekte leningen. De leningen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
vermeerderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Baten en lasten worden in de winst-en
verliesrekening verwerkt zodra de leningen u/g aan een derde worden overgedragen of een bijzondere
waardevermindering ondergaan, alsmede via het amottisatieproces.

Effecten
De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen
reële waarde vermeerderd met — behalve de tegen reële waarde met waardeveranderingen in de winst-en
verliesrekening verwerkte beursgenoteerde effecten — de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.
Overige effecten met een beursnotering (aandelen en obligaties) die niet tot einde looptijd worden
aangehouden, worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Baten en lasten die
voortvloeien uit veranderingen in de reëie waarde worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Overige
effecten zonder beursnotering, worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen kostprijs.

Vorderingen en vioftende activa
De onder vlottende activa opgenomen vorderingen hebben alien een looptijd van korter dan een jaar. De
vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens g
tegen de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Jaarrekening 2017 CNV Connectief
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Liquide middelen
Onder liquide middelen worden vetstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen en wissels en
cheques. Deposito’s worden onder liquide middelen opgenomen indien zij in feite — zij het eventueel met
opoffering van rentebaten- ter onmiddellijke beschikking staan. Liquide middelen die (naar verwachting)
langer dan twaalf maanden niet ter beschikking staan van de groep, worden als financiële vaste activa
gerubriceerd.

Kapitaal
Het eigen vermogen is opgebouwd uit de agemene reserves en de bestemmingsreserves.
Bestemmingsreserves zijn middelen waaraan door het Algemene Bestuur een specifieke bestemming is
toegekend. In de toelichting op het eigen vermogen zijn de afzonderlijke reserves toegelicht.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnhijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze is in te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om
de verplichting per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.

Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd
met (in geval van een financiele verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen
transactiekosten. De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst-en
verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, alsmede
via het amortisatieproces.

Geamortiseerde kostprijs
De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een flnancieel actief of flnanciële verplichting bij de
eerste verwerking in de balans wordt opgenomen verminderd met aflossingen op de hoofdsom, vermeerderd
of verminderd met de via de effectieve-rentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie van het verschil
tussen dat eerste bedrag en het afiossingsbedrag en verminderd met eventuele afboekingen (direct, dan wel
door het vormen van een voorziening) wegens bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid.
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6 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat is bepaald met inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen.

Baten en lasten
Baten en lasten warden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders vermeld.
Winsten worden toegerekend aan het boekjaar voor zovet zij op balansdatum oak daadwerkelijk
gerealiseerd zijn. Lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar wotden in het resultaat
van het verslagjaar meegenomen, indien zij bekend zijn bij het opstellen van de jaarrekening. Verplichtingen
(mits voorzienbaar) en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar,
warden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en wordt
voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

Personeelslasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grand van arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van
baten en lasten voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers.

Afschrijvingen
Op de materiele vaste activa wordt afgeschreven volgens de lineaire methode op basis van een vast
percentage van de aanschafwaarde of de verkrijgingsprijs rekening houdend met de verwachte
economische Ievensduur. Voor de gehanteerde afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar de grondsiagen
bij de balans.

Financiële baten en lasten
Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom.
(Dis)agio en aflossingspremies warden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden toegerekend
zodanig dat tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in de winst
en-verliesrekening wordt verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke
rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van hetjaar waarover zij verschuldigd warden.

6.1 Risicoparagraaf

Algemeen
In de gepresenteerde balans en exploitatierekening zijn diverse risico’s niet tot uiting gebracht.

Valutansico’s
De vereniging heeft alleen transacties in euro’s. Daarom is het valutarisico zeer beperkt.

Renterisico’s
De vereniging is gefinancierd met elgen vermogen en kortlopende schulden waarover in een enkel geval een
vaste rente betaald wordt. Daardoor loopt de vereniging geen renterisico’s.

Beleggingsnsico’s
De vereniging brengt een deel van het vermogen onder bij een gerenommeerde vecmogensbeheerders.
Hierbij wordt een defensief beleggingsproflel warden gehanteerd. De risico’s zijn hierdoor beperkt.
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Kredietrisico’s
De vereniging loopt met name kredietrisico’s voor de oninbaarheid van contributies en cursusopbrengsten.
Het risico wordt beperkt doordat er sprake is van een spreiding van de totale vordering over een groot aantal
eden en debiteuren, waarbij het gaat om relatief kleine bedragen (<€1 .000) per lid.

Verder worden kredietrisico’s gereduceerd doordat de vereniging alleen zaken doet met derden met een
hoge kredietwaardigheid.

Gezien de beperkte risico’s heeft de vereniging geen actief beleid ten aanzien van valuta, rente en
kredietrisico’s.
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7 Grondslagen voor kasstroomoverzicht

Algemeen
Het kasstroomoverzicht is opgested volgens de indirecte methode.

Geidmiddelen
De geidmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Kasstroom ult operationele activiteiten
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van operationele activiteiten van de vereniging, belastingen en interest
zijn opgenomen onder de kasstroom ult operationele activiteiten.

Kasstroom ult financienngsactiviteiten
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van eigen vermogen, kapitaalstortingen- en opname en financiering zijn
opgenomen onder de kasstroom uft financieringsactiviteiten.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Ontvangsten en uitgaven ult hoolde van investeringen in en desinvesteringen van immateriële, materiële en
financiële vaste activa aismede tijdelijke beleggingen in viottende activa, tenzij deze beleggingen worden
gerekend tot de geidmiddelen, zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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8 Toelichting geconsolideerde balans

8.1 Immateriële vaste actva

Verloopoverzicht immateriële vaste activa

Stand op 1 januari:

In uitvoering
Totaal

0

0

De investeringen bestaan uit nieuwe softwarepakketten Amyyon en CRM. De software voar Amyyon wordt
begin 2018 in gebruik genomen. Gedurende 2018 zal het CRM pakket verder worden ontwikkeld en daarna
in gebruik warden genomen.

Jaarrekening 2017 CNV Connectief

Aanschafwaarde 0

AfschriMngen 0

Boekwaarde 0 0

Mutaties:

Insteringen 500 500
Desinstering - aanschafwaarde 0 0
Desinstering - afschrijAng 0 0
AfschriMng 0 0
Totaal mutaties 500 500

Stand op 31 december:

Aanschafwaarde 500 500
AfschriMnqen 0 0
Boekwaarde 500 500
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8.2 Matenële vaste activa

Verloopoverzicht materiele vaste activa

Panden Software Inventaris Automatisering
Vervoer In
middelen uitvoering Totaal

Stpnd on 1 iniiiri

De investeringen bestaan met name uit nieuwe laptops.

8.3 Financiële vaste activa

Lening U!G

Auto leni ngen
Totaal Lening UIG

Stand per Stand per Waarvan WaarvanMassing Toevoeging Mutaties
31-12-2017 <1 jaar > 5 jaar1-1 -201 7

18 -6 0 0 12 5 0
18 -6 0 0 12 5 0

Het gedeelte van de lening dat niet binnen een jaar wordt afgelost wordt als langlopend beschouwd.

Jaarrekening 2017 CNV Connectief

Aanschafwaarde 0 1.719 1.697 1.435 13 3 4.867
AfhHivnnpn fl -1 7fl -1 4fl2 -1 %IQ -1% - flzt. .. .

Boekwaarde 0 149 295 116 0 3 563

Mutaties:

Investeringen 0 0 8 162 0 0 170
Desinestering - aanschañarde 0 0 -1.362 0 -13 0 -1.375
Desinvestering - afschrijving 0 0 1.362 0 13 0 1.375
Afschrijving 0 -149 -41 -66 0 0 -256
Totaal mutaties 0 -149 -33 96 0 0 -86

Stpnd op 31 der.mhr

Aanschafwaarde 0 1.719 342 1.597 0 3 3.662
AfschriNngen 0 -1.719 -81 -1.386 0 0 -3.186
Boekwaarde 0 0 262 212 0 3 476
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Aandelen
marktqenoteerd
Aandelen niet
marktqenoteerd
Overig

Stand per
31-12-
2017

Het ontvangen dividend van Dikocredit wotdt automatisch omgezet in aandelen. Ingehouden
dividendbelasting wordt teruggevorderd.

8.4 Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren
Voorziening debiteuren
Debfteuren

31-12-2017 31 -12-2016

506
-273
233

Vooruithetaalde Kosten Algemeen
NTO Inkomsten Algemeen
Oerige orIopende activa
Overlopende activa

43 192
1.559

Totaal Vorderingen en overlopende activa 1.368 2.181

8.5 Liquide middelen

31-12-2017 31-12-2016

Liquide middelen 8.387 6.854

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.
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Beleggingen, effecten Gerealis Ongerea
eerd liseerd

Stand per koersres koersresuft
1-1-2017 ft.nknnn VDrknnn uftaat aat

1.889 0 0 0 37 1.926

103 0 0 0 2 105
12 0 0 0 -1 11

2.005 0 0 0 38 2.043

482
-102
380

778
168
988

196
1.948
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8.6 Elgen vermogen

Kapitaal

KaitaaI Actiefonds CNV Connectief
Kapitaal Sociaal Fonds
Ledenwer’An en -behoud
BestemminQsresen. Schoolleiders

Totaal eigen vermogen

Stand per 1-1 -2017

2.623

3.683
866
379
124

5.053

7.676

Resuftaat
bestemming

2017

1.555

-683
-19

-379

-1.08 1

474

Stand per 31-12-2017

4.178

3.000
847

0
124

3.972

8.150

1. Actiefonds CNV Connectief
De bestemmingsreserve Actiefonds kan gezien worden als een soort verzekering tegen schade
(weerstandsvermogen). Bij staking (vooral grote stakingen) moet er snel geld vrijgemaakt worden om aan
alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Mits het resultaat het toelaat wordt elk jaar een storting
gedaan als aanvulling voor de bestemmingsreserve Actiefonds. In 2017 hebben grote acties plaatsgevonden
in het Onderwijs. Hier(oe is de reserve “Kapitaal Actiefonds” aangesproken. In de AV van 22 november 2017
is besloten om de reserve een integraal karakter te geven, d.w.z. dat deze reserve kan worden
aangesproken t.b.v. (grote) acties in alle sectoren. Hierbij is tevens afgesproken de tenaamstelling van de
reserve op de balans te wijzigen in “Kapitaal Actiefonds CNV Connectier’. Het bestuur heeft besloten dat de
omvang van het actiefonds € 3.000k dient te bedragen.

2. Sociaal Fonds
De bestemmingsreserve Sociaal Fonds is er om leden (van voormalig CNV Onderwijs) in problemen, welke
van financiële of emotionele, tijdelijke of Iangdurige aard zijn, te kunnen helpen. Als lid kun je hulp vragen bij
het bestuur van het Sociaal Fonds. Deze huip kan bestaan uit mentale ondersteuning, een advies, een
verwijzing, een gift of een renteloze Iening. De overige mutatie betreft de lasten in 2017 uit hoolde van het
sociaal fonds.

3. Ledenwerving en -behoud
In de AV (van voormalig CNV Onderwijs) van 27 november 2013 is besloten over een periode van 5 jaar in
totaal maximaal € 750k beschikbaar te stellen vanuit het eigen vermogen om een jaarlijkse extra
Iedenwerfcampagne te kunnen organiseren en zo het aantal leden minstens stabiel te houden en waar
mogelijk te laten stijgen. Om dit te kunnen waarborgen is een bestemmingsreserve gevormd vanuit de
bestemmingsreserve Actiefonds. Het niet benuffe deel is eind 2017 vrijgevallen omdat de periode van vijf
jaar is verstreken, aangezien het besluit is genomen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013.

4. Schoolleiders
Besloten is om de resultaten van schoolleiders in een aparte reserve te bestemmen ten einde activiteiten
voor de schoolleiders te organiseren.

Jaarrekening 2017 CNV Connectief
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8.7 Voorzieningen

vz POB
VZ Oeria
VZ Jubilea Uitkerinen of art. 271
VZ Reorcanisatie
VZ Aøeldoorn

Totaal voorzieningen

Stand per
1-1-2017

De voorziening POB betreft het persoonhijk ontwikkelingsbudget van de medewerkers van voormalig CNV
Onderwijs. De medewerker heeft recht om het niet gebruikte saldo van één jaar mee ten nemen naar het
volgende boekjaar. In de nieuwe cao, die pet 1 januari 2017 in werking is getreden, is overeengekomen dat
aan de medewerkers van voormalig CNV Onderwijs geen persoonlijk ontwikkelbudget wordt toegekend. Dit
heeft tot gevoig dat vanaf 2017 geen dotaties aan deze voorziening meer plaatsvinden. De opgebouwde
persoonlijke rechten blijven gedurende 2018 geborgd. Hierna zullen deze vrijvallen, deze voorziening heeft
derhalve een kortlopend karakter.

De voorziening overig is gevormd voor diverse lopende procedures en claims.

Op basis van artikel RJ 271 van de richtlijnen van dejaarverslaggeving dientjaarlijks de toekomstige
verplichting aangaande de te betalen jubileumuitkeringen opgenornen te worden berekend over alle
personeelsieden naar rato van het aantal dienstjaren en een geschatte blijfkans. Deze voorziening heeft
voornamelijk een langlopend karakter.

De reorganisatievoorziening is gevormd voor salaris- en opleidingskosten van medewerkers van CNV
Publieke Zaak die als gevolg van de fusie boventallig zijn geworden dan wel gebruik hebben gemaakt van
de vertrekregeling. De afspraken zijn vastgelegd in het sociaal plan. De voorziening loopt door tot en met
2018. De voorziening heeft voornarnelijk een kortlopend karakter, aangezien de laatste personeelsleden, die
gebtuik maken van de vertrekregeling in 2018 uitstromen.

De voorziening Apeldoorn heeft betrekking op de kosten van het kantoorApeldoorn die doorlopen Urn 2018.
Deze voorziening heeft voornamelijk een kortlopende karakter. Het kantoor is niet meer door CNV
Connectief in gebruik. Een deel van de leegstaande ruimte wordt onderverhuurd. Deze opbrengst is
verrekend met de voorziening.

8.8 Kortlopende schulden

31-12-2017 31 -12-2016

Crediteuren
Belastingen en sociale premies
Subsidies
Overlopende passk

414
547
106

1.732

KorUopend deel langlopende schulden 0 44

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

Jaarrekening 2017 CNV Connectief

4.167

________

Stand per
Onifrekidna Toevoeaina Vriival 31-12-2017

32 -10 22
239 -69 170
127 -16 9 0 120
389 -354 -23 11
309 -130 -33 146

1.096 -510 9 -125 469

863
374
856

2.075
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Er is subsidie ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Deze subsidie is
verleend voor het project van persoonhijke impuls oopbaansupport 2016-2017 (Sterk in je Werk) dat plaats
vindt in de sector zorg en dat doorloopt tot medio 2018. De subsidievoorwaarden zijn neergelegd in de
beschikking van 3-11-2017, SP18007612017, relatienummer 2017474, subsidienummer 325420,
verplichtingennummer 560022930, gebaseerd op artikel 1 .2 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en
vws.
De verantwoording voor de ontvangen subsidie dient uiterlijk 1 november 2018 bij het ministerie te zijn
aangeleverd.

8.9 Niet uit de balans blijkende verphchtingen

BIjdragen Shared Services
In het kantoor aan de Tiberdreef hebben de deelnemende organisaties ondersteunende diensten
samengebracht in Shared Services. Deze levecen voor gezamenhijke rekening hun diensten uit volgens een
vooraf vastgestelde kostenverdeelsleutel die per Shared Service verschillend is.
De bijdrage aan CNV Vakcentrale voor de Shared Services is voor 2018 begroot op € 3,6 mm.
Daarnaast wotden bepaalde ondersteunende activiteiten/dienstverlening t.b.v. de bonden door de
Vakcentrale verricht, zoals het bestuurscentrum en beleidsafdeling, communicatie, belastingservice,
jubilarissen, ledenservice, vertrouwenspersoon e.d. hiervoor wordt een vaste en variabele contributie
betaald. In 2018 bedraagt deze € 2,1 mm. (begroting).

Huurcontract Tiberdreef
Voor de gezamenlijke huisvesting aan de Tiberdreef te Utrecht met CNV Vakcentrale, CNV Jongeren en
CNV Vakmensen is een huurovereenkomst tot en met 2018 aangegaan. De jaarlijkse verplichting bedraagt
circa € 641k. Deze huurkosten zijn in de doorbelastingen vanuit Shared Services inbegrepen. In 2017 is een
allonge bij huurcontract Tiberdreef afgesloten hiermee is de overeenkomst verlengd tot 2021.

Pensioenen
CNV Connectief heeft voor zijn werknemers een pensloenregeling getroffen die kwalificeert als een
toegezegde pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op het
middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (Zorg en Welzijn) en
wordt in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar
verschuldigde premies als kosten worden verantwoord.

De risico’s van Ioonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen
mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico’s
komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. In geval van een tekort bij het
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn heeft CNV Connectief geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.

Eind 2017 bedroeg de dekkingsgraad van hetpensioenfonds 101,1%. Dit is 10,0% procentpunt hogerdan
de stand van eind december 2016 (90,1%).

Eaci/ilellencontracten
In december 2017 is 5/12 van de fadiliteitencontracten uit betaald die betrekking hebben op schooljaar 2017-
2018. In 2018 zal het restant deel van 7/12 worden uitbetaald. De verplichting voot 2018 bedraagt € 290k.

Pensioenfonds KO V
Jaarlijks zal er een berekening plaatsvinden van de pensioenuitkeringen van één ex-deelnemer en een
nabestaande van het geliquideerde pensioenfonds KOV. Indien de uitkering die zij ontvangen lager is dan de
uitkering die zij ontvangen zouden hebben bij het Pensioenfonds ABP, staat CNV Connectief garant voor
een aanvullende uitkering. In de afgelopen jaren is de garantieverplichting niet aangesproken.

Rechtsbijsiandsvetzekering
Ter ident ificatie
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Er is een rechtsbijstandsverzekering afgesloten bij ARAG. Dit contract is aangegaan Urn 31-12-2019. De
jaarlijkse bijdrage hiervan is afhankelijk van het Iedenaantal. Voor 2018 betekend dit een bedrag van
ongeveer€ 1.750k.

Licentikosten Wfridows
Voor de icentiekosten van Windows is door CNV Vakcentrale een overeenkomst algesloten voor drie jaar
Urn 04-2017, gedurende 2017 is deze overeenkomst met een jaar verlengd. Het deel dat CNV Connectief
doorbelast krijgt bedraagt € 111 K per jaar.

Leasecontracten
Er zijn per 31 december 2017 21 lopende contracten met betrekking tot leaseauto’s. Deze contracten
hebben een Iooptijd van vierjaar, waarvan er in 2018 een aantal aflopen. Dejaarlijkse verplichting bedraagt
€ 200k.

/nvestengsverp//chtñ7g
Voor de vervanging van BRS wordt door CNV Vakcentrale momenteel nieuw CRM pakket ontwikkeld. In
2017 heeft CNV Connectief een deel van de kosten geactiveerd. Op basis van de begroting resteett er nog
een verplichting van €795k.
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9 Toelichting Staat van Baten en Lasten

9.1 Contributies

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

Contributies 20188 20.459 20.781

De contributie opbrengsten zijn hoger dan do begroting en in lijn met voorgaand jaat. Dit komt door een
gelijkblijvend Iedenaantal ten opzichte van eind vorig jaar, waar eon dallng van do leden was verwacht. De
ledenaantallen zijn met name gelijk gebleven door instroom van leden in de loop van 2017.

Ledenstand:

- Per 1 januari 2017: 120.717
- Per 31 december 2017: 120.705
- Gemiddeld 2017: 120.711

9.2 Werkgeversbijdragen
Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016
Facihteitsvergoeding 3.009 3.299 3.007
Werkgeversbijdrage 1.098 772 870

Werkgeversbijdragen 4.107 4.071 3.877

Do totale werkgeversbijdragen hebben zich conform do begroting ontwikkeld, ten opzichte van de begroting
is or een verschuiving van de faciliteitsvergoeding naar werkgeversbijdrage. Do faciliteitsvergoedingen
liggen in lijn met 2016.

9.3 Vacatiegelden

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

Vacatiegelden 321 370 355

De vacatiegelden zijn (licht) achtergebleven bij de begroting 2017 en realisatie 2016. Belangrijkste oorzaak
is dat in 2017 onze zetel in hot Bestuur van PFZW tijdelijk onbezet is geweest i.v.m. hot vertrek van do
sectorvoorzitter Zorg & Wetzijn.

9.4 Contractactiviteiten

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

Contractactiviteiten 566 920 453

De realisatie van de omzet van de CNV Academie is achter gebleven bij do begroting. Oorzaak hiervan is
onder andere dat CNV in 2017 minder werkzaamheden heeft verricht voor do onderwijs coöpr’tie.
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9.5 Belegd Vermogen

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

BelegU vermogen 65 30 64

Rendement en dividend van het belegde vermogen hebben zich conform voorgaand jaar ontwikkeld. De
stijging ten opzichte van begroting wordt veroorzaakt door de ongerealiseerde koerswinst.

9.6 Diverse opbrengsten

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

Opbrengsten IBB 245 316 207
Opbrengstbondsbtaden 131 132 152
Baten Voorgaande Jaren 54 0 187
Overig 368 433 2.331

Diverse Opbrengsten 797 881 2.876

De diverse opbrengsten liggen lager dan begroot. De opbrengst van IBB is lager doordat er voor minder
zaken dan begroot een vergoeding is ontvangen. De afname van de post overige opbrengsten ten opzichte
van voorgaand jaar wordt met name veroorzaakt door het boekresultaat in 2016 van € 2.000k op de verkoop
van het pand.

9.7 Rente inkomsten

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

Rente lnkomsten 8 0 8

Door de lage rente stand zijn de inkomsten gelijk met vorig jaar, ondanks dat het saldo van de liquide
middelen hoger was.
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9.8 Personele lasten

Realisatie Begroting Reabsatie
2017 2017 2016

Salarissen 9.084 9.419 9.031
Sociale lasten 1.419 1.304 1.385
Pensloenlasten 1.177 1.280 1.144
Auto/reis en rblijfkosten 675 722 742
Orige personeelslasten 1.423 701 801

Personeelslasten 13.779 13.426 13.103

2017 2016
Gemiddeld aantal personeelsleden 166 FTE 172 FTE

Waarvan per 31/12/2017 3 FTE deelnamen aan het sociaalplan.

De salariskosten (salarissen en pensioenlasten) zijn binnen de begroting gebleven. De lager uitgevallen
premies voor pensioenen zijn het gevoig van lagero premies dan waar in de begroting tekening moe is
gehouden. Bij de “overige personeelskosten” is echter eon forse overschrijding to zien. Dit wordt vooral
veroorzaakt door de koston t.b.v. inhuur porsoneol. Andorzijds is hot goed dat wat begroot is, ook
daadworkolijk is bonut voor studio en opleiding.

Do bozoldiging aan hot Bostuur, bostaande uit salarissen, ponsioenpromio en sociale laston bodroeg €
651k. Do omvang van hot bestuur was 4,89 FTE.

De koston betreffendo do inhuur van J. van dor Puffe (intern bestuurdor werkorganisatio) zijn all-in. Hier
staat een bosparing van € 131k togenovor in relatie tot do begrote salariskosten ton behoove van
bostuurder workorganisatio.

Do ovorschrijding bij do ovorigo porsonoolskosten wordon veroorzaakt door “inhuur derdon”. Naast do
bestuurdor workorganisatio betreft dit o.a. de intorim-managor Individuolo Belangonbohartiging on extra
monskracht t.b.v. de opzot van hot Serviceburoau. Daarnaast worden hior ook de koston van ingohuurdo
advocaton (garantio-ovoreenkomst met Schollart Advocaton) gebookt on de koston van kadorleden
(adviseurs/vrijwilligers) dio work doon voor de workorganisatio.

Salariskosten Bestuur S. Kruizinga J. de Vries P. Fey L. Schueler J. van der Pub totaal
FTE 1 0.89* 1 1 1 4
Werkzaam in 2017 van 1-1-2017 8-3-2017 1-1-2017 1-1-2017 1-1-2017

tot 30-10-2017 31-12-2017 31-12-2017 31-12-2017 31-12-2017
Salaris md VT/EJU/ otc. 75.233 82.552 106.680 89.016 206.479 559.961
Sociale lasten/pensioenpremie 19.895 20.882 26.124 23.224 70.231

95.128 103.435 132.805 112.240 206.479 650.086
* Met inaanQ van 1 oktobor 2017 heeft J. do Vries do takon waaronomon van do soctorvoorzitter Zorq & Welziln.

9.9 Huisvestingskosten
Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016
Huur 0 0 0
Orige huisstingskoston 3 0 103

Huisvestingskosten 3 0 103

Do huisvestingskosten vallon licht hogor uit dan begroot. Do kosten botroffen nog nagekomoi ktycatie
afstoton van hot pand in Den Haag. Ernst & Young Accountants LLP
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9.10 Afschrijvingskosten

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

Afschrijvingskosten 256 659 498

De afschrijvingskosten vallen lager uit doordat de investering van de Tiberdreef en het flnanciele pakket
volledig afgeschreven zijn. Daarnaast waren de afschrijvingskosten van het pand aan de Carnegielaan in
Den Haag nog begroot. Dit pand is eind november 2016 verkocht, dus in de realisatie van 2017 zijn geen
kosten geboekt.

9.11 Kantoorkosten

Realisatie Begroting Realisatie
2077 2017 2016

Portikosten 156 0 155
Telefoon en Fax 50 92 59
Automatisenngskosten 99 250 142
Overige Kantoorkosten 80 345 87

Kantoorkosten 385 687 442

De kosten zijn lager dan begroot maar redelijk in lijn met de realisatie van 2016. Merkbaar is dat de synergie
voordelen van de fusie (huisvesting op één locatie) nu tot uiting komen.

9.12 Algemene kosten

Realisatie Begrotng Realisatie
2017 2017 2016

Accountant en adieskosten 197 150 260
Faciliteitscontracten 493 547 572
Verenigingskosten 578 913 696
Website 177 170 255
Actiekosten 806 0 11
Orige algeme kosten 787 1.108 920

Algemene Kosten 3.037 2.888 2.714

De accountant en advieskosten zijn hager uitgevallen als gevolg van meerwerk door de accountant bij de
jaarrekeningcontrole.

De verenigingskosten zijn substantieel onder de begroting gebleven. Het budget t.b.v. vergaderkosten is bij
“avenge algemene kosten” verantwootd, dit betreft de kosten van de sectorbesturen en
sectorvergaderingen. Door de acties voor primair onderwijs zijn de kosten ten opzichte van voorgaand jaar
fors gestegen. Deze kosten worden bij de aisluiting in mindering gebracht op de reserve “Kapitaal Actiefonds
CNV Connectief’.
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9.13 kosten Projecten

Realisatie Begroting Realisatie
201 7 2017 2016

Kosten Projecten 1.103 1 028 1.084

Onder deze post zijn, naast de kosten voor projecten, ook de kosten (drukwerk en porti) geboekt voor de
fysieke uitgaven (bladen). Deze kosten liggen in lijn met de begroting. De uitgaven voor de projecten zijn
hoger dan begroot..

9.14 Rente- en bankkosten

Reahsatie Begroting Reahsatie
2017 2017 2016

Rente- en Bankkosten 3 0 8

9.15 Overige lasten & lasten voorgaand boekjaar

Realisatie Begroting Reahsatie
2017 2017 2016

Lasten Voorgaande ]aren 26 0 54
Orige Lasten 0 0 4
Overige lasten & lasten voorgaand boekjaar 26 0 58

De post betreft correctieboekingen van voorgaande jaren of facturen van voorgaande jaren die niet meer in
het betreffende boekjaar verwerkt konden warden.

9.16 Contributie & doorbelastingen CNV Vakcentrale

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

Vaste en Variabele contributie CNV Vakcentrale 2.153 2.262 2.214
Facilitair 1.099 1.062 1.101
SSC P&O 288 205 221
SSC Financien 398 388 384
SSC Id 502 585 641
Info 1.423 1.312 1.563
Contributie & doorbelastingen Vakcentrale 5.864 5.814 6.123

De post “vaste en variabele contributie etc.” betreft ondersteuning en activiteiten die de Vakcentrale voor
CNV Connectief verricht. Dit betreft het bestuurscentrum, de beleids- en communicatie activiteiten,
belastingservice, ledenservice, jubilarissen, vertrouwenspersoon e.d. De doorbelasting vanuit de
Vakcentrale is lager omdat de kosten lager zijn uitgevallen dan begroot.
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De kosten van het Shared Service Center P&O en financiën zijn hoger dan begroot als gevoig van de kosten
van afvloeiingsregelingen van diverse medewerkers.

De kosten van CNV Info zijn hoger door een toename van de inkomende “calls”, voornamelijk als gevoig van
niet begrote ondersteuning bij wervingscampagnes.

9.17 Overige contributies

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

Overige contributie 101 149 196

Dit betreft de contributie aan koepel- en buitenlandse organisaties (CCOOP, CESI, etc.). Voorgaand jaar
zijn de Iidmaatschappen beoordeeld en zijn er een aantal opgezegd, dit effect zet zich voort in 2017.

9.18 Rechtshulp+

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

Rechtshulp + 1.748 1.829 1.578

De kosten van Rechtshulp+ zijn lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat eind 2016 besloten is om
over te stappen van Achmea naar ARAG. De begroting is nog gebaseerd op het geprolongeerde
premiebedrag van Achmea.

9.19 Kosten fusie & sociaal plan

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

Fuspe & Sociaal plan 14 0 366

Kosten voor fusie & sociaal plan zijn lager doordat de periode van sociaal plan afloopt, zie ook de toelichting
bij de reorganisatievoorziening.
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9.20 Mutatie voorzieningen

Reahsatie Begroting Reahsatie
2017 2017 2016

Voorziening Apeldoorn -33 0 -90
Voorziening orig -69 0 -72
Voorziening jubilea 9 0 36
Voorziening reorganisatie -23 0 -14
Mutatie voorziening (7.6) -116 0 -140

Voorziening dubleuze debiteuren -27 0 100

Mutatie voomeningen -143 0 -40

9.21 Resultaatbestemming
Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016
Ontrekking kapitaal actiefonds CNV Connectief -805 0 0
Dotatie kapitaal actiefonds CNV Connectief 122 0 164
Mutatie kapitaal actiefonds CNV Connectief -683 0 164

Ontrekking kapitaal sociaal fonds -19 0 -18
Dotatie kapitaal sociaal tonds 0 0 0
Mutatie kapitaal sociaal fonds -19 0 -18

Ontrekking Iedenweriing en -behoud -199 0 -32
Vrijval IedennAng en -behoud -180 0 0
Mutatie Iedenrving en -behoud -379 0 -32

Ontrekking reserve schoolleiders 0 0 0
Dotatie reser schoolleiders 0 0 11
Mutatie reser schoolleiders 0 0 11

Toevoeging kapitaal 1.555 0 2.055

RsuItaatbesfenvnin 474 0 2.180

Betteft het voorstel tot resultaatbestemming zoals is verwerktin dejaarrekening. In 2017 is er€ 1.023k
onttrokken aan de bestemmingsreserve ter dekking van de gemaakte lasten. Voor een nadere toelichting op
de bestemmingsreserves wordt verwezen naar de toelichting op het elgen vermogen (8.6).
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JO Jaarrekening 2017 enkelvoudig

Mgemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen,
waaronder richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640 ‘organisaties zonder winststreven” en daarmee tevens
volgens BW2, titol 9 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ).

Do grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn voor de geconsolideerde en enkelvoudige
jaarrekeningen gelijk. Derhalve wordt hiervoor verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans
en staat van baten en lasten.

