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Voorwoord voorzitter Vereniging FFP
en voorzitter Stichting Certificering FFP

“Voor velen is het afgelopen jaar een
aanleiding geweest om kritisch na te denken
over de toekomst.”
2020, een turbulent jaar!
Op verschillende wijze zijn we allemaal geraakt
door de coronacrisis: fysiek, mentaal, privé en/of
zakelijk. In financieel planners-termen zou je de
coronacrisis kunnen beschouwen als één collectief life-event, dat alle burgers in Nederland op
hetzelfde moment is overkomen. Dat maakt het
uniek in vergelijking met de bekende life-events.
Voor velen is het afgelopen jaar een aanleiding
geweest om kritisch na te denken over de toekomst. Hoe nu verder? Krijg ik mijn bedrijf weer
op de rit? Hoe ziet mijn financiële toekomst eruit?
Gaan we verhuizen of verbouwen om thuiswerken
te vergemakkelijken? Consumenten hebben meer
dan ooit behoefte aan een financieel specialist
die hen structuur en houvast kan geven bij deze
belangrijke vraagstukken. Een unieke gelegenheid om als financieel planner je meerwaarde te
bewijzen.
Het thema van 2020 ‘Samen sterker’ bleek bijzonder toepasselijk. Allereerst door de coronacrisis.
Een onverwachte pandemie waardoor we elkaar,
meer dan ooit, hard nodig hadden en hebben.
Ook bleek het thema toepasselijk vanwege de
oprichting van het VFBO: de krachtenbundeling
van FFP, SEH en RFEA die circa 10.000 financieel
adviseurs en -planners samenbrengt. Het VFBO
kan door deze bundeling meer invloed uitoefenen
in de politiek een krachtige stem naar overheid,
autoriteiten en andere relevante spelers in de
financiële adviesmarkt zijn. Inmiddels zijn er onderzoeken gedaan en vraagstukken ingediend op
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Rob van den Aker
Voorzitter Vereniging FFP

Sjaak de Graaf
Voorzitter Stichting Certificering FFP

de thema’s pensioen, box 3 en de eigenwoningregeling. Met resultaat. Inmiddels wordt het VFBO
door diverse partijen benaderd met vragen over
de ingediende stukken.

ken is de norm, online meetings en webinars
zijn niet meer weg te denken uit onze dagelijkse
werkzaamheden en grotere online events zijn in
recordtempo uit de grond geschoten.

de consument. Een goede reden voor financieel
planners om voortdurend het contact te blijven
zoeken met deze doelgroep. Onder andere door
het verspreiden van relevante content, gericht op
vraagstukken die bij de consument spelen.

Onder de financieel planners bleek de behoefte
aan FFP-ledenvoordelen groot. Hierin heeft FFP de
samenwerking gezocht met diverse leveranciers
die, voor een financieel planner, relevante producten of diensten in huis hebben. Dit heeft geresulteerd in de FFP-ledenvoordeelpagina, welke terug
te vinden is op MijnFFP. Het doel blijft uiteraard
om deze pagina aan te vullen en te onderhouden
waar nodig.

Ook het FFP Forum 2020 werd omgebouwd naar
een online studio-uitzending in combinatie met
PE-expertmeetings. Een mooie ervaring, waar
we met trots op terugkijken. Toch hopen we van
harte in 2021 weer een fysieke ontmoeting met
de financieel planners te kunnen bewerkstelligen.
Want uiteindelijk blijft de connectie met andere
aanpalende vakcollega’s en vakspecialisten uit de
financiële wereld erg belangrijk.

"Onder de financieel
planners bleek de behoefte aan
FFP-ledenvoordelen groot."

Ledentevredenheid

Content en connectie
Door middel van lezen en bekijken van hoogwaardige financiële content blijven de financieel planners op de hoogte van de ontwikkelingen rondom
het vakgebied. Daarnaast kan de consument door
toegankelijke content getriggerd worden om in
aanraking te komen met de financieel planners.
Hier zal dan ook continu zorg en aandacht aan
besteed worden.
Op het gebied van connectie zien we een grote
verschuiving in 2020. De digitalisering heeft een
enorme sprong voorwaarts gemaakt. Thuiswer-

Om onze activiteiten goed af te blijven stemmen
op de wensen van de leden is in oktober 2020 het
tweejaarlijks ledentevredenheidsonderzoek gehouden. Met enige trots zien we dat de ledentevredenheidsscore (7,6) ten opzichte van twee jaar
geleden is toegenomen. We streven ernaar deze
stijgende lijn door te trekken naar de toekomst.
Naar aanleiding van de resultaten van de enquête,
zal de focus met name liggen op communicatie,
lobby, promotie en de toegevoegde waarde van
het lidmaatschap.
Het komende jaar zal ook het ledenaantal weer
een punt van aandacht zijn. Goed contact met de
opleiders is hierin cruciaal.

