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Vootwoord van de penningmeester

Introdøctie

Dit is het financiële jaarverslag van de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Nededands Juristen
Comité voor de Mensenrechten (de 'Tereniging NJCM') over het jaæ 2016. Hierbij is gevoegd het

financiële jaarverslag 2076 vøn de Stichting NJCM-Boekerij. De functie van penningmeester van deze

rechtspersonen wordt door een persoon vervuld. De bedoeling van dit jaarverslag is de leden,

subsidiegevers, fondsen, sponsors en andere belangstellenden van de Vereniging NJCM te informeten

over de financiële g ng var, zaken in het afgelopen jaar De financiële jaarverslagen worden mondeling

toegelicht in de aþmene ledenvergadering van de Vereniging NJCM van 13 apnl2017.

Inhoødeþk jaarverclag

De financiële jaarverslagen van de Vereniging NJCM en de Stichting NJCM-Boekerij laten zich het beste

lezen in samenhang met een overzicht van de activiteiten van deze twee rechtspersonen. Het inhoudelijk

jøawersltgvan de Vereniging NJCM en de Stichting NJCM-Boekerij over 2016 is daarom toegevoegd aan

de financiële jaarverslagen 2076. }{et inhoudelijk jaawerslag 201,6 is of wordt bovendien midden 2017

gepubliceerd in het Nederland¡ Tidschrift uoor de Men¡enrechîen/NJCM-Ballelrn ("NTM"). ,{.lle leden

ontvangen het NTM.

S anenttelling en contrule

Net als de vorige twee jaren zljn de financiële jaarverslagen van de Vereniging NJCM en vân de Suchung

NJCM-Boeketij samengesteld met behulp van een extern adrninistratiekantoor. Dit was, net als de

afgelopen jaren, Henddks Belastingadviseurs B.V. te Rilr*tlk. Dat kantoor heeft ook in 2016

administratieve assistentie verleend, waaronder diensten op het gebied van de belastingaangifte en de

salarisadministratie, Het kantoor hanteert voor ons een'zacht'tarief. De externe adminisÚateur heeft een

samenstellingsvetklaring aþgeven. Deze twee financiële jaarverslagen over 2016 ztln verder

gecontroleerd door de kascommissaris die elk jaar specifiek daarvoor wordt aangezocht. De

kascommissaris geeft een verklaring af waanit blijkt dat bij de controle van de jaarrekening vanuit de

stukken in de administratie geen noemenswaardige bevindingen ztjn te rapporteren.

Beleid en rc¡ultaat

Het beleid van de besturen v¿n de Verenigrng NJCM en van de Stichting NJCM-Boekerij is er op gericht

dat deze rechtspersonen jaarlijks een neutrâal resultaat hebben. Aangezien de respectievelijke

continuiteitsreserves lager zijn dan gewenst en dan toegestaan op grond van geldende richtlijnen wordt

een eventueel positief resultaât toegevoe gd aan de reserves. Het resultaat van beide rechtspersonen wordt

voor een aanzienhjk deel bepaald door de uitgave Nederland¡ fidrchriÍt uoor de Mensenrcchîen/N]CM-Bulktin.

De drukkosten komen voor 850/o voor rekening van de Verenigrng NJCM en voor 150/o voor tekemng

van de Stichting NJCM-Boekettj. Deze kosten zijn dit jaar lager geweest dan was gebudgetteerd op basis

van de vootafgaande 1aren.

De Vereniging NJCM heeft het jaar voor wat betreft haar normale exploitatie met een gering positief

resultaat afgesloten (€, 1.240), Het positief resultaat komt mede door eenmalige bijdtagen (subsidies en

sponsodng) en de lagere drukkosten die door de Stichting NJCM-Boekerij ziþ doorbelast. De subsidies

van de overheid (die altijd minder dan 50o/o van de baten van de Vereniging NJCM gevormd hebben)
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waren tot 2016 enkele jaren stapsgewijs vedaagd, Verdere vedaging van deze subsidies is hela¿s niet

uitgesloten. Verder blijkt het 
^ànvtz;gen 

van subsidies een steeds hogete drempel te worden voor een

organisatie met een omvang als de onze: het wordt steeds moeiljket om aan de gestelde eisen te voldoen

en ministeries lijken slechts bereid om alleen voor een korte termijn en/of voor een specifiek ptoject

subsidie beschikbaar te stellen. Het bestuur heeft nog tfl 201,5 bij de drie verantwoorde$ke ministeries

opnieuw zijn zorguitgesproken over deze ontwikkeling en zal dat blijven doen. Het aantal leden van de

Verenigrng NJCM is wederom per saldo licht gestegen (de vereniging heeft meer dan 1000 leden),

waarschijnlijk met name door de recente projecten van de organisatie en de wervende kracht die uitgaat

van de personen die deze projecten coördineren. De inkomsten uit contributies zijn ten opzichte van

2015 tfl 201,6 rrlet zichtbaar gestegen. Dat komt deels doordat een afboeking voor dubieuze debiteuren (€

1.000) is gedaan. Voorts komt dat doordat tot en met 2015 in de post contributies ook additionele

bedragen die de leden als een 'verborgen' donatie hadden versttekt wa{en opgenomen. Deze \terborgen'

donaties van leden zijn n 2016 onder de post donatìes opgenomen. De inkomsten uit opleidingen (altijd

een onzekere factor omdat de Vereniging NJCM ook in dat verband is aangewezen op vrijwilligers en

afhankelijk is van advocaten die in het kader van opleidingspunten een vergoeding betalen) ziin dit 1aar,

net als vorig jax,laag ten opzichte vân eeldere iaren'

De Stichting NJCM-Boekerij heeft dit jaat een negatief resultaat (€973). Dit is hoofdzakehlk het gevolg

van de dalende inkomsten uit abonnementen en een lagere bijdrage van Stichting Pro.