In de toeiichting op do enkelvoudige balans en staat van baten en lasten worden alloen overzichten
opgonomen, die afwijken van de geconsolideerde balans en staat van baton on lasten. Er is een toelichting
opgenomen indien dit noodzakolijk is voor hot inzicht in hot betreffende overzicht. Verder wordt er
kortheidshalve verwezen naar de tabellen en toelichting in de geconsolideerde jaarrekening.

Hot totaal van hot groepsvermogen in do enkolvoudigo balans is lager dan dat van goconsolideerdo balans.
Dit wordt veroorzaakt door hot kapitaal van do stichting Steunfonds. Bij het samenstellen van do
onkolvoudigo balans wordt dit niot moegonomon.
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Enkelvoudige balans CNV Connectief per 31 december 2017

31 december 2017 31 december 2016
Mtiva

Vaste activa

8.1 Immateriële vaste activa 500 0
8.2 Materiële vaste activa 476 563
8.3 Financiele vaste activa 2.055 2.017

Totaal vaste activa 3.032 2.580

Vorderingen en vioftende activa

8.4 Totaal Vorderingen en overlopende activa 1.368 2.18 1

10.1 Liquide middelen 8.301 6.767

Totaal vlottende activa 9.669 8.947

Totaal-generaal 12.701 11.527

31 december 2017 31 december 2016
Passiva

10.2 Elgen vermogen 8.063 7.589

87 Voorzieningen 469 1.096

88 Kortlopende schulden 4.169 2.842

Totaal-generaal 12.701 11.527
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Enkelvoudige staat van baten & lasten CNV Connectief over 2017

ref.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

9.8 Personeelslasten

Totaal organisatiekosten

9.16 Contributie & Doorbelasting Vakcentrale

9.17 Overige contributies

9.18 Rechtshulp +

9.19 Fusie & Sociaal plan

Totale kosten

Saldo Eaten en Lasten

9.20 Mutatie voorzieningen
Resuftaat

Mutatie kapitaal actiefonds CNV Connectief
Mutatie kapitaal sociaal fonds
Mutatie ledenwerving en -behoud
Mutatie reserve schoolleiders
Toevoeqing kapitaal

9.21 Resuftaatbestemming

Jaarrekening 2017 CNV Connectief

26.320 26481 26.271

331 250 2.144

-143 0 -40
474 250 2.184

-683 164
-19 -18

-379 -32
0 11

1.555 2.055
474 0 --

Realisatie Begroting Realisatie
Eaten 2017 2017 2016
Contributies 20.788 20.459 20.781
Werkgeversbijdragen 4.107 4.071 3.877
Vacatiegelden 321 370 355
Contractacthiiteiten 566 920 453
BelegU Vermogen 65 30 64
Diverse Opbrengsten 797 881 2.876
Rente Inkomsten 8 0 8

Totaal Eaten 26.651 26.731 28.415

Realisatie Begroting Realisatie
Lasten 2017 2017 2016

9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15

Organisatiekosten
Huisvesti ngskosten
Afschrijvingskosten
Kantoorkosten
Algemene Kosten
Kosten Projecten
Rente- en Bankkosten
Overige lasten & lasten voorgaand boekjaar

13.779 13.426 13.103

3 0 103
256 659 498
385 687 442

3.037 2.888 2.710
1.103 1.028 1.084

3 0 8
26 0 58

4.814 5.262 4.904

5.864 5.814 6.123

102 149 197

1.748 1.829 1.578

14 0 366
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Toelichting op de enkelvoudige balans CNV Connectief per 31 december 2017

10.1 Liquide middelen

31-12-2017 31-12-2016

Liquide middelen 8.301 6.767

10.2 Eigen vermogen

Kapitaal

Kapitaal Actiefonds CNV
Kapitaal Sociaal Fonds
Ledenwervinq en -behoud
Bestemminqsreserve Schoolleiders

Resultaat
bestemming

2017Stand per 1-1-2017 Stand per 31-12-2017

2536 1.555 4.091

3683 -683 3.000
866 -19 847
379 -379 0
724 124

Totaal elgen vermogen

Jaarrekening 2017 CNV Connectief

5.053 -1.081 3.972

7.589 474 8.063
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17 Overige gegevens
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Controleverkiaring
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12 Bijlagen
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12.1 Begroting

Begroting CNVConnectief 2017 en 2018
(x€ 1.000)

Baton
I Ledencontributies

Ledenaantal

2 Werkgeersbijdragen/ Subsidies
Werkgeersbijdragen/subsidfes
Vacatiegelden
Projecten

3 Academie/ Cursussen
4 Bladen, Diensten en Producten

5 IBB

Adertenties en abonnementen
Diensten en producten

Gewonnen procedures
Juñdische bijstand

6 Interest en rendement
7 Diersen

Totaal Baton
Laen

Salarissen
Reiskosten

Innoaties en projecten
Projecten

17 Oerige lasten (alleen jaarrekening) fusiekosten + SP
Lasten oorgaande jaren
Totoal Laden
Mutatie oorzieningen
Reaultoat

Begroting Realisatie Begroting

2017 2017 2018

20.459 20.788 20.798
118.876 120.705 118.500

4.071 4.107 3.677
370 321 376
265 54 203
920 566 917

132 131 142
77 - 61

45 - 30
271 245 214

30 65 51
91 376 92

26.731 26.651 26.561

11. 562
736
609

8 Personeelskosten

Oeiige personeelskosten
9 Organisatiekosten

Kantoor- & Organisatiekosten
Afschñjing
Huisesting

10 SLAs CNV en uitbesteding
SSC Facilitair - huisesting
SSC Facilitair - ondersteuning
SSC P&O
SSC Financien
SSC ICT
CNV Info

11 Verenigingsorganen en CNV
CNV Conthbutie (Vast en Variabel)
AV, Bestuur, Rt en RvA
Sectorergadeñngen, -bestuur en sectorgr.
Faciliteitscontracten
Schoolleiders
VñjwiIIigersactiiteiten
Bijdrage oenge

12 CoIl. Belangenbehartiging
CBB Algemeen
Actiekosten

13 IBB
Gñffie- en proceskosten
IBB algemeen
Rechtshulp+

14 Academie/ Cursussen
15 Marketing en Communicatie

Bladen/ Communicatie
Marketing/Ledenontwikkeling

16 Connectief

12,003

722
407

1.082

659

641
421
205
388
585

1.312

2.262
70

913
547
182

149

294

26
112

1.629

103

830
643

95

11.680

675
1.327

867
256

3

644
455
288
398
502

1.423

2.153
74

721
493

101

96
806

14
9

1.748
21

759
582

180

43

866
340

647
291
124
382
619

1.474

2.147
82

931
558

75
100

300
300

128
1.673

92

936
436

500

I I

26.480 26.320 25.910
-143

2511’ 4741 6511
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Euclideslaan 1 Fax: +31 88 407 30 30
3584 BL Utrecht, Netherlands eycom
Postbus 3053

Building a better 3502 GB Utrecht, Netherlands

Het bestuur van CNV Connectief
T.a.v. mevrouw S. Kruizinga
Tiberd reef 4
3561 GG UTRECHT

Utrecht, 7juni 2017 AEKS-AN4ALJ/hdb

Geachte mevrouw Kruizinga,

Bijgaand ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2016, voorzien van onze
controleverkiaring d.d. 7juni 2017.

Tevens zenden wij u één los exemplaar van bovengenoemde controleverkiaring. Wij bevestigen u
akkoord te gaan met het opnemen van deze controleverklaring in exemplaren van de geconsolideerde
jaarrekening 2016, die overeenkomen met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar.

Wij hebben een exemplaar van de controleverkiaring voorzien van een originele handtekening.
Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief. Het andere exemplaar van de controleverklaring is
voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder
persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van de controleverkiaring gebruik te
maken van het exemplaar van de controleverkiaring dat niet is voorzien van een persoonlijke
handtekening.

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat een afschrift van onze controleverklaring zonder
persoonlijke handtekening zoals opgenomen in de Overige gegevens van de bijgaande — door ons
gewaarmerkte — stukken wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte geconsolideerde jaarrekening
ongewijzigd wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Openbaarmaking van de
controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze geconsolideerde jaarrekening.

Indien u deze geconsolideerdejaarrekening en de verkiaring opneemt op internet, dient u te waarborgen
dat de geconsolideerde jaarrekening goed zijn afgescheiden van andere informatie op de internetsite.
Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de geconsolideerde jaarrekening in niet-bewerkbare
vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de
geconsolideerde jaarrekening verlaat (“U verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde
geconsolideerde jaarrekening”).

Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House under registratienummer
0C335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt your een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst &
Young Accountants LLP is statutair gevestigd te 6 More London Place, London, EEl 2DA, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan boompjes 256, 3011 XZ Rotterdam,
Nederland en is geregistreerd bij de damer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamhedeo zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een
beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.
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Onze machtiging om de controleverkiaring openbaar te maken wordt gegeven onder de condities zoals
die zijn beschreven in de bijgevoegde bijiage Openbaarmaking van controleverkiaringen.

Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,
Ernst & Young Accountants LLP

drs. M . e Hair RA

Paraat voor waarmerkinsdoeIeinden:},4J4

Bijiagen: voor identificatie gewaatmerkte geconsolideerde jaarrekening
ondertekende controleverkia ring ten behoeve van archief
“was getekend” controleverkiaring behorende bij openbaar te maken stukken
informatieblad Openbaarmaking van controleverkiaring
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Buildingabetter
3502 GB Utrecht, Netherlands

Controleverkiaring van de onafhankeNjke accountant
Aan: bet bestuur van CNV Connectief

Verkiaring over de jaarrekening 2016
Ons oordeet
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van CNV Connectief te Utrecht
gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening.

Naar ons oordeel:
geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
bet vermogen van CNV Connectief op 31 december 2016 en van het resultaat en de kasstromen
over 2016, in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 voor Organisatie
zonder winststreven;
geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
bet vermogen van CNV Connectief op 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in
overeenstemming met tie Richtijn voor de Jaarversaggeving 640 voor Organisaties zondet
winststreven.

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:
de geconsolideerde balans per 31 december 2016;
de volgende overzichten over 2016: de geconsolideerde winst-en-verliesrekening en het
geconsolideerde kasstroomoverzicht;
de toelichting met een overzicht van de belangrijke grondsiagen voor financiële versiaggeving en
overige toelichtingen.

De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit:
de enkelvoudige balans per 31 december 2016;
de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2016;
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondsiagen voor financiële versiaggeving en
andere toelichtingen.

Verkaring over de in het rapport opgenomen andere
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverkiaring daarbij, omvat het rapport andere informatie, die
bestaat uit:

het bestuursverslag;
de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 voor Organisaties
zonder winststreven is vereist.

Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgeticht saar bet recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer
0C335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wnrdt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennnot van Ernst & Young Accnuntants LLP. Ernst &
Young Accountants LLP is statutair gevestigd teb Mnre Lnsdon Place, London, Shi 2DA, Verenigd Koninkrijk, heeft hoar hnofdvestiging aan Bnnmpjes 258. 3011 nZ Rntterdam,
Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Knnphandel Rotterdam nnder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene vnnrwaarden van toepassisg, waarin een
beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.
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Wij hebben de andete informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 640 voor Organisaties zonder winststreven en 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, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 640 voor Organisaties zonder winststreven.

Beschrijving van verantwoordefijkheden voor de jaarrekeninq
Dc 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 CNV Connectief zoals veteist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan 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
oord eel.

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de RaaU van Toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 voor Organisaties zondet
winststreven en voor het opstellen van het bestuursverslag in overeenstemming met de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 640 voor Organisaties zonder winststreven. In 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 zondet afwijkingen van materieel belang als gevoig van
fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur atwegen of de organisatie in staat is om haar
werkzaamheden in continulteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuIteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beeindiging het enige realistische alternatiet is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuIteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
vetsiaggeving van de organisatie.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekeninq
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor bet door ons at 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 touten en traude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van traude ot 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 beInvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van bet effect van ondetkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole protessioneel-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 identiticeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of traude, bet in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en bet verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is bet risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, vaisheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
bet 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 organisatie;
bet evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en bet
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
bet vaststellen dat de door bet bestuur gebanteerde continuIteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens bet op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigbeden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar
bedrijfsactiviteiten in continulteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacbt in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelicbtingen 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 controleverkiaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continulteit niet anger kan
handbaven;
bet evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelicbtingen;
bet evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
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Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de signiticante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
signiticante tekortkomingen in de interne beheersing.

Utrecht, 7juni 2017

Ernst & Young Accountants LLP

Hair RA
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1 Condities
De machtiging om de controleverkiaring openbaar te maken wordt
gegeven onder de volgende condities:

Indien na het verlenen van deze machtiging feiten en
omstandigheden bekend worden die van essentiële betekenis
zijn voor het beeld dat de jaarrekening oproept, is nader overleg
met de accountant noodzakelijk.
De machtiging heeft bet rekking op het opnemen van de
controleverkiaring in bet ten behoeve van de algemene
vergadering uit te brengen versiag, waarin 00k de opgemaakte
jaarrekening wordt opgenomen.
De machtiging beef t ook betrekking op bet opnemen van de
controleverkiaring in bet bij het handeisregister te deponeren
versiag, mits de behandeling van de jaarrekening op de
algemene vergadering niet tot aanpassing leidt.
De voor deponering bij het handeisregister bestemde
jaarrekening waarin op grand van artikel 2:397 3W
vereenvoudigingen zijn aangebracht, dient te zijn ontleend aan
de door de algemene vergadering vastgestelde jaarrekening.
Een concept van deze voor deponering dii het handeisregister
bestemde jaarrekening dient aan ons ter inzage te warden
gegeven.

‘ Oe controleverkiaring kan oak warden toegevoegd indien de
jaarrekening op elektronische wijze, bijvaorbeeld op internet,
wordt openbaar gemaakt. Deze jaarrekening dient de valledige
jaarrekening te zijn en deze dient goed te zijn afgescheiden van
andere gelijktijdig elektranisch openbaar gemaakte infarmatie.

i Indien de reeds openbaar gemaakte jaarrekening wardt
opgenomen in een ander stuk dat zal warden openbaar
gemaakt, is voor bet apnemen van de contraleverkiaring daarbij
opnieuw toestemming van de accountant nodig.

2 Thelichting op de condities
2.1 Raad van cammissarissen en raad van bestuur
De accountant zendt zijn cantroleverkiaring doorgaans aan de raad
van cammissarissen en de raad van bestuur. Dit is in
overeenstemming met Baek 2 van bet Burger[ik Wetboek (3W) dat in
artikel 393 onder meer zegt: “De accountant geeft de uitslag van
zijn onderzoek weer in een verkiaring”. “De accountant brengt
omtrent zijn onderzoek versiag uit aan de raad van commissarissen
en aan bet bestuur.”

2.2 Algemene vergaderinq
Openbaarmaking van de controleverkiaring is slechts toegestaan na
uitdrukkelUke toestemming van de accountant. In dit kader wordt
onder openbaarmaking verstaan bet beschikbaar stellen voor bet
publiek. dan wel aan een zodanige kring van persanen dat deze met
bet publiek gelijk is te stellen. Verspreiding onder aandeelhouders
c.q. leden valt ook onder dit begrip openbaar maken, zadat voor bet
opnemen van de controleverkiaring in bet versiag dat aan de
algemene vergadering wordt uitgebracbt macbtiging van de
accountant nodig is.

2.3 Controleverklaring plus verantwoording
De macbtiging beeft betrekking op publicatie in bet versiag waarin
tevens is opgenomen de jaarrekening waarop de controleverkiaring
betrekking beeft. Deze conditie stoelt op de beroepsregels die
zeggen dat bet de accountant verboden is toestemming te geven tat
openbaarmaking van zUn verkiaring anders dan tezamen met de
verantwoording waarop die verkiaring betrekking heeft. De
accountant zal oak altijd de avenge inhoud van bet versiag willen
zien, omdat bet hem niet toegestaan is toestemming tot
openbaarmaking van zijn verkiaring te verlenen indien door de
inhoud van de gezamenlijk openbaar gemaakte stukken een onjuiste
indruk omtrent de betekenis van de jaarrekening wordt gewekt.

2.4 Gebeurtenissen tussen datum controleverkiaring en
algemene vergadening

Aandacht dient geschonken te warden aan bet feit dat zich tussen de
datum van de controleverkiaring en de datum van de algemene
vergadering waarin omtrent de vaststelling van de jaarrekening
wordt beslist, feiten of amstandigheden kunnen voordoen die van
essentikie betekenis zijn voor bet beeld dat de jaarrekening oproept.
De accountant dient namelijk op grond van COS 560
controlewerkzaamheden te verrichten die er op gericht zijn
toereikende controle-informatie te verkrijgen dat alle gebeurtenissen
voor de datum van de controleverkiaring die aanpassing van of
vermelding in de jaarrekening vereisen, zijn gesignaleerd.

Indien de accountant gebeurtenissen ter kennis komen, die van
materikie betekenis kunnen zijn voor de jaarrekening. dient de
accountant te overwegen of die gebeurtenissen juist zijn verwerkt en
toereikend zijn vermeld in de toelichting bij de jaarrekening. Als de
accountant tussen de datum van de controleverkiaring en de datum
dat de jaarrekening openbaar wordt gemaakt, kennis neemt van een
feit dat de jaarrekening materieel zou kunnen beInvloeden, dient de
accountant te beoardelen of de jaarrekening moet worden gewijzigd,
de kwestie te bespreken met de leiding en te handelen zaals op
grond van de omstandigheden noodzakelijk is.

2.5 Handelsreqister
De jaarrekening wordt (bij onder titel 9 3W2 vallende rechtspersonen
samen met bet jaarverslag en de avenge gegevens) overgelegd aan
de algemene vergadering. De algemene vergadering beslist over de
vaststelling van de jaarrekening. Pas na de vaststelling van de
jaarrekening door de algemene vergadering is sprake van een
vennootscbappelijke jaarrekening. Deze jaarrekening zal in de regel
in ongewijzigde vorm warden vastgesteld. Aan de
vennootschappelijke jaarrekening moet als onderdeel van de avenge
gegevens de controleverkiaring warden taegevoegd. De tekst
hiervan is normaal gesproken identiek aan de eerder afgelegde
controleverkiaring. Het is de vennootschappelijke jaarrekening die
samen met bet jaarverslag en de avenge gegevens dii bet
handeisregister wordt openbaar gemaakt. Onder de overige
gegevens behaort dan te zijn opgenomen de controleverkiaring die
behoort dii de volledige jaarrekening. Indien de behandeling van de
jaarrekening op de algemene vergadering niet tat aanpassing leidt,
kan de controleverkiaring worden toegevoegd aan de door de
algemene vergadering vastgestelde jaarrekening en bij tijdige
deponering van bet versiag ten kantore van bet handeisregister als
onderdeel van dit versiag warden openbaar gemaakt.

2.6 Openbaarmakinq op andere wijze
De jaarrekening kan oak warden openbaar gemaakt op andere wijze
dan door deponering bij bet handeisregister. De controleverkiaring
kan oak dan warden toegevoegd, mits bet gaat am openbaarmaking
van de volledige jaarrekening. Indien een deel van een jaarrekening
dan wel een verkarte jaarrekening openbaar wordt gemaakt, is bet
niet toegestaan dat daarbij enigerlei door de accountant gegeven
mededeling wordt openbaar gemaakt, tenzij:
a. hij tot bet oordeel is gekomen dat in de gegeven

omstandigheden bet desbetreffende stuk toereikend is; of
b. op grand van wettelijke voorschriften met openbaarmaking van

bet desbetreffende stuk kan worden volstaan.
Indien niet de valledige jaarrekening wordt openbaar gemaakt, is
nader overleg met de accountant noadzakelijk. Bij bet opnemen van
de jaarrekening en de controleverkianing op internet dient
gewaarborgd te warden dat de jaarrekening goed is afgescheiden
van andere infarmatie op de internetsite. De scheiding kan
bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarrekening in niet-bewerkbare
vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een
waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarrekening verlaat.

2.7 Opnemen in een ander stuk
Indien de reeds openbaar gemaakte jaarrekening wordt opgenomen
in een ander stuk dat zal warden openbaar gemaakt, is sprake van
een nieuwe openbaarmaking en is opnieuw toestemming van de
accountant nodig. Een voorbeeld van deze situatie is de publicatie
van een emissieprospectus met daanin opgenomen de jaanrekening,
nadat dezelfde jaarrekening tezamen met de andere jaarstukken is
gedeponeend bij bet handeisregister. Voon elke nieuwe
openbaarmaking is dus opnieuw toestemming van de accountant
nodig.

2.8 Gebeurtenissen na de algemene vengadering
Indien na de vaststelling van de jaarrekening feiten en
omstandigheden bekend zijn geworden waardoar de jaanrekening
niet langer bet wettelijk vereiste inzicht geeft, moet niettemin de bij
de vastgestelde jaannekening afgegeven controleverkianing warden
gehandhaafd, evenals de dii bet handeisnegister neergelegde
controlevenklaning. In dat geval dient de rechtspersoon over deze
feiten en amstandigheden een mededeling bij bet handeisregister te
depaneren, voarzien van een contnoleverklaring. Dok in deze situatie
is nader ovenleg met dv accountant noodzakelijk.

Openbaarmakinq van controleverkiarinqen
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1 Bestuursvers!ag

Voor een uitgebreider versiag van de activiteiten van CNV Connectief wordt verwezen naar het algemeen
jaarverslag 2016.

Vereniging

Uit de statuten

NAAM EN ZETEL
Artikel I
1. De vereniging draagt de naam CNV CONNECTIEF.
2. De vereniging is gevestigd te Utrecht.
3. De vereniging is ontstaan ult de fusie tussen de vereniging CNV Onderwijs, gevestigd te Utrecht en

CNV Publieke Zaak, gevestigd te “s-Gravenhage.

GRONDSLAG EN DUUR
Artikel 2
1. De vereniging laat zich bij haar handelen inspiteren door het christelijk-sociaal gedachtegoed.
2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL
Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel:
a. Het behartigen van de materiele en immateriële, collectieve en individuele belangen van haar eden;
b. De sub a. genoemde belangenbehartiging vindt onder andere plaats door middel van het afsluiten van

Collectieve Arbeids Overeenkomsten (CAOs) en sociale plannen;
c. het bieden van een platform op thema’s in en random werk en inkomen;
d. het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke rol van de sectoren waarin de eden werkzaam

zijn;
e. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.

Doelstellingen CNV Connectief

De doelstellingen van CNV Connectief zijn:
• Het bouwen van een vakvereniging die zich richt op voormalige, huidige en toekomstige werknemers in

het publiek-maatschappelijk domein.
• Daarbij verbindingen te (laten) creëren tussen eden en niet leden, zowel binnen de sectoren als door de

sectoren heen. Kortom, de mogelijkheden te scheppen voor het ontstaan van communities. De mensen
in het domein zijn leidend in de sturing.

• Het bijdragen aan de innovatie van de vakbeweging in de brede zin.
• Door middel van de grotere massa (meer dan 126.000 leden) meer invloed te hebben in de politiek en

de polder en op deze man ier meer te kunnen bereiken voor de eden.
• Door het samenvoegen van twee werkorganisaties efficiencyvoordelen te behalen. De opbrengsten

warden geInvesteerd in de innovatie van de nieuwe vakvereniging.
• De kwaliteit van de individuele en collectieve belangenbehartiging te behouden (klassieke

vakbondstaken).
• Zich naast deze ‘klassieke vakbondstaken’ te richten op de beroepsinhoud en de kwaliteit van het

beroep en de organisatie van het publieke domein.

2016 was het eerste volledige jaar waarin de volledige organisatie aan de Tiberdreef in Utrecht gehuisvest
was, nadat op 1 december 2015 de beide werkorganisaties zijn samengevoegd.
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Samenstelling Bestuur en Raad van toezicht

Bestu ur

Het Bestuur van de CNV Connectief bestaat statutair uit vijf eden.
De leden van het Bestuur worden door de Algemene Vergadering gekozen. Het Bestuur heeft
als primaire taak het besturen van de vereniging, is als zodanig eindverantwoordelijk en
verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering over het gevoerde beleid. Het
Bestuur is specifiek belast met:

- voorbereiding en uitvoering van het door de Algemene Vergadering vast te stellen beleid
- zorg voor de beleidsontwikkeling van de bond
- bewaking van het functioneren van de verenigingsstructuur
- het onderhouden van contacten met de CNV Vakcentrale, collega-vakbonden in binnen- en

buiten land, evenals met werkgeversorganisaties, politiek en overheid

Het Bestuur van CNV Connectief bestond in 2016 ult de volgende leden:
- Helen Adriani, voorzitter (afgetreden per 15 september 2016)
- Pieter Oudenaarden, secretaris/penningmeester fafgetreden per 1 januari 2017)
- Suzanne Kruizinga, lid en sectorvoorzitter Zorg & Welzijn
- Joany Krijt, lid en sectorvoorzitter Onderwijs (afgetreden per 1 februari 2016)
- Patrick Fey, lid en sectorvoorzitter Overheid & Publieke Diensten
- Loek Schueler, lid en sectorvoorzitter Onderwijs (benoemd per 14 september 2016)
- Josine Westerbeek, wnd. voorzitter (1 juHI3l december 2016)

In 2016 zijn 3 bestuursleden vertrokken. Dit betrof Joany Krijt (sectorvoorzitter Onderwijs), Helen Adriani
(voorzitter) en Pieter Oudenaarden (bestuurder werkorganisatie en secretaris/Penningmeester).
Loek Schuelet is de nieuwe sectorvoorzitter Onderwijs. T.b.v. de werkorganisatie is een (niet statutaire)
interim bestuurder aangetrokken: Jos van der Putte. De aanstelling is tot 1 juli 2017. Op 8 maart 2017 is de
nieuwe voorzitter, Jan de Vries, benoemd door de Algemene Vergadering.
In verband met het vertrek van Helen Adriani is Josine Westerbeek bereid gevonden om de functie van
voorzitter Connectief waarte nemen van 1 juli tIm 31 december 2016.

De rechtspositie en beloning van het Bestuur is vastgelegd in een aparte rechtspositieregeling. Deze is in
materiele zin “cao-volgend”. Een nadere specificatie van de beloning in 2016 is opgenomen in de toelichting
op de staat van baten en lasten.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht is samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de
doelstelling en met een spreiding van deskundigheid en vaardigheden. Zij hebben tot taak integraal toezicht
te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen CNV Connectief.

De Raad van Toezicht van CNV Connectief bestond in 2016 uit de volgende leden:
- Marianne Luyer, voorzitter
- Eric van Lingen
- Ria Braspenning
- Gerard Koelemij
- Ferry Houterman

Ter identificatie
Ernst & Young Accountants LLP

Jaarrekening 2016 CNV Connectief

E‘‘BuiIding a better
working world



Algemeen versiag
In 2016 is verder gewerkt aan het inrichten van de vereniging, mn. de sectorbesturen en -groepen.
De sectorbesturen zijn benoemd en geInstalleerd. Daarnaast zijn de sectorgroepen samengesteld.

Werkorganisatie
In 2016 zijn 2 managers vertrokken. In mel de manager Collectieve Belangenbehartiging en in december de
manager Marketing & Communicatie en Ledenadministratie. Voor beide vacatures is een interim oplossing
ingezet.
In 2016 zijn de gesprekken met de bonden m.b.t. een nieuwe 2 jarige cao t.b.v. CNV Connectief succesvol
afgerond. De leden hebben met de nieuwe cao ingestemd. De nieuwe cao zal per 1 april 2017 worden
geImplementeerd (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017).
2016 was het eerste volledige jaar van de samengevoegde werkorganisaties van beide fusiebonden. De
activiteiten waren vooral gericht op het integreren van werkprocessen en het verder uitwerken en gestalte
geven aan de ondersteuning van de vereniging. Hierbij is de inbreng van de diverse verenigingsorganen
nadrukkelijk gevraagd en meegenomen.
In februari heeft een tiental medewerkers aangegeven aisnog gebruik te willen maken van het Sociaal Plan
per 1 maart 2016. Dit betrolvooral medewerkers van de afdeling lBS. Hiermee heeft (opnieuw) veel kennis
en ervaring de (werk)organisatie verlaten.

Ontwikkelingen

Overheid en Publieke Dienstverlening
Voor CNV Overheid & Publieke Diensten is 2016 een enerverend jaar geweest. We hebben diverse
afspraken kunnen maken voor onze eden en overige werknemers bi] de verschillende overheidsdiensten en
de bedrijven in de publieke dienstverlening, zowel rechtspositioneel als bijvoorbeeld ook rond behoud van
werkgelegenheid.

Si] de Belastingdienst is een vertrekregeling afgesproken, welke vervolgens veel in de publiciteit is geweest.
In politiek Den Haag zijn kritische woorden gevallen over deze regeling. Maar met door de constructieve
opstelling van CNV Overheid bij het afsluiten van deze vertrekregeling hebben we bijgedragen aan de
continulteit van de belastinginning in Nederland.

In 2016 is het eerder afgesloten loonakkoord verder uitgewerkt in de vorm van een Ioonsverhoging voor
gemeente- en rijksambtenaren van 3 procent en nog enkele andere afspraken.

Er lag een kabinetsvoorstel in de Tweede Kamer om de komende jaren een heel aantal gevangenissen te
sluiten. Een afnemend aantal gevangenissen zou dit noodzakelijk maken. CNV Overheid heeft samen met
de andere bonden met succes tegen deze sluiting van gevangenissen geprotesteerd. Si] het debat hierover
in de Kamercommissie Veiligheid & Justitie waren een enorm aantal gevangenisbewaarders afgekomen,
waardoor zelfs een extra zaal voor niet genoeg was om iedereen het debat te laten volgen.

Bij PostNL heeft een aantal keren een dreigende buitenlandse overname gespeeld. CNV Publieke Diensten
heeft namens de eden hiertegen geprotesteerd. Tot nu toe is het nog niet tot een overname van PostNL
door een buitenlandse speler gekomen.

CNV Overheid & Publieke Diensten zoekt steeds meer naar innovatie van het cao-traject. In 2016 is in alt
verband veel energie gestoken in co-creatie bij het voortraject tot de cao-onderhandeling bij gemeenten en
provincies.

Een van de meest in het oog springende acties in 2016 waren de maandenlange acties bij de
brandweerkorpsen door het hele land. Daar is gestreden voor een fatsoenlijke pensioenleeftijd voor de
eden. Door de veelal ludieke en publieksvrienaelijke actievormen heeft dit veel publiciteit opgeleverd, zowel
voor CNV Overheid als ook voor het mode maar zware beroep van brandweerman/-vrouw.

In 2016 is uiteindelijk toch nog vrij onverwacht besloten om tot normalisering van de rechtspositie van
ambtenaren over te gaan. CNV Overheid heeft tijdens de wetsbehandeling in de Eerste Kam
ingezet op het behoud van een fatsoenlijke rechtspositie van honderdduizenden werknemers nEct countants LLP
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sector binnen het kader van de voorgestelde wetgeving. Bij de verdere uitwerking in de komende jaren van
de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zullen we dit moeten blijven bewaken.

CNV Overheid & Publieke Diensten is een van de partners binnen het A+O lands Rijk. In dat verband
hebben we een substantiële inhoudelijke bijdrage geleverd aan de succesvolle summerschool dit fonds.
Daarmee hebben we CNV Overheid & Publieke Diensten onder de aandacht van betrokken rijksambtenaren
kunnen brengen, wat goed is voor onze profilering.

Tot slot zijn in 2016 door de inzet van CNV Overheid & Pub lieke Diensten diverse nieuwe caos tot stand
gekomen, waaronder voor SW-bedrijven, Postbezorgers, KPN, gemeenten en de productie- en
Ieveringsbedrijven (PLB).

On derwijs
CNV Onderwijs heeft in 2016 cao’s afgesloten in alle grate onderwijssectoren. Centraal daarbij stonden
onder andere het vastleggen van de afspraken uit het loonruimteakkoord in de cao (verhoging van de
lonen), de reparatie van de ‘NW en herziening van de bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen. Qok
speelde in het primair onderwijs de situatie random invallers een grate rol. Kwaliteit en continuIteit van
lessen zijn belangrijk, maar invallers mogen niet de dupe van de onzekerheid op de arbeidsmarkt worden.
Daarom pleit CNV Onderwijs voor bovenschoolse invalpools, waardoor scholen gezamenlijke kunnen
optrekken en invallers meet zekerheid kunnen bieden.

CNV Onderwijs is oak actief geweest in de regio’s met sociale plannen, bestuurders waren lid of voorzittet
van de jury van een regionale onderwijsprijs en verrichtten andere activiteiten voot leden. Daatnaast is CNV
Ondetwijs actief geweest in de politieke arena. ben het kabinet de begtotingen presenteerde, stelde het
bezuinigingen voor op onderwijs. Mede dankzij het felle verzet van CNV Onderwijs zijn deze bezuinigingen
teruggedraaid. Qok heeft CNV Onderwijs de problematiek rondom schaduwonderwijs aangekaart. Op
initiatief van CNV Onderwijs heeft de vaste commissie voor onderwijs van de Tweede Kamer hierover een
hoorzitting georganiseerd.

Op het gebied van media, politiek, ambtelijke en bestuurlijke overlegtafels en ledenactiviteiten heeft CNV
Onderwijs zich actief bezig gehouden met: meer mannen voor de klas, passend onderwijs, de beloofde 50
miljoen euro voor OOP’ers, extra handen in de klas (denk aan MBO-geschoolde onderwijsassistenten),
regeldruk, lente- en zomerscholen (waarbij opnieuw is vast komen te staan dat deze interventies succesvol
zijn in het terugdringen van zittenblijven en dat zij leraren in het VO de kans bieden maatwerk te leveren) en
agressie. Op het gebied van werkdruk heeft CNV Onderwijs een enquete uitgezet onder de eden en heeft
voor deze ptoblematiek uitgebteid aandacht gevraagd in de media en richting de bewindspersonen OCW.
Daarbij heeft CNV Onderwijs wederom gepleit voor meet handen in de klas.

Zorg & Welzijn
Eind maart kregen 12.000 medewerkers in de thuiszorg (TSN) hun ontslag. Een deel hiervan is in de ‘NW
beland, en een deel is overgenomen door andere thuiszorgorganisaties.
CNV Zorg & Welzijn kreeg signalen dat deze thuiszorgorganisaties op allerlei manieren cao-afspraken
omzeilen.

Eind april opende CNV Zorg & Welzijn daarom het meldpunt waarnaar medewerkers hun nieuwe contract
konden opsturen. Zichtbaar werd dat werkgevers zorgondernemers meteen de randen van het toegestane
opzoeken: medewerkers ontvangen 20 procent minder loon, er wordt maximale flexibiliteit gevraagd tegen
een minimaal aantal vaste uren, er worden toch nuluren-contracten aangeboden of mensen gaan van schaal
15 naarschaal 10.

Dankzij de reacties bij het meldpunt kon CNV Zorg & Welzijn dit probleem - en oplossingen en initiatieven
voor mensen werkzaam in de thuiszorg, zoals een keurmerk voot zorgaanbieders, pilot voor integrale
zorgfuncties - bij de palitiek aan de orde stellen. CNV Zorg & Welzijn is verheugd dat deze in het plenair
debat over het faillissement van TSN op 19 mei zo veelvuldig aan de orde kwamen.

Wij voelen ons gesterkt in onze aanpak en gaan onverminderd door: Ter identificatie
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Jaarrekening 2016 CNV Connectief — a

E‘Buildinq a better
working world



1. We blijven strijden met werkgevers en politiek voor betere contracten volgens de cao.
2. We proberen degenen die in de thuiszorg werken te coachen en te begeleiden naar andere banen.
3. We denken in oplossingen en jagen vernieuwing aan in de vorm van pilots.

Vernieuwing arbeidsvoorwaarden
CNV Zorg & Welzijn wil van traditionele cao’s naar collectief raamwerk met ruimte voor individueel
maatwerk.
Dit is samen met sectorbestuur Zorg & Welzijn vertaald in een innovatieagenda.

Sterk in je werk, zorg voor jezelf
Het project “Sterk in je werk” heeft als doel: kwetsbare groepen helpen goed voor zichzelf te zorgen flu werk
verandert en verdwijnt.
Samen met een ervaren loopbaanadviseur in zorg en welzijn wordt aandacht besteed aan de individuele
situatie en de medewerker geholpen am dit aan de werkgevers te laten zien.

Financieel beleid en positie
2016 stond het verder uitbouwen van de vereniging en het realiseren van de integratie van de beide
werkorganisaties centraal. De begroting 2016 was de eerste geIntegreerde begroting van CNV Connectief.
Het financiële beleid over 2016 stond vooral in het teken van het binnen de begroting blijven van de
exploitatie en het financieren van het Sociaal Plan. Door de extra salariskosten van de boventalligen kwam
er meer druk dan gewoonlijk op de liquiditeit te staan. Er waren voldoende liquide middelen voorhanden om
de extra kosten te kunnen dragen.
Door de verkoop van het pand van voormalig CNV Publieke Zaak in Den Haag is de liquiditeitspositie sterk
verbeterd (+ € 1.330k). Cok de vermogenspositie is hierdoor verbeterd, als gevolg van de boekwinst (+ €
2.000k). Vanwege de verbeterde liquiditeits- en vermogenspositie verwacht het Bestuur de komendejaren
geen financieringsbehoefte te hebben.

Tegenvallers
In 2016 hebben 10 collega’s alsnog geopteerd voor hetSociaal Plan. Datwaren er meer dan voorzien.
Omdat de kosten hiervan bekend waren voordat de jaarrekening 2015 afgerond werd, konden deze (extra)
kosten nog in de voorziening Sociaal Plan worden meegenomen, zodat deze niet op de exploitatie van 2016
drukten.
Daarnaast is in 2016 afscheid genomen van de manager CBB en de voorzitter. De hiermee gemoeide
kosten (advocaat- en afvloeiingskosten) waren onvoorzien. Eind 2016 is tevens de manager Marketing &
Communicatie vertrokken. Hieraan zijn geen verdere kosten verbonden omdat geen ontslagvergoeding is
betaald.
De ledendaling was groter dan verwacht. Daar waar de begroting nog uitging van gemiddeld 124.073 bleek
het aantal eden per 31 december2016 uitgekomen op 120.717. Hetgemiddelde ledental over 2016 is
122.437. Dat resulteert in lagere contributie opbrengsten.
Het resultaat met betrekking tot contractactiviteiten Academie is achtergebleven ten opzichte van de
begroting als gevolg van ziekte van trainers, inzet voor trainers voor interne werkzaamheden en (tijdelijk)
beperkte ontwikkel- en acquisitiecapaciteit. Cm die laatste reden zijn campagnes die voor de sectoren
Overheid en Publieke Diensten en voor Zorg en Welzijn niet uitgevoerd. Daarnaast heeft een
boekhoudkundige verschuiving van opbrengst naar 2017 plaatsgevonden.

Meevallers
In 2016 is een deel van de ruimte in het pand in Apeldoorn onderverhuurd. Dat is ook in 2017 nog het geval.
Dit zorgt voor vrijval in de hiertoe genomen voorziening.
Ondanks dat de totale formatie van de werkorganisatie stabiel is gebleven vallen de salariskosten in 2016
lager uit. Reden hiervoor is dat de loonkosten van de nieuwe medewerkers over het algemeen lager liggen
dan de kosten van de vertrokken medewerkers.
In november 2016 heeft het transport van het in 2015 verkochte pand in Den Haag plaatsgevonden. De
substantiële boekwinst en de geinde liquiditeiten hebben de financiele situatie (zowel op korte als op lange
termijn) sterk verbeterd.
Bij de huisvesting van de beide werkorganisaties aan de Tiberdreef is gekozen voor een (sen -op.en
kantoorstructuur. Hierdoor kon flink bespaard worden op de vierkante meters en werkplekken fl! ntificatie
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gevolg dat de oorspronkelijk geplande 4 verdieping niet benut hoefde te worden. Dit heeft een substantiele
besparing op de huisvestingskosten opgeleverd.

Ondanks bovengenoemde tegenvallers kan gesteld worden dat de kosten m.b.t. de reguliere bedrijfsvoering
in het algemeen binnen de begroting zijn gebleven. De financiële huishouding is onder controle en stabiel. Er
zijn vanuit de normale exploitatie geen verrassingen geweest in 2016. Op diverse begrotingsposten is zeus
een onderbesteding gerealiseerd.

Resultaat
Het resultaat van 2016 is €2.1 80k positief. Een sterke verbetering t.o.v. 2015 (-I- € 4.196k).
Het resultaat in 2015 werd sterk negatief beInvloed door de voorziening t.b.v. fusiekosten (€ 3.1 45k), terwijl
in 2016 de verkoop van het pand in Den Haag een gunstige invloed heeft gehad.

Ioekomst
De daling van de inkomsten zet door. Door de structurele daling van de Iedenaantallen staan de contributie
opbrengsten blijvend onder druk. Daarnaast neemt het volume van de subsidies en de werkgeversbijdragen
af.
Dit resultaat is mede behaald door een goede en degelijke control op de (eigen) kosten.
Zorgpunt blijven de toenemende kosten van de Vakcentrale (mn. de SSC’s). Op bestuurlijk niveau vinden
hierover regelmatige besprekingen plaats. In de begroting van 2017 zijn taakstellende afspraken gemaakt
over besparingen bij de VC.

2016 was een turbulent jaar. De bestuurswisselingen hebben veel tijd en energie gevergd en hebben de
organisatie onder druk gezet. Met het benoemen van een (interim) bestuurder werkorganisatie en een
nieuwe voorzitter verwacht het Bestuur in 2077 de organisatie in rustiger vaarwater te loodsen.
Het Bestuur streeft onverkort naar een stabiele situatie, ondersteund door een prudent en toekomstgericht
financieel beleid. Dit betekent financieel strak aan de wind varen aan de ene kant en door keuzes te maken
investeren in vernieuwing.

In 2017 zal tevens het treasurybeleid tot stand komen, ondersteund door een beleggingsstatuut. Hierin zal
het Bestuur de beleggingsstrategie en begrotingsdoelstellingen voor de Iangere termijn formuleren en
borgen.

Risk Management
Het CNV hanteert het CNV Risk Management Framework om haar risico’s te analyseren en te beheersen.
Met behuip van dit risico management systeem worden de risico’s geInventariseerd, gerubriceerd,
geanalyseerd en wordt de omvang van het risico ingeschat (kans x impact).

De activiteiten zijn erop gericht cm de belangen van de eden te behartigen. Dit wordt onder andere gedaan
door middel van beleidsbeInvloeding van werkgeversorganisaties, de Iandelijke en regionale politiek en door
middel van collectieve en individuele belangenbehartiging.

Om de continuIteit van de dienstverlening aan haar leden te kunnen waarborgen wordt risicomanagement
door het Bestuur erkend als een belangrijk stuurinstrument. Bij de identificaties van de voornaamste risico’s
en onzekerheden, de beschriving van de beheersings-maatregelen en de impact op de resultaten en/of de
financiële positie, worden de volgende categorieen gehanteerd:

1. Strategie en Governance
2. Operationele activiteiten
3. Financiele positie
4. Financiële versiaggeving
5. Wet- en regelgeving

Op basis van deze analyse van de risico’s en onzekerheden wordt het huidige risicoprofiel gehanteerd, dat
vervolgens beoordeeld en afgezet wordt tegen het gewenste risicoprofiel. Dit model ziet er aF ‘rSir,titicatie
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Risicogebied Hoog Middet Laag

Strategie & Governance H

Operattonete acttvitetten H

Financiële positie H

Financiete vers[aggeving H G

Wet- en regetgeving H

H = huidig

= gewenst

Per nsicogebied worden de voornaamste risico’s genoemd, waarbij voor elk van hen is aangegeven welke
beheersingsmaatregelen (zowel de hard controls als de soft controls) zijn genomen om van het huidige naar
het gewenste risicoprofiel te komen. Met andere woorden: op welke wijze het risico management systeem
verankerd is in de organisatie en welke maatregelen zijn genomen ter beInvloeding van de cultuur.

1. Strategie en Governance

CNV Connectief vormt samen met de overige CNV-onderdelen de tweede vakbeweging van het land. Het
CNV vindt haar oorsprong in de christelijk-sociale beweging. Het CNV is een koepelorganisatie. CNV
bonden en Vakcentrale hebben hun strategie vastgelegd in jaarplannen met bijbehorende begrotingen. De
begroting van de CNV Connectief wordt vastgesteld door het hoogste bestuurlijke orgaan: de Algemene
Vergadering.

Onder de huidige sociale en economische omstandigheden vormen de onderstaande punten een bedreiging
voor het CNV:
Terucjlooi in Iedenaantallen
• risk appetite:
CNV Connectief is een autonome rechtspersoon en voert een eigen strategie.
- getroffen beheersingsmaatregelen:
Onderlinge afstemming c.q. koersbepaling vindt maandelijks plaats in de vergaderingen van het Bestuur aan
de hand van maandelijks rapportages over de ledenontwikkeling.
- impact op resultaat en/of financiële positie:
In 2016 zijn de inkomsten ult ledencontributies met Ca. 2% gedaald.
- risico’s en onzekerheden uit voorgaande jaar
CNV Connectief kampt met een vergrijzend ledenbestand en het felt dat mensen zich minder snel duurzaam
zullen binden aan een ledenorganisatie. De organisatiegraad in ons land neemt zienderogen af. Het CNV
lijkt onvoldoende herkenbaar en aantrekkelfjk voor jongere generaties. Hierdoor wordt de natuurlijke
uitstroom (overlijden) van oudere eden onvoldoende gecompenseerd door instroom uit de jongere
doelgroepen.
- verbetenngen risico management systeem:
De introductie van een nieuw CRM systeem zou de basis moeten zijn voor een fundamentele discussie die
leidt tot een scherper afgetekend profiel dat aantrekkelijk is voor potentiële leden. Een gezamenhijk plan met
een bijbehorende (digitale) klantbenadering moet het resultaat van deze discussie zijn. Dit plan wordt
vastgesteld door het Bestuur.

Ter identificatie
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2. Operationele Activiteiten

De activiteiten van CNV Connectief hebben als leidraad gediend voor de wijze waarop de
organisatiestructuur is vormgegeven. De operationele aansturing geschiedt door managers/leidinggevenden,
die samen het Managementteam vormen. Op deze manier vindt afstemming plaats en is eventuele bijsturing
t.b.v. de te behalen doelen mogelijk.

CNV Connectief kent de volgende organisatie onderdelen:
1. Collectieve Belangenbehartiging (CBS)
2. Individuele Belangenbehartiging (IBB)
3. Marketing & Communicatie en Ledenadministratie (M&C)
4. Academie (Ac)
5. Bestuursbureau/bedrijfsvoering (BB/BV)

Risico(s) t.a.v. dienstveriening aan eden
- risk appetite:
De stijgende kosten/dalen inkomsten nopen tot het maken van gerichte keuzes. Afgezien van CBB kan de
prijs/kwaliteit verhouding van de overige activiteiten reden zijn om ervoor te kiezen dit op een alternatieve
wijze in te vu lien.
- getroffen beheersingsmaatregelen:
Leveren van alle gevraagde diensten conform strategische en beleidsplannen (begroting), gemonitord d.m.v.
periodieke rapportages.
- impact op resuitaat en/of financiële positie:
Opheffen/afstoten of anders inrichten van (delen van) afdelingen die deze diensten leveren.
- risico’s en onzeketheden uit voorgaande jaar
De discussie over keuzes vanuit financieei perspectief (kostenhinvesteringen) kunnen leiden tot onrust en
onzekerheid in de organisatie.
- verbeteringen risico management systeem:
Maandelijkse kwalitatieve en kwantitatieve rapportages (dashboards) bespreken met
managersfprojectleiders en een gefundeerd meerjaren kader realiseren met als aandachtspunten na te
streven rationalisatie van processen (sturing op output), benodigde formatie en totale kosten.

3. Financiële positie

CNV Connectief is een vereniging zonder winststreven, waarvan de eden een jaarlijks vastgesteld
contributiebedrag afdragen. Ten behoeve van de continuIteit wordt er een weerstandsvermogen
aangehouden waarin onderscheid gemaakt kan worden tussen het Vrije Vermogen (Kapitaai’) en de
Bestemmingsreserves.

Weerstandsvermogen
- risk appetite:
De omvang van het weerstandsvermogen (Aktiefonds) van CNV Connectief is door de Algemene
Vergadering bepaalt bij de vaststelling van de begroting 2017 en is onderdeel van het eigen vermogen. Het
weerstandsvermogen dient primair om kosten a.g.v. acties binnen alle sectoren op te vangen. Conform de
begroting 2016 is er een dotatie van € 164k vanuit het resultaat gedaan. Deze bestaat voor€ 32k uit
rendement op het vermogen van het actiefonds.
- getroffen beheersingsmaatregelen:
Jaarlijkse toevoeging, na goedkeuring van de AV, van (een deel van) het exploitatieresultaat aan het
Aktiefonds
- impact op resultaat en/of financiele positie:
Afhankelijk van het resultaat. Doelstelling is om alle kosten vanuit de lopende exploitatie te dekken.
- risico’s en onzekerheden uit voorgaandejaar
Vanwege de fusie is een sociaal plan afgesproken. Inmiddels is duidelijk welke medewerkers hier gebruik
van hebben gemaakt. Een deel van de kosten loopt nog door in 2017. T.b.v. dekking van deze kosten zal
nog een dotatie plaatsvinden.
Daarnaast staan bepaalde inkomstenbronnen onder druk. Enerzijds hangt dit samen met daling van ons
ledenaantal. Anderzijds ontstaat steeds vaker met werkgevers discussie over de werkgeversbijd rage
(vastgesteld in of bij de CAO) en de essentiële middeien voor uitvoeren van vakbondsactivitei eerldentificatie
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vakbondsverlof (via onder meer SVO I SFSVO) en de doelmatige en doeltreffende verantwoording daarvan.

- verbetenngen nsico management systeem:
In de begroting 2017 en meerjarenkader 2018 e.v. is een kostenreductie doorgevoerd. Deze zal in de
begroting van 2018 weer terugkomen. De regie op inkoop is inmiddels centraal georganiseerd. Bovendien
zal op 1 januari 2018 de inkoop ondersteund worden door implementatie van een geautomatiseerde
inkoopmodule. Vanaf die datum zal gewerkt worden met een verplichtingenadministratie. Hierdoor zal tevens
het inzicht in de liquiditeit zowel kwalitatief als kwantitatief een impuls krijgen. De procuratieregeling is
(opnieuw) vastgesteld met duidelijke afspraken over budgetrechten en mandaten. Maandelijks worden de
uitgebreide en gedetailleerde financiele rapportages vergeleken met de begroting. Indien noodzakelijk
warden maatregelen genomen.

Beleggings-/vermogensbeleid.
CNV Connectief is ontstaan uit en fusie van de voormalige CNV-bonden Publieke Zaak en Onderwijs. Als
gevoig van de fusie en de vestiging van de fusiebond in Utrecht diende het pand van voormalig CNV
Publieke Zaak in Den Haag te worden verkocht. Na verkoop wordt het beleggings-Ivermogensbeleid
opnieuw vastgesteld. De verkoop is in 2016 gerealiseerd en in 2017 zal het nieuwe beleid tot stand komen.
Hierin zullen ook de risico’s en de begrenzing daarvan beschreven en vastgelegd warden. Het beleid en
risico’s zal gekaderd warden door een beleggingsstatuut.

4. Financiële versiag legging

CNV Connectief werkt met een jaarbegroting en een meerjarenkader, waarbij op kostenplaats- c.q.
afdelingsniveau deelbegrotingen opgesteld zijn. De resultaten worden maandelijks gemonitord o.b.v.
(financiele) rapportages en besproken met de managers.

Manag eme ntra p p rtaQ es
- risk appetite:
De managementrapportages worden maandelijks opgesteld en beoordeeld door de managers en de
controller. Bij afwijkingen wordt dit besproken met de Penningmeester. Eens per kwartaal wordt de
rapportage (met inhoudelijke toelichting) voorgelegd aan en besproken met Bestuur en (auditcommissie van
de) RvT.
- getroffen beheersingsmaatregelen:
Voor de opstelling van de begroting worden jaarlijks (in het 2 kwartaal) de uitgangspunten en kaders
geformuleerd door de penningmeester/Bestuur d.m.v. een kadernotitie. Dit wordt gecommuniceerd aan de
managers. Uitgangspunt is een begroting met een positief resultaat.
- impact op resultaat en/of financiele positie:
Het batige saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserves (Kapitaal) en de eventueel statutair
vastgelegde bestemmingsreserves.
- risico’s en onzeketheden uit voorgaandejaar
De jaarrekening van 2016 is de eerste jaarrekening van de geIntegreerde werkotganisatie van CNV
Connectief. Het resultaat staat nog onder invloed van de kosten van de fusie en het sociaal plan. In 2017
zullen de laatste kosten hiervan afgewikkeld worden.
- verbeteringen nsico management systeem:
Na integratie van de beide werkorganisaties wordt er gestuurd op de kosten in ëén lijn met de begroting.
Hierdoor is de beheersing van de kosten verder verbeterd.
In 2017 zullen de voorbereidingen worden getroffen voor het opstellen van een productbegroting vanaf 2018.
Een productbegroting biedt handvaften om nog beter te kunnen sturen op inkomsten en kosten.
In 2018 zal tevens een nieuwe versie van de financiële applicatie Microsoft Dynamics AX worden
geImplementeerd. Deze versie bevat een rapportage tool op basis waarvan “real time” rapportages kunnen
warden gemaakt.

Externe verslaggeving
- risk appetite:
De geplande afronding van de controlewerkzaamheden van de jaarrekening van CNV Connectief vindt
plaats in de maanden mei en juni van 2017. Dit betekent dat er van dit jaar nag 7 a 8 maanden resteren
waarin bijsturingsmaatregelen getoetst kunnen warden aan de werkelijke resultaten van het v dZZ
boekaar Ter identificatie
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In oktaber/november vindt jaarlijks de interim controle plaats. Hierbij warden reeds aandachtspunten voac de
jaarrekeningcontrole geformuleerd en worden mogelijke afwijkingen op de lopende begroting gecanstateerd.
In bet lopende boekjaar wordt reeds gemonitord op evt. boekhoudkundige correcties die invloed kunnen
hebben op het resultaat. Aan de hand van de maand- en kwartaalrapportages worden prognose gemaakt die
vergeleken word en met de begroting.
- impact op resultaat en/of financiele positie:
Doordat de CNV banden met dezelfde accountant werken kunnen controles efficienter plaatsvinden. De
keuze van een gezamenhijke accountant binnen CNV verband zal leiden tot een besparing van de kosten
van de jaarrekeningcontrole plus een besparing aan de kant van het Shared Service Financiën met
betrekking tot de inzet van medewerkers. Door de fusie naar CNV Connectief is ook voormalig CNV Publieke
Zaak deelnemer geworden aan bet SSC Financiën. Dit heeft een besparing opgeleverd aan de kant van het
Shared Service Financiën met betrekking tot de inzet van medewerkers.
- nsico’s en onzekerheden uit voorgaandejaar

Door synchronisatie en integratie van de voormalige financiele administraties van CNV Onderwijs en CNV
Publieke Zaak zijn correcties doorgevoerd met financiële consequenties (afschrijvingen, resultaten
voorgaandejaren, voorzieningen, etc.). De gevolgen daarvan zijn (vooral) in 2015 en in mindere mate nog in
2016 geeffectueerd. In 2017 worden hier geen effecten meer van verwacht.
- verbeteringen risico management systeem:
In 2016 is de financiële administratie van Connectief volledig gemntegreerd. De administratie wordt gevoerd
in bet zelfde systeem als de overige CNV-onderdelen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van dezelfde
bankrelatie (Rabobank). Deze integratie verbetert en vergemakkelijkt inzicht, controle en versiaglegging.

5. Wet- en Regelgeving

Als werknemersorganisatie valt het CNV onder een vrijstelling voor de omzetbelasting (‘koepelvrijstelling”).
Dit wil zeggen dat over de inkomsten uit ledencontributies geen BTW in rekening gebracht hoeft te worden.
In bet geval leden gebruik maken van aanvullende individuele diensten, die separaat in rekening gebracht
warden en waar een rechtstreekse prestatie tegenover staat, is het CNV verplicht am bier wel BTW over in
rekening te brengen.
Aangezien bet CNV aangemerkt is als Koepelorganisatie, vallen de onderlinge leveringen fSSC’s) oak ander
een vrijstelling voor de omzetbelasting. Hiervoor heeft de belastingdienst echter bepaald dat deze diensten
geen verstorende werking magen hebben op de marktwerking tussen bet CNV en bedrijven die soortgelijke
administratieve diensten aanbieden.
Net als iedere arganisatie die gebruik maakt van de diensten van derden is CNV Cannectief gehauden am
met alle externen een overeenkomst te hebben in bet kader van DBA als vervanging van de VAR. Hiectoe
zijn alle voorbereidingen getroffen in afwachting van de formele datum van invoer van de nieuwe regeling.

Omzetbelastinq
- risk appetite:
Het CNV houdt zich bij al haar aan derden geleverde diensten en goederen strikt aan de Wet op de
omzetbelasting 1 968.
- getroffen beheersingsmaatregelen:
Ter vaststelling van de met omzet belaste prestaties heeft het CNV een lax Control Framework apgesteld,
waaraan alle bij het CNV aangeslaten organ isaties zich geconfarmeerd hebben. Doelstelling is voorkomen
dat binnen bet CNV op verschillende wijze omgegaan wordt met BTW behandeling.
- impact op resultaat en/of flnanciele positie:
Door CNV Connectief is in 2016 € 147K aan BTW afgedragen.
- risico’s en onzeketheden ult voorgaandejaar
Het CNV werkt met ingang van 2014 conform bet Tax Control Framework en is de B1W behandeling binnen
bet CNV gestandaardiseerd. let dekking van een mogelijke aanslag met terugwerkende kracht is een
voarziening getroffen.
- verbeteringen risico management systeem:
Periadieke afstemming van de BTW-afdrachten door de controllers van de bij bet CNV aangesloten
organisaties, zodat getaetst wordt of bet gebruik van bet Tax Control Framework daadwerkelijk leidt tot de
gewenste standaard BTW behandeling.

VAR/DBA
- risk appetite:

_____________________

CNV Connectief zorgt ervoor dat pet de invoeringsdatum met alle externen een overeenkom tatie
Alle voorbereidingen hiertoe zijn getroffen. Ernst & Young Accountants LLP
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- getroffen beheersingsmaatregelen:
Er is een overzicht van alle externen die voor CNV Connectief actief zijn en waarmee een overeenkomst is
gesloten. Deze Iijst wordt beheerd door het secretariaat in afstemming met P&O. Mutaties worden hierop
aangegeven en bijgehouden.
- impact op resultaat en/of financiële positie:
Bij het niet nakomen van de wettelijke verplichting zal het risico voor CNV Connectief substantieel zijn.
- risico’s en onzeketheden ult voorgaandjaar
Doordat er niet altijd een actueel zicht is op wie t.b.v. CNV Connectief actief zijn geweest, is niet volledig
bekend of van alle adviseurs een VAR-verkiaring is verkregen. Omdat het inzicht hierin steeds verder
verbeterd nemen de risico’s navenant af.
- verbeteringen risico management systeem:
Door alle aanstellingen van externen centraal te regelen is er vanaf 2016 steeds een actueel en volledig
overzicht van alle t.b.v. CNV Connectief actieve externen.
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2 Financieel versiag

2.1 Vergelijking resultaat 2016 t.o.v. 2015

Het boekjaar 2016 wordt afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 2180k. (2015 -I- € 4.196k),
begroot was een positief exploitatieresultaat van € 595k (2015 € 234k).

Het hogere resultaat in 2016 ten opzichte van het resultaat 2015 is vooral te verkiaren door de verkoop van
het pand te Den Haag en de afname van reorganisatiekosten.
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3 Jaarrekening 2016 geconsolideerd

Geconsolideerde balans na resultaatverwerking per 31 december
inclusief voorstel verwerking resultaat

ref. 31 december2016 31 december2015
Activa

Vaste activa

7.1 Materiële vaste activa 563 3.145

7.2 Financiele vaste activa 2.017 1.990

Totaal vaste activa 2.580 5.135

Vorderingen en vioftende activa

7.3 Totaal Vorderingen en overlopende activa 2.181 1.712

7.4 Liquide middelen 6.854 5.469

Totaal viottende activa 9.035 7.181

Totaal-generaal 11.614 12.315

31 december2016 31 december2015
Passiva

7.5 Eigen vermogen 7.676 5.495

7.6 Voorzieningen 1.096 3.602

7.7 Langlopende schulden 0 41

7.8 Kortlopende schulden 2.842 3.177

Totaal-generaal 11.614 12.315
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Geconsolideerde staat van baten en lasten 2016

Realisatie Begroting Realisatie
Baten 2016 2016 2015
Contributies 20.781 21 .539 21.258
Werkgeversbijdragen 3. 877 4.296 3.991
Vacatiegelden 355 388 363
Contractactiviteiten 453 634 614
BelegdVermogen 64 85 87
Diverse Opbrengsten 2.876 462 1.112
Rente lnkomsten 8 0 28

Totaal Baten 28.415 27.404 27.454

Realisatie Begroting Realisatie
Lasten 2016 2016 2015

Totale kosten

Exploitatie resultaat

Mutatie voorzieningen

Resultaat

26.275 26.809 31.106

2.140 595 -3.652

-40 0 544

2.180 595 -4.196

Jaarrekening 2016 CNV Connectief

Personeelsiasten
Personeelslasten 13.103 13.025 13.748

Organisatiekosten
Huisvestingskosten 103 206 491
Afschrijvingskosten 498 501 724
Kantoorkosten 442 662 737
Algemene Kosten 2.7 14 3.025 3.223
KostenProjecten 1.084 1.194 1.240
Rente- en Bankkosten 8 0 8
Ovenge lasten & asten voorgaand boekjaar 58 0 285

Totaal organisatiekosten 4.908 5.588 6.708

Contributie & doorbelastingen VC 6.123 6.320 5.914

Overige contributies 197 247 0

Rechtshulp + 1.578 1.629 1.591

Kosten fusie & sociaal plan 366 0 3.145
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2016

2016 2015

Bedrijfsresultaat 2.180 -4.195

Aanpassingen vor:
Aftchtijvingen 492 -182
Wa a rdee rm in d e ri n gen
Nietgerealiseerde waardeerandehng -32 -53
Mutaties van vooreningen -2.506 2.959

Mutaties in werkkapitaal:
Mutate debiteuren 0 186
Mutate oerlopende activa -469 675
Mutatie crediteuren -332 -135
Mutate orlopende passiva -2 -712

Kasstroom uit bedrijftoperaties -671 -1.457

Kasstroom ultoperationele activiteften -671 -1.457

Investeringen in Financiele vaste activa -2 -2
Desinsteringen in financiele vaste activa 8 0
Investeringen in Materiële vaste activa -312 -95
Desinsteringen in Materiële vaste activa 2.402 936

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 2.096 839

Aflossingen langlopende vorderingen 0 0
Ontvangsten uitlanglopende schulden 494
Aflossingen langlopende schulden -95 -97

Kasstroom uit fina ncieringsactiviteften -95 397

Neffo-kasstroom (m utatie liquide m iddelen) 1.330 -221
Beginstand liquide middelen 5.469 5.690

Eindstand liquide middelen 6.854 5.469
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4 Toehchting uitgangspunten jaarrekening

Algemeen
Dejaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondsiagen,
waaronder richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640 “organisatieszonderwinststreven” en artikel 2.10 SW.

Alle bedragen in de jaarrekening dienen te worden vermenigvuldigd met € 1.000, tenzij anders vermeld.

Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van CNV Connectief zijn de financiele gegevens verwerkt van de tot de
groep behorende entiteiten waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover
de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van CNV Connectief.

De financiele gegevens van de in de consolidatie betrokken entiteiten zijn volledig in de geconsolideerde
jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van
derden in het vermogen en in het resultaat van geconsolideerde entiteiten zijn afzonderlijk in de
geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiele gegevens van CNV Connectief en van Stichting
Steunfonds CNV Onderwijs, gevestigd te Utrecht.

De bestuurders van Stichting Steunfonds CNV Onderwijs worden benoemd door het verenigingsbestuur van
CNV Connectief. Zodoende is de Stichting Steunfonds CNV Cnderwijs betrokken in de consolidatie. De
samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter: R. Kerkhoven
Secretaris Penningmeester: A. van Vliet
Algemeen bestuurder: H.M. Hoslag
Algem een bestuurder: P. LW. Oudenaarden
Algemeen bestuurder: AG. Gersen

De stichting heeft ten doel het te Utrecht gevestigde vereniging CNV Onderwijs mogelijk te maken via haar
eigen sociaal fonds uitkeringen te doen aan eden in nood.

De activa en passiva aismede de baten en lasten van de stichting zijn integraal opgenomen in de
geconsolideerde jaarrekening van CNV Connectief.

Conti nulteit
Bij het opstellen van de jaarrekening is uitgegaan van de continuIteit van CNV Connectief.

Vergelijking met voorgaand jaar
Indien noodzakelijk voor het vereiste inzicht en de vergelijkbaarheid worden de cijfers van voorgaande jaren
opnieuw gerubriceerd.

Schaftingen
Cm de grondslagen en de regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, maakt de
leiding van CNV Connectief schattingen, die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2.362 lid 1 SW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard
van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting
op de betreffende jaarrekeningpost.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. In de opstelling wordt de cashflow,
die bestaat uit het resultaat vermeerderd met de afschrijvingslasten, afzonderlijk gepresenteerd. Transacties
waarbij geen sprake is van directe inkomende of uitgaande kasstromen (zoals het aangaan van financial
lease overeenkomsten) worden enerzijds onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten en a derzijdsonder
de kasstroom uit financieringsactiviteiten gepresenteerd. Betalingen welke voortvloeien uit Ian lWeftfitificatie
leningen worden, voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente, opgenomen onder de ka tTobfrVJ Accountants LLP
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operationele activiteiten en voot het gedeelte dat bettekking heeft op de aflossing, als kasstroom uit
flnancieringsactiviteiten.

Stelselwijzigingen
In 2016 hebben zich geen stelselwijzigingen voor gedaan.

Begroting
Op de begroting is geen accountantscontrole toegepast.
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5 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien niet anders
vermeld, worden zij opgenomen tegen de nominale waarde.

Materiële vaste activa
De waardering van de materiële vaste activa is gebaseetd op de historische kostprijs c.q. aanschafprijs
verminderd met de Iineaire afschrijvingen. Onder investeringen die geactiveerd wotden zijn inbegrepen de
uitgaven voor nieuwe bedrijfsmiddelen die langer dan één jaar meegaan en de uitgaven voor revisie en
renovatie van geactiveerde bedrijfsmiddeien. Op de materiele vaste activa wordt Iineair afgeschreven op
basis van de verwachte economische Ievensduur, dan wel van de ooptijd van een contract.

(Kantoor)panden 4Ojaar 2,5%

Vaste PC 5jaar 20,0%

Laptop 3jaar 33,3%

Printer 3jaar 33,3%

Hardware 5jaar 20,0%
Software 3jaar 33,3%
Meubilair 5jaar 20,0%
Investeringen Tiberdreef lojaar 10,0%
Autos 3jaar 33,3%
Grond niet afschrijven

Tablets direct in de kosten
Smartphone direct in de kosten

Financiële vaste activa
De onder deze post opgenomen leningen u/g betreffen in het kader van diverse CAO-afspraken aan het
personeel verstrekte leningen. De leningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover
noodzakeiijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Effecten
De beursgenoteerde effecten zijn gewaardeerd tegen marktwaarde. De niet verhandelbare effecten zijn
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Zowel ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen worden
direct in de staat van baten en lasten verantwoord.

Vorderingen en vioftende activa
De onder viottende activa opgenomen vorderingen hebben alien een iooptijd van korter dan een jaar. De
vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen wegens mogeiijke
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Overlopende projecten worden gewaardeerd tegen de daaraan per baiansdatum gemaakte kosten.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn op genomen tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeid, ter
vrije beschikking van CNV Connectief.

Kapitaal
Het eigen vermogen is opgebouwd uit de algemene reserves en de bestemmingsreserves.
Bestemmingsreserves zijn middelen waaraan door het Algemene Bestuur een specifieke bestemming is
toegekend. in de toeiichting op het eigen vermogen in paragraaf 7.5 zijn de afzonderiijke reserves toegeiicht.

Voorzien ing en
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feiteiijke verpiichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnhijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze is in te schatten.
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De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn cm
de verplichting per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.

Langlopende schulden
De leningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kortlopende schulden
De kortopende schuden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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6 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten warden
toegerekend aan het boekjaar voor zover zij op balansdatum ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Lasten en
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar warden in het resultaat van het
verslagjaar meegenomen, indien zij bekend zijn bij het opstellen van de jaarrekening.

Personeelsiasten
Loneh, salarissen en sociale lasten worden op grond van arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van
baten en lasten voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers.

Afsch rijvingen
Op de materiele vaste activa wordt afgeschreven volgens de Iineaire methode op basis van een vast
percentage van de aanschafwaarde of de verkrijgingsprijs rekening houdend met de verwachte
economische levensduur. Voor de gehanteerde afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar de grondslagen
bij de balans.

6.1 Risicoparagraaf

Algemeen
In de gepresenteerde balans en exploitatierekening zijn diverse risico’s niet tot uiting gebracht.

Valutarisico’s
De vereniging heeft alleen transacties in euro’s. Daarom is het valutarisico zeer beperkt.

Renterisico’s
De vereniging is gefinancierd met eigen vermogen, langlopende en kortlopende schulden waarover in een
enkel geval een vaste rente betaald wordt. Daardoor loopt de vereniging geen renterisico’s.

Kredietrisico’s
De vereniging loopt met name kredietrisico’s voor de oninbaarheid van contributies en cursusopbrengsten.
Het risico wordt beperkt doordat er sprake is van een spreiding van de totale vordering over een groat aantal
leden en debiteuren, waarbij het gaat am relatief kleine bedragen (<€1 .000) per lid.

Verder warden kredietrisico’s gereduceerd doordat de vereniging alleen zaken doet met derden met een
hoge kredietwaardigheid.

Gezien de beperkte risico’s heeft de veceniging geen actief beleid ten aanzien van valuta, tente en
kredietrisico’s.
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7 Toelichting geconsolideerde balans

7.1 Materiele vaste activa
Verloopoverzicht materiele vaste activa

Stand op 1 januari:

Aanschafwaarde

Aft chriinqen

Automatis Vervoer Nog te acti
Panden Inventaris ering middelen veren activa Iota a I

In 2016 is het pand in Den Haag van voormalig CNV Publieke Zaak verkocht en overgedragen. Dit heeft een
boekwinst opgeleverd van circa € 2.000k. De investeringen in 2016 hebben vooral betrekking op huisvesting
(inventaris, automatisering) in verband met de verhuizing van Den Haag, Eindhoven en Apeldoorn naar
Utrecht.

7.2 Financiële vaste activa

Leningen U/G

Stand per
Aflossingen

1-1-2016

Het gedeelte van de lening dat niet binnen een jaar wordt algelost wordt als langlopend besc

Jaarrekening 2016 CNV Connectief

4.059 1.429 3.191 13 6 8.698

-1.604 -1.297 -2.643 -11 -5.554

Boekwaarde 2.456 132 548 2 6 3.144

Mutaties:

Doorbelast van VC 0
Investeringen 293 22 0 0 315

Desinvestering - aanschafwaarde -4.059 -26 -59 0 0 -4.144
Desinvestering -afschrijving 1.665 23 53 0 0 1.742

Nog te actieren activa 0 0 0 0 -3 -3
Aftchñjving -61 -129 -300 -2 - -492

Totaal mutaties -2.456 162 -284 -2 -3 -2.582

Stand op 31 december:

Aanschafwaarde 0 1.697 3.155 13 3 4.867

Aftchrijngen 0 -1.402 -2.890 -13 0 -4.304
Boekwaarde 0 294 265 0 3 562

Autoleningen

Fiets leningen

Totaal Lening U/G

Stand perToevoeging Mutaties
31 -1 2-2016

18 -7 0 0 12

1 -1 0 0 0

19 -8 0 0 12

ouwd.
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B&eggingen, effecten

Stand per Gerealiseerd Ongerealiseerd Stand per
1-1-2016 Aankoop Verkoop koersresultaat koersresultaat 31-12-2016

Aandelen marktgenoteerd 1.858 0 0 0 32 1.890
Aandelen nietmarktgenoteerd 101 2 0 0 0 103
Overig 12 0 0 0 0 12

1.971 2 0 0 32 2.005

De verhandelbare beleggingen worden gewaardeerd op beurswaarde per 31 december van het jaar. Het
ontvangen dividend van Oikocredit wordt automatisch omgezet in aandelen. Ingehouden dividendbelasting
wordt teruggevorderd.

7.3 Vorderingen en overlopende activa

31-12-2016 31-12-2015

Debiteuren 506 571
VZ Dubieuze Debiteuren -273 -338

Debiteuren 233 233

Vooruitbetaalde Kosten Jgemeen 192 101
NTOlnkomstenAlgemeen 1.559 1.226
Oerige oerIopende acti 196 152

Overlopende activa 1.946 1.479

Totaal vorderingen en overlopende activa 2.180 1.712

7.4 Liquide middelen

31-12-2016 31-12-2015

Liquide middelen 6.854 5.469
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7.5 Eigenvermogen

Resultaat
Stand per I-I - bestemming Overige Stand per 31 -12-

2016 2016 mutates 2016

Kapitaal 568 2.055 2.623

KapitaalActiefonds OCNV 3.519 164 3.683
Kapitaal Sociaal Fonds OCNV 884 -18 866
Ledenwerng en -behoud 411 -32 379
Bestemmingsreser Schoolleiders 113 11 124

Bestemmingsreserves 4.927 126 0 5.053

Totaaleigenvermogen 5.495 2.181 0 7.676

1. Actiefonds CNV
De bestemmingsreserve Actiefonds kan gezien worden als een soort verzekering tegen schade
(weerstandsvermogen). Bij staking (vooral grote stakingen) moet er snel geld vrijgemaakt worden om aan
alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Mits het resultaat het toelaat wordt elk jaar een starting
gedaan als aanvulling voor de bestemmingsreserve Actiefonds. Gezien het positieve resultaat in 2016 heeft
deze starting ditjaar (conform begroting) plaatsgevonden.

2. Sociaal Fonds CNV
De bestemmingsreserve Sociaal Fonds is er om leden (van voormalig CNV Onderwijs) in problemen, welke
van financiele of emotionele, tijdelijke of langdurige aard zijn, te kunnen helpen. Als lid kun je hulp vragen bij
het bestuur van het Sociaal Fonds. Deze hulp kan bestaan uit mentale ondersteuning, een advies, een
verwijzing, een gift of een renteloze lening.

3. Ledenwerving en -behoud
In de AV (van voormalig CNV Onderwijs) van 27 november 2013 is besloten over een periode van 5 jaar in
totaal maximaal € 750k beschikbaar te stellen vanuit het eigen vermogen am een jaarlijkse extra
Iedenwerfcampagne te kunnen organiseren en zo het aantal eden minstens stabiel te houden en waar
mogelijk te laten stijgen. Om dit te kunnen waarborgen is een bestemmingsreserve gevormd vanuit de
bestemmingsreserve Actiefonds.

4. Schoolleiders
Besloten is am de resultaten van schoolleiders in een aparte reserve te bestemmen ten einde activiteiten
voor de schoolleiders te organiseren. Toevoeging aan deze reserve komt dit jaar vanuit de
resultaatsbestemming en bedraagt het batige saldo over 2016 van de kostenplaats schoolleiders.
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7.6 Voorzieningen

Stand per 31-
12-2016

De voorziening POE betreft het persoonlijk ontwikkelingsbudget van de medewerkers van voormalig CNV
Onderwijs. De medewerker heeft recht om het niet gebruikte saldo van één jaar mee ten nemen naar het
volgende boekjaar. In de nieuwe cao, die per 1 januari 2017 in werking is getreden, is overeengekomen dat
aan de medewerkers van voormalig CNV Onderwijs geen persoonlijk ontwikkelbudget wordt toegekend. Dit
heeft tot gevoig dat vanaf 2017 geen dotaties aan deze voorziening meer plaatsvinden. De opgebouwde
persoonlijke rechten blijven gedurende 2017 en 2018 geborgd. Hierna zullen deze vrijvallen.

De voorziening overig is gevormd voor diverse lopende procedures en claims.

Op basis van artikel RJ 271 van de richtlijnen van de jaarverslaggeving dient jaarlijks de toekomstige
verplichting aangaande de te betalen jubileumuitkeringen opgenomen te worden berekend over alle
personeelsieden naar rato van het aantal dienstjaren en een geschatte blijfkans. Deze voorziening heeft
voornamelijk een langlopend karakter. In de cao 2017-2018 zijn nieuwe afspraken over de omvang van de
jubileumuitkeringen gemaakt. Hierdoor heeft in 2016 een aanvullende dotatie ad € 40K plaatsgevonden.

De reorganisatievoorziening is gevormd voor salaris- en opleidingskosten van medewerkers van CNV
Publieke Zaak die als gevoig van de fusie boventallig zijn geworden dan wel gebruik hebben gemaakt van
de vertrekregeling. De afspraken zijn vastgelegd in het sociaal plan. De voorziening loopt door tot en met
2018. De voorziening heeft voornamelijk een kortlopend karakter, aangezien de laatste personeelsleden, die
gebruik maken van de vertrekregeling in 2017 uitstromen.

De voorziening Apeldoorn heeft betrekking op de kosten van het kantoor Apeldoorn die doorlopen tIm 2018.
Van deze voorziening heeft € 173k een kortlopend karakter. Het kantoor is niet meer door CNV Connectief in
gebruik. Een deel van de leegstaande ruimte wordt onderverhuurd. Deze opbrengst is verrekend met de
voorziening.

7.7 Langlopende schulden

Stand per 1-I-
2016

Aflossingen
herrubricering

Toevoeging kortlopend
deel

Stand per 31-
12-2016

Leningen algemeen 0/G

Totaal Lening 0/G

140 -95 0 -44 0

140 -95 0 -44 0

Dit betreft een lening van CNV Vakcentrale met betrekking tot de gedane investering voor de
naar Windows 8. De lening heeft een looptijd van 36 maanden waarvan er 31 zijn verstreken

Jaarrekening 2016 CNV Connectief

Stand per 1-1-

POE
VZ 0rig
VZJubilea Uillceringen of art. 271
VZ Reorganisatie

VZ Apeldoorn

Totaal vooreningen

2016 Onftrekking Toevoeging Vrijval

24 -5 38 -25 32
311 0 0 -72 239
108 -18 41 -3 128

2.648 -2.245 0 -14 389
511 -112 0 -90 309

3.602 -2.380 79 -206 1.095
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december 2016. De te betalen rente over de gehele Iooptijd is vooraf bepaald op € 10k. Deze is gesaldeerd
in de schuld en wordt maandelijks afgerekend over een looptijd van 36 maanden. In 2017 zal de lening
volledig worden afgelost.

7.8 Kortlopende schulden

31-12-2016 31-12-2015

414 746C red ite u re n
547 543Belastingen en sociale premies
106 0Subsidies

OrIopenUe passiva 1.731 1.786

Kortlopend deel langlopende schulden 44 99

Totaal koruopende schulden en oerlopende passiva 2.842 3.177

Er is subsidie ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Deze subsidie is
verleend voor het project van persoonhijke impuls Ioopbaansupport 2016-2017 dat plaats vindt in de sector
zorg en dat doorloopt tot medio 2018. De subsidievoorwaarden zijn neergelegd in de beschikking van 3-11-
2016, SP/80076/2016, relatienummer 2017474, subsidienummer 325420, verplichtingennummer
560022930, gebaseerd op artikel 1 .2 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

De verantwoording voor de ontvangen subsidie dient uiterlijk 1 november 2018 bij het ministerie te zijn
aangeleverd.

7.9 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Bijdragen Shared Sernces
In het kantoor aan de Tiberdreef hebben de deelnemende organisaties ondersteunende diensten
samengebracht in Shared Services. Deze leveren voor gezamenhijke rekening hun diensten uit volgens een
vooraf vastgestelde kostenverdeelsleutel die per Shared Service verschillend is.
De bijdrage aan CNV Vakcentrale voor de Shared Services is voor 2017 begroot op € 3,6 mm.

Huurcontract Tiberdreef
Voor de gezamenlijke huisvesting aan de Tiberdreef te Utrecht met CNV Vakcentrale, CNV Jongeren en
CNV Vakmensen is een huurovereenkomst tot en met 2017 aangegaan. De jaarlijkse verplichting bedraagt
circa € 641k. Deze huurkosten zijn in de doorbelastingen vanuit Shared Services inbegrepen.

Perisioenen
CNV Connectief heeft voor zijn werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een
toegezegde pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op het
middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (Zorg en Welzijn) en
wordt in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar
verschuldigde premies als kosten worden verantwoord.

_____________________

De risicos van Ioonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogl n utants LLP
mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfond Deze risicos
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komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. In geval van een tekort bij het
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn heeft CNV Connectief geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.

Eind 2016 bedroeg de dekkingsgraad van het pensfoenfonds 90,1%. Dit is 4,9 procentpunt lager dan de
stand van eind december 2015 (95%). De waarde van de beleggingen is in 2016 tot en met november
gestegen van € 163,6 miljard naar € 180,6 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele
dekkingsgraad. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad.

Fadiiteitencontracten
In december 2016 is 5/12 van de faciliteitencontracten uit betaald die betrekking hebben op schooljaar 2016-
2017. In 2017 zal het restant deel van 7/12 worden uitbetaald zijnde €242K.

Pensloenfonds KO V
Jaarlijks zal er een berekening plaatsvinden van de pensioenuitkeringen van twee ex-deelnemers van het
geliquideerde pensioenfonds KOV. Indien de uitkering die zij ontvangen lager is dan de uitkering die zij
ontvangen zouden hebben bij het Pensioenfonds ASP, staat CNV Connectief garant voor een aanvullende
uitkering. In de afgelopen jaren is de garantieverplichting niet aangesproken.

Rechtsbijstandsverzekenng
Er is een rechtsbijstandsverzekering afgesloten bij ARAG. Dit contract is aangegaan Urn 31-12-2019. De
jaarlijkse bijdrage hiervan is afhankelijk van het ledenaantal. Voor 2017 betekend dit een bedrag van ± €
1.749k.

Licentiekosten Windows
Voor de licentiekosten van Windows is door CNV Vakcentrale een overeenkomst afgesloten voor drie jaar
Urn 04-2017. Het deel dat CNV Connectief doorbelast krijgt bedraagt € 111K per jaar.

Juridische dienstvedening
Er is een contract afgesloten tussen alIe CNV bonden en een juridische dienstverlener. Hierin is een
jaarlijkse ornzetgarantie algesproken. Het deel wat hiervan ten laste komt voor CNV Connectief in € 75k. Het
contract loopt in 2017 af.

Leasecontracten
Er zijn per 31 december 2016 20 lopende contracten met betrekking tot leaseautos. Deze contracten
hebben een Iooptijd van vierjaar, waarvan er in 2017 een aantal aflopen.
De totale verplichting per 31 december is € 425k waarvan € 173k betrekking heeft op 2017.

Ter identificatie
Ernst & Young Accountants LLP
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8 Toelichting Staat van Baten en Lasten

8.1 Contributies
Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

Contributies 20.781 - 21 .539 21.258

De contributie inkomsten zijn lager dan voorgaand jaar en lager dan begroot. Het ledenaantal en daarmee
de contributie opbrengst is meer gedaald dan van te voren ingeschat, ondanks indexatie van de taneven.

Ledenstand:

- Per 1 januari 2016: 124.158
- Per 31 december2016: 120.717
- Gemiddeld 2016: 122.437

8.2 Werkgeversbijdragen
Rea us atie Begroting Rea us atie

2016 2016 2015
Faciliteitsvergoeding 3.007 3.317 3.235
Ontv. Werkgeversbijdrage 870 979 757

Werkgeversbijdragen 3.877 4.296 3.991

Zowel bij de faciliteit vergoeding (subsidies) als de ontvangen werkgeversbijdrage is de opbrengst lager dan
begroot. Beide inkomstenbronnen staan onder druk. Enerzijds onderwerpt de overheid subsidies aan een
heroverweging en zijn werkgevers minder geneigd afspraken te willen maken over een bijdrage. Anderzijds
wreekt zich ook hier de ledendaling. Daarnaast is de verdeling van de subsidies de uitkomst van overleg
tussen de verschillende centrales.

8.3 Vacatiegelden
Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

Vacatiegelden 355 363 363

De inkomsten m.b.t. vacatiegelden hebben zich conform begroting ontwikkeld.

8.4 Contractactiviteiten
Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

Contractactiviteiten 453 634 614

Het resultaat m.b.t. contractactiviteiten is achtergebleven ten opzichte van de begroting als gevolg van ziekte
van trainers, inzet voor trainers voor interne werkzaamheden en (tijdelijk) beperkte ontwikkel- en
acquisitiecapaciteit. Om die laatste reden zijn campagnes die voor de sectoren Overheid en Publieke
Diensten en voor Zorg en Welzijn niet uitgevoerd. Daarnaast heeft een boekhoudkundige ver chuivtrtg-van———
opbrengst naar 2017 plaatsgevonden. Ter identificatie

Ernst & Young Accountants LLP

Jaarrekening 2016 CNV Connectief /

‘BuiIdinq a better
working worki



8.5 BeIegd Vermogen
Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

Belegdvermogen 64 85 87

Door de lage rentestand en de (relatief) lage beurskoersen is het rendement op het vermogen in 2016 achter
gebleven bij de (reeds defensieve) begroting.

Er hebben geen verkopen van effecten plaatsgevonden.

8.6 Diverse opbrengsten

Rea us atie Begroting Realisatie
2076 2016 2015

Opbrengsten IBB 207 253 246
Opbrengstbondsbladen 152 108 169
BatenVootgaande]aren 187 0 305
Overig 2.389 101 677

Diverse Opbrengsten 2.876 462 1.112

De opbrengst van IBB is lager doordat werkgevers bij vaststellingsovereenkomsten minder bereid zijn een
bijdrage te voldoen. De hogere opbrengst bondsbladen betreft zowel advertentie inkomsten als
abonnementen. In de post overig wordt de boekwinst van het pand te Den Haag verantwoord van ongeveer
€ 2.000k.

Baten voorgaande jaren zijn nagekomen inkomsten uit voorgaande jaren die op het moment van vaststellen
van dejaarrekening 2015 nog niet bekend waren. Dit betreft faciliteitscontracten (€ 68K), doorbelaste
facturen van Schellart Advocaten f€ 44K) en nog over voorgaande jaren betrekking hebbende
werkgeversbijdragen (€ 72K).

8.7 Rente inkomsten
Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

Rente Inkomsten 8 0 28

Rente inkomsten zijn niet begroot. Deze zijn lager dan voorgaand jaar door de lagere liquide middelen stand
gedurende hetjaar, als gevolg van de kosten Sociaal Plan. De verkoop van pand Den Haag heeft hier in
november 2016 verandering in gebracht.

Ter identificatie
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8.8 Personele fasten

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

Salarissen 9.031 8.662 9.455
Sociale lasten 1.385 1.922 1.442
Pensfoenlasten 1.144 1.366 1.224
Auto/reis en erblijfl<osten 742 654 725
Oerige personeelslasten 801 421 902

Personeelslasten 13.103 13.025 13.748

2016 2015

Gemiddeld aantal personeelsleden 172 FTE 169 FTE

Waarvan per 31/12/2016 23 FTE deelnamen aan het sociaalplan.

De salanskosten (salarissen, sociale lasten en pensioenlasten) zijn ruimschoots binnen de begroting
gebleven, ondanks dat de formatie in stand is gebleven. Dit wordt veroorzaakt doordat de kosten van de
nieuwe medewerkers (ter vervanging van de vertrokken) lager zijn. De overige personeelsiasten zijn hoger
dan begroot door uitbetaalde vaststellingsovereenkomsten en bet traject functiebeschrijving en -waardering.

Salariskosten Bestuur H.Adrlanl 5. Krulzinga J. Knit P. Fey P. Oudenaarden L Schueler i. Westerbeek totaal
Werkzaam in 2016 van 1-1-2016 1-1-2016 1-1-2016 1-1-2016 1-1-2016 14-9-2016 1-6-2016

tot 14-6-2016 31-12-2016 1-2-2016 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016
Salaris nc! VT/EJU/ etc. 174.245 88.898 11.483 105.545 112.331 24.652 32.426 549.580
Sociale Iasten/pensioenpremie 16.606 23.955 1.784 26301 26.301 6.003 9.064 110.014

190.850 112.853 13.267 131.846 138.632 30.654 41.490 659.594

De bezoldiging aan het Bestuur volgt integraal de cao van CNV Connectief, bestaande uit salarissen,
pensioenpremie en sociale lasten, en bedroeg in 2016€ 660K.

8.9 Huisvestingskosten

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

Huur 0 112 218
Oerige huisestngskosten 103 94 273

Huisvestingskosten 103 206 491

Ten tijde van begroten was nog geen voorziening getroffen voor de kosten m.b.t. bet pand te Apeldoorn
(huur), omdat er nag onduidelijkheid bestond over de bestemming. Tijdens de jaarrekeningcontrole was de
bestemming bekend en is aisnog een voorziening getroffen. De huurlasten waren hierdoor wel begroot maar
de realisatie (kosten) is ten laste gegaan van de voorziening (balans).

8.10 Afschrijvingskosten

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

Afschrijvingskosten 498 501 724
Ter identificatie

De afschrijvingen zijn in Iijn met de verwachtingen. Ernst & Young Accountants LLP
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8.11 Kantoorkosten

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

Portikosten 155 0 186
Telefoonen Fax 59 150 76
Automatiseringskosten 142 175 225
Oerige Kantoorkosten 87 337 250

Kantoorkosten 442 662 737

Bij administreren van de realisatie is besloten om de kosten anders te verdelen over de individuele posten.
Overall is een substantiele besparing gerealiseerd, mn. op de telefoon- en faxkosten.

8.12 Algemene kosten

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

Accountant en adveskosten 260 86 138
Faciliteitscontracten 572 490 531
Verenigingskosten 696 900 781
Website 255 270 236
Oerigealgemekosten 931 1.279 1.537

Algemene Kosten 2.7 14 3.025 3.223

De accountantskosten zijn hoger dan begroot door strengere regelgeving. Bovendien was 2015 de eerste
geconsolideerde jaarrekening van CNV Connectief en leverde daardoor meer werkzaamheden voor de
accountant op. De advieskosten zijn hoger dan begroot door adviezen over de nieuwe cao van Connectief
en juridische advisering m.b.t. bestuurlijke en personele zaken.

Bij overige algemene kosten worden de kosten verantwoord die te maken hebben met marketing,
procedures I B, abonnementen, sponsoring etc.

8.13 Kosten Projecten

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

KostenProjecten 1.084 1.194 1.240

De kosten van projecten zijn lager dan voorgaande jaren. Dit is vooral gerealiseerd door substantiele
besparingen op drukwerk en portokosten.

8.14 Rente-en bankkosten

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

Rente-enBankkosten 8 0 8

______ ________

Ter identificatie
Deze post is begroot onder “algemene kosten” Ernst & Young Accountants LLP
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8.15 Overige lasten & lasten voorgaand boekjaar

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

Lasten Voorgaande Jaren 54 0 275
OverigeLasten 4 0 10

Overige lasten & lasten voorgaand boekjaar 58 0 285

Deze post betreft vooral correctieboekingen van voorgaande jaren of facturen van voorgaande jaren die niet
meer geboekt konden worden. De belangrijkste correctie betreft een boeking als gevolg van hogere
accountantskosten van ruim € 29k.

8.16 Contributie & doorbelasti ngen CNV Vakcentrale

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

Vaste en Variabele contributie CNVVakcentrale 2.214 2.254 2.109
Facilitair 1.101 1.381 927
SSCP&O 221 188 159
SSC Financien 384 377 431
SSC ICT 641 625 669
Info 1.563 1.495 1.618

Contributes &doorbeIasngen CNVVC 6.123 6.320 5.914

De kosten zijn lager dan begroot. Dat heeft vooral te maken met een reductie op de huisvestingskosten door
een lagere benutting van de beschikbare vierkante meters als gevoig van het nieuwe huisvestingsconcept.

8.17 Overige contributies

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

Overigecontributies 197 247 0

Hier is een flinke besparing gerealiseerd door het Iidmaatschap van een aantal internationale organisaties
niet anger te continueren.

8.18 Rechtshulp+
Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

Rechtshulp+ 1.578 1.629 1.591

Door de ledendaling zijn uiteindelijk de voorgecalculeerde kosten lager uitgevallen. Rechtshul +-(ooreen—-----——
OVM) wordt vanaf 2017 uitbesteed bij ARAG, in 2014/16 was dat Stichting Achmea Rechtshu pi1PtifiCatie

Ernst & Young Accountants LLP
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Reden voor deze overstap is de gestegen (prolongatie)premie van SAR voor 2017/1 9. Het aanbod van
ARAG bleek substantieel gunstiger.

8.19 Kosten fusie &sociaal plan

Realisatie Begroting Realisatie
2076 2016 2015

Kostenfusie&sociaalplan 366 0 3.145

Ten tijde van het opstellen van de begroting is een schatting gem aakt van de te verwachten fusiekosten.
Deze zijn separaat in de begroting van 2016 opgenomen en benoemd. Hierin was ook een bedrag berekend
t.b.v. overige kosten (bijvoorbeeld huisvesting). Deze overige kosten zijn niet meegenomen in de voorziening
die t.b.v. het Sociaal Plan is berekend (balans). De hierboven vermelde kosten hebben betrekking op
huisvesting, harmonisatie cao, etc. Overigens is door extra te investeren in huisvesting een structurele
besparing op de huisvestingskosten (vierkante meters) gerealiseerd.

8.20 Mutatie voorzieningen

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

Mutatie voorzieningen -40 0 544

De specificatie voorzieningen is als volgt:

post in jaarrekening mutatie vooreningen

wPOB

vzorig -72

vzjubilea 37

vzreorganisae -14

vzapeldoorn -90

vzdubieuze debiteuren 100

-40

let identificatie
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9 Jaarrekening 2016 enkelvoudig

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondsiagen,
waaronder richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640 organisaties zonder winststreven’ en daarmee tevens
volgens BW2, titel 9 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ).

De grondsiagen van waardering en resultaatbepaling zijn voor de geconsolideerde en enkelvoudige
jaarrekeningen gelijk. Derhalve wordt hiervoor verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans
en staat van baten en lasten.

In de toelichting op de enkelvoudige balans en staat van baten en lasten worden alleen overzichten
opgenomen, die afwijken van de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten. Er is een toelichting
opgenomen indien dit noodzakelijk is voor het inzicht in het betreffende overzicht. Verder wordt er
kortheidshalve verwezen naar de tabellen en toelichting in de geconsolideerde jaartekening.