Het komende jaar zal ook de transitie van de FFPnaar de CFP®-titel plaatsvinden. Met ondersteuning vanuit FPSB gaan we inzetten op één krachtig
keurmerk: CFP® als het ‘symbol of excellence’.
Hiermee wordt een eenduidige uitstraling naar
(particuliere en zakelijke) klanten gecreëerd. Een
mooie en spannende uitdaging. Uiteraard gaat
Vereniging FFP haar leden helpen bij de overgang
naar de nieuwe situatie.
Daarnaast zal er opnieuw aandacht besteed
worden aan de specialistengroepen binnen en
buiten de vereniging en het aanbieden van daarbij
behorende vakinhoudelijke content. Ook is er de
intentie om samen met collega-organisaties de
PE-systemen nog beter op elkaar af te stemmen.
Met als doel om de leden profijt te laten trekken
uit onze deelname aan het Verbond Financiële
Beroepsorganisaties (VFBO).
‘Krachtig vooruit’, dat is ons motto voor het
komende jaar! Samen met drieduizend collega’s
maken we de waarde van financiële planning
zichtbaarder dan ooit.

De coronacrisis is helaas nog niet ten einde, waardoor er nog steeds veel onzekerheid heerst bij
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FFP 2020 IN BEELD
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Verslag van het bestuur
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VERSLAG VAN HET BESTUUR

Internationale ontwikkelingen
Sinds begin 2016 is FFP aangesloten bij Financial
Planning Standards Board Ltd. (FPSB). FPSB is de
internationale koepelorganisatie van financieel
planningsorganisaties, met FFP als de Nederlandse vertegenwoordiger. FFP heeft de licentie op het
voeren van de CFP®-titel in Nederland.

In 2020 heeft het Stichtings- en Verenigingsbestuur zich gebogen over de voortzetting van de
samenwerking met FPSB Ltd., dit in het licht van
de vervaldatum van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting en FPSB Ltd. per 24 april
2021 en de opzegtermijn van 6 maanden daaraan
voorafgaande. Het Stichtingsbestuur heeft op 11
november 2020 besloten om het contract met
FPSB Ltd. te verlengen, wat inhoudt dat vanaf 1
januari 2022 enkel nog het CFP®-keurmerk met
bijbehorende kan worden gevoerd. FFP gaat
hiermee inzetten op één krachtig keurmerk en

Examen
een eenduidige uitstraling naar (particuliere en
zakelijke) klanten. Het verenigingsbestuur heeft
dit besluit unaniem onderschreven en de Ledenraad hierover geïnformeerd.
De keuze voor één keurmerk en titel CFP® draagt
bij aan een eenduidige uitstraling van de beroepsgroep in Nederland. Dit sluit naadloos aan op het
streven van FFP om bij klanten het bewustzijn
te vergroten van het belang van hoogwaardige
financiële planning en waar zij deze kunnen krijgen. Met FPSB Ltd. en de CFP®-titel als ‘symbol of
excellence’ maken we gebruik van de kracht van
een hoogwaardig internationaal keurmerk voor
gecertificeerde financiële planning en het wereldwijde netwerk van aangesloten landen.

Net als in voorgaande jaren was er een groot
aanbod van PE-bijeenkomsten in het kader van de
categorie Actualiteitenprogramma’s extern. Dit
zijn kennisprogramma’s die door andere partijen
worden aangeboden en door FFP voor de PE wor-
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2020 enkele weken opgeschoven en dit is door
alle betrokkenen verder adequaat afgehandeld.

Ledentevredenheidsonderzoek
In oktober 2020 is het tweejaarlijks ledentevredenheidsonderzoek gehouden onder de leden van
FFP. Het onderzoek is wederom uitgevoerd door
het onafhankelijke onderzoeksbureau DUO Market Research in opdracht van FFP. Mede dankzij
de feedback en aanbevelingen van de achterban

kan FFP haar activiteiten goed blijven afstemmen
op de wensen. FFP is trots dat de ledentevredenheidsscore (7,6) ten opzichte van twee jaar
geleden is toegenomen en streeft ernaar deze
stijgende lijn door te trekken naar de toekomst.

Ledenvoordeel- en adviessoftwarepagina

Permanente Educatie
Eind 2020 moesten de gecertificeerde leden
het jaarlijkse onderdeel Kennis & Actualiteit
in de PE-periode 2020-2021 gedaan hebben.
Vrijwel alle leden hebben dit op tijd afgerond.
Een kleine groep zal dit alsnog kunnen inhalen
in het eerste kwartaal van 2021. FFP heeft voor
het onderdeel Kennis & Actualiteit wederom een
groot aantal PE-vakartikelen beschikbaar gesteld,
verdeeld over de verschillende kennisdomeinen
van financiële planning. Daarnaast konden leden
deelnemen aan speciale PE-webinars vanuit FFP
en PE-expert meetings in het kader van het FFP
Forum in december.

2020 was het laatste jaar waarin nog FFP-examens via exameninstituut Cito konden worden
afgenomen. Het overgrote deel van de examens
vindt inmiddels plaats via Examenadviesburo.
De vernieuwde examenlijn is in het algemeen
probleemloos ingevoerd. Vanwege Covid-19 is de
planning van de examendata in de eerste helft van

den geaccrediteerd. Door dit ruime aanbod zijn
de FFP-leden goed in staat om ook de vakkennis
in hun eigen specialisme bij te houden en zelfs
te combineren met de PE die zij voor een ander
keurmerk of beroepsgroep moeten doen.
Voor het onderdeel Praktijktoepassing zijn diverse
kwalitatief hoogwaardige programma’s van
opleiders geaccrediteerd, die gelden voor 2020
en 2021. Als gevolg van Covid-19 hebben minder
leden dan gebruikelijk hun Praktijktoepassing in
het eerste jaar van de tweejaