
1 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 JAARREKENING 2021 
 
 van de 
 
 STICHTING NJCM-BOEKERIJ 
  



2 
 

 
 
 
INHOUDSOPGAVE 
 
 
Voorwoord van de penningmeester        3 
 
 
JAARREKENING 2021 
 
 
Balans per 31 december 2021         4 
 
Staat van baten en lasten over 2021        5 
 
Toelichting op de balans en staat van baten en lasten      7 
 
Realisatie en begroting 2021 en begroting 2022       9 
 
Toelichting op de begroting        10 
 
 
  



3 
 

Voorwoord van de penningmeester 
 
 
Het bestuur van de Stichting NJCM-Boekerij heeft in 2021 voornamelijk ingezet op de verdere verkenning 
van de juridische en technische mogelijkheden om het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) open 
access aan te gaan bieden. Ook zijn gesprekken gevoerd met de huidige exploitant van de digitale bestanden, 
Wolters Kluwer, en een nieuwe mogelijk partner voor de open access-ontsluiting. Bij deze verkenning zijn de 
redactie van het NTM en het bestuur van de Vereniging NJCM nauw betrokken. Er zijn in 2021 nog geen 
besluiten gevallen over open access. In 2022/2023 zullen de eventuele financiële risico’s voor de Vereniging 
NJCM moeten worden ondervangen voordat een dergelijke stap kan worden gemaakt. Zo wordt, mede uit  
duurzaamheidsoverwegingen, onderzocht hoe in de tussentijd verdere digitalisering van het NTM kan 
plaatsvinden. Dit zal positief doorwerken in de productiekosten, die voornamelijk liggen bij het drukken en 
verzenden van de papieren NTM’s en komt het budget van de Vereniging op zijn beurt ten goede.   
 
Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.021. Het resultaat is ten gunste van de 
algemene reserve geboekt. 
 
Het bestuur bestond in 2021 uit: mr. M.K. (Mielle) Bulterman, voorzitter, dhr. A. (Akbal) Mohamed,  
penningmeester, mr. dr. N.R. (Nelleke) Koffeman, secretaris, mr. dr. Q.A.M. (Quirine) Eijkman, bestuurslid 
mr. dr. J. (Jasper) Krommendijk, bestuurslid.  
 
Namens het bestuur, 
 
Vincent Grandia, penningmeester 
 
September 2022 
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Balans per 31 december 2021 

 
 31 december 2021 31 december 2020 
          €                     € 

 
   
   
   
   
Vlottende activa   
   
Voorraden   
   
Boeken en andere uitgaven p.m. p.m. 
   
Vorderingen en overlopende activa   
   
   
Depot Post.NL-derden 600 600 
Te vorderen omzetbelasting 2.031 703 
Debiteuren 225 40 
 _______ _______ 
 2.856 1.343 
   
Liquide middelen   
   
Betaalrekeningen 16.808 15.706 
 _______ _______ 
Som der vlottende activa 19.664 17.049 
   
   
Kortlopende schulden   
   
Crediteuren 7.141 5.310 
Te betalen 2020 en 2021 VN-Antifolterfonds 1.316 6.091 
Rekening-courant Vereniging 4.538 - 
 _______ _______ 
Uitkomst activa min kortlopende schulden     6.669       5.648 
   
   
Eigen vermogen   
   
Algemene reserve 5.648 22.700 
Resultaat dit jaar 1.021 -17.052 
 _______ _______ 
      6.669        5.648 
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Staat van baten en lasten over 2021 
 

 2021 2020 
  €  € 

 
Baten   

   

Abonnementen 6.133 6.623 

Verzamelbanden 83 115 

Verkoop overige publicaties 133 - 

Opbrengsten uit Stichting PRO 3.693 6.406 

 _______ _______ 

Som der baten 10.042 13.144 

   

Lasten   

   

Drukkosten NTM (incl. lay-out en portokosten) 23.762 23.708 

Redactiekosten 1.280 1.712 

Bijdrage drukkosten door Vereniging NJCM -18.418 -6.215 

Bijdrage salariskosten aan Vereniging NJCM - 7.800 

Secretariaat (kantoorkosten) 147 250 

Administratiekosten 790 -420 

VN-Antifolterfonds 1.316 3.203 

Rentelasten 144 158 

 _______ _______ 

Som der lasten 9.021 30.196 

 _______ _______ 

Resultaat       1.021   -17.052 
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten  
 

1 Algemeen 
 
De Stichting NJCM-Boekerij heeft, in samenwerking met de rechtspersoonlijkheid bezittende Vereniging 
Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (de “Vereniging NJCM”), ten doel het uitgeven van 
publicaties, zowel van wetenschappelijke als van voorlichtende aard, op het terrein van de mensenrechten, 
mede ter verwezenlijking van de in artikel 3 der statuten van voormelde vereniging omschreven doelstelling. 
 
Artikel 3 van de statuten van de Vereniging NJCM luidt: de doelstellingen van het Comité zijn het 
ontwikkelen, versterken en beschermen van de fundamentele rechten en vrijheden van de mens op nationaal 
en internationaal niveau en in het bijzonder, onverminderd genoemde doelstellingen, het bevorderen en 
handhaven van de volgende beginselen: 
- de verplichting van 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 van een ieder op een eerlijk proces. 
 

2 Toelichting op de balans 
 
Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat 
De activa 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 bedragen, tenzij in de toelichting 
anders vermeld. 
 
Voorraden 
De voorraden (Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin en andere publicaties) zijn niet 
gewaardeerd in de balans. De gerelateerde kosten zijn steeds in het boekjaar van uitgave als last verantwoord. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen bedragen € 16.808 (2020 € 15.706). De middelen die niet ter vrije beschikking van de 
Stichting staan komen voort uit betalingen door de Stichting PRO (zie hierna onder 3). Alle ontvangsten van 
Stichting PRO worden voor de helft aan de Stichting NJCM-Boekerij en de helft aan het VN-Fonds voor 
slachtoffers van foltering te Geneve overgemaakt (dit op basis van een aan de auteurs van het Nederlands 
Tijdschrift voor de Mensenrechten gedane toezegging).  
 
Algemene reserve  
Sinds 2021 draagt de vereniging NJCM naar behoefte bij aan de exploitatie van de stichting NJCM-Boekerij. 
Hierdoor loopt de stichting zelf nauwelijks risico en kan het volstaan met een beperkt eigen vermogen. Per 
eind 2021 bedraagt dit eigen vermogen € 6.669.  
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2021 2020 

 € € 
   
Balans 1 januari 5.648 22.700 
   
Bij: saldo 1.021 

_______ 
-17.052 

_______ 
Saldo reserve 1 januari volgend jaar      6.669        5.648 

 
 

3 Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Abonnementen  
Het bedrag € 6.133 (2020: € 6.623) betreft de in dit boekjaar ontvangen inkomsten uit abonnementen van het 
Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin. De Stichting NJCM-Boekerij heeft per eind 2021 106 
abonnees (2020: 116), veelal rechtspersonen die geen lid zijn van de Vereniging NJCM. Leden van de 
Vereniging NJCM krijgen het tijdschrift als onderdeel van het lidmaatschap.  
 
NTM  
In het boekjaar 2021 (jaargang 46) zijn 4 nummers van het NTM verschenen met in het totaal 567 pagina’s 
(2020: 601, 2019: 521). Het NTM had in 2021 een oplage van 1.400 exemplaren. 
 