Projeclen

I¡ 20'1.5 en 2016 is van een fonds een eenmalige donatie (totaal groot USD 45.000) ontvangen die

uitsluitend diende te worden aangewend om onze communicatie te verbeteren en om leden te werven'

Deze kosten zijn deels tn 201.6 uitgegeven en het restant zal n 201,7 worden uitgegeven, De hoop en

verwachting is dat de nieuwe website, de trainingen over gebruik van ¡ocial nedia en de

ledenwervingscampagne van2016 de komende jaten resultaat zullen hebben'

De inkomsten en uitgaven met betrekking tot twee specifieke NJCM-projecten, Pro Bono Connect -

Clearin¿houw ("PBC-CH") en Pøblic Inîere¡t Litigation Pmject ("PILP"), wotden øPaitt van de administratie

van de Vereniging NJCM geadministreerd. Dit houdt verband met het feit dat elk van deze twee

projecten volledig zelfstandig wordt gefinancierd door diverse externe partijen en dat die partijen ook een

eigen fìnanciële verantwoording eisen. Daarom is in goed overleg met de exteme administrateur gekozen

voor een gescheiden administt¿tie en financiële verantwoording. Á.11e lasten voor elk project zijn n 2076

rechtstreeks geboekt ten laste van het specifiek voor dât project verkregen fonds. De organisatie van de

Vereniging NJCM wordt door deze projecten niet belast de betrokkenheid van twee personeelsleden (de

uitvoerend directeur en de interne administr¿teur) specifiek voor PILP wordt vergoed vanuit het

projectfonds.

PBC-CH

Begn 2076 is PBC-CH informeel gelanceerd nadat in 2015 door de Vereniging NJCM marktonderzoek'

was gedaan naar de mogeliikheden om een clearinghouse naar buitenlands model op te zetten in

Nededand.

De specifiek voor dat doel onwangen donaties en de gemaakte onderzoekskosten zijn in dat jaar via de

algemene administ¡atie van de Verenigmg NJCM gelopen. Sinds begin 2016 worden de kosten van PBC-

CH door 13 participerende (grote) advocatenkantoren gedragen. Deze kantoren hebben zich bereid

verklaard om het clearinghouse gedurende een pilot van drie jaar Q076-201,9) te financieren en actief te
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participeren in de activiteiten. PBC-CH is actief als bemiddelaar bij pro bono werk: het begeleidt NGO's

(waaronder onze eigen organisatie, ìn het bijzonder ook PILP) in het formuleren van verzoeken om

rechtshulp en bevordert bij participerende advocatenkântoren de bereidheid deze verzoeken pro bono (dus

kosteloos) op te pakken. De Nededandsè Otde van.Àdvocaten is geïnteresseerd in dit model.

HI,P
PILP is tn met 2014 voor de duur van twee jaar gestârt. PILP werd in die fase geheel gefinancierd door een

extern buitenlandse donateur. Over die periode is separaat aan deze partij rekening en verantwoording

afgelegd voor die activiteiten en uitgaven waarbij gebruik is gemaakt van een voorgeschreven reporling

þnnat. Yønaf mei 2016 is PILP voor drie iaat voofigezet. Dit is mogelijk gemaakt door drie externe

financiers (voor het merendeel Nededandse fondsen). Een van deze Nededandse fondsen heeft een

additionele gebonden donatje gedaan die uitsluitend mâg en is aangewend aan de kosten vân een extern

consultant die onder meer onderzoekt hoe PILP na 2079 een zelfstandig financieel vervolg kan krijgen.

201 7

Voor het komende bestuutsjaar geldt dat wederom geprobeerd zal worden om zoveel mogelijk

activiteiten van het NJCM (ook) financieel mogelijk te mâken. Conctete doelen zljn: (i) verder

professionaliseren vân de otganisatie, (ü) het continueren van PBC-CH en PILP (admrnistratief en

financieel onafhankelijk vân de Vereniging NJCM), (üi) het verbeteren vân de communicatie en het

gebruik van sociale media door een communicatieproject, (tv) het mogelijk intensiveren van

sâmenwerking met het nerwerk van 77 partijen die samen de Ciuil Ubertie¡ Union þr Eanþe hebben

gevormd, (") het vetder stimuleren van het samenwetkingsverband van niet-gouvernementele

mensenrechtenorgairisaties in Nederland'\r¡a; rvu;tr het NJCM voorzitter is, het Breed Meuenrechten Ouerleg

(BMO-NL) en ("Ð de intensivering vàrt kennisoverdracht, monitoring van overheden en

beleidsbernvloeding. Met het oog op deze doelen wordt door de Verenigrng NJCM een

bestemmingsreserve ¿angehouden.

Namens het bestuur van de Vereniging NJCM en het bestuut van de Stichting NJCM-Boekedj

mr Herman Veerbeek

penningmeestet Vereniging NJCM en penningmeester Stichting NJCM-Boekerij

Leiden, aptil2017
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Balans per 31 december 2016

Vlottende activa

Votdedngen en ovetlopende activa

Debiteuren
Vooruitbetaalde kosten

Liquide middelen

Lopende rekening bank

Te vorderen Project PILP
Vermogensspaarrekening

Som der vlottende activa

Kottlopende schulden

Rekening-courant Sticht-ing NJCM-Boekerij
Crediteuren
Te betalen loonhefhng
Te betalen vakantiegeld
Pensioenvoorziening

Uitkomst âctiva min kotlopende schulden

Eigen vermogen

Continurteitsreserve
Bestemmingsreserve
Resultaat ditjaør

31 december 2016 31 december 2015

€

3.568
4.935

1.500

8.503 1.500

7.001 3.073

6.768
145.000t48.906

€

t64.4t0

14.186
lt.604
3.665
3.791
3.510

_l¿7-654

100.000
26.4t4

r.240

J27-654

t56.341

15.839

6.87t

126,4t4

3,800
3.41i

100.000

23.164
3.250

126.414 ,
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Staat van baten en lasten over 2016

Baten

Subsidie

Contributies

PO-punten

Rente

Ðonaties

Pro Bono Connect

Communicatie Project

Do¡atie Hartçn¡¡¡ens

Lustrum

Lasten

Secretariaatskostçn

- kantoorbehoeften/porti/kopiëren

- fax / telefoon / internet

Bijdrage NTM-kosten (85%o)

Drukkosten' Jongensbesnij denis"

Àdministratiekosten

Vergaderkosten

Overþ kosten (o.4,,{.L!
Diversen

Directe lustrumkosten

Salarissen

Salarisbijdrage Stichtìng NJCM-Boekerij (1 070)

Reiskosten

Pro Bono Connect

Communicatie Project (reserve)

Som der lasten

201.6 2Aß

€ € € €

492

4.009

51.025

52.775

1.325

1.613

2.298

77.754

1.900

128.090

4.501

27.990

5.844

633

7.566

5,087

75.86r

-7.804

2.018

17.154

726.8E0

2.995

159

41.847

58,825

7.525

358

7.966

14.001

13.063

150

131.735

3.754

24.585

2.737

7.392

7.367

2.356

6.647

555

67.3Q7

-8.746

646

74.034

13.063

128.485

Resuhaat __-12"44 ---i2å9



Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

1. Algemeen

De Vereniging NJCM heeft krachtens art-ikel 3 van de statuten als doelstellingen het ontwikkelen, versterken en

beschermen van de fundamentele rechten en vrijheden v¿n de mens op nationaal en internationaal niveau en in

het bijzonder, onverminderd genoemde doelstellingen, het bevorderen en handhaven vân de voþnde
beginselen:

- de ve¡plichting van de overheid de fundamentele rechten en vrijheden te erkennen en in h¿ar h¿ndelen en

nalaten te eerbiedigen;

- de mogelijkheid van beroep op de fundamentele rechten en vrijheden tegen particulieren;

- de onafhankeliikheid van de leden van de magistratuur en de advocatuur in hun beroepsuitoefening;

- het recht vân een ieder op een eer$k p(oces.

2. Toelichting op balans

Algemeen: grondslagen van waardering en bepaling van het resültaat

De activ¿ en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de toelichting anders vermeld. Baten

en lasten worden opgenomen voor de aanhet boekjaar toe te rekenen bedragen, tenzij in de toelichting anders

vermeld.

Vooruittretaalde ko sten

Dit betreft doorbetaling salaris in afrvachting van ontvangst van vergoedingen wegens zwangerschap van een

personeelslid.

Liquide middelen en som van de vlottende activa

V¿n de liquide middelen staat € 155.908 ter vrije beschikking van de Vereniging NJCM,

Specificatie liquide middelen 2Q16 2015
€ €

ING Bank, rekening-courant
Køpitaal- en spaarrekeninge n

7.001

317.665

318.666

1.62.758

3.073

145.000

1.48.073

( 6.768)Àf: reservering banktegoeden projecten

Totaal ter beschikking van de Vereniging 155-908 J54Å4L

Continuiteitsreserve (eigen vermogen)

De continuïteitsreserve wordt aangehouden om de cont.inuïteit van de Vereniging NJCM te waarborgen. Hiertoe

wordt een zodanrge reserve aangehouden worden dat de Vereniging NJCM bij het onverhoopt wegvallen van

substantiële inkomensbronnen nog minimaal ê,én jaar financieel kan blijven functioneren. De daartoe benodigde

reserve wordt jaadijks beoordeeld op basis van de kosten van de werkorganisatie. De continulteitsreserve ligt

onder het niveau dat in de richtlijn Reserves Goede Doelen van de Vereniging van Fondsenu/ervende

Instellingen (VFI) als maximaal verânt'ü/oord wordt geacht. De norm van VFI luidt dat de continuiteitsreserve

niet hoger mag zijn dzr' mayimaal 1,5 maal de jaadifkse kosten van de werkorganisatie. Deze reserve voor de

Verenigrng NJCM is n 2013 verhoogd naar € 100.000 om de kosten van 7 iaat te kunnen voldoen zonder andere

middelen.
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Bestemmingsreserve (eigen vermogen)

De bestemmingsreserve wordt aangehouden met het oog op de langere termijndoelen genoemd in het

voorwoord, Per jaareinde 2016 wordt deze reserve aangevuld met het voordelig resultaat over dit boekjaar'

2076 2075

Specìficatie bestemmingsreserve

Balans 1 januari

Bij: resultaat boekjaar

€

26.414

7.240

€

23.164

3.250

Saldo bestemmingsreserve 1 januari volgend iaar -21-1154 -]ÁA14

Pensioenvoorziening (kortlopende schulden)

De pensioenvoorzieningwordt aangehouden mede op basis vân extern advies. De pensioenpositie van de twee

personeelsleden aan v¡ie pensioenen zlintoegezegd moet nader onderzocht.

Te betalen vakantiegeld (kortlopende schulden)

Betreft het totaalbedrag van de vakantieaanspraken - bestâande uit de opgebouwde rechten over de maanden iuni tot

en met december - van de twee vaste medev/erkers van de Vereniging NJCM ultimo 201'6 € 3.797 (2015: € 3'800).

3. Toelichting op staat van baten en lasten

Subsidies

De Vereniging NJCM heeft in het boekjazr 2076 van het Ministerie van Veiligheid & Justitie, het Ministerie van

Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninluijksrelaties subsidie oûtvângen met het

oog op de dekking van de exploitatiekosten groot € 57,025 (respectievelijk €,24.'I.22, € 15.903, en € 11.000). Het

totaalbedrag âân exploitatiesubsidies dat over 2015 werd toegezegd bedroeg € 47.846 (2014: € 47.844;2073: €

41.844). Deze bate was in 201ó eenmalig verhoogd in verband met eerdere kortingen'

De exploitatìesubsidies sarnen vormen thans iets meer dan 40o/o van de totale inkomsten. Het grootste deel van de

inkomsten worden gevormd door de contibuties van de ieden van de Vereniging NJCM. Het overþ deel bestaat uit

financiering van fondsen voor specifieke projecten en overige inkomsten.

Contributies

De in dit boeljaal. ontvangen contributies van leden is gesteld op € 52,775 Q015: € 58.825) nadat een afboeking voor

dubieuze debiteuren (€ 1.000) is gedaan. Tot en met 2015 waren in de post contributies ook additionele bedragen die

de leden als een 'verborgen' donat-ie hadden verstrekt opgenomen. Deze 'verborgen' donaties van leden zijn in 2076

onder de post donâties opgenomen. Het aantal leden is ultimo 2016 gestegen tot 1.007 (ultimo 2075: 994l' ul:úrno

2014:956). Het ledenvedoop was als volgt:

Ledenvedoop

Aantal leden per 7 jznuaÀ2076

Bij: nieuwe leden

r\f: uitgeschreven wegens niet betalen of adres onbekend

Af: opgezegd

994

97

( 84)
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Aantal leden per 31 december2016 uaZ

PO-punten
De Vereniging NJCM heeft in 2016 weer een aartal studieavonden georganiseerd waarmee voor advocaten

opleidingspunten te behâlen waren. t\dvocaten die opleidingspunten wensten te ontvângen waren voor het bijwonen

van de studieavonden cursusgeld verschuldigd. De Vereniging NJCM heeft met de organisatie van studieavonden dit

boekjaar € 1.325 Q0l5: € 7.525, 2014: €, 4.175, 201,3: € 3.175) aan inkomsten gegenereerd. Dit is een onzekere

inkomstenbron voor de Vereniging NJCM (zie voorwoord).

Donaties

De Vereniging NJCM ontving in 201,6 een beperkt aantal donat.ies, w.o. die uit het diverse donaties, onder meer van

de Vriendenloterij (voorheen: Sponsor Bingo Loterij) en van de Stichting Vrienden van het NJCM (€ 900).

Drukkosten bulletins

Het NTM/NJCM-Bulletin wordt uitgegeven door de Stichting NJCM-Boekerij. De Vereniging NJCM heeft de

Stichting NJCM/Boekerij in het boekjaar 201,6 €,21.990 Q0t5: €,24.585) betaald voor het drukken en verspreiden

van de NTM/NJCM-Bulletins. Dit is conform tussen de Vereniging NJCM en de Stichting NJCM-Boekerij

bestaande afspraken 8570 van de totaal gemaakte drukkosten van de Stichting NJCM-Boekerij.

Salariskosten ):-

Betreft de salarissen, pensioenlasten en aanspraken vakantiegeld van de twee vaste medewerkers van het NJCM,

Beide vaste medewerkers werken tijdetijk meer uren in verband met PILP hetgeen door PILP wordt vergoed.In2076

waren er t'wee tijdelijke medewerkers voor het proiect PILP en nree tijdelijke medewerkers voor Pro Bono Connect,

2076 2015

€ €

Salarissen

Sociale lasten

Pensioenpremies

Verzekeringen en Ärbo
Reiskosten

Diverse personeelskosten

Bijdrage Stichting NJCM Boekerij (10% c.q

57.494

70.278

3.506

4.283

2.0r8
300

-7.804

42.456

15.409

3.544

3.227

646

ßn -8.746

__J_0-afi ___5Á-5iÁ

Op basis vân een tussen de Vereniging NJCM en de Stichting NJCM-Boekerij bestaande afspraak is 10% van de

bruto saladskosten (inclusiefwerkgeverslasten) doorberekend a¿n de Stìchtìng-Boekerij.

Overige kosten

Onder de post overige kosten zijn de vergaderkosten vân de aþmene ledenvergadering opgenomen.

Diversen

Onder de post Diversen vallen de kosten die gemaakt worden voor seminars (€ 2.2a\, In het kader van het

nastreven van de doelen van het NJCM zijn de seminars in de regel grâtis toegankelijk en zouden ze zelfbedruipend

moeten ziin (via PO-punten of sponsoring). Ook vallen onder de post Diversen de kosten voor de fweejarþ

Thoolen NJCM-Scrþt-ieprijs.

Resultaat

De omvang vân de baten en lasten in 2016 en 2015 is hoger jaren daarvoor hetgeen komt door de biizondere

inkomsten ãn uitgaven in verband met proiecten en - in 2016 - verstrekte een ministerie eenmalig een hogere subsidie

om de kortingen in voorafgaande te compenseren.
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4. Bestuur
Het bestuur bestond in het boekjaar 2076 lit onder meer de volgende personen: dr. M.L.¡\'. $4adoes) van Noodoos

(voorzitter), mr. Å,G,P, (fon) van den Brandt (vice-voorzitter) en mr. HJ.E. (llerman) Veerbeek þenningmeester),
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Begroting en realisatie 2016, begroting 2016, begroting20lT en begroting20lS

2016 Begroting 2016 Begroting 201? Begtoting 2018

Baten

€ € €

Subsidie

Contributies

PO Punten

Rente

Donaties

Totaal

Lasten

r.l

Secretariaatskosten '1

Drukkosten NTM/NJCNI:B

Àdministratiekosten '

Vergaderkosten

Overige kosten \

Diversen 
'

Salarissen 
j '

5t.025

53.775

7.325

1.613

4.t98

tll.936

4.501

2t.990

5.844

633

t.566

5.087

70.075

42,.s00

49.000

1.000

1.500

1,000

95.000

42.500

49.000

1.000

1.500

1.000

95.000

4.000

22.500

1.500

1,500

1,000

2.000

65.000

42.500

49,000

1.000

1,500

1.000

4,000

26.000

i.500

1.500

1.000

2,000

60.000

95.000

4,000

22.500

1.500

1.500

1,000

2.000

65.000

Totaal r09.696 96.000

Saldo baten minus lasten 2.240 -1.000

97.500 97.500

_,:2.500 ___¿.599



Toelichting op de begroting

1. Algemeen

Bij de opstelling vân de begrotingen voor de komende iaren is geen rekening gehouden met bijzondere

proiectsubsidies of ande¡e bijzondere bâten. Voor wat betreft de inkomsten en uitgaven voor het Publh Inîerest

Litigation Project (gestafi mei 2074) en het in 2016 gestarte Pm Bono Connect project wordt verv¡ezen naar het

voorwoord.

2,Baten

In de begroting is rekening gehouden met inkomsten verbonden aan de studieavonden. Advocaten kunnen

tegen betaling seminars bijwonen in het kader van de permanente opieiding en daarbij zogenazmde PO-punten

halen. Het is de vraag of de Vereniging NJCM als vrijwüligersorganisatie daadwerkelijk in staat zzl ziin om

voldoende seminars (cursussen) te realiseren. Het streven is om elk jaar per werkgroep een seminar te

organiseren, maar dit is niet iets wat het bestuur af kan of wil dwingen. Het moet de werkgroepen vrij staan om

zelf de meest geschikte instrumenten te kiezen om hun zorgen te uiten en doelstellingen te behalen. Daarbii wil

het bestuur hen niet beperken in hun vrijheid om het onderwerk van een seminar te kiezen, door aan alle

semin¿rs het vereiste te koppelen dat ze interessant moeten zijn voor de advocatuur. Deze inkomstenbron is

daarom onzeker (zie voorwoord).

De seminars worden mede gebruikt voor het v/erven van nieuwe leden en ook de projectcoördinatoren bliiken

actief nieuwe leden aan te brengen. ln 2076 is het ledenaantal ten opzichte van 20L5 iets gestegen terwijl in de

laatste jaren het ledenbestand jaadijks licht was gedaald. De hoop is dat we het ledental de komende iaren in

ieder geval op peil kunnen houden. Met de middelen uit het Communicatjeproject is een professionele

campâgrie gevoerd om leden te werven in fanuari-februan2017. Het streven is om dit zelfstandig door te zetten

op sociale media en nieuwe wegen te blijven zoeken t7aàÍ meet leden. Overwogen wordt om bijv. via de

Stìchtìng Vrienden ook niet-juristen actief te vragen om een þeriodieke) flnanciële bijdrage.

In de begrotingvoot 2077 en 2018 z4n ten opzìchte van 2076 geen verdere wezenlijke wijzigingen aangebracht

in de genormaliseerde baten.