Het totaal van het gtoepsvermogen in de enkelvoudige balans is lager dan dat van geconsolideerde balans.
Dit wordt veroorzaakt door het kapitaal van de stichting Steunfonds. Bij het samenstellen van de
enkelvoudige balans wordt dit niet meegenomen.

let identiticatie
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Enkelvoudige balans CNV Connectief per 31 december 2016

ref. 31 december2016 31 december2015
Activa

Vaste activa

7.1 Materiële vaste activa 563 3.145

7.2 Financiële vaste activa 2.017 1.990

Totaal vaste activa 2.580 5.135

Vorderingen en viottende activa

7.3 Totaal Vorderingen en overlopende activa 2.181 1.711

7.4 Liquide middelen 6.767 5.379

Totaal Aottende actk,a 8.947 7.090

Totaal-generaal 11.527 12.225

31 december2016 31 december2015
Passiva

7.5 Eigen vermogen 7.589 5.405

7.6 Voorzieningen 1.096 3.602

7.7 Langlopende schulden 0 41

7.8 Korttopende schulden 2.842 3.177

Totaal-generaal 11.527 12.225

let identificatie
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Enkelvoudige staat van baten & lasten CNV Connectief over 2016

ref.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

8.19 Fusie & Sociaal plan
Kos ten fusie & sociaal plan

Totale kosten

Exploitatie resultaat

8.20 Mutatie ooreningen
Res ultaat

Realisatie Begroting Realisatie
Baten 2016 2016 2075
Contributies 20.781 21.539 21 .258
Werkgeversbijdragen 3.877 4.296 3.991
Vacatiegelden 355 388 363
ContractactMteiten 453 634 614
BelegdVermogen 64 85 87
DirseOpbrengsten 2.876 462 1.112
Rente Inkomsten 8 0 28

Totaal Baten 28.415 27.404 27.454

Realisatie Begroting Realisatie
Lasten 2016 2016 2015

Personeelsiasten
8.8 Personeelslasten 13.103 13.025 13.748

Orga nisatiekosten
8.9 Huisestingskosten 103 206 491
8.70 !schrijingskosten 498 501 724
8.11 Kantoorkosten 442 662 737
8.12 Agemene Kosten 2.710 3.025 3.223
8.13 Kosten Projecten 1.084 1.194 1.240
8.14 Rente-en Bankkosten 8 0 8
8.15 Oeñge lasten & lasten vorgaand boekjaar 58 0 285

Totaal organisatiekosten 4.904 5.588 6.708

8.16 Contributie & Doorbelasting Vakcentrale
Totaal contributie & doorbelastingen VC 6.123 6.320 5.914

8.17 Overige contributies
Totaal overige contributies 197 247 0

8.18 Rechtshulp+
Rechtshulp ÷ 1.578 1.629 1.591

366 0 3.145

26.271 26.809 37 .106

2.144 595 -3.652

-40 0 544
2.184 595 -4.196

]aarrekening 2016 CNV Connectief
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10 Overige gegevens

10.1 Resultaatbestemming

Het over 2016 gerealiseerde resultaat bedraagt€ 2.180 en is als oIgt in het eigen vermogen erwerkt

Algemene resee 2.055

Bestem mings resers
Ledenwerving en edenbehoud -32
Sociaal Fonds -18
Actiefonds 164
Schoolleiders 11

Totaal 2.180

Ter identificatie
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11 Controleverklaring
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12 Bijlagen
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12.1 Bijlage Begroting

Begroting 2016 en 2017 CNV Connectief

(bedragen *€ 1.000)

Begroting Begroting
Baten 2016 2017
Contributies 21 .539 20.459
Werkgeersbijdragen 4.296 4.071
Vacatiegelden 388 370
Contractactkteiten 634 688
BelegdVermogen 85 30
Dnerse Opbrengsten 462 525
Rente Inkomsten 0 0

TotaalBaten 27.404 26.143

Begroting Begroting
Lasten 2016 2017

Pets onee Is laste n
Pets oneels lasten

Organisatie koste n
Huisvestingskosten
Ns ch riji n gs kos ten
Kantoorkosten
Jgemene Kos ten
Kosten Projecten
Rente- en Bankkosten

Thtaal organisatiekosten

Contributie & doorbelastingen VC

Overige contributes

Rechtshulp +

Kos ten fusie & sociaal plan

Totale kosten

Exploitatie tesuftaat

Mutatie oorzieningen
Resultaat

Jaarrekening 2016 CNV Connectief

26.809 25.893

595 250

0 0

595 250

Ter identificatie
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3.025
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0
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659
687

2.888
825

0

5.588 5.069

6.320 5.814

247 149

1.629 1.829
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Eyr Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 40] 1000
Euclideslean 1 Fax: +31 88407 30 30
3584 BL Utrecht, Netherlands eyconi

Building a better Postbus 3053
working world 3502 GB UtrechL Netherlands

Het bestuur van CNV Connectief
T.a.v. de heer P. Oudenaarden, secretaris/penningmeester
Tiberdreet 4
356166 UTRECHT

Utrecht, 27 mel 2016 NENN-AABBWC/jh

Geachte heer Oudenaarden,

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2015, voorzien van onze
controleverkiaring d.d. 27 mel 2016.

Tevens zenden wij u twee losse exemplaren van bovenqenoemde controleverkiaring. Wij bevestigen u
akkoord te gaan met het opnemen van deze controleverkiaring in exemplaren van de geconsolideerde
jaarrekening 2015, die overeenkomen met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar.

WI] hebben één exemplaar van de controleverkiaring voorzien van een originele handtekening. Dit
exemplaar is ten behoeve van uw elgen archief. Het andere exemplaar van de controleverkiaring is
voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder
persoonhijke handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van de controleverkiaring gebruik te
maken van het exemplaar van de controleverkiaring dat niet is voorzien van een persoonlijke
handtekening.

WI] bevestigen u ermee akkoord te gaan dat een afschrift van onze controleverkiaring zonder
persoonhijke handtekening zoals opgenomen in de Overige gegevens van de bijgaande — door ons
gewaarmerkte — stukken wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte geconsolideerde jaarrekening
ongewijzigd wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Openbaarmaking van de
controleverkiaring is slechts toegestaan tezamen met deze geconsolideerde jaarrekening.

Indien u deze geconsolideerde jaarrekening en de verkiaring opneemt op Internet, dient u te waarborgen
dat de geconsolideerde jaarrekening goed zijn afgescheiden van andere informatie op de internetsite.
Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de geconsolideerde jaarrekening in niet-bewerkbare
vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de
geconsolideerde jaarrekening verlaat (U verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde
geconsolideerde jaarrekening).

Ernst & Young Accountants LLP is ceo limited liability partnership opgericht near het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij companies
House onder registratienummer 0C335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor eec (vertegenwoordiger
van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te 6 More London Place, London, 561
2DA, Verenigd Koninkrijk, heeft hear hootdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nedorland eels geregistreord bij de Kamer van
Koophandel Rotterdam ondor nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin eon beperking van de
aansprakelijkheid is opgenomen.
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Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de vaststelling van dejaarrekening 2015 door de algemene
vergadering omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een
dergelijke aanpassing nog voor de vaststelling van de jaarrekening 2015 door het bestuur moet worden
gemaakt. Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming.

Onze machtiging om de controleverkiaring openbaar te maken wordt gegeven onder de condities zoals
die zijn beschreven in de bijgevoegde bijiage openbaarmaking van controleverkiaringen.

Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,
Ernst & You countants LLP

airRA

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

Bijiagen: voor identificatie gewaarmerkte geconsolideerde jaarrekening
ondertekende controleverkiaring ten behoeve van archief
was getekend controleverkiaring behorende bij openbaar te maken stukken
informatieblad Openbaarmaking van controleverkiaringen
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Controleverkiaring van de onafhank&ijke accountant
Aan: bet bestuur van CNV Connectief

Verkiaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen geconsodeerde jaarrekening 2015 van CNV Connectief in
Nederland te Utrecht gecontroleerd. Deze geconsolideerdejaarrekening bestaat uit de geconsolideerde
balans per 31 december 2015 en de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2015 met de
toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondsiagen voor tinanciële
versiaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van bet bestuur
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor bet opmaken van de geconsolideerde
jaarrekening die bet vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, aismede voor bet opstellen
van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640
Organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als bet noodzakelijk acht om bet opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevoig van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is bet geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis
van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende
ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang
bevat.

Een controle omvat bet uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van bet inschatten van
de risico’s dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevoig van
traude of touten.

Bij bet maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor bet getrouwe beeld
daarvan, gericbt op bet opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging. Een controle omvat tevens bet evalueren van
de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van
de door bet bestuur van de vereniging gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van bet algehele
beeld van de geconsolideerde jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Ernst & Young Accountants LLP is eon limited liability partnership npgericht naar hot recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij companies
House onder registratienummer 0c335594. In relatie tot Ernst S Young Accountants LLP wnrdt de term partner gebruikt voor eon (vertegenwoordiger
van een) vennnnt van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statstair gevestigd teb More London Place, London, SEt
20A, Verenigd Koninkri(k. heeft hoar hootdvestlging aan Boomp3es 258. 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van
Knnphandel Rotterdam under nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene vnnrwaarden van tnepassing, waarin eon beperking van do
aansprakelilkheid is npgenomen.
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Oorde& betreffende de gecons&ideerde jaarrekening
Naar ons oordee( geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van CNV Connectief in Nederland per 31 december 2015 en van het
resultaat over 2015 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 voor
Organisaties zonder winststreven.

Utrecht, 27 mel 2016

Ernst & Youn ccountants LLP
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Controleverkaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van CNV Connectiet

Verka ring betreffende de geconsolideerde jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen geconsolideerde jaarrekening 2015 van CNV Connectief in
Nederland te Utrecht gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde
balans per 31 december 2015 en de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2015 met de
toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondsiagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

VerantwoordeHjkheid van het bestuur
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, aismede voor het opstellen
van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640
Organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerdejaarrekening mogelijk te
maken zonder atwijkingen van materieel belang als gevoig van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis
van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende
ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang
bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de geconsolideerdejaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van
de risico’s dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van
fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die retevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging. Een controle omvat tevens het evalueren van
de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële versiaggeving en van de redelijkheid van
de door het bestuur van de vereniging gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele
beeld van de geconsolideerde jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.



EV Paqina 2

Building a better
working world

Oordee betreffende de geconsolideerde jaarrekenng
Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van CNV Connectief in Nederland per 31 december 2015 en van het
resultaat over 2015 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarvecslaggeving 640 voor
Organisaties zonder winststreven.

Utrecht, 27 mei 2016

Ernst & Young Accountants LLP
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1 Condities
De machtiging om de controlaverkiaring openbaar te makan wordt
gegeven onder de volgenda condities:

ndien na bet verlenen van daze machtiging feiten en
omstandigheden bekend worden die van essentiële betekenis
zijn voor bet beeld dat de jaarrekening oproapt, is nader overleg
met de accountant noodzakelijk.
De machtiging heeft betrekking op het opnemen van de
controleverkiaring in bet ten behoeve van de algemane
vergadaring uit te brengen versiag, waarin ook de opgemaakte
jaarrekening wordt opgenoman.
De macbtiging beeft ook betrekking op bet opnemen van de
controleverkiaring in bet bij bet handeisregistar te deponeran
versiag, mite de behandeling van de jaarrekening op de
algemene vergadaring niet tot aanpassing leidt.
De voor deponering bij bet handeisregiater bestemde
jaarrekening waarin op grond van artikel 2:397 8W
vereenvoudigingen zijn aangebracht, dient te zijn ontleend aan
de door de algemene vergadaring vastgestelde jaarrakening.
Een concept van daze voor daponaring bij hat bandaisragistar
bestamda jaarrakening diant aan one tar inzaga ta worden
gagavan.
De controlavarkiaring kan 00k wordan toagavoagd indian da
jaarrakening op alaktronische wijze, bijvoorbeeld op internet,
wordt openbaar gamaakt. Daze jaarrakening diant da volladiga
jaarrakaning ta zijn an daze diant goad ta zijn afgaschaiden van
andara galijktijdig alaktroniscb opanbaar gamaakta informatia.
Indian da reeds opanbaar gamaakta jaarrakaning wordt
opganoman in aan andar stuk dat zaP wordan opanbaar
gamaakt, is voor hat opnaman van da controlavarkiaring daarbij
opniauw toastamming van da accountant nodig.

2 Toelichting op dv condities
2.1 Raad van commissariasan an raad van bastuur
Da accountant zandt zijn controlavarkiaring doorgaana aan de raad
van commissarissan an da raad van bastuur. Dit is in
ovaraenstamming mat Soak 2 van hat Surgarlijk Watboak (SW) dat in
artikal 393 ondar maar zagt: “Dv accountant gaaft da uitslag van
zijn ondarzoak wear in aan varkiaring”. “Da accountant brangt
omtrant zijn onderzoak varsiag uit aan dv raad van commissarissan
an aan bat bastuur’

2.2 Algemene vargadaring
Dpanbaarmaking van da controlavarkiaring is slachts toagastaan na
uitdrukkalijkv toastamming van da accountant. In dit kadar wordt
ondar opvnbaarmaking varstaan hat baschikbaar stallan voor hat
publiak, dan wvl aan aan zodaniga kring van parsonan dat daze met
hat publiak galijk is ta stallan. Varsprviding onder aandaalhoudvrs
c.q. ladan valt 00k ondar dit begrip opanbaar makan, zodat voor bat
opnamvn van da controlavarkiaring in hat varsiag dat aan da
algamana vargadaring wordt uitgabracht machtiging van da
accountant nodig is.

2.3 Controlevarklaring plus varantwoordlng
Dv machtiging hvvft bvtrakking op publicatia in bat varsiag waarin
tavans is opgvnoman da jaarrvkvning waarop da controlavarkiaring
batrakking haatt. Daze conditiv stoalt op da baroapsrvgals die
zaggan dat hat da accountant varbodan is toastamming ta gavan tot
opanbaarmaking van zijn verkiaring andars dan tazaman mat da
vvrantwoording waarop die varkiaring batrakking hvvft. Da
accountant zal ook altijd da ovarige inhoud van hat varslag willan
zivn, omdat hat ham niat tovgastaan is toastemming tot
openbaarmaking van zijn varkiaring ta varlvnvn indian door da
inhoud van da gazamanlijk opanbaar gamaakta stukkan ean onjuista
indruk omtrant dv betakanis van dv jaarrakvning wordt gawakt.

2.4 Gabaurtanissen tuscan datum controlevsrklanng en
algamena vargadaring

Aandacht diant gaschonkvn ta wordan aan hat fait dat zich tuscan da
datum van da controlavarkiaring an da datum van dv algamana
vargadaring waarin omtrant da vaststvlling van da jaarrakvning
wordt baslist, taitan of omstandigbvdan kunnan voordoan die van
vssantikla betekanis zijn voor hat baeld dat da jaarrakaning oproapt.
Da accountant diant namalijk op grond van COS 56D
controlewarkzaamhadan ta varrichtan die ar op garicht zijn
toaraikanda controla-informatia ta varkrijgan dat ally gebaurtanissan
voor da datum van dv controlaverklaring dia aanpassing van of
varmalding in dv jaarrakaning varaisen, zijn gesignalverd.

tndian dv accountant gabaurtanissan tar kannis koman, die van
matvriela batakvnis kunnen zijn voor dv jaarrekaning, diant dv
accountant te overwagan of die gabaurtanissen juist zijn varwvrkt an
toaraikend zijn varmald in dv toalichting bij dv jaarrvkaning. Als dv
accountant tussen dv datum van da controlavarkiaring an dv datum
dat da jaarrvkaning openbaar wordt gamaakt, kannis navmt van van
feit dat da jaarrakaning matariaal zou kunnan bvmnvloadan, dient dv
accountant ta bvoordalan of da jaarrakvning moat wordan gawijzigd,
da kwestia ta basprakan met da laiding en ta handalan zoals op
grond van dv omstandighvdan noodzakelijk is.

2.5 Handalaragistar
Dv jaarrvkvning wordt (bij ondar tital 9 5W2 vallanda rvchtspersonan
saman mat hat jaarvarslag en da ovariga gagavans) ovvrgvlagd aan
de algamana vargadaring. De algamana vargadaring baslist over dv
vaststvlling van dv jaarrakaning. Pas na dv vaststvlling van dv
jaarrakvning door dv algemana vargadaring is spraka van aan
vennootschappalijka jaarrvkaning. Deza jaarrvkaning sal in da regal
in ongvwijzigda vorm worden vastgvsteld. Aan dv
vvnnootschappvlijka jaarrvkvning moat als ondardavl van dv overiga
gagavans dv controlavarkiaring wordan tovgevoagd. Da tekst
hiarvan is normaal gasprokan identiak aan dv avrdar afgalvgdv
controlavarkiaring. Hat is dv vannootschappalijka jaarrakvning dia
saman mat bet jaarvvrslag an dv ovariga gagavans bij hat
handelsragistar wordt opanbaar gvmaakt. Ondar dv overiga
gagevans bvhoort dan ta zijn opgvnomvn dv controlavarklaring die
bahoort bij dv volladiga jaarrakaning. Indian dv bahandvling van dv
jaarrvkvning op dv algamana vvrgadvring nivt tot aanpassing lvidt,
kan dv controlvvvrklaring wordan tovgvvoagd aan dv door dv
algvmvnv vargadvring vastgvstvldv jaarrekvning an bij tijdigv
daponaring van hat varslag tan kantore van hat handalsragistar ala
ondvrdael van dit varslag wordvn opanbaar gvmaakt.

2.6 Opanbaarmaking op andara wijza
Dv jaarrakvning kan ook wordan opvnbaar gvmaakt op andvrv wijzv
dan door dvponaring bij hat handalsrvgistvr. Dv controlavarklaring
kan 00k dan wordvn tovgvvovgd, mite hat gaat om opanbaarmaking
van dv volladiga jaarrvkaning. Indian van deal van van jaarrvkaning
dan wal van varkorte jaarrvkvning opvnbaar wordt gamaakt, is hat
niat tovgvstaan dat daarbij vnigvrlvi door dv accountant gvgvvan
madvdvling wordt opanbaar gamaakt, tanzij:
a. hij tot hat oordvvl is gekoman dat in dv gagavan

omstandighadvn hat dvsbvtraffvndv stuk tovrvikvnd is; of
b. op grond van wvttvlijke voorschriftvn met opvnbaarmaking van

hat desbvtrvffvnda stuk kan wordvn volstaan.
Indian niat dv volladigv jaarrvkaning wordt opanbaar gvmaakt. is
nader ovarlag met dv accountant noodzakvlijk. Sij hat opnemvn van
dv jaarrakaning an dv controlavarklaring op internet divnt
gawaarborgd te wordan dat dv jaarrvkvning goad is afgvschvidvn
van andara informatie op dv intarnatsita. Dv schaiding kan
bijvoorbvvld plaatsvindvn door dv jaarrvkvning in nivt-bvwvrkbarv
vorm ale van afzondvrlijk bestand op tv nvmvn of door van
waarschuwing op ta nvmvn indian dv lazar dv jaarrvkvning vvrlaat.

2.7 Opnemvn in van andvr stuk
Indian dv rvvds opanbaar gemaaktv jaarrakaning wordt opgvnomvn
in aen andar stuk dat zal wordan opvnbaar gvmaakt, is sprakv van
van nivuwv opvnbaarmaking an is opniauw tovstvmming van dv
accountant nodig. Evn voorbeald van daza situatie is dv publicatia
van van amissiaprospactus met daarin opganoman dv jaarrakvning,
nadat dazvlfda jaarrakaning tazaman met dv andara jaarstukkvn is
gadvponaard bij hat handelsrvgistar. Voor vika nivuwa
opanbaarmaking is dus opniauw tovstvmming van dv accountant
nodig.

2.8 Gebaurtesissen na dv vigamena vargadering
Indian na dv vaststvlling van dv jaarrvkvning tviten en
omstandighvdan bvkvnd zijn gvwordvn waardoor dv jaarrvkvning
niat langar bet wvttalijk vvraistv inzicht gvvft, moat niattamin dv bij
dv vastgvstaldv jaarrakvning afgvgavan controlvvvrklaring wordan
gvhandhaafd, vvanals dv bij hat handalsrvgistar navrgvlagda
controlaverkiaring. In dat gaval diant dv rachtspvrsoon ovvr daze
feitvn en omstandighvdvn van madvdvling bij hat handvlsrvgistvr ta
daponaran, voorzian van van controlvvvrklaring. Dok in daze situatia
is nadar ovarlag mat dv accountant noodzakalijk.

Openbaarmaking van controleverkiaringen
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Bestuu rsverstag

2015 was het eerste volledige bestuursjaar van de nieuwe vereniging CNV Connectief. Dat gold
echter nog niet voor de beide werkorganisaties. Deze zijn eerst op 1 december 2015
samengevoegd op de locatie Tiberdreef 4 in Utrecht. Tot die datum behielden beide
werkorganisaties hun eigen (infra)structuur en eigen financiele huishouding.
Een substantieel deel van de medewerkers van (voormalig) CNV Publieke Zaak heeft besloten
om de overstap naar Utrecht niet mee te maken.

Bestu ur
Het Bestuur van CNV Connectief bestond in 2015 uit de volgende leden:

- Helen Adriani, voorzitter
- Pieter Oudenaarden, secretaris/penningmeester
- Suzanne Kruizinga, lid en sectorvoorzitter Zorg & Welzijn (sinUs 4 maart 2015)
- Joany Krijt, lid en sectorvoorzitter Onderwijs
- Patrick Fey, lid en sectorvoorzitter Overheid & Publieke Diensten

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van CNV Connectief bestond in 2015 uit de volgende leden:

- Marianne Luyer voorzitter
- Eric van Lingen
- Ria Braspenning
- Gerard Koelemij
- Ferry Houterman

Financleel beleid
2015 stond in het teken van de opstart van de nieuwe vereniging en het voorbereiden van de
integratie van de beide werkorganisaties. Het primaire doel was om de dienstverlening zoveel
als mogelijk te continueren zoals de leden dat gewend waren. De geintegreerde begroting voor
2015 was een consolidatie van de beide “stand-alone” beg roti ngen van CNV Onderwijs en CNV
Publieke Zaak, pro forma en beleidsarm. Hierbij is rekening gehouden met de eventual iteit dat
de (toen voorgenomen) fusie aisnog niet zou doorgaan en de beide verenigingen zelistendig
zouden blijven.
Omdat het fusiebesluit in formele zin nog door de gezamenlijke Algemene Vergadering moest
worden genomen kon er (nog) geen fusie begroting gepresenteerd worden.
In een bijlage van de begroting 2015 heeft de beoogd secretaris/penningmeester de flnanciële
consequenties van de (toen voorgenomen) fusie nader geduid met daarin een prognose van de
fusiekosten.
De begroting 2015 was gebaseerd op een (voorgenomen) samenvoeging van de beide
werkorganisaties per 1 januari 2015. In overleg met de OR is in het najaar van 2014 besloten
om deze samenvoeging ult te stellen naar 1 december 2015. Dat heeft consequenties gehad
voor de kosten (zie ook onder). De begroting kon hierop niet meer worden aangepast, vooral
omdat hierop reeds een Assurance verklaring door de accountant (Baker,Tilly & Berk) was
afgeg even.

Tegenval lers
Door de uitgestelde integratie van de werkorganisaties konden de beoogde besparing op de
personeelskosten niet (volledig) gereal iseerd worden. Anderzijds verrichtten diverse
medewerkers van de sectoren Zorg & Welzijn en Overheid & Publieke Diensten in 2015 reeds
een belangrijk deel van hun werkzaamheden in Utrecht. Dat heeft hogere reis- en
vervoerskosten met zich mee gebracht. Tevens kon (voormalig) CNV Publieke Zaak in 2015 nog
niet (volledig) aansluiten op het Shared Service Center (SSC).
In aanloop naar de samenvoeging van de werkorganisaties hebben diverse medewerkers van
(voormalig) CNV Publieke Zaak besloten om niet mee te gaan naar Utrecht. Een aantal
medewerkers heeft gebr -1k gcmookt vnn pre mobilitei faciliteiten. Een deel van deze
medewerkers besloot or ejd tifreie:ler te yen ten. Deze kosten waren niet begroot.

Ernst & Young Accountants LLP
4 ]aarrekening CNV Con nectief 2015

Buildiog abetter
workinu world



Toenemende werkdruk en uitval vanwege ziekte bij de Individuele belangenbehartiging noopte
tot een extra inhuur van derden.
De integratie van de beide financiële administraties leidde ook tot hogere kosten in 2015. CNV
Onderwijs (SSC Financiën) en CNV Publieke Zaak hanteerden verschillende stelsels en
uitgangspunten. Synchronisatie (by. afschrijvingen en voorzieningen) daarvan viel negatief uit.
A1s gevoig van de verhuizing naar Utrecht maakt CNV Connectief niet langer gebruik van de
vestiging Apeldoorn. Hiertoe is een voorziening genomen t.b.v. de huurlasten tot aan het einde
van de huurovereenkomst per 1 januari 2019. Inmiddels is een deel van de vierkante meters
onderverhuurd.
In de loop van 2015 is met de bonden een Sociaat Plan (SP) overeengekomen. Hiervan is door
meer medewerkers (m.n. voormalig CNV Publieke Zaak) gebruik gemaakt dan voorzien. Ook
het aantal medewerkers dat na de bedenktermijn van 3 maanden aisnog gebruik wenste te
maken van het SP was groter dan verwacht. Dit heeft een negatief effect gehad op de te nemen
voorziening. Daarnaast zijn in december extra kosten gemaakt (loonkosten, werving
/selectiekosten) om de vertrokken collega’s te vervangen.

Meevallers
Ondanks bovengenoemde tegenvallers kan gesteld worden dat de kosten m.b.t. de reguliere
bedrijfsvoering in het algemeen binnen de begroting zijn gebleven. De financiële huishouding is
onder controle en stabiel. Er zijn vanuit de normale exploitatie geen verrassingen geweest in
2015. Op diverse begrotingsposten is zelfs een onderbesteding gerealiseerd.
De contributie-inkomsten zijn, ondanks een ledendaling, hoger dan begroot. Dit is vooral te
danken aan de verbeterde inspanningen bij het aisnog incasseren van contributie
achterstanden.
De grootste post, de salarissen, is ondanks het langer gescheiden blijven van de
werkorganisaties goed onder controle gebteven. De gemaakte extra kosten waren
onvermij deli] k.
De verenigingskosten waren (opnieuw) lager dan begroot, net als de actiekosten en de kosten
t.b.v. de Academie. De kosten van de sectorgroepen zijn opnieuw onder begroting.
Daarnaast is in 2015 de vetkoop van het pand van voormalig CNV Publieke Zaak aan de
Carnegielaan in Den Haag gerealiseerd, onder voorbehoud van een door de koper gewenste
bestemmingswijziging. Overdracht zal in 2016 plaatsvinden. De verkoopopbrengst bedraagt
€ 4.300.000 met een boekwinst van € 1.800.000.

Resultaat
Het resultaat van 2015 is € 4.195.000 negatief. Dit verlies wordt voor het grootste deel
veroorzaakt door de fusie, in directe en indirecte zin. Dit betreft:

- Voorziening Sociaal Plan
- Fusie- en fusie gerelateerde kosten: notariele kosten, campagnes, premobiliteit,

reiskosten, afschrijvingen, desinvesteringen, ICT-kosten, stelselwijzigingen etc.

Toekomst
De nieuwe bond is nu 1 jaar oud. 2015 was een hectisch jaar waarin veel flexibiliteit van de
medewerkers is gevraagd. Het Bestuur streeft naar een stabiele situatie, ondersteund door een
prudent financieel beleid. Investeren waar dat kan en besparen waar dat moet. Nu de belde
werkorganisaties zijn samengevoegd en geIntegreerd is de belangrijkste basis hiervoor gelegd,
en kan vanuit één perspectief invulling gegeven worden aan het financiële beleid.

Ter identificatie
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Risk Management
CNV Connectief hanteert het CNV Risk Management Framework om haar risico’s te analyseren
en te beheersen. Met behuip van dit risico management systeem worden de risico’s
geInventariseerd, gerubriceerd, geanalyseerd en wordt de omvang van het risico ingeschat
(kans x impact).

De activiteiten van CNV Connectief zijn erop gericht om de belangen van haar leden te
behartigen. Dit wordt onder andere gedaan door middel van beleidsbeInvloeding van
werkgeversorganisaties, de landelijke en regionale politiek en door middel van collectieve en
individuele belangenbehartiging.

Cm de continulteit van de dienstverlening aan haar leden te kunnen waarborgen wordt
risicomanagement door het bestuur van CNV Connectief erkend als een belangrijk
stuurinstrument. Bij de identificaties van de voornaamste risico’s en onzekerheden, de
beschrijving van de beheersings-maatregelen en de impact op de resultaten en/of de tinanciële
positie, worden door CNV Connectief de volgende categorieën gehanteerd:

1. Strategie en Governance
2. Operationete activiteiten
3. Financiële positie
4. Financiële versiaggeving
5. Wet- en regelgeving

Op basis van deze analyse van de risico’s en onzekerheden wordt het huidige risicoprofiel
gehanteerd, dat vervolgens beoordeeld en afgezet wordt tegen het gewenste risicoprofiel. Dit
model ziet er als volgt ult:

Risicogebied Hoog Middel Laag

Strategie & Governance H G

Operationete activiteiten H 6

Finance[e positle H

Financiëte verstaggeving H

Wet en regelgeving H

H, =huidig

6/ = gewenst

Per risicogebied worden de voornaamste risico’s genoemd, waarbij voor elk van hen is
aangegeven welke beheersingsmaatregelen (zowel de hard controls als de soft controls) zijn
genomen am van het huidige naar het gewenste risicoprofiel te komen. Met andere woorden:
op welke wijze het risico management systeem verankerd is in de organisatie en welke
maatregelen zijn genomen ter beInvloeding van de cultuur.

Ter identificatie
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1. Strategie en Governance
CNV Connectief vormt samen met de CNV-bonden en de CNV Vakcentrale de tweede
vakbeweging van het land. Het CNV vindt haar oorsprong in de christeltjk-sociale beweging. Het
CNV is een koepelorganisatie. CNV-bonden en Vakcentrale hebben hun strategie vastgelegd in
jaarplannen met bijbehorende begrotingen. De begroting van de CNV Connectief wordt
vastgesteld door het hoogste bestuurlijke orgaan: de Algemene Vergadering. Intern wordt de
voortgang van de te behalen doelstellingen gemonitord met behulp van de door TNO
ontwikkelde A3-methodiek.

Onder de huidige sociale en economische omstandigheden vormen de onderstaande punten een
bed reiging voor het CNV:

Terugloop in ledenaantallen
- risk appetite:
CNV Connectief is een autonome rechtspersonen en voert een elgen strategie.
- getroffen beheersingsmaatregelen:
Onderlinge afstemming c.q. koersbepaling vindt maandelijks plaats in de vergaderingen van het
Bestuur aan de hand van maandelijks rapportages over de ledenontwikkeling
- impact op resultaat en/of financiële positie:
Daling van de inkomsten uit ledencontributies van circa 1% per jaar.
- rísico’s en onzekerheden uit voorgaandejaar:
CNV Connectief kampt met een vergrijzend ledenbestand en het feit dat mensen zich minUet
snel duurzaam zullen binden aan een ledenorganisatie. De organisatiegraad in ons land neemt
zienderogen af. CNV Connectief lijkt onvoldoende herkenbaar en aantrekkelijk voor jongere
generaties. Hierdoor wordt de natuurlijke uitstroom (overlijden) van oudere leden onvoldoende
gecompenseerd door instroom uit de jongere doelgroepen
- vecbeteringen risico management systeem:
De introductie van een nieuw CRM systeem zou de basis moeten zijn voor een fundamentele
discussie die Ieidt tot een scherper afgetekend profiel dat aantrekkelijk is voor potentiële leden.
Een gezamenlijk plan met een bijbehorende (digitale) klantbenadering moet het resuttaat van
deze discussie zijn. Dit plan wordt vastgesteld door het Eestuur.

2. Operationele Activiteiten
De activiteiten van CNV Connectief hebben als leidraad gediend voor de wijze waarop de
organisatiestructuur is vormgegeven. Elk van de afdelingen staat onder leiding van een
manager, die lid is van het Managementteam. Op deze manier vindt afstemming plaats en is
eventuele bijsturing t.b.v. de te behalen doelen mogelijk.

CNV Connectief kent de volgende organisatie onderdelen:
1. Collectieve Belangenbehartiging (CE) Ter identificatie
2. Individuele Belangenbehartiging (IB)
3. Marketing & Communicatie (M&C)
4. Ledenadministratie (LA)
5. Academie (Ac) Ernst & Young Accountants LLP

6. Bestu u rsbu reau (BE) EYBUldn9 a better
worhi,o world

Risico(’s) t.a.v. dienstverleninci aan leden
- risk appetite:
De stijgende kosten /dalende inkomsten nopen tot het maken van gerichte keuzes.
- getroffen beheersingsmaatregelen:
Leveren van alle gevraagde diensten conform strategische en beleidsplannen (begroting),
gemonitord d.m.v. periodieke rapportages
- impact op resuftaat en/of financiële positie:
Opheffen/afstoten of anders inrichten van (delen van) afdelingen die deze diensten leveren.
- risico’s en onzekerheden uit voorgaande jaar:

]aarrekening CNV Connectief 2015 7



De discussle over keuzes vanuit financleel perspectief (kosten/investeringen) leiden tot onrust
en onzekerheid in de organisatie.
- verbeteringen risico management systeem:
Maandelijkse kwalitatieve en kwantitatieve rappoftages bespreken met managers en een
meerjarenkader realiseren met als aandachtspunten na te streven rationalisatie van processen,
benodigde formatie en totale kosten.

3. Financlële positie
CNV Connectief is een vereniging zonder winststreven, waarvan de leden een jaarlijks
vastgesteld contributiebedrag afdragen. Ten behoeve van de continuIteit wordt er een
weerstandsvermogen aangehouden waarin onderscheid gemaakt kan worden tussen het Vrije
Vermogen (‘Kapitaal’) en de Bestemmingsreserves.

Weerstandsvermogn
- risk appetite:
De omvang van het weerstandsvermogen van CNV Connectief is door het Bestuur vastgesteld.
Uitgangspunten daarbij waren dat de beschikbare middelen ten behoeve van Kapitaal,
Aktiefonds, Sociaal Fonds, ledenwerving en —behoud, Schoolleiders en Voorzieningen
(toekomstige verliezen).
- getroffen beheersingsmaatregelen
Jaartijkse toevoeging, na goedkeuring van de AV, van het exploitatieresultaat aan Kapitaal.
- impact op resuftaat en/of financiële positie:
Afhankelijk van het resultaat. Doelstelling is om alle kosten vanuit de lopende exploitatie te
dekken.
- risico’s en onzekerheden ult voorgaande jaar:
Vanwege de fusie is een socia& plan afgesproken. Vorig jaar was nog niet bekend in welke
mate medewerkers daar gebruik van zouden maken. Tijdens de jaarrekening controle is
duidelijk geworden dat dit een substantiële impact heeft op de financiële positie.
- verbeteringen risico management systeem:
In de begroting 2016 en forecast 2017-2020 is een kostenreductie doorgevoerd. Deze zal in de
begroting van 2017 weer terugkomen. De regie op inkoop is inmiddels centraal georganiseerd.
De procuratieregeling is (opnieuw) vastgesteld met duidelijke afspraken over budgetrechten en
mandaten. Maandelijks worden de financiële rapportages vergeleken met de begroting

4. Financiële verslaglegging
CNV Connectief werkt met een jaarbegroting, waarbij op kostenplaats- c.q. atdelingsniveau
deelbegrotingen opgesteld zijn. De resultaten worden maandelijks gemonitord o.b.v.
(financiële) rapportages en besproken met de managers.

Managementrappoftacies
- risk appetite:
De managementrapportages worden maandelijks opgestetd en beoordeeld door de managers en
de controller. Eij afwijkingen wordt dit besproken met de Penningmeester. Van de
maandrapportages worden uitsluitend de kwartaalrappoftages (met inhoudelijke toelichting)
uitgereikt aan en besproken met Bestuur en RvT.
- getroffen beheersingsmaatregeien:
Voor de opstelling van de begroting worden jaarlijks de uitgangspunten en kaders geformuleerd
door de penningmeester/Bestuur d.m.v. een kadernotitie. Dit wordt gecommuniceerd aan de
managers. Gestuurd wordt op een begroting met een positief resultaat.

_________________________

- impact op resultaat en/of financiële positie: .

Het batige saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserves (Kapitaa )Ter identificatie

Ernst & ‘Ijnn Accountants LLP
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- risico’s en onzekerheden ult voorgeande fear:
De jaarrekening van 2015 is de eerste jaarrekening van CNV Connectief. Het resultaat worth
sterk beInvloed door de kosten van de fusie en het sociaal plan. Omdat de werkorganisaties in
2015 nog niet geIntegreerd waren was bet niet mogelijk vanuit de geIntegreerde beg toting per
organisatie onderdeel adequaat te sturen op de kosten
- verbeteringen risico management systeem:
De werkorganisatie is in 2016 geIntegreerd. Dat betekent dat er gestuurd wordt op de kosten in
één Iijn met de begroting. Dat zal de beheersing verbeteren.

Externe verslaQcleving
- risk appetite:
De geplande afronding van de controlewerkzaamheden van de jaarrekening van CNV Connectief
vindt plaats in de maanden april en mei van het opvolgende jaar. Dit betekent dat er van dit
jaar nog slechts 7 a $ maanden resteren waarin bijsturingsmaatregelen getoetst kunnen
worden aan de werkelijke resultaten van het voorgaande boekjaar.
- getroffen beheersingsmaatregelen:
In oktober november vindt jaarlijks de interim controle plaats. Hierbij worden reeds
aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole geformuleerd en worden mogelijke afwijkingen
op de lopende begroting geconstateerd. In het lopende boekjaar wordt reeds gemonitord op
evt. boekhoudkundige correcties die invloed kunnen hebben op het resultaat
- impact op resultaat en/of financiële positie:
Doordat de CNV bonden met dezelfde accountant werken kunnen controles efficiënter
plaatsvinden. Dit heeft een kostenbesparing van zo’n 17% op de accountantskosten opgeleverd.
Door de fusie naar CNV Connectief is ook voormalig CNV Publieke Zaak deelnemer geworden
aan het SSC Financiën. Dit heeft een besparing opgeleverd aan de kant van het Shared Service
Financiën met betrekking tot de inzet van medewerkers.
- risico ‘s en onzekerheden ult voorgaande jaar:
Door synchronisatie van de voormalige administraties van CNV Onderwijs en CNV Publieke Zaak
zijn correctles doorgevoerd met financiële consequenties (afschrijvingen, resultaten voorgaande
jaren, voorzieningen, etc.). Dit vergt extra controles door de accountant en dit heeft een
een malig kostenverhogend effect.
- verbeteringen risico management systeem:
In 2016 is de financiële administratie van CNV Connectief volledig geIntegreerd. De
administratie wordt gevoerd in het zelfde systeem als de overige CNV-onderdelen. Daarnaast
wordt gebruik gemaakt van dezetfde bankrelatie (Rabo). Deze integratie verbetert en
vergemakkelijkt inzicht, controle en versiaglegging.

5. Wet- en Regelgeving
CNV Connectief valt, als autonome organisatie, samen met de andere bonden onder de koepel
CNV. Hieronder wordt de impact van wet- en regelgeving op de koepelorganisatie beschreven.
Indien noodzakelijk worden m.b.t. CNV Connectief aanvullende opmerkingen gemaakt.
Als werknemersorganisatie valt het CNV onder een vrijstelling voor de omzetbelasting. Dit wil
zeggen dat over de inkomsten uit tedencontributies geen BTW in rekening gebracht hoeft te
worden. In bet geval leden gebruik maken van aanvullende individuele diensten, die separaat in
rekening gebracht worden en waar een rechtstreekse prestatie tegenover staat, dan is het CNV
verplicht cm hier wel BTW over in rekening te brengen.
Aangezien het CNV aangemerkt is als Koepelorganisatie, vallen de onderlinge leveringen ook
onder een vrijstelling voor de omzetbelasting. Hiervoor heeft de belastingdienst echter bepaald
dat deze diensten geen verstorende werking mogen hebben op de marktwerking tussen bet
CNV en bedrijven die soortgelijke administratieve diensten aanbieden.
Net als iedere organisatie die gebruik maakt van de diensten van derden is CNV Connectief
gehouden om pen mel 2016 met alle externen een overeenkomst te hebben in het kader van
DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) Ic jprvnging de “AR fVrkIaring
Arbeidsrelatie). Ter identificatie
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Omzetbelasti nci
- risk appetite:
Het CNV houdt zich bij al haar aan derden geleverde diensten en goederen strikt aan de Wet op
de omzetbelasting 1968.
- getroffen beheersingsmaatregelen:
Ter vaststelling van de met omzet belaste prestaties heeft het CNV een Tax Control Framework
opgesteld, waaraan alle bij het CNV aangesloten organisaties zich geconformeerd hebben.
Doelstelling is om te voorkomen dat binnen het CNV op verschillende wijze omgegaan wordt
met BTW behandeling.
- impact op resultaat en/of financiële positie:
Voor CNV Connectief bedraagt hetjaarlijks in totaal aan BTW afte dragen bedrag circa €
85.000.
- risico c en onzekerheden ult voorgaande jaar:
Het CNV wetkt met ingang van 2014 conform bet Tax Control Framework. Qok is de BTW
behandeling binnen het CNV gestandaardiseerd. Ter dekking van een mogelijke aanslag met
terugwerkende kracht is door CNV Connectief een voorziening getroffen.
- verbeteringen risico management systeem:
Periodieke afstemming van de BTW-afdrachten door de controllers van de bij het CNV
aangesloten organisaties, zodat getoetst wordt of bet gebruik van het Tax Control Framework
daadwerkelijk lelUt tot de gewenste standaard BTW behandeling.

VAR/DBA
- risk appetite:
CNV Connectief zorgt ervoor dat per of zo snel mogelijk na 1 mel 2016 met alle externen een
overeenkomst is afgesloten
- getroffen beheersingsmaatregelen:
Er is een overzicht van alle externen die voor CNV Connectief actief zijn en waarmee een
overeenkomst is gesioten. Deze lijst wordt beheerd door bet bestuurssecretariaat. Mutaties
worden hierop aangegeven en bijgehouden.
- impact op resultaat en/of financiële positie:
Bij het niet nakomen van de wettelijke verplichting zal het risico voor CNV Connectief
substantleel zijn.
- risico’s en onzekerheden ult voorgaande jaar:
Doordat er niet altijd een actueel zicht is op wie t.b.v. CNV Connectief actief zijn geweest, is
niet voltedig bekend of van alle adviseurs een VAR-verklaring is verkregen.
- verbeteringen risico management systeem:
Door alle aanstellingen van externen centraal te regelen is er steeds een actueel en volledig
overzicht van alte t.b.v. CNV Connectief actieve externen.

Ter identificatie
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Algemeen versiag over bet jaar 2015

Voor een uitgebreider versiag van de activiteiten van CBNV Connectief wordt verwezen naar het
algemeen jaarverslag 2015.

Vereniging

Ult de statuten

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam CNV CONNECTIEF.
2. De vereniging is gevestigd te Utrecht.
3. De vereniging is ontstaan uit de fusie tussen de vereniging CNV Onderwijs, gevestigd te

Utrecht en CNV Publieke Zaak, gevestigd te “s-Gravenhage.

GRONDSLAG EN DUUR
Artikel 2
1. De vereniging laat zich bij haar handelen inspireren door het christelijk-sociaal

gedachtegoed.
2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL
Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel:
a. Het behartigen van de materiële en Immateriële, collectieve en individuele belangen van

haar leden;
b. De sub a. genoemde belangenbehartiging vindt onder andere plaats door middel van het

afsluiten van Collectieve Arbeids Overeenkomsten (CAO’s) en sociale plannen;
c. het bieden van een platform op thema’s in en rondom werk en inkomen;
U. het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke rol van de sectoren waarin de leden

werkzaam zijn;
e. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.

Doelstellingen CNV Connectief

De doelstellingen van CNV Connectief zijn:
• Het bouwen van een vakvereniging die zich richt op voormalige, huidige en toekomstige

werknemers in het publiek-maatschappelijk domein.
• Daarbij verbindingen te (laten) creëren tussen leden en niet leden, zowel binnen de sectoren

als door de sectoren heen. Kortom, de mogelijkheden te scheppen voor het ontstaan van
communities. De mensen in het domein zijn leidend in de sturing.

• Het bijdragen aan de innovatie van de vakbeweging in de brede zin.
• Door middel van de grotere massa (meet dan 126.000 leden) meet invloed te hebben in de

politiek en de polder en op deze manier meet te kunnen bereiken voor de leden.
• Door het samenvoegen van twee werkorganisaties efficiencyvoordelen te behalen. De

opbrengsten worden geInvesteerd in de innovatie van de nieuwe vakvereniging.
• De kwaliteit van de individuele en collectieve belangenbehartiging te behouden (kiassieke

vakbondstaken).
• Zich naast deze klassieke vakbondstaken’ te tichten op de beroepsinhoud en de kwaliteit

van het beroep en de organisatie van het publieke domein.

Ter identifjcatje
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Algemeen
In 2016 is verder gewerkt aan het inrichten van de vereniging, m.n. de sectorgroepen. In juni is
tijdens de AV het huishoudetijk reglement vastgesteld. Ook heeft elke sector in 2015 een
sectorvetgadering georganiseerd. In de sectorvergaderingen van CNV Overheid & Pubtieke
Diensten en CNV Zorg & Welzijn zijn de sectorbestu ten voor deze sectoren benoemd, De sector
CNV Onderwijs heeft in 2015 een voorlopig sectorbestuur, bestaande uit de leden van het
voormalige verenigingsbestuur van CNV Onderwijs.

In het najaar hebben de sectorbesturen een advies aan het bestuur voorgelegd over de te
benoemen sectorgroepen. Het bestuur heeft vervolgens de sectorgroepen benoemd. Aan de
hand hiervan wotden in 2016 de sectoren ingedeeld.

Bestuur
Tijdens een extra AV op 4 maart is Suzanne Kruizinga benoemd als sectorvoorzitter Zorg &
Welzijn. Op 14 december maakte Joany Krijt, sectorvoorzitter Onderwijs, bekend dat zij CNV
Connectief gaat verlaten. Joany wordt rector bij een grote scholengemeenschap in Rotterdam.
De vervanging is inmiddels in gang gezet.

Werkorga n isatie
T.b.v. het inrichten van de werkorganisatie is in het voorjaar het O&F (Organisatie & Formatie)
rapport geschreven door het MT. In mel 2015 is het voorgenomen besluit aan de OR’en (CNV
Onderwijs en CNV Publieke Zaak) voorgelegd. De OR’en hebben hier negatief op geadviseerd.
Het negatieve advies heeft tot een beperkte wijziging van het (voorgenomen) besluit geleid en
is daarna door het Bestuur definitiefvastgesteld.
Hierna kon door het MT de samenvoeging en integratie van de beide werkorganisaties
voorbereid en uitgevoerd worden. In het najaar hebben alle medewerkers via het
plaatsingsproces te horen gekregen wat hun (nieuwe) functie in de nieuwe werkorganisatie is.
Een aantal medewerkers heeft besloten om de overstap naar de nieuwe organisatie niet te
maken en gekozen voor het Sociaal Plan. In december 2015 is een start gemaakt met het
vervangen van de vetrokken medewerkers.
Op donderdag 3 december was er een afscheidslunch voor medewerkers van CNV Publieke Zaak
(geen van de medewerkers van CNV Onderwijs maakt gebruik van het sociaal plan) die gebruik
gaan maken van het sociaal plan. Aansluitend vond de presentatie plaats van het boek ‘Met hart
en ziel’, over de geschiedenis van CNV Publieke Zaak.
Op 1 december 2015 zijn de beide werkorganisaties fysiek samengevoegd tot de
werkorganisatie van CNV Connectief. Eind november zijn alle medwrkers tanuit4e —-.- -

vestigingen van CNV Publieke Zaak naar Utrecht verhuisd. Ter identificatie

Ontwikkelingen Ernst & Young Accountants LLP

Barldroq a better

Loonakkoord
worhiflq world

Viak voor de zomer is het loonakkoord, voor loonruimte in de overheidssectoren, tot stand
gekomen zónder het FNV. Tn aanloop naar het akkoord zijn er in de sector Rijk op verschillende
plaatsen acties gevoerd. Het resultaat was dat met het loonakkoord de jarenlange nullijn voor
de overheidssectoren doorbroken werd. Dit is een investering in de arbeidsvoorwaarden van
bijna twee miljard euro.
[let FNV was het desondanks niet eens met het akkoord en heeft vervotgens een kort geding
aangespannen tegen de staat en tegen de andere bonden. Op 1 oktober was de uitspraak van
het kort geding: ten nadele van de FNV. De FNV besloot hierop in hoger beroep te gaan. [let
FNV is vervolgens tijdens het hoger beroep opnieuw in het ongelijk gesteld.
Hierna is door aVe partijen (CNV, Kabinet, FNV, andere bonden) onder begeleiding van een
bemiddelaar, hard gewerkt aan herstel van de onderlinge verhoudingen. Dit lijkt een positief
effect te hebben, de verhoudingen normaliseren langzaam aan.
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Keukentafelgesprekken
Op initiatief van het verbandsbestuur senioren (samenwerking van de sectorgroepsbesturen
senioren uit de sectoren Overheid & Publieke Diensten en Zorg & Welzijn) is het project
keukentafelgesprekken gestart. Dit project wordt begeleid vanuit de Vakcentrale. Het doel is am
leden van CNV Connectief te ondersteunen bij de keukentafelgesprekken met gemeentes in het
kader van de gedecentraliseerde zorg. In juni is een pilot gestart in samenwerking met de
Vakcentrale waarbij leden ondersteund werden bij de zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ met
gemeenten. De pilot is inmiddels geëvalueerd. De resultaten zijn beperkt, maar positief en er
wordt flu gekeken naar een CNV-brede pilot in 2016.

Relevante ontwikkelingen in de buitenwereld
Een grote groep medewerkers ult de sectoren van CNV Connectief heeft direct of indirect te
maken met de instroom van vluchtelingen in Nederland. CNV Connectief vraagt hier aandacht
voor in de lobbytrajecten.

Veranderingen binnen het CNV
Na de oprichting van CNV Connectief, besluiten in 2015 ook CNV Vakmensen en CNV
Dienstenbond te fuseren. Eind 2015 besluiten beide AV’s positief. Dit betekent dat het CNV
vanaf 2016 bestaat uit twee grote bonden: CNV Connectief voor de publieke sector en CNV
Vakmensen.nl voor de marktsector. Daarnaast blijven CNV Jongeren en CNV Kostersbond
bestaan.

Pakketje van Rijn
CNV Zorg & Welzijn heeft samen met het FNV, het Kabinet en de werkgevers een akkoord
bereikt over het ‘pakketje van Ri’. De drie belangrijkste punten hieruit zijn middelen voor
warme transitie van de huishoudelijke hulpen, geld voor de verpleeghuizen en de
gehandicaptenzorg. Voor de uitvoering worden projectorganisaties ingezet. Oak CNV Connectief
Academie wordt betrokken bij de uitvoering.

Raad van kinderen
CNV Connectief gaat samenwerken met de organisatie Missing Chapter, geleid door Laurentien
van Oranje. Via deze organisatie gaat CNV Connectief een aantat basale vragen over de
vakvereniging voorleggen aan een raad van kinderen. Deze raad stelt vervolgens een advies op
aan CNV Connectief.

Vereniging Kerkelijk Werkers
CNV Connectief zet in 2015 de gesprekken over samenwerking met de Vereniging Kerkelijk
Werkers (VKW) voort, Deze gesprekken werden al door CNV Publieke Zaak ingezet.
De gesprekken leiden eind 2015 tot een fusiebesluit in de AV’s van CNV Connectief en de VKW.
In 2016 zal de samenwerking verder uitgewerkt warden.

Internationaal
Als lid van de internationale federatie van vakbonden, Cesi, zet CNV Connectief zich in voor de
Europese lobby met betrekking tot goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in de
publieke sector. In december wordt Helen Adriani benoemd tot vice-voorzitter van Cesi.

Onderdeel van het internationaal werk van CNV Connectief is oak de internationale solidariteit.
In dat kader bezoekt Suzanne Kruizinga in oktober 2015 Benin. Samen met enkele
medewer1kergeeft zij eefl Wëk Tang trainingen ‘sociale dialoog’ aan vakbonden daar in de Zorg
& Vvelzij sseätor.

\ let

Name,J let Lestuur van CNV Connectief (,MA
Pieter Oudenaarden

. Ernst & Young Accountants LLP
Algemeen secretar,s/penn,ngmeester

Budding a better
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Financleel versiag

Resultaten

Het boekjaar 2015 wordt afgesloten met een negatief exploitatiesaldo uit gewone exploitatie
van € 4.116.627 (2014 € 50.117 positief). Hiervan wordt € 4.143.266 ten laste van de
kapitaalrekening geboekt en € 26.060 ten gunste van de bestemmingsreserve Schoolleiders.

De afname van het resultaat uit gewone expioitatie met € 4.166.744 t.o.v. 2014 is als volgt te
verklaren:

Toename door: (x C 1.000)

hogere baten
-Ledencontributies 259
-Bladen, Diensten en Ptoducten 5
lagere lasten
-Personeeiskosten 338
-Verenigingsorganen en CNV 129
-Coil. Belangenbehartiging $9

820

Afname door: (x C 1.000)

lagere baten
-Werkgeversbijdragen en subsidies 56
-Academie/Cursussen 112
-TBB 9
-Interest en rendement 68
-Diversen 351
hogere lasten
-Oranisatiekosten 36
-SLA’s CNV en uitbesteding 1.07 1
-IBB 65
-Academie/Cursussen 18
-Marketing en Communicatie 326
-Innovaties 13
-Kosten Fusie & Sociaal Plan 2.862

4.987 -I

Per saido afname van het resultaat ult gewone exploitatie -4.167

icr identificatie

Ernst & Young Accountants LLP
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Na verrekening van de overige resuftaten en resultaatbestemming ontstaat het volgende beeld:

- Lager resultaat uit gewone exploitatie
- Lagere overige resultaten (Sociaal Fonds, Actiefonds &

Ledenwerving en -behoud)
Per saldo lager exploitatiesaldo

(x C 1000)

-4.167

-200
-4.368

br identificatje

Ernst & Young Accountants LLP
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Financiëte positie

Ult onderstaande opstelling btijkt de ontwikkeling van de Iiquiditeitspositie in 2015:

31-12-2015
(x C 1.000)
31-12-2014

Viottende activa
Vorderingen
Uquide middelen

1.711
5.469
7.180

3.241
5.690
8.931

AF: Kortlopende schulden 3.177
3.177

4.208
4.208

Werkkapitaal 4.003 4.723

De afname van het werkkapitaal met € 719.392 is als volgt te verkiaren:

31-12-2015 (XC 1.000)

Bestede middelen:

- Afname kapitaalrekening
- Afname bestemmingsreserves
- Afname langlopende schulden
- Toename financiele vaste activa

4.143
52
97
47

4.339

Beschlkbaar gekomen middelen:

- Toename voorziening
- Afname materiële vaste activa

Per saldo Iiquiditeitsafname

2.959
660

3.619

720

Ter identificatie

Ernst & YOountants LLP
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De vermogenspositie van de CNV Connectief heeft zich as volgt ontwikkeld:

(XC 1.000) % (XC 1.000) %

31-12-2015 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2014

Kapitaal 568 4,6% 4.711 32,1%
Actietonds 3.519 28,5% 3.465 23,6°h
Sociaat Fonds 884 7,2% 895 6,1°h
Ledenwerving en -behoud 411 3,3% 532 3,6%
Schoolleiders 113 O,9% 87 0,6%
Voorzieningen 3.602 29,4% 643 4,4°h

9.097 73,9% 10.333 70,4%

Langlopende schulden 41 0,3% 138 O,9%
Kortlopende schulden 3.177 25,8% 4.208 28,7%

3.218 26,1°h 4.346 29,6%

12.315 100,0% 14.679 100,0%

De aanwending van het beschikbare vermogen is als volgt:

(x C 1.000) % (x C 1.000) %

31-12-2015 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2014

Vaste activa
Materiele vaste activa 3.145 25,5°h 3.805 25,9%
Financiële vaste activa 1.990 16,2°h 1.943 l3,2%

5.135 41,7% 5.748 39,1%

Viottende activa
Vorderingen 1.711 13,9% 3.241 22,1%
Liquide midde!en 5.469 44,4% 5.690 38,8%

7.180 5$,3% 8.931 60,9°h

12.315 100,0% 14.679 100,0°h

Ter identificatie

Ernst & Yountants LLP
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Geconsolideerde balans CNV Connectief per 31 december
Inclusief voorstel verwerking tesuftaat

X € 1.000

ACTIVA 2015 2014

Vaste activa

601 Materiele vaste activa
Grond en gebouwen 2.456 2.616
Inventaris 132 346
Automatisering 555 816
Vervoermiddelen 2 27

Totaal materlele vaste activa 3.145 3.805

602 Beleggingen, effecten 1.971 1.916
603 Leningen u/g 19 27

Totaal financlële vaste actlva 1.990 1.943

Totaal vaste activa 5.135 5.748

Vlottende activa

Voorschotten 3
B04 Vorderingen 1.226 1.228
605 Leningen Sociaal Fonds fuJg) 114 106
506 Lenlngen (u/g) 13 508
B07 Debiteuren 215 399
BOB Overlopende activa 140 1.000

Totaal Vorderingen 1.711 3.241

509 LIqulde middelen 5.469 5.690

Totaal viottende activa 7.180 8.931

Totaal-generaal 12.315 14.679

let identificatie
Ernst & Young Accountants LLP
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X € 1.000

PASSIVA 2015 2014

Eigen vermogen

810 Kapitaal 568 4.711

Bestemmfngsreserve Actlefonds 3.519
Bestemmingsreserve Sociaal Fonds 884
Bestem mingsreserve Ledenwerving 411
Bestemmingsreserve Schoolleiders 113

Totaal bestemmingsreserve

Totaal elgen vermogen

Voorzieningen

Voorziening P08
Voorziening jubilea/gratlficaties
VZ Fusie & Soclaal Plan
Voorzienlng Apeldoorn
Overige voorzieningen

24
108

2.648
511
311

4.927

5.495

4.979

9.690

Totaal voorzieningen 3.602 643

Langlopende schulden

820 Lening Windows 8 41 138

821
822
823
824

Totaal langlopende schulden

747
469

99
1.862

41

932
604

97
2.575

138

Totaat koftiopende schulden 3.177 4.208

Totaal -generaal 12.315 14.679

511
812
B13
814

515
816
817
818
619

3.465
895
532

$7

21
172

229
221

Kortlopende schulden

Crediteuren
Loonbelasting en pensioenpremies
Lening Windows 8
Overlopende passiva

Ter identificatie
Ernst & Young Accountants LLP
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Geconsolideerde staat van baten en lasten

x € 1.000
Realisatie Beg toting Real isatle

EATEN 2015 2015 2014

22 )aarrekening CNV

Ter identificatie
Ernst & Young Accountants LLP

0iia5etter
working world

VWO Ledencontributies 21.258 21.169 20.999
Werkgeversbijdragen/subsidies

VWO2 Werkgeversbijdragen en subsidies 3.991 4.232 4.095
VWO3 Vacatiegelden 363 382 292
VWO4 Projecten 260 157 283
VWO5 Academie/Cursussen 686 744 798

Bladen, Diensten en Producten
VWO6 Advertenties en abonnementen 169 106 164
VWO7 Diensten en producten 75 100 75

IBB
VWO8 Gewonnen procedures 219 30 239
VWO9 Juridlsche bijstand 27 223 16
VW1O Interest en rendement 29 84 96
VW11 Diversen 89

Totaal Eaten 27. 166

Fond sen
Eaten Actiefonds 69
Eaten Soclaal Fonds 12
Totaal Fondsen 81

Totaal Eaten

109 440
27.336 27.497

265
- 50
- 315

27.247 27.336 27.812



x C 1.000
Realisatie Begroti ng Real isatie

LASTEN 2015 2015 2014

Exploitatiesaldo -4.195 234 173

Personeelskosten
VW12 Salarissen 12.157 12.076 12.674
VW13 Relskosten 725 641 729
VW14 Overige personeelskosten 754 583 571

Organisatiekosten
VW1S Kantoor- & Organisatiekosten 1.539 1.183 1.908
VW16 Afschrijvingen 724 470 577
VW17 Huisvesting 724 493 467

SLA’s CNV en uitbesteding
VW18 SSC Facititair - huisvesting 646 764 544
VW9 SSC Facilitair - ondersteuning 281 328 316
VW2O SSC P&O 159 168 145
VW21 SSC Financlën 431 286 253
VW22 SSC ICT 669 696 795
VW23 CNV Info 1.618 1.167 676
VW24 Rechtshulp+/Achmea 1.591 1.629 1.595

Vereniglngsorganen en CNV
VW25 CNV Contributie (Vast en Variabel) 2.109 2.148 2.171

AV, Bestuur, Rvt en RvA 68 90 56
VW26 Sectorcongres, -bestuur en sectorgroepen 713 882 819
VW27 Faciliteltscontracten 531 480 489
VW28 Bud rage overige 199 242 214

Coil. Belangenbehartiging
VW29 Actiekosten 109 161 188
VW3O Schoolleiders 4 176 41
VW31 CBB Algemeen 202 236 175

IBB
VW32 Griftie-en proceskosten 28 27 29
VW33 IBB algemeen 273 154 207
VW34 Academie/Cursussen 129 295 111

Marketing en Communicatie
VW35 Bladen 1.039 932 995
VW36 Marketing/Ledenontwikkeling 702 670 419
VW37 Innovaties 13 25
VW38 Communities 100
VW39 Kosten Fusie & Sociaal Plan 3.145 283

Totaal Werkorganisatie 31282 27.102 27.447

Fondsen
Lasten Actiefonds 16 - 76
Lasten Sociaal Fonds 23 - 19
Lasten Ledenwerving en -behoud 121 - 97
Totaal Fondsen 160 - 192

Totaal lasten 31.442 27.102 27.639

Ter identificatie
Ernst & Young Accountants LLP
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Bijzondere resultaten, resu Itaatsbestemming

xC 1000
Real isatie Beg roting Realisatie

2015 2015 2014

Exploitatiesaldo -4.195 234 173

Overige resultaten

Resultaat Actiefonds -54 - -189
Resultaat Sociaal Fonds 11 -31
Resultaat Ledenwerving en -behoud 121 97

Totaal overige resultaten 78 - -123

Saldo uit gewone exptoitatie -4.117 234 50

Bestemming resultaat

Naar vermogen CNV Connectief -4.143 234 -37

Naar vermogen Actiefonds 54 - 189

Naar vermogen Sociaal Fonds -11 - 31
Naar vermogen Ledenwerving en -behoud -121 - -97
Naar vermogen Schoolleiders 26 - 87

Totaal resultaatverdeling -4.195 234 173

Resultaat na resultaatbestemming -

Op de beperking van de reserves is geen accountantscontrole toegepast

Ter identificatie
Ernst & Young Accountants LLP
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Geconsolideerde kasstroomoverzicht

Grondsiagen voor het kasstroomoverzicht
Net kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. In de opstelling wordt

de cashflow, die bestaat ult het resultaat vermeerderd met de afschrijvingslasten, afzonderlijk

gepresenteerd. Transacties waarbij geen sprake is van directe inkomende of uitgaande
kasstromen (zoals het aangaan van financial lease overeenkomsten) worden enerzijds onder de
kasstroom uit investeringsactiviteiten en anderzijds onder de kasstroom ult
financieringsactiviteiten gepresenteerd. Betalingen welke vooftvloeien uit langlopende leningen

worden, voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente, opgenomen onder de kasstroom ult
operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing, als
kasstroom u it fi na ncieri ngsactiviteiten.

(x € 1.000)

2015 2014

Bedrijfsresultaat -4.195 173
-4.195 173

Aanpasslngen voor:
Afschrijvingen en waardeverminderingen -182 541
Niet gereallseerde waatdeverandeting -53 -122
Mutattes van voorzienlngen 2.959 19

2.724 438

Veranderingen in werkkapitaal:
Toename handelsvorderingen 186 12
Toename overlopende actlva 860 -813
Afname handelsschulden -185 -276
Afname belastingen en sociale premles -135 132
Afname overlopende passiva -712 -648

14 -1.593

Kasstroom ult operationele activiteiten -1.457 -982

Investeringen in Flnanciële vaste activa -2 -32
Desinvesterlngen in financiële vaste activa - 87
Investeringen in Materiële vaste activa -95 -314
Desinvesteringen in Materiële vaste activa 936 54

Kasstroo m uit I nvesteringsactiviteiten 839 -205

Consolidatie Stichting Steunfonds - 90
Ontvangsten ult tanglopende schulden 494 976
Aflossingen langlopende schulden -97 -34

Kasstroom uit financienngsactiviteiten 397 1.032

Netto-kasstroom (mutatle liquide middelen) -221 -155
Beginstand liquide middelen 5.690 5.845

Eindstand liquide middelen 5.469 5.690

Ter identificatie
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Waarderingsgrondslagen

Grondsiagen voor consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van CNV Connectief zijn de financiële gegevens verwerkt
van de tot de groep behorende entiteiten waatop een overheersende zeggenschap kan worden
uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is
opgesteld met toepassing van de grondsiagen voor waardering en resultaatbepaling van CNV
Connectief.
De flnanciële gegevens van de in de consolidatie betrokken entiteiten zijn volledig in de
geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en
transacties. Beangen van derden in het vermogen en in het resultaat van
groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking
gebracht.

De geconsolideerde jaarrekening ornvat de financiee gegevens van CNV Connectief en van
Stichting Steunfonds CNV Onderwijs.

De bestuurders van Stichting Steunfonds CNV Onderwijs worden benoemd door het
verenigingsbestuur van CNV Connectief. Zodoende is Stichting Steunfonds CNV Onderwijs
betrokken in de consolidatie. De activa en passiva alsmede de baten en lasten van de stichting
zijn integraal opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van CNV Connectief,

Algemene grondsiagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nedertand algemeen aanvaarde
grondsiagen: De richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640 “organisaties zonder winststreven”.

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De waardering
van de activa en passiva en de bepaling van het resuttaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten
worden slechts opgenomen voor zover zij op batansdatum zijn gerealiseerd. Lasten worden
genomen zodra deze bekend zijn.

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, in overeenstemming met
de algemeen geldende grondsiagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die
medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze
schattingen afwijken. Schattingen zijn gemaakt in de volgende posten:

MVA
o Vorderingen

Leningen sociaal fonds
o Debiteuren

Overlopende activa
o Voorzieningen

Overlopende passiva

Begroting
Op de begroting is geen accountantscontro!e toegepast.

let identificatie
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Grondsiagen van de waardering van de activa en passiva

Geypnsolideerde Balans

Vaste activa

Materiële vaste activa
De vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs onder aftrek van de op de
economische levensduur gebaseerde afschrijvingen en eventuete bijzondere
waardeverminderingen. De vaste activa worden atgeschreven op basis van een vast percentage
van de aanschafwaarde, eventueel rekening houdend met een restwaarde. In hetjaar van
ingebruikname wordt naar tijdsbeslag ageschreven. Onder investeringen die geactiveerd
worden zijn inbegrepen de uitgaven voor nieuwe bedrijfsmiddelen die langer dan één jaar
meegaan en de uitgaven voor revisie en renovatie van geactiveerde bedrijfsmiddelen.
Investeringen van minder dan €500 worden niet geactiveerd.

Financiële vaste activa
Leningen u/g worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek
van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Effecte n
De waardering van de op de beurs genoteerde effecten vindt plaats tegen de beurskoers op
balansdatum. Zowel ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen worden direct in de
staat van baten en lasten verantwoord.

Viottende activa

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominate waarden, onder aftrek van een eventueel
noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid.

Uquide middelen
De liquide middelen zijn op genornen tegen nominate waarde en staan, voor zover niet anders
vermetd, ter vrije beschikking van CNV Connectief.

Eipen vermogen

Algemene reserve
De algemene reserve heeft ten doel een buffer te vormen voor het financiële risico dat de CNV
Connectief loopt in haar exploitatie.

Bestemmingsreserves
Het bestuur heeft, met instemming van de Algemene Vergadering, op een deel van de reserves
een beperkte doelstelling aangebracht. Deze worden apart in de jaarrekening weergegeven ats
Bestemmingsreserves.

Voorzieninpen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen
moeten worden afgewlkkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang
van de voorziening worth bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikketen.
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominate waarde.

LangloDende schulden
De leningen worden gewaardeerd tegen de nominate waarde.

Kortlopende schuldeii
De kortlopende schutden worden gewaardeerd tegen de nominate waarde.

Ter identificatie
Ernst & Young Accountants LLP
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Grondsiagen voor resultaatbepaling

Geconsolideerde Resultaten rekening

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen, lasten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de
hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. resultaten worden verantwoord in het jear waarin
deze zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze
voorzienbaar zijn.

Contributies
Dit zijn de bijdragen van leden en worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking
hebben.

Lasten
De lasten, worden zo nodig door overlopende posten, toegerekend aan de periode waarop zij
betrekking hebben.

Rendement aandelen/obligatles (beleggingsopbrengsten)
Dit is het saldo van de opbrengst ult deposito’s en andere beleggingen van gelden en van
derden ontvangen rentevergoedingen onder verrekening van de fon)gerealiseerde
waardemutaties op deze beleggingen.

Personeelskosten
Hieronder wotdt verstaan het bruto bedrag van de uitbetaalde bruto lonen, vermeerderd met
sociate lasten aismede het werkgeversaandeel in de pensioenvoorziening, ontvangen
ziekengelden en overige personele kosten.

Orga nisatiekosten
Deze post betreft de kosten van huisvestlng en bureau & organisatie. De kosten omvatten de
uitgaven ten behoeve van de algemene exploitatie en de afschrijvingen. Inzake de
afschrijvingen geldt dat de geactiveerde voortbrengings- en/of verkrljgingsprijs Iineair wordt
afgeschreven op basis van de economische Ievensduur. De Shared Services is de bijdrage van
CNV Connectief in de doorbelaste kosten vanuit CNV Vakcentrale.

Kosten activiteften/projecten
Dit zijn de kosten die gemaakt worden op basis van de werkplannen, die opgesteld worden door
managers en verenigingsorganen

Risicoparagraaf

Valutarisico ‘s
De vereniging heeft alleen transacties in euro’s. Daarom is het valutarisico zeer beperkt.

Renterisico s
De vereniging Is gefinancierd met eigen vermogen, langlopende en kortlopende schuiden
waarover geen rente betaald wordt. Daardoor loopt de vereniging geen renterisico’s.

Kredietris!co ‘s
De vereniging loopt met name kredietrisico’s voor de oninbaarheid van contributies en
cursusopbrengsten. Het risico wordt beperkt doordat er sprake is van een spreiding van de
totale vordering over een groot aantal leden en debiteuren en doordat het bij de afzonderlijke
vorderingen om relatief kielne bedragen tot € 1.000 gaat.
Verder worden kredietrisico’s gereduceerd doordat de vereniging alleen zaken doet met derden
met een hoge kredietwaardigheid. Ter iden I icatie
Gezien de beperkte risico’s heeft de vereniging geen actief beleid ten aanzie LLP
en kredietrlsico’s.
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Toelichting op de geconsolideerde balans

Vaste activa

BOl Mptenële Vaste Activa

Onder materlële vaste activa warden de elgen gebouwen, Inventans, het computer-systeem en de vervoermlcldelen
opgenomen. In het boek]aar vonden de volgende wljzigingen pleats:

Grond & Inventaris Automatisering Ver-voer- Totaal
Gebouwen mci. Tlberdreer middelen

x € 1.000 XC 1.000 X € 1.000 X € 1.000 X € 1.000

Stand op ijanuari:

Aanschafwaarde 4.280 2.030 3.152 78 9.540
Afgeschreven 1.664 -/- 1.684 -/- 2.337 -/- 51 -/- 5.736 -/-

Boekwaarde 2.616 346 815 27 3.804

Mutatles:
Investerlngen - 18 77 - 95
Desinvestering

aanschafwaarde -220 -619 -32 -65 -936
Desi nvestering

afschri]ving 140 528 28 50 746
Afschrljving -80 -141 -333 -10 -564

-160 -214 -260 -25 -659

Stand op 31 december:

Aanschafwaarde 4.060 1.429 3.197 13 8.699
Afgeschreven 1.604 -I- 1.297 -/- 2.642 -/- 11 -/- 5.554 -I

Boekwaarde 2.456 132 555 2 3.145

In ventaris
Inventaris (meubilair) wordt afgeschreven in 5 jaar (20% per jaar). De inventaris van voormalig
Publieke Zaak is bijna volledig gedesinvesteerd i.v.m. de verhuizing naar Utrecht.
De afschrijvingen van de aanpassing van de inrichting aan het pand Tiberdreef zijn per juli 2007
gestart. Het afschrijvingspercentage is vastgesteld op 10% per jaar.

A utomatisering
Nieuw aangeschaft apparatuur wordt in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving op het
Eondsrelatiesysteem fBRS) is in 2009 gestart:
- De software wordt in 3 jaar afgeschreven
- De hardware wordt in 5 jaar afgeschreven
- De applicatie wordt in 10 jaar afgeschreven
De afschrijvingstermijn van BRS is, met het oog op vervanging, verkort tot 01-01-2017.
Van € 298.000 (BW) is CNV Connectief wel economisch maar niet juridisch eigenaar.
Onder de categorie automatisering is een bedrag van € 6.000 opgenomen zijnde activa nog niet
in gebruik. Over dit bedrag zal vanafjanuari 2016, na ingebruikname, worden afgeschreven. De
overige activa behoren tot de categorie “Andere vaste bed rljfsmiddelen”.

Vervoermiddelen
Vervoermiddelen worden afgeschreven in 3 jaar rekening houdend met de bepaalde restwaarde

let identificatie
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602 Beleaaingen, effecten

31-12-2015 31-12-2014

1.858 1.806
12 11

101 99
1.971 1.916

De beleggingen worden gewaardeerd op beurswaarde per 31 december van hetjaar.
Het ontvangen dividend van Olkocredit wordt automatisch omgezet in aandelen. Ingehouden
dividendbetasting wordt teruggevorderd.

Beleacii naen, effecten

Delta Lloyd mix fonds
Aand cadog eur-aU-sp-pil/100
01 kocred it

(x € 1.000)
Koersesultaat 31-12-2015

52 1.858
1 12

101

1.916 2 - 53 1.971

603 Leninaen u/a Ignalonend

Autoleningen
Overige leningen

(XC 1.000)
31-12-2015 31-12-2014

18 26
1 1

19 27

(x C 1.000)
Verstrekt Aflossing Kort-Langlopend 31-12-2015

27 -

508 11 514
-8 19

13

Het gedeelte van de lening dat niet binnen een jaar wordt afgelost wordt als langlopend
beschouwd.

Jaarrekening CNV

Beleggingen
Effectenportefeuille ABNAMRO
Aandelen Niet Verhandelbaar

31-12-2014 Aankoop Verkoop

1.806 - -

11 - -

99 2 -

Leningen u/a

Langlopend deel
Kortlopend deel

31-12-2014

535 11 514 - 32

8

Ter identificatie
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Vioftende activa

B04 Vorderingen (x C 1000)
31-12-2015 31-12-2014

Contributies leden 418 406
Contributies salarislnhoudingen 56 158
Voorziening contributies -282 -327
Te vorderen BTW porto ledenbladen 31 29
Te ontvangen subsidies/facititeitengelden 680 440
Te ontvangen werkgeversbijdragen 233 383
Te ontvangen rentes 8 29
Te ontvangen advertentieopbrengsten 16 -

Doorbelasting OVM Rechtshulp - 18
Overig 66 92

1.226 1.228

De nog te ontvangen contributie en de daarbij behorende voorziening is opgenomen onder de
vorderingen. In 2015 heeft er een afboeking op de nog te ontvangen contributie
salarisinhouding plaatsgevonden. Deze is ten laste van de voorziening geboekt. De post te
ontvangen subsidies/faciliteitengelden is hoger dan in 2014 doordat de VO raad achterloopt met
de betaling.

E05 Leningen Sociaal Fonds (u/a) fx C 1.000)
31-12-2015 31-12-2014

Leningen Sociaal Fonds u/g 127 120
Af: Sociaal Fonds voorziening oninbaarheid -13 -14

114 106

Leninpen Sociapi Fonds Cute)
(x C 1.000)

3 1-12-2014 Verstrekt Aflossing Dubleus/afgeboekt 31-12-2015

Verstrekte leningen 120 65 53 5 127
Mogelijk oninbaar -14 -5 1 5 -13

106 60 54 10 114

Dit betreft het saldo per balansdatum van de uitstaande leningen van de bestemmingsreserve
Sociaal Fonds. Dit zijn renteloze leningen zonder zekerheid aan leden van voormalig CNV
Onderwijs. Er is een bedrag opgenomen voor mogelijk oninbare leningen.

B06 Leninaen (u/a) (x C 1.000)
31-12-2015 31-12-2014

Autoleningen 12 7
Overige leningen 1 1
Lening CNV Vakcentrale - 500

13

_____

508

Ter identificatie
Ernst & Young Accountants LLP
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B07 Debiteuren (x C 1.000)
31-12-2015 31-12-2014

Saldo debiteuren per 31 december 271 476
Af: reservering dubieuze debiteuren -56 -77

215 399

Dit betreft de per balansdatum door afnemers nog te betalen bed ragen voor o.a. advertenties,
abonnementen, cursussen, werkgeversbijdragen en indMduele belangenbehartiging. Van het
saldo debiteuren is € 97.000 jonger dan 31 dagen en derhalve op 31-12-2015 nog niet
vervallen.

E08 Overlooende activa (x C 1.000)
31-12-2015 31-12-2014

Vooruitbetaalde rente 10 18
Centraal Beheer/Achrnea rechtsbijstand - 760
NOT - 105
Voorschotten NS/ CV kaarten 30 66
Diversen 100 51

140 1.000

De nota van Centraal Beheer/Achmea is door de foute tenaamstelling later betaald en is
derhalve geen balanspost op 31-12-2015

B09 Lipuide middelen (x C 1.000)
31-12-2015 31-12-2014

Bank 2.747 2.272
Bank Sociaal Fonds 24 25
Bank Steunfonds 91 90
Saldi verenigingsorganen (sectoren) 70 117
Spaarrekening/deposito’s 2.538 3.187

5.469 5.691

Het totaalsaldo van de verentgingsorganen heeft een omvang van € 69.891. De daling in
omvang van dit totaalsaldo wordt grotendeels veroorzaakt doordat de saldi worden bewaakt via
de zogenoemde restitutieregeling. De restitutieregeling houdt in dat bij het verstrekken van
nieuwe bijdragen gekeken wordt naar het nog aanwezige saldo: voor zover dat hoger is dan
25% van het nieuwe jaarbedrag vindt er een korting plaats op de nieuwe bijdrage. Langs deze
weg wordt het ontstaan van hoge saldi bij verenigingsorganen tegengegaan, terwiji zij jaarlijks
toch over de in de begtoting toegekende bedragen blijven beschikken. Het 25%-bedrag geldt
daarbij als buffer voor de continuIteit.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging, er zijn momenteel geen
uitstaande deposito’s.

Ter identificatie
Ernst & Young Accountants LLP

32 Jaarrekening CNV ( OEY&u0ctterworkui world



Passiva

Eigen vermogen

BlO Kapitaalrekenina
De kapitaalrekening onderging de volgende wijziging: (xc 1000)

31-12-2015 31-12-2014

Saldo 31 dec. yang boekjaar 4.711 4.657
Exploltatiesaldo ult resultaatbestemming -4.143 54

Saldo einde boekjaar 56$ 4.711

Bestemmingsreserves

Eli Kppitaal Eestemmingsreserve Actiefonds (x C 1.000)
31-12-2015 31-12-2014

Saldo 31 dec. vorig boekjaar 3.465 3.276
Exploitatiesaldo uit resultaatbestemming 54 189

Saldo einde boekjaar 3.519 3.465

De bestemmingsreserve Actiefonds kan gezien worden als een soort verzekering tegen schade.
Bij staking (met name grote stakingen) moet er dus snel geld vrijgemaakt worden om aan alle
betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Mits het resultaat het toelaat wordt elk jaar een
storting van € 142.000,- gedaan als aanvulling voor de bestemmingsreserve Actiefonds. In
2015 heeft gezien het negatieve resultaat geen storting vanuit de algemene middelen
plaatsgevonden.

Voor een nadere toelichting van de kosten wordt verwezen naar de bijlagen bij dit rapport.

B12 Kapitapi Bestemminasreserve Sociaal Fonds (x C 1.000)
31-12-2015 31-12-2014

Saldo 31 dec. vorig boekjaar 895 863
Exploitatiesaldo ult resultaatbestemming -11 31

Saldo elnde boekjaar 884 895

De bestemmingsreserve Sociaal Fonds is er om leden (van voormalig CNV Onderwijs) in
probtemen, welke van financiële of emotionele, tijdelijke of Iangdurige aard zijn, te kunnen
helpen. Als lid kun je hulp vragen bij het bestuur van het Sociaal Fonds. Deze huip kan bestaan
ult mentale ondersteuning, een advies, een verwijzing, een gift of een renteloze lening.
Voor een nadere toelichting van de kosten wordt verwezen naar de bijiagen bij dit rapport.

let identificatie
Ernst & Young Accountants LLP
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813 Kapitaal Bestemminasreserve Ledenwerving en -behoud (x C 1.000)
31-12-2015 31-12-2014

Saldo 31 dec. vorig boekjaar 532 629
Exploitatiesaldo uit resultaatbestemming -121 -97

Saldo einde boekjaar 411 532

In de AV (van voorheen CNV Onderwijs) van 27 november 2013 is besloten gedurende 5 jaar in
totaal € 750.000,- te onttrekken aan het eigen vermogen om 5 maal een jaarlijkse extra
ledenwerfcampagne te kunnen organiseren en zo het aantal leden minstens stabiel te houden
en waar mogelijk te laten stijgen. Om dit te kunnen waarborgen is een bestemmingsreserve
gevormd vanuit de bestemmingsreserve Actiefonds.

Voor een nadere toe!ichting van de kosten wordt verwezen naar de bijiagen bij dit rapport.

B14 Kapitaal Bestemmingsreserve Schpollejders (x C 1.000)
31-12-2015 31-12-2014

Saldo 31 dec. vorig boekjaar 87 -

Exploitatiesaldo uit resultaatbestemming 26 87

Saldo einde boekjaar 113 87

Besloten is om de resultaten van schoolleiders in een aparte reserve te bestemmen ten einde
bier vanuit activiteiten voor de schoolleiders te organiseren. Toevoeging aan deze reserve komt
dit jaar vanuit de resultaatsbestemming en bedraagt de winst over 2015 van de kostenplaats
schoolleiders . Hiervan zat € 4.000, een correctie op het resultaat van 2014, al verwerkt in de
algemene reserve.

Voorzieningen

815 VoorzieninQ P08 (x C 1.000)
31-12-2015 31-12-2014

Stand per 01-01-2015 21 22
Bij: dotatie via baten en lasten 37 39
Af: onttrekking boekjaar -13 -24
Al: vrijval voorgaand boekjaar -21 -16

Stand per 31-12-2015 24 21

Deze voorziening betreft bet persoonhijk ontwikkelingsbudget van de medewerkers van
voormatig CNV Onderwijs. De medewerker heeft recht om bet niet gebruikte satdo van één jaar
mee ten nemen naar het volgende boekjaar.

Ter identificatie
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B16 Voorziening iubilepLarptificaties (x C 1.000)
31-12-2015 31-12-2014

Stand per 01-01-2015 172 159
Bij: dotatie via baten en lasten 16
Af: onttrekking boekjaar -21 -3
Al: vrijval voorgaand boekjaar -43

Stand per 31-12-2015 108 172

Op basis van artikel Ri 271 van de richtlijnen van dejaarverslaggeving dientjaarlijks de
toekomstige verplichting aangaande de te betaten jublleumuitkeringen opgenomen te worden
berekend over alle personeelsleden naar rato van het aantal dienstjaren en een geschatte
blijfkans. Deze voorziening heeft voornamelijk een langlopend karakter.

E17 VZ Fusie & Sociaal Plan (x C 1.000)
31-12-2015 31-12-2014

Stand per 01-01-2015
Bij: dotatie via baten en lasten 2.648
Al: onttrekking boekjaar

Stand per 31-12-2015 2.648

Deze voorziening betreft kosten voortkomend uit de fusie CNV Publieke Zaak met CNV
Onderwijs, € 2.634 mm. van deze kosten worden veroorzaakt door afspraken gemaakt in het
sociaal plan.

B18 Voorziening ADeldoprn (x C 1.000)
31-12-2015 31-12-2014

Stand per 01-01-2015 229 287
Bij: dotatie via baten en lasten 342
Al: onttrekking boekjaar -60 -58

Stand per 31-12-2015 511 — 229

Deze voorziening heeft betrekking op de kosten van het kantoor Apeldoorn die vooralsnog
doorlopen tIm 2018, terwijl het kantoor niet meer wordt gebruikt. € 152.000 hiervan Is
kortl open d.

B19 Overige yoorzieningen (x C 1.000)
31-12-2015 31-12-2014

Stand pet 01-01-2015 221 -

Bij: dotatie via baten en lasten 141 221
Al: vrijval boekjaar -51 -

Stand per 31-12-2015 311 221

Deze voorziening is gevormd voor lopende procedures en claims, let identificatie
Ernst 8 Young Accountants LLP
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LangloDende schulden

B20 Lening Windows 8 (x C 1.000)
31-12-2015 31-12-2014

Lening Windows 8 41 138

41 138

Dit betreft een lening van CNV Vakcentrale met betrekking tot de gedane investering voor de
implementatie naar Windows 8. De lening heeft een looptijd van 36 maanden waarvan er 19
zijn verstreken per 31 december 2015.

De te betalen rente over de gehele Iooptijd is vooraf bepaald op € 10.000. Deze is gesaldeerd in
de schuld en wordt maandelijks afgerekend over een looptijd van 36 maanden.

Lenina Windows8
fx C 1.000)

31-12-2014 Verstrekt Aflossing Kort-Langopend 31-12-2015

Langlopend deel 138 - 97 41
Kortlopend deet 97 97 95 99

235 97 95 97 140
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Kortlopende schulden

821 CredIteuren (x C 1.000)
31-12-2015 31-12-2014

Crediteuren 747 932

747 932

Dit betreft het saldo van de per balansdatum nog te betalen bedragen voor gefactureerde, nog
niet betaalde leveranties en diensten door derden.

822 Loonbelasting en pensloenDremies (XC 1.000)
31-12-2015 31-12-2014

Loonbelasting 493 523
Afdracht PGGM -24 81

469 604

823 Lening Windows 8 (x C 1.000)
31-12-2015 31-12-2014

Lening Windows 8 99 97

99 97

Dit betreft het kortlopende deel van de lening voor de implementatie van Windows 8. Zie ook
specificatie 521.

824 Overlopende passiva (x C 1.000)
31-12-2015 31-12-2014

Nakomende faciliteitencontracten 91 51
Reservering vakantiegeld 428 492
Reservering verlofdagen 686 706
Diverse personeelskosten 98 49
Kantoorkosten 140 149
BijdrageCCOOP - 24
Eindafrekening CNV Info 235 -

Vooru itontvangen contributie - 1.041
Schellart 90 16
AftedragenBTW 49 10
Overige 44 37

1.861 2.575

De post vooruit ontvangen contributie staat op € 0 omdat er in tegenstelling tot voorgaande
jaren niet meer vooruit geIncasseerd wordt. De eindafrekening CNV info hecft in 2016
plaatsgevonden en wordt veroorzaakt door een overschrijding van de begro e1fltificatie

Ernst & Young Accountants LLP
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

ElnU 2005 werd samen met de CNV Vakcentrale en CNV Vakmensen het huurcontract getekend
voor het nieuwe gezamenhijk hoofdkantoor aan de Tiberdreef in Utrecht. De huurovereenkomst
geldt t/m 2017.

Bijdragen Shared Services
In het nieuwe hoofdkantoor hebben de deelnemende organisaties ondersteunende diensten
samengebracht in Shared Services. Deze leveren voor gezamenlijke rekening hun diensten uit
volgens een vooraf vastgestelde kostenverdeelsleutel die per Shared Service verschillend Is
(2015 circa € 3,8 mInj. Bij shared services is blj de doorberekening facilitair ad € 646.000 ook
de huurverplichting voor de door CNV Connectief gebruikte ruimten in de Tiberdreef inbegrepen.
Dit huurconttact loopt sinds 2010 en is een 7-jaars contract.

Pensioenen
CNV Connectief heeft voor zijn werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als
een toegezegde pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn
op het middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds
fZorg en Welzijn) en wordt in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit
betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord.
De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen
zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het
pensioenfonds. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen
voorziening. In geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn heeft CNV
Connectief geen verplichting tot het voldoen van aanvutlende bijdragen anders dan hogete
toekomstige premies.

Eind 2015 bedroeg de dekkingsgraad van het pensioenfonds 95%. Dit is 7 procentpunt lager
dan de stand van eind december 2014. Dit komt enerzijds door de daling van de rente en
anderzijds door het positieve rendement op beleggingen.

Huur kan toot Apeldoorn
Ondanks dat CNV Connectief het pand in Apeldoorn niet meer betrekt loopt de huurverplichting
bij CNV Vakmensen van dit pand nog door t/m 201$. In 2015 heeft er een dotatie
plaatsgevonden i,v.m. het gedeelte dat door voormalig CNV Publieke Zaak werd gehuurd. Voor
de toelichting van deze verplichting zie 518.

Faciliteitencontracten
In mel 2015 is 5/12 deel van de faciliteitencontracten uitbetaald van circa € 272.000. Dit
bed rag heeft betrekking op het schooljaar 2014-2015. In december 2015 zijn de contracten die
betrekking hebben op schooljaar 2015-2016 uitbetaald ad € 168.000.

Pensioenfonds KOV
Jaarlijks zat er een berekening plaatsvinden van de pensioenuitkeringen van twee ex
deelnemers van het geliquideerde pensioenfonds KOV. Indien de uitkering die zij ontvangen
lager is dan de uitkering die zij ontvangen zouden hebben bij het Pensloenfonds ASP, staat CNV
Connectief garant voor een aanvullende uitkering. In de afgelopen jaren is de
garantieverplichting niet aangesproken.

let identificatie
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Rechtsbifstandsverzekering
Er is een rechtsbijstandsverzekering afgesloten bij centraal beheer Achmea. Dit contract is
aangegaan tim 31-12-2016. De jaarlijkse bijdrage hiervan is afhankelijk van het Iedenaantal
maar voor 2016 € 1,81 mm,

Licen&ekosten Windows
Voor de Ticentiekosten van Windows is door CNV Vakcentrale een overeenkomst afgesloten voor
drie jaar tim 04-2017. Het deel dat CNV Connectief doorbelast krijgt bedraagt € 109.000 per
jaar.

Juridische dienstverlening
Er is een contract afgesloten tussen alle CNV bonden en een juridische dienstverlener. Hierin is
een jaarlijkse omzetgarantie afgesproken. Het deel wat hiervan ten laste komt voor CNV
Con nectief in €7 5K.

Drukwerk ledenbiaden
Op 1 oktober 2014 is een contract afgesloten met de drukker van de ledenbiaden. Deze
overeenkomst loopt tim 01-01-2016. De kosten zijn afhankelijk van de oplage en de aantallen
bladen.
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Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

Baten

VWO1 Ledencontributies

Ledencontributies

(XC 1.000)
Realisatie Begroting Reallsatie

2015 2015 2014

21.258 21.169 20.999
21.258 21.169 20.999

Aantal leden:
- 1 januari 2015: 125.059
- 31 december 2015; 124.15$

Ondanks een ledenverlies is de contributie opbrengst hoger dan begroot. Dit is vooral te danken

aan de verbeterde inspanningen bij het aisnog incasseren van contributie achterstanden.

VWO2 Werkaeversbiidragen en subsidies (x C 1.000)
Realisatie Begroting Reallsatie

2015 2015 2014

CCOOP, SESVO, MBO-raad
Overige werkgeversbijdragen Collectief

3.234
757

3.991

3.406
826

4.232

3.487
608

4.095

De opbrengsten CCOOP, SFSVO en MBO-raad zijn afhankelijk van ledentaHen van CNV
Connectief en de verhouding van de ledentallen tussen de bonden. Hierdoor ontstaan
afwijkingen t.o.v. de begroting. Voor wat betreft de SFSVO gelden is er voor dat gedeelte dat

van de VO-raad moet komen een schatting opgenomen. Daarnaast is de opbtengst voor
secretariële ondersteuning van de CCOOP opgenomen onder VW1 (administratieve
dienstverlening).

VWO3 Vacatiegetden

Vacatiegelden

(x C 1.000)
Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

363 382 292
363 382 292

In de realisatie is een bedrag van € 50.000 opgenomen voor inzet van medewerkers voor de
Onderwijscoöperatie. Dit bedrag is hier niet begroot. De lagere opbrengsten worden vooral
veroorzaakt door lagere deelname aan commissies door (kader)leden en adviseurs.

VWO4 Proiecten (x C 1.000)
Realisatle Begroting Realisatie

2015 2015 2014

Proj ecten 260 157 283
260 157 283

De opbrengsten projecten worden defensief begroot omdat vaak eerst tijdens het
begrotingsjaar blijkt in welke mate projecten “gegund” worden.
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VWOS Academie/Cursussen

Academie/Cursussen

(x € 1.000)
Reahsatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

686 744 798
686 744 798

De realisatie is lager dan begroot omdat een deel van de opbrengst wordt verantwoord onder
de vacatiegelden (€ 50.000). Dit betreft de inzet van medewerkers voor de
Ond erwijscoöperatie.

Schooljournaal
Opbrengsten Abonnementen Schooljournaal
Opbrengsten Zakenadvertenties
Opbreng sten Personeelsadvertenties
Opbrengsten overig

Direct
Opbrengsten Abonnementen Direct
Opbrengsten Advertenties Direct

Miin Vakbond
Opb rengsten Advertenties Mij n Vakbond

Totaal opbrenQsten Ledenbladen

1
8 - 1
8 - 2

2
8 -

10 -

2 26 18
2 26 18

169 106 164

Schooljournaal:
De abonnementen Schooljournaal waren begroot onder VWO7 Diensten en producten. De
realisatie is conform begroting. De werving voor de plaatsing van advertenties in
Schooljournaal is uitbesteed aan een reclame-acquisitiebureau. Dat heeft geresulteerd in
hogere advertentie-lnkomsten.

VWO7 Diensten en Droducten

Overige Opbrengsten Communicatie

fx C 1.000)
Realisatie Begroting Realisatle

2015 2015 2014

75 100 75
75 100 75

In de begroting is een bedrag van € 30.000 opgenomen voor abonnementen Schooljournaal,
deze warden verantwoord onder advertenties en abonnementen. De avenge posten zijn
conform begroting gerealiseerd.

VWO6 Advertenties en abonnementen (x C 1.000)
Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

28 - 30
108 60 83

10 25 17
3 -5 -

149 80 130

Zorg prim a it
Opbrengsten Abonnementen Zorgprimair
Opbrengsten Advertenties Zotgprimair

2
12
14
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VWO8 Gewonnen irocedures

Gewonnen procedures

(x C 1.000)
Realisatie Begroting Reaflsatie

2015 2015 2014

219 30 239
219 30 239

In de begroting heeft een verwisseling plaatsgevonden met de opbrengsten juridische bijstand
(zie VWO9). Dat in ogenschouw genomen, is de realisatie conform beg toting.

VWO9 3uridische blistand

]uridische bijstand

(x € 1.000j
Reatisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

27 223 16
27 223 16

In de begroting heeft een verwisseling plaatsgevonden met de opbrengsten gewonnen
procedures (zie VWO$). Dat in ogenschouw genomen, is de realisatie conform begroting.

VWO Interest en rendement fx C 1.000)
Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

Rente Banken 22 61 31
Rentediversen 6 23 17
Dividend 35 - 2
Aandelen Ongereal. Koersresultaat 53 - 46
Toerekening rendement Actie- en Sodaal Fonds -87 - -

29 84 96

Door de lage rentestand op bank/spaarrekeningen blijft de opbrengst achter bij de begroting.
Onder rente diversen was tijdens de begroting nog rekening gehouden met de uitstaande Iening
aan de CNV Vakcentrale, deze is echter begin 2015 volledig afgelost. Dividend werd bij CNV
Onderwijs direct ten gunste van het Actie- en Sociaal Fonds geboekt. Door de fusie is dit niet
meer mogelijk en wordt er op basis van een vastgesteld percentage een toerekening gemaakt.

(x C 1.000)
Realisatie Begroting Realisatle

2015 2015 2014

102
30 298
31 7 7
89 109 440

Onder de diverse baten is € 87.000 begroot voor doorberekening salariskosten aan
Schoolleiders. Dit betreft echter een interne boeking en is geen werkelijke opbrengst.
Hiertegenover staat dat de kosten onder VW3O lager zijn.
Op baten en lasten voorgaande jaren worden bedragen geboekt die in het voorgaande boekjaar
niet of te laag zijn voorzien. Het betreft o.a. werkgeversbijdragen, afrekening shared service en
niet opgevraagde faciliteitenvergoedingen.
Onder administratieve dienstverlening is de opbrengst voor de ondersteuninj aan de CCOOP
opgenomen, deze was begroot onder VWO2 let identificatie

Ernst & Young Accountants LLP

VW11 Diversen

Diverse baten
Baten en lasten vootgaande jaren
Administratieve Dienstverl.

28 135
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Gemiddeld aantal personeelsieden 169 FE 176 FFE

In 2015 waren er 5 bestuurders binnen CNV Connectief actief waarvoor de bezoldiging aan deze
bestuurders, bestaande uit salarissen, pensicenpremie en sociale tasten, € 624.000 bedroeg.

Salariskosten Bestuur H. Adriani S. Kruizinga J. Knit P. Fey P. Oudenaarden lotaal

Salaris ci. VT/EJU etc. 116.069 70.971 96.668 115.036 111.608 510.352

Sociale Lasten/pensloenpremie 22.853 18.556 21.614 25.456 25.456 113.935

Af: vacabegetden -194 -194 -10.876 -62.352 -2.471 -76.087

Totaal 138.728 89.333 107.406 78.140 134.593 548.200

In de begroting was rekening gehouden met de verhuizing van CNV Publieke Zaak naar Utrecht
gedurende het jaar en daardoor de overgang van personeel naar de shared services.
Uiteindeiijk heeft deze verhuizing eerst pen december plaatsgevonden waardoor de
salariskosten hoger zijn. Daarnaast was de bonusuitkening i.v.m. ledengroei (€ 84.000) niet
begroot. Ook is er een extra medewerker binnen de salarissen geboekt voor Academie, die
begroot was onder de VW34. Hier is een onderbesteding t.o.v. de begroting te zien.
Overigens is er onder de salarissen een bedrag begroot (€ 105.000) voor inhuur derden. De
realisatie hiervan is geboekt onder VW14 overige personeeIskosten

lx € 1.000)
Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

27 23 19
725 641 729

Door het later samenvoegen van de werkorganisaties zijn hogere reiskosten gerealiseerd.
Daarnaast is in de begroting is een deel van de reiskosten woon-werk begroot onder VW14
overige personeelskosten het betreft € 56.000. Dit in ogenschouw genomen is de realisatie
conform begroting.

]aarrekening CNV QOEYiictterworkTng world

Lasten

VWL2 Salarissen (x € 1.000)
Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014
Salarissen 10.054 9.871 10.370
Sociale lasten 879 919 959
Pensioenlasten 1.224 1.286 1.345

12.157 12.076 12.674

2015 2014

VW13 Reiskosten

Reiskosten Woon-Werk
Di en streizen
Verblijfkosten Dienstreizen

180
518

117
501

211
499
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Advertentie, Werving Personeel & Assesments
Stud lekosten
Overige personeelskst
Inhuur derden

fx € 1000)
Realisatie Segroting Realisatie

2015 2015 2014
70 15 17

263 270 293
17$ 208 67
243 90 194
754 583 571

Er zijn een aantal wervingstrajecten voor personeel geweest, hierin is in de begroting geen
rekening gehouden, Verder is in de begroting is een deel van de inhuur derden begroot onder
VW12 salarissen (€ 105.000) waardoor de kosten boven het hier begrote bedrag uitkomen. Een
belangrijk deel van deze kosten betreft vervangingskosten van medewerkers die per 1
december gebruik maken van het socleal plan.

VW15 Kantoor- & Orqpnisatiekosten (x C 1.000)
Realisatie Begroting Reallsatie

2015 2015 2014

76
29
43

192
109
186
225

66
72

114
8
5

109
35
46

239
96

167
131
86
60

17$

2

83
39
22

184
83

116
249

85
362
168

3
4

510
1.908

De totale kantoor- & organisatiekosten vallen € 369.000 hoger uit dan begroot. Met name de
telefoon-, bank- en transactie en accountantskosten zijn lager dan begroot. Het contract dat in
2014 met een nieuwe telefoonprovider is afgesloten was nog niet verwerkt in de begroting
2015. In 2015 is CNV breed overgestapt naar Rabobank en near een gezamenlijke accountant.
Hierdoor zijn gunstigere tarieven bedongen. De besteding van de kantoorbenodlgdheden biijft
binnen de begroting, maar zijn in Iijn met de besteding 2014.

De automatiseringskosten zijn hoger uitgeva lien. Dit komt doordat werkplekken en applicaties
door de latere verhuizing langer in gebruik waren. Verder zijn er kosten gemaakt voor een
verkennend onderzoek naar een nieuw CRM pakket. Door extern (juridisch) advies bij
collectieve dossiers zijn de advieskosten hoger dan begroot.
Onder de post overig is de dotatie aan de voorzieningen overige en dubieuze debiteuren
opgenomen.

VW4 Overige nersoneelskosten

Tel efoon kosten
Vergaderkosten
Verzekeringen
Kantoorbenodigdheden
Abonnementen en documentatie
Verzend kosten
Automatiseringskosten
Accountantskosten
Advieskosten
Bank- en Transactiekosten
Rentekosten
Representatiekosten
Overig 414 34

1.539 1.183
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VW16 Afschrêivincen fx C 1.000)

Afschrijving Kantoorpanden
Afschrijving Inventaris
Afschrijving automatisering
Afschrijving Auto’s
Afschri]ving Inventaris Tiberd reef
Aftchrijving Windows S
Desinvestering

Realisatie BegrotIng Realisatie
2015 2015 2014

80 51 76
51 58 80

224 211 270
11 24 28
89 91 89

110 30 30
159 5 4
724 470 577

Bi] voormalig CNV Publieke Zaak en CNV Onderwijs waren verschillen in wat en hoe er
geactiveerd werd. Vanuit wet- en regelgeving moest dit worden geuniformeerd. Dit veroorzaakt

hogere kosten door inhaalafschrijvingen en desinvesteringen, Deze kosten zijn niet in de
begroting opgenomen.

Daarnaast heeft er nog een desinvestering van met name inventaris plaatsgevonden door de
verhuizing naar Utrecht. Oak deze kosten waren niet begroot.

De hogere afschrijving op Windows 8 wordt veroorzaakt doordat bij het opstellen van de
begroting nog niet geheel duidelijk was wat de afschrijvingskosten zouden zijn.

Huur
Vaste lasten (heffingen, etc.)
Energie en water
Schoonmaak-, service en beveiliging
Onderhoud
Dotatie voorzieni ng kantoor Apeldoorn

(x C 1.000)
Realisatie Begroting Reatisatie

2015 2015 2014
219

De kosten van huisvesting zijn hoger dan begroot. Dit wordt volledig veroorzaakt door de
dotatie van de voorziening kantoor Apeldoorn. De voorziening is opgenomen i.v.m. de leegstand
van het pand vanaf heden tot het einde van het huurcontract (31 december 2018). Hierin is
rekening gehouden met de verhuur aan een derde. Door lagere energie en onderhoudskosten
aan de installaties, zijn de reguliere huisvestingslasten lager dan begroot.

SLA’s CNV en uitbestedina

VW8 SSC Facilitair- huisvesting
VW19 SSC Facilitair - ondersteuning
VW2O SSC P&O
VW21 SSC Financiën
VW22 SSC ICT
VW23 CNV Info

CNV Info Outbound
CNV Info Inbound

VW24 Rechtshulp+/Achmea

Ter identificatie
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VWL7 Huisvesting

213 190
32 24 39
37 67 65

124 126 115
41 63 58

271 - -

724 493 467

(x C 1.000)
Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014
646 764 544
281 328 316
159 168 145
431 286 253
669 696 795

168 90 183
1.450 1.077 493
1.591 1.629 1.596

5.395 5.0$ 4.325
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De kosten van 5CC Facilitaire huisvesting en ondersteuning zijn lager dan begroot doordat
verhuizing later heeft plaatsgevonden dan bij het opstellen van de begroting werd verwacht.
De kosten voor het SSC financiën zijn hoger dan begroot, omdat er vanaf 1 januari volledig
gebruik is gemaakt van het SSC.

De kosten CNV Info Outbound Hjken hoger dan begroot, dit wordt verootzaakt doordat er
€ 130.000 in de begroting marketing/ledenontwikkeling onder kosten overig (VW36) was
opgenomen, daar is dan ook een onderbesteding van de kosten te zien.
De kosten CNV Info Inbound zijn hoger als gevoig van een substantiële stijging van het aantal
inkomende telefoongesprekken.
De kosten voor Rechtshulp+/Achmea zijn lager dan begroot, maar zijn wel in lijn met de kosten
van 2014.

VW25 CNV Contributie (Vast en Variabefl IX C 1.000)
Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

CNV Contributie Vast
CNV Contributie Variabel

1.604
505

2.109

1.638
510

2.148

1.628
543

2.171

De vaste contribuUe wordt berekend op via van een verdeelsleutel op basis van ontvangen
contributie van de bonden. Hierdoor ontstaan kleine verschillen tussen begroting en realisatie.

VW26 Sectorcongres. -bestuur en sectoraroeoen

Sectorcongres, -bestuur en sectorgroepen

(x C L000)
Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

713 882 819
713 882 819

De sectorgroepen hebben € 107.000 minder kosten gemaakt dan begroot.

VW27 Facilite[tsontracten

Faciliteitscontracten

Ix C 1.0001
Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

531 480 489
531 480 489

De vergoeding wordt lopende het boekjaar door de SFSVO vastgesteld. Hierdoor zijn de kosten
hoger dan begroot. Daarnaast ziften er ook afwijkingen in het werkelijk aantal faciliteiten dat
wordt vergoed.

VW28 Biidraoe overipe

Bijdrage avenge nationale org (CCOOP/NKSR)
Bijdrage internationale organisaties (El)

(x C 1.000)
Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

-
- 37

199 242 177
199 242 214

De beg toting 2014 is als uitgangspunt genomen voor de beg rating 2015. Ook in 2014 was er
een onderbesteding. Voor een aantal kleinere organisaties geldt dat CNV
heeft gestopt of verlaagd. Ernst & Young Accountants LLP

yrU11jflg
a better 47

working worldJaarrekeni ng CNV Connectief 2015



VW29 Actiekosten fx C 1.000)
Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

Stakingskosten/ Actiekas 109 161 188
109 161 188

De kosten zijn gemaakt inzake het loonakkoord, de ambulance acties en de bijdrage voor de
CNV Aktekas voor wat betreft het voormalige CNV Publieke Zaak gedeelte.

VW3O Schoolleiders

Schoolleiders Additioneel overige kosten

(x € 1.000)
Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

4 176 41
4 176 41

Onder deze post is een totaal bedrag voor SchooNeiders begroot. Het betreft o.a. personele
inzet en druk- en verzendkosten Direct. Deze kosten lopen echter door de gehele organisatie
heen. Een compleet overzicht van Schoolleiders is terug te vinden in de bijiage: “Exploitatie
Bestemmingsreserve Schoolleiders 2015” op pagina 61.

VW31 CBB Alaemeen (x € 1.000)
Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

CEB Overig 202 236 175
202 236 175

De kosten zijn lager dan begroot, Dit wordt vooral veroorzaakt door een onderbesteding van de
kosten adviseurs. Adviseurs zijn (kader)leden die namens CNV Connectief zitting nemen in
commissies. Hiertegenover staan echter ook lagere inkomsten.

VW32 Griffle-en Droceskosten

Griffie en proceskosten

VW33 lEE alemeen

IBB Algemeen

(x C 1.000)
Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

28 27 29

Cx C 1.000)
Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

273 154 207

De kosten van IBB algemeen liggen hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door
uitbesteding van dossiers aan externe juristen ter vervanging van zieken en i.v.m. opvang van
pieken in de capaciteitsbehoefte.
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VW34 Academie/Cursussen

Kosten Academie
Kosten overige cursussen

239
31 56 18

129 295 111

Onder Academie was een extra (project)medewerker begroot. De kosten hiervan zijn echter
gerealiseerd onder de salariskosten. Daarnaast zljn de bestedingen t.b.v. externe docenten en
accommodaties fors lager dan begroot. Ook de kosten voor de verenigingsopdrachten zijn lager
uitgevallen. De kosten liggen in lijn met 2014.

VW35 Bladen (x C 1.000)
Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

Schooljournaal
Drukkosten Schooljournaal
Portokosten Schootjournaal

440
282
722

423
251
674

408
259
667

42
5

47

Totaal Kosten Ledenbiaden 1.039 932 995

In de portokosten van Schooljournaal is een overschrijding. Dit is veroorzaakt doordat een
aantal nummers van Schooljournaal op een andere wijze is aangeboden bij Post.nl.
De kosten van Direct zijn onder de post Schoolleiders begroot, ze ziJn conform de bestedingen
2014,

Internet
Marketing
NOT
Member Get Member
Wervingscampagnes
Kosten overig

237 213 226
158 148 150
161 -

59 28
95
30
5080

7 134 15
702 6’”

________

(x € 1.000)
Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

98 93

Zorg prima i r
Drukkosten Zorgprimair 44 52
Portokosten Zorgprimair 9 1

53 53

Di red
Drukkosten Direct 41 42
Portokosten Direct 4 - 4

45 - 46

Mijn Vakbond
Drukkosten Mijn Vakbond 134 211 129
Portokosten Mijn Vakbond 86 - 100

219 211 229

VW36 Marketing / Ledenontwikkelinp (xC 1.000)
Reallsatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

U
‘Ter iaentiricatie
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De kosten van de NOT zijn hoger dan begroot, dit komt omdat alle kosten t.l.v. 2015 moesten
komen, terwiji er in de begroting rekening mee gehouden was dat een deel t.l.v. 2014 zou
komen. In 2014 was er sprake van een meevaller Lo.v. de begroting.
Onder de kosten overig was € 130.000 begroot voor CNV Outbound . De kosten zijn geboekt bij
het SSC Info.

VW37 Innovaties (x C 1.000)
Realisatie Begroting Reatisatie

2015 2015 2014

Innovaties 13 25 -

13 25 -

In 2015 is het project “Dienstverlening met een hart” opgestart. Dit project ioop nog door in
2016. Door de impact van de fusie zijn er verder geen projecten opgestart

VW38 Communities

Communities

lx C 1.000)
Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

- 100 -

- 100 -

In de begroting van 2016 is deze begrotingspost vervallen. De betreffende middelen zijn
verdeeld over andere begrotingsposten zoals marketing, CEB Algemeen, bestuur en
sectorg roepen.
In lijn hiermee is deze post hier op “0” gezet. De bestede middelen zijn verantwoord onder
bovengenoemde posten.

VW39 Kosten Fusie & Sociapi Plan

Fusiekosten
Dotering Sociaal Plan

fx C 1.000)
Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

510 283
2.635 - -

3.145 - 283

De post fusiekosten bestaat uit initiële fusiekosten, zoals de procesbegeleiding fusietraject,
vastlegging van de merknaam Connectief, en notariskosten voor statuten, etc.
Daarnaast is er een bedrag van € 258.000 aan schadeloosstellingen betaald aan vanwege de
fusie reeds eerder vertrokken medewerkers.
De dotering sociaal plan betreft een berekening van de kosten die voortvloeien uit het sociaal
plan. Het betreft: salarissen tot 1 december, schadeloosstellingen, outplacement- en
studiekosten t.b.v. de medewerkers die gebruik maken van het sociaal plan.
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Enkelvoudige Ealans CNV Connectief 2015
Inclusfef voorstel verwerking resultaat

xC 1000

ACTIVA 2015 2014

Vaste activa

Materiële vaste activa
Grond en gebouwen 2.456 2.616
Inventaris 132 346
Automatisering 555 816
Vervoermiddelen 2 27

Totaal materiële vaste activa 3.145 3.805

Beleggingen, effecten 1.971 1.916
Leningen u/g 19 27

Totaal financiële vaste activa 1.990 1.943

Totaal vaste activa 5.135 5.74$

Viottende activa

Voorschotten 3
Vorderingen 1.226 1.228
Leningen Sociaal Fonds (u/g) 114 106
Leningen (u/g) 13 508
Debiteuren 215 399
Overlopende activa 140 1.000

TotaalVorderingen 1.711 3.241

Uquide middelen 5.379 5.600

Totaal viottende activa 7.090 8.841

Totaal-generaal 12.225 14.589
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XC 1.000

PASSIVA 2015 2014

Eigen vermogen

Kapftaal 478 4.621

Bestemmingsreserve Actiefonds 3.519 3.465
6estemmingsreserve Sociaal Fonds 884 895
Bestemmingsreserve Ledenwerving 411 532
Bestemmingsreserve SchooHeiders 113 87

Totaal bestemmingsreserve 4.927 4.979

Totaal eigen vetmogen 5.405 9.600

Voorzieningen

Voorziening P08 24 21
Voorziening jubilea/gratificaties 108 172
VZ Fusie & Sociaal Plan 2.64$ -

Voorziening Apeldoorn 511 229
Overigevoorzieningen 311 221

Totaal voorzieningen 3.602 643

Lang lopende schulden

Lening Windows 8 41 138

Totaal langlopende schulden 41 138

Kortlopende schulden

Crediteuren 747 932
Loonbelasting en pensloenpremies 469 604
Lening Windows 8 99 97
Overlopende passiva 1.862 2.575

Totaat kortlopende schulden 3.177 4.208

Totaal-generaal 12.225 14.589
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Enkelvoudige Staat van Eaten en Lasten CNV Connectief 2015

XC 1.000
Realisatie Begroting Realisatie

BATEN 2015 2015 2014

Led encontri buties
Werkgeversbijdragen/subsidies
Werkgeversbijdragen en subsidies
Vacatiegelden
Proj ecten
Academie/Cu rsussen
Bladen, Diensten en Producten
Advertenties en abonnementen
Diensten en producten
lEE
Gewonnen procedures
Juridische bijstand
Interest en rendement
Diversen

21.258

3.991
363
260
686

169
75

219
27
29

21. 169

4.232
382
157
744

106
100

30
223

84
109

27.336

20.999

4.095
292
283
798

164
75

239
16
96

440
27.497

265

89
Totaal Eaten 27.166

Fondsen
Baten Actiefonds 69
Baten Sociaal Fonds 12
Totaal Fondsen 81

Totaal Baten

- 50
- 315

27.247 27.336 27.812

Ter identificatie
Ernst & Young Accountants LLP
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xC 1.000
Realisatie Begroting Realisatie

LASTEN 2015 2015 2014

Personeelskosten
Salarissen 12.157 12.076 12.674
Reiskosten 725 641 729
Overige personeelskosten 754 583 571

Organ isati ekosten
Kantoor- & Organisatiekosten 1.539 1.183 1.907
Afschrijvingen 724 470 577
Huisvesting 724 493 467
SLA’s CNV en uitbesteding
SSC Facilitair - huisvesting 646 764 544
SSC Faciiitair - ondersteuning 281 328 316
SSC P&O 159 168 145
SSC Financiën 431 286 253
SSC ICT 669 696 795
CNV Info 1.618 1.167 676
Rechtshulp+/Achmea 1.591 1.629 1.595
Verenigingsorganen en CNV
CNV Contributie (Vast en Variabel) 2.109 2.148 2.171
AV, Bestuur, Rvt en RvA 68 90 56
Sectorcongres, -bestuur en sectorgroepen 713 882 819
Faciliteitscontracten 531 480 489
Bijdrage overige 199 242 214
Coil. Belangenbehartiging
Actiekosten 109 161 188
Schooiieiders 4 176 41
CBB Algemeen 202 236 175
IEB
Griffie-en proceskosten 28 27 29
IBB algemeen 273 154 207
Academie/Cursussen 129 295 111
Marketing en Communicatie
Bladen 1.039 932 995
Marketing/Ledenontwikkeling 702 670 419
Innovaties 13 25
Communities - 100
Kosten Fusie & Sociaai Plan 3.145 - 283

Totaal Werkorganisatie 31.282

Fondsen
Lasten Actiefonds 16
Lasten Sociaai Fonds 23
Lasten Ledenwerving en -behoud 121
Totaal Fondsen 160

27.102 27.446

76
19

- 97
- 192

__________

27.638Totaal lasten 31.442 27.102

______________________ _________

Jer identifictip
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Toelichting op de enkelvoudige balans

Onderstaand warden de verschillen in kaart gebracht tussen de geconsolideerde balans en de
enkelvoudige balans:

-De Liquide middelen zijn € 91.000 hager door het banksaldo van Stichting Steunfonds CNV
Dnderwijs.
-Het Kapitaal IS € 91.000 hoger door het kapitaal van Stichting Steunfonds CNV Onderwijs.
Hieronder is een verloopoverzicht weergegeven van het kapitaal van Stichting Steunfonds CNV
Ond erwijs:

Kapitaal Bestemmi ngsreserve Steunfonds
31-12-15 31-12-14

Kapitaal per 1 januari 90.225 91.330
BI] / AF: expi. saldo boekjaar 376 -1.105
Kapitaal per 31 december 90.601 90.225

Het geconsolideerde vermogen is als volgt opgebouwd:

Kapitapirekening (x C 1.000)
31-12-2015 31-12-2014

Saldo 31 dec. vorig boekjaar CNV Connectief 4.621 4.657
Saldo 31 dec. vorig boekjaar SF 90 91
Exploitatiesaldo uit resultaatbestemming CNV Connectief -4.143 -36
Exploitatiesaldo uft resultaatbestemming SF 0 -1
Saldo einde boekjaar 568 4.711

Bij alle avenge batansposten wijkt de geconsolideerde balans niet af van de enkelvoudige, dus
voor overige verkiaringen zie de toelichting bij de geconsolideerde balans.

Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten

Bij de baten en lasten wijkt de geconsolideerde staat van baten en lasten niet af van de
enkelvoudige, dus voor overige venklaringen zie de toelichting bij de geconsolideerde staat van
baten en lasten.

Ter identificatie
Ernst & Young Accountants LLP
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Overige gegevens

Resultaatbestemmi ng

Het resultaat 2015 bedraagt € -4.195.314. Conform eerdere bestuursbes1uten is et € -10.694
ten laste van de bestemmingsreserve Sociaal Fonds, € 53.801 ten gunste van de
bestemmingsreserve Actiefonds, € 26.124 ten gunste van de bestemmingsreserve Schootleiders
gebracht en € -121.419 ten laste van de bestemmingsreserve Ledenwerving en —behoud
gebracht. Het bestuur stett voor het resterende resultaat van € -4.142.847 ten laste te brengen
van de algemene reserve.
Vooruitlopend op de besluitvorming is deze verdeling verwerkt.

let identificatie
Ernst & Young Accountants LLP
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Exploitatie bestemmingsreserve Actiefonds 2014

(xC 1.00Q)
Exploitatie Exploitatie

2015 2014

BATEN
Rendement 69 123
Dotatie - 142
Totaal baten 69 265

LASTEN

Algemene kosten
Bijd rage Actiekas CNV - 16
Overig - 1

Actiekosten
Stakingskosten/ Actiekas 16 -

AF Acties MBO 2014 59

Totaal lasten 16 76

Exploitatiesaldo* 54 189

Kapitaal Bestemmingsreserve Actiefonds
31-12-2015 31-rz-2014

Kapitaal per 1 januari 3.465 3.276
BIJ I AF: expi. saldo boekjaar 54 189
Kapitaal per 31 december 3.519 3.465

* Door weergave in duizendtallen is er een afrondingsverschil van € 1.000 zichtbaar.
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Exploitatie bestemmingsreserve Sociaal Fonds CNV Onderwijs 2015

(XC 1.0001
Exploitatie Exploitatie

2015 2014

EATEN

Opbrengst effecten

Rendement 17 27
Intrest liquide mddeIen 3
Ontvangen giften en overige bijdragen 1
Baten Overig 1 13
Rente

Baten

_____________

6
Totaal baten 18 50

LASTEN

Giften en verstrekkingen 16 8
Kosten van hulpverlening en bestuurskosten 7 11
Voorziening oninbare leningen 6

Totaal Lasten 29 19

Exploitatiesaldo -11 31

Stand van de leningen
31-12-2015 31-12-2014

Leningen Sociaal Fonds U/G 120 95
Mogelijk oninbaar -14 -15
Saldo 1 januari 106 80

Verstrekt 65 72
Afgelost -52 -47
Kwijtg eschol U en/omg ezet in g ift/afg eboekt -5
Mutatie mogelijk oninbaar - 1

Stand per 31 december 114 106

Het betreft renteloze leningen verstrekt aan leden. Schuldbekentenissen bevinden zich bij de
penningmeester van het fonds.

Kapitaat Bestemmingsreserve Sociaal Fonds
31-12-2015 31-12-2014

Kapitaal per 1 jan uari 895 863
51] / AF: expi. saldo boekjaar -11 31
Kapitaat per 31 december * 884 895
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Exploitatie Ledenwerving en -behoud 2015

fx C 1.000)
Exploitatie Exploltatie

2015 2014

LASTEN

Aigemene kosten
WeMngcampagne 104 22
Overig LWB 17 75
Totaal lasten 121 97

Exploitatiesaldo -121 -97

Kapitaal Eestemmingsreserve Ledenwerving en -behoud CNV Onderwijs
31-12-2015 31-12-2014

Kapitaal per 1 januari 532 629
El] I AF: expi. saldo boekjaar -121 -97
Kapitaal per 31 december 411 532

]aarrekening CNV Connectief 2015 63



Exploitatie Bestemmingsreserve Schoolleiders 2015
(x € 1000)

Exploitatie Exploitatie
2015 2014

BATEN

Contributie

Contributies 175 184
Opbrengst abonnementen Bondsbladen 2 2
Opbrengst Advertenties Bondsbladen 8 12
Vacatiegelden 2
Overige opbrengsten

Totaal baten 187 198

LASTEN

Salariskosten werkorganisatie 82 72
Faciliteitscontracten 34 19
Congres 4 14
avenge kosten - 8

Direct
Drukkosten Direct 35 35
Redactiekosten Direct 6 7
Poftokosten Direct 4 4

45

__________

Totaal Lasten 165 159

Exploitatiesaldo 22 39

Kapitaal Bestemmingsreserve Schoolleiders
31-12-2015 31-12-2014

Kapitaal per 1 januari $7
BIJ / AF: expi. saldo boekjaar 22 39
Correctie inzake 2014 4 48
Kapitaal per 31 december 113 87
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Exploitatie en balans Steunfonds 2015

xCl
Exploitatie Exploitatie

2015 2014

BATEN

Algemene baten
Rente banken 431 174

Giften - -

Totaal baten 431 174

LASTEN

Algemene kosten
Bank- en transactiekosten 55 57

Bijdrage Organisatiekosten

_____________

1.222

Totaal lasten 55 1279

Exploitatiesaldo Stichting Steunfonds 376 -1.105

Activa

Activa
Nog te ontvangen rente 431
Liquide middelen 90.758 90.237
Totaal Activa 91189 90.237

Passiva

Passiva
Kapitaal 90.601 90.225

Overlopende passiva 15 12

Totaat Passiva 90.6 16 90. 237

Totaal balans 573

Kapltaal Bestemmingsreserve Steunfonds
31-1.2-15 31-12-14

Kapitaa! pet 1 januari 90.225 91.330

BI] / AF: expl. saldo boekjaar 376 -1.105

Kapitaal per 31 december 90.601 90.225
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Begroting 2016
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(XC 1.000)

Lx€ 1.0001

Baten *

1 Ledencontributies
auntat teden
contr.per lid

2 Werkgeversbidragen/Subsidies
Werkgeversbijdragen/subsidies
Vacatiegelden
Projecten

3 Academie/Cursussen
6 Btaden, Diensten en Producten

Advertenties en abonnementen
Diensten en producten

5 lBS
Gewonnen procedures
Juridische bijstand

6 Interest en rendement
7 Diversen

Totaal Baten
Lenten ‘/

8 Personeetskosten
Satarissen
Reiskosten
Overige personeetskosten

9 Organisatiekosten
Kantoor- & Organisatiekosten
Alschrijving
Huisvesting

10 SLAs CNV en uitbesteding
SSC Facilitair - huisvesting
SSC Facilitair - ondersteuning
SsC P&o
SSC Finuncien
soc icr
CNV Info

11 Verenigingsorganen en CNV
CNV Contributie jVast en Variabell
AV, Bestuur, Rvt en RcA
Sectorcongres -bestour en sectorgr.
Faciliteitscontracten
Schootteiders
Bijdrage overige

12 Colt. Betangenbehartiging
CBS Algemeen
Communities
Actiekosten

13 lBS
Griffie- en proceskosten
88 atgemeen

RechtshuLp+/Achmea
14 Academic! Cursussen
15 Marketing en Communicatie

Bladen
Marketing/Ledenontwikketlng

17 Connectief
Innovaties
Projecten

18 Overiqe tasten atteenjaarrekeninqj

2 tcontributiellnkomsten + 1’%%
satariskosten + 2V2%

“ overige kosten +2%
I nvesteri ng5beg toting

1 Website Connectief/Intranet
2 Dienstvertening/verdienmodellen
3 Communities

Subtotaat investerinqen

Beg root:
Reeds genomen 2016/15
Resteert 2016

236

200
60
50

310

I 3.0251

Beg toting Beg roting
2015

Connectief
21.169

124.073
171

6.232
382
157
7”

106
100

155
98
86

109

2016
Begroting

2 1.539
126. 073

174

6.296
380
159
835

108
101

65
208

85
110

27.335 27.876

12.076 11.986
661 654
583 468

1.183 975
670 501
693 186

766 930
328 651
168 188
286 377
696 625

1.167 1.695

2.168 2.254
90 137

882 900
680 690
176 180
262 247

236 290
100 -

161 166

25 26
156 159

1.629 1.629
295 164

932 1.061
670 783

25 -

27.101 27.279To ta a t Las ten

Resuttaat uit qewone bedrlifsvoerinq 595

Totaat 2016

Fusiekosten

200
30
25

255

Totaat inve5terlngen + ttest.1 fosiekosten

Totaat Generaat Exptoitatie I

I 2.7151 2.3011

I -19611
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