Bijdrage Vereniging aan de drukkosten 
De Vereniging NJCM heeft in het boekjaar 2021 € 18.418 (2020: € 6.215) aan de Stichting NJCM-Boekerij 
betaald als bijdrage in de kosten van het drukken en verspreiden van het NTM. Deze bijdrage is bepaald 
conform de tussen de Vereniging NJCM en de Stichting NJCM-Boekerij bestaande afspraken. Aangezien de 
Stichting Btw-plichtig is dient van dit bedrag Btw te worden afgetrokken (9 procent; dit verklaart het verschil 
van deze corresponderende posten in de jaarverslagen van de twee rechtspersonen).  
 
Opbrengsten uit Stichting Pro 
Stichting PRO (Publicatie- en Reproductierechten Organisatie) is de auteursrechtenorganisatie voor uitgevers. 
PRO incasseert en verdeelt een aantal auteursrechtelijke vergoedingen, zoals readergelden, 
leenrechtvergoedingen en vergoedingen voor knipselkranten. Vergoedingen van Stichting PRO die verband 
houden met het overnemen van artikelen uit het NTM komen voor 50% ten goede aan de Stichting NJCM-
Boekerij (zie boven toelichting op de liquide middelen). De andere helft van de opbrengsten gaat naar het 
VN-Fonds voor slachtoffers van foltering te Genève. 
 

4 Bestuur 
 
Het bestuur bestond in 2021 uit: mr. Mielle Bulterman (voorzitter), Akbal Mohamed (penningmeester, tot 
september), mr. dr. Nelleke Koffeman (secretaris), mr. dr. Quirine Eijkman en mr. dr. Jasper Krommendijk 
(bestuursleden).   
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Realisatie en begroting 2021 en begroting 2022  
 

 Realisatie 2021 Begroting 2021 Begroting 2022 

 € € € 
 

    
Baten    
    

Abonnementen 6.133 6.000 6.000 
Verzamelbanden 83 100 100 
Verkoop overige publicaties 133 200 200 
Opbrengst Stichting PRO 3.693 4.000 3.000 
Bijzondere baten/diversen - 500 500 
 _______ _______ _______ 
Totaal 10.042 10.800 9.800 
    
Lasten    
    
Drukkosten NTM 23.762 24.000 24.000 
Bijdrage Ver. aan Boekerij -18.418 -19.000 -19.000 
Onkosten redactie 1.280 1.500 1.500 
Administratiekosten 790 750 750 
Kantoorkosten 147 500 500 
VN-Antifolterfonds 1.316 2.000 1.500 
Overige kosten 144 500 500 
 _______ _______ _______ 
Totaal 9.021 10.250 9.750 
 _______ _______ _______ 
Saldo baten minus lasten       1.021         550           50 
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Toelichting op de begroting  
 
 
Naar verwachting zal het jaar 2022 er financieel niet heel anders uitzien voor de Stichting NJCM-Boekerij dan 
2021. Wel worden er in 2022 stappen ondernomen om de druk- en verzendkosten te verlagen. Zoals 
aangekondigd in het jaarverslag over 2020 is aan de leden van de Vereniging NJCM gevraagd hoe zij het NTM 
willen ontvangen: geprint, per email als PDF of voldoet de inlog op de website? Ruim 290 leden gaven aan het 
NTM als PDF te willen ontvangen. Meer dan 60 leden bleken tevreden met de inlogcodes voor de website en 
90 leden gaven aan dat zij een papieren versie blijven waarderen. Door deze inventarisatie kon de oplage 
medio 2022 worden teruggeschroefd van 1.400 naar circa 900 exemplaren per nummer. Wat dit precies zal 
betekenen voor de kosten, zal nog moeten blijken. Deze zijn sterk afhankelijk van de dikte van een nummer. 
In de begroting voor 2022 wordt nog geen rekening gehouden met een opmerkelijke afname van de druk- en 
verzendkosten, aangezien de oplage pas vanaf NTM 47-3 kon worden bijgesteld. Het bestuur van de stichting 
blijft nadenken over nieuwe manieren om de kosten te verlagen.    
 
 