3. Lasten

Het NJCM-kantoor is binnen de Universiteit Leiden gevestigd. Er wordt verwacht dat de aan de Universiteit

Leiden jaadijks te betalen vergoeding tttet zal toeriemen. Sinds 2015 is er ook een vestìging in Amsterdam. De

kosten daarvan komen geheel voor rekening van PILP en Pro Bono Connecí

De drukkosten voor het Nederland¡ Tid$hlif apor de Memenrechten/NJCM-Balletin (die voor 857o voor rekening

komen van de Vereniging NJCM en voot 75o/o door de Stichting NJCM-Boekerij gedragen worden) zijn in Ljn

met de trend de laatste jaren.

Bij de post 'overige kosten'moet onder meer gedacht worden aan de kosten voor de uitgave in het kader van de

tweejaadijkse Thoolen-NJCM Scrþtieprijs en de kosten verbonden aan lCJ-activiteiten en het BMO. De post

'sâlârissen' en exclusief de kosten die worden doorbelast naar PILP of Pro Bono ConnecL
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Balans per 31 december 2016

Vlottende activa

Voorraden

Boeken en andere uitgaven

Votderingen en gvetlopende activa

Depot Post.Nl-derden
Rekening-courant Vereniging
Te vorderen BT'!7
Nog te vorderen (van Vereniging ivm. Publicatie

'Jongensbesnijdenis"
Overþ vorderingen

Liquide middelen

Lopende rekening þank)
Vermogensspraarrekening
Fonds stichting Pro

Som det vlottende actj¡la

Kottlopende schulden

Crediteuren
Te betalen vanuit "Pro" (VN Martelingenfqnds)

Uitkomst activa min kottlopende schulden

Eigen vetmogen

Continurteitsreserve
Resultaat dit jaar

600
74.'t86

602

600

15.839
7.220

2.137
184

31 december 2016 31 december 2015

€

P.M.

15.627

7.802
5.000
2.1.27

14.923

30.550

2.249
7.091

28.183
-973

_27210

€

239

P.M.

1.9.974

6.204
13.500
2.181

21.885

41.859

1.2,585

7.091

_2ßJ83

23.713
4.470

28.183

_27214
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Staatvan baten en lasten over2016

Baten

Abonnementen

Donaties

Losse verkopen NTM/NJCM-B

Verzamelbanden

Verkoop overþ publicaties

Opbrengsten Sticht-ing Pro

Diversen

Bijzondere baten, vrijval belastingen

Som det baten

Lasten

Drukkosten NTM/NJCM-B

Bijdrage drukkosten door Vereniging NJCM (8570)

Bijdrage salariskosten aan Vereniging NJCM (1070)

Secretariaat ft an toorkos ten)

Àdministratiekosten

Rentelasten

Diversen

Som det lasten

Resultaat

2016 20t5

€€

9.528

t9

r82

204

1,000

1.506

12,439

24.406

-2n.745

7.'Bo4

367

1.540

40

13.412

1t.076

2.530

264

2.29t

3.250

2.13t

2t542

28.924

-24.585

8.746

104

2.150

7.733

f|.072

--'
__4.4?_A-----=9ß
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

1. Algemeen

De Stichting NJCM-Boekerij heeft ten doel het in samenwerking met de rechtspersoonliikheid bezittende

Vereniging Nededands Juristen Comité voor de Mensenrechten (de '"Vereniging NJCM") uitgeven van publicaties,

zowel van wetenschappelijke als van voorlichtende aard, op het terrein van de mensenrechten, mede ter

verwezenl-ijking van de in artikel 3 der statuten van voormelde vereniging omschreven doelstelling'

Artikel 3 van de statuten van de Vereniging NJCM luidt: de doeistellingen van het Comité zijn het ontwikkelen,

versterken en beschermen van de fundamentele rechten en vrijheden van de mens op nationaal en internation¿al

niveau en in het bijzonder, onverminderd genoemde doelstellingen, het bevorderen en handhaven van de voþnde

beginselen:

- de verplichtìngvan de overheid de fundamentele rechten en vrijheden te erkennen en in haar handelen en nalaten

te eerbiedigen;

- de mogelijkheid van beroep op de fundamentele rechten en vrijheden door particulieren;

- de onafhankelijkheid van de leden van de magistratuur en de advocatuur in hun beroepsuitoefening;

- het recht vân een ieder op een eedijk proces.

2. Toelichting op de balans

Gtondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

De act-iva en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de toelichting anders vermeld, Baten en

lasten worden opgenomen voor de aan het boekjaar toe te rekenen bedtagen, tenzij in de toelichting anders vermeld.

Vootraden

De voorraden (Nederlanù f7drchrift uoor de Men¡enrechten/NJCM-Balletin en zndere publicat-ies) ztjn ntet

gewaardeerd in de balans. De gerelateerde kosten zijn steeds in het boekjaar van uitgave als last verantwoord.

Liquide middelen

De liquide middelen bedragen € 14.923 Q015: € 21.885), De middelen die niet ter wije beschikking van de St-ichting

staan komen voort uit betalingen door de Stichting Pro (zie hierna onder 3) die worden ontvangen op een tnzake-

rekening van de Vereniging NJCM die alle onfvangsten voor de helft aan de Stichting NJCM-Boekerij en de helft aan

VN-Fonds voor slachtoffers van marteling te Geneve overmaakt (dit op basis van eefl aan de âuteurs van het

Nederland¡ Tidtchrift uoor de Men¡enrechten gedane toezegging).
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Continuiteitsreserve (eigen vermogen)
De vermogenspositie van de Stichting NJCM-Boekerij stond de laatste jaren onder druk. In de voorafgaande jaren was

de tendens dat structureel op het vermogen werd ingeteerd. In 2010 zijn de volgende maatregelen met een meer

structureel karakter getroffen en deze hebben nu effect:

- inkomsten verbonden aan het overnemen v¿n artikelen uit het NTM/NJCM-B (afkomstig van Stichting Pro)

komen niet meer voor 100% ten goede aan het VN-Fonds voor slachtoffers van foltering te Genève maar

slechts voor 50o/o zodat de andere 50% gebruikt kan worden voor de exploitatie van de Stichting NJCM-

Boekerij;

- voor de verzending van het NTM/NJCM-B is een goedkoper posttarief gekozen (verzending binnen 72 i.p.v.

48 uur na aanbieding);

- de bifdrage van de Vereniging NJCM in de drukkosten van het NTM/NJCM-B is in ovedeg vastgesteld op

850/o; en

- de Stichting NJCM-Boekerij betaalt 70o/o van de salariskosten van de Vereniging NJCM.

In 2010 leek een stijgende lijn ingezet te zijn. Na lichte verliesjaren in 2013 en 2014 is 2015 met een ruim positief

resultaat afgesloten. Dat kwam hoofdzakelijk door een eenmalig belastingteruggave en bijdrage van Stichtìng PRO. Het

resultaat over 20t6 is weer licht negatief. Het vedies komt ten laste van de continurteitsreserve,

Deze reserve ligt lager dan hetgeen de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen ffF! als maximaal verantwoord

wordt geacht, namelijk dat de continuiteitsreserve niet hoger magzijn dan maximaal 1,5 maal de jaadijkse kosten van

de werkorganisatie (zie de toelichting op de continuïteitsreserve van de Vereniging NJCÀQ.

2076 2015

€ €

Balans 1 januari

Bij: toevoeging batig saldo boekjaar

Àf: negatief saldo

28.783 23.713

4.470

-973

Saldo continuïteitsreserve 7 januari volgend jaar __2121"4 __2ßJ83

3. Toelichting op de staat van baten en lasten

Abo*ementen
Het bedrag € 9.528 (2015: € 7I.076) betreft de in dit boekjaar ontvangen inkorirsten uit abonnementen van het

Nederland¡ Tù'ùchriÍt uoor de Men¡enrechten/NJCM-Bulletin De Stichting NJCM-Boekerij heeft per eind 2076: 754 Q075:

169) abonnees (veelal rechtspersonen die geen ltd zijn van de Vereniging NJCM; leden van de Vereniging NJCM

krifgen het tiidschrift als onderdeel van het lidmaatschap),

NTM/NJCM-B
In het boekjaa r 2016 Qaargang 47 zijn 4 nummers van het NTM/NJCM-B verschenen met in het þraa,I 557 pagina's

(2015: 558, 2014: 853 e¡ 2073: 835). Het NJCM-Bulletin heeft een oplage van 1450 exemplaren.
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Bijdrage Vereniging aan de drukkosten

De Vereniging NJCM heeft in het boekjaat 2076 € 20.745 Q015: €,24.585) aan de St-ichting NJCM-Boekerij betaald

als biidrage in de kosten van het drukken en verspreiden v¿n het NTM/NJCM-B' Deze bijdrage is bepaald conform

de tussen de Vereniging NJCM en de Stìchting NJCM-Boekerij bestaande afspraken: 85o/o van de totââl gemaakte

drukkosten in de Stichting NJCM-Boekertl. t\angezien de Stichting BT$Ø-plichtig is dient van dit bedrag BTW te

worden afgegokken (6 procent; dit verklaart het verschil van deze coffesponderende posten in de jaarverslagen van

de twee rechtspersonen).

Opbrengsten Stichting Pro

Stichting Pro (?ublicatie- en Reproductierechten Organisatie) is de auteursrechtenorganisatie voor uitgevers.

Stichting Pro (PRO) incasseert en verdeelt een aantal auteursrechtelijke vergoedingen:

Readerytlden

PRO voert een centrale administratje van overnames uit âuteursrechteliik beschermde werken in

onderwijspublicaties, zoals readers. Onderwijsinstellingen betalen voor deze overnârnes een vergoeding aan PRO.

PRO verdeelt deze readergelden onder de uitgevers.

I-.e e n re c h tu e rgo e di nge n

Openbare bibliotheken betalen voor het uitlenen van werken een vergoeding aan Stichting Leenrecht. PRO

verdeelt het uitgeversaandeel van deze vergoedingen.

LìteROM-vergoedingen

De LiteROM is een cd-rom met recensies van boeken, PRO verdeelt het uitgeversaandeel van de vergoedingen die

voor dit gebruik zilþbetaald.

Veryoedingen uoor Knþselkranîen: CLIP

Het Nededands Uitgeversverbond heeft in 2003 een contract gesloten met knipseldiensten. CLIP, onderdeel van

Stichting PRO, verdeelt de vergoedingen onder de betrokken uitgevers.

Vergoedingen van Stichting Pro in verband met het overnernen van artikelen uit het NTM/NJCM-B worden op een

separate rekening ontvângen door de Vereniging NJCM en komen voor 50ok ten goede aan de Stichtìng NJCM-

Boekerii (zie boven toel-ichting op de liquide middelen),

4. Bestuur

Het bestuur bestond in het boekjaar uit de volgende personen: Mr.dr. M.K.( Mielle) Bulterman (voorzitter), Mr.

GJ.M. $rudy) Veerman (secretaris), Mr. HJ.E. (Flerman) Veerbeek þenningmeester)

20



Begroting en realisatíe 2016, begroting 2017 en begroting 2018

2016 Begtoting 2016 Begtotíng 201? Begroting 2018

€ €

Baten

€

-A,bonnementen

Losse verkoop NTM/NJCM

Verzamelbanden

Verkoop overige publicaties

Bijdrage Vereniging NTM

Opbrengst Stichting Pro

Bijzondere baten/diversen

200

200

20.000

1.000

1,000

20;0

200

20.000

1.000

1.000

9.528

19

1.82

204

20.745

1.000

1.506

10.000

204

204

25.000

2.000

2,000

39.400

28.000

9.000

1,600

500

2.000

1.100

42.2A0

-2.800

9.500

31.900

100

9.500

Totatl 33.184

Lasten
j

Drukkosten NTfr,f /ryCM-n
Bijdrage salariskosten

,{,dministratiekosten '

Kantoorkosten j

Uitgaven inzake scrþtieplii s

Overþ kosten

Totaal 34.1s7

Saldo baten minus lasten -973

24.406

7.804

t.540

367

23.000

8.000

1,600

500

40

31.900

23.000

8.000

i.600

500

2.000

100

33.20033.200

---=J.:100 -3.200
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Toelichting op de begroting

1. Algemeen

Het lijkt er op dat de door het bestuur van de Stichting NJCM-Boekerij genomen maatregelen om de financiële positie

van de Stichting NJCM-Boekerij strucrureel te verbeteren effect begint te sorteren. De financiële basis is niet langer

zwak te noemen. Het is de wøzgof. de gekozen aanpak van de samenwerking met de Vereniging NJCM op langere

termijn volstaat. Indien het beleid ongewijzigd wordt voortgezet lijkt het er op dat het bedrag dat ten laste vân de

Stichting NJCM-Boekerij komt aan drukkosten (ín2076:€3.667, te weten: €24.406 minus € 20.745) vermeerderd met

de bijdrage die de Stichting NJCM-Boekerij aan de Vereniging NJCM moet voldoen aan de salarissen (in 2016:

€7.804; samen: € 11.465) structureel hoger is dan het bedrag dat de Stìchtìng NJCM-Boekerij onwangt van abonnees

(in 2015: € 9.528). Dit geldt zeker als de inkomsten uit abonnementen verder dalen. Dit betekent dat de Stichting

NJCM-Boekerij met enkel de verkoop van abonnementen de voor de publicatie te maken lasten niet terugverdient,

m.â.\¡¡. structureel vedieslatend is. l7ellicht zott daatom de bijdrage in de drukkosten van de Verenìging NJCM op

termiin structureel moeten worden verhoogd en/of de bijdrage van de Stichting NJCM-Boekerij aan de salarissen van

de Vereniging NJCM structureel moeten worden verlaagd. De bijdrage aan salarissen is op 10% overeengekomen,

De redactje besloot in ovedeg met de Vereniging NJCM in 2076 om de digitale bestanden te ontsluiten voor leden van

het NJCM en via de Navigator van !Øolters Kluwer. Op de nieuwe website zullen midden 2017 leden alle artikelen,

annotaties en kronieken teruglopend tot 2001 kunnen raadplegen via een persoonlijke login. Er is afgezien v^fl zþeil

acce¡¡ omdøt het NJCM het bereik van Wolters Kluwer technisch en financieel niet zou kunnen evenaren.

2. Baten

Àan de batenkant van de begroting is de donatie van de Stichting Vrienden van het NJCM sinds 2010 geschrapt in

verband met de statutùe beperkingen van de Stichting Vrienden van het NJCM (die enkel doneren aan de Vereniging

NJCM toestaan). De abonnementsprijs is de laatste jaren niet verhoogd en, gezien de statutaire doelstelling van de

Stichtìng NJCM-Boekerij hoopt het bestuur dit ook de komende jaren niet te hoeven doen. Het aantal abonnementen

zal waarschijntijk licht verder dalen. De inkomsten in verband met het overnemen van artikele¡ uit het NTM/NJCM-

B (Stichtìng Pro) voor komende jarcn laag gesteld omdat dit een onzekere inkomstenbron is waarop het bestuur

weinig tot geen invloed kan uitoefenen. Er is voor wat betreft de baten geen rekening gehouden met een eventuele

gewijzigde afspraak tussen de Stichting NJCM-Boekerij en de Vereniging NJCM over de bijdrage aan de drukkosten of

over de wijziging van de bijdrage die de Stjchting NJCM-Boeket\ zan de Vereniging NJCM betaalt..

3. Lasten

De gerealiseerde drukkosten in het jaar 201,6 zijn laag maar sluiten aan bij de trend die de laatste jaren is ingezet. Bii de

zijn de kosten vâo een in 2076 aangestelde externe redacteur nog niet begroot. Wel is voor 2018 meegenomen de

vermoedelijke lasten verbonden aan de tweejaadijkse scrþtieprijs.

22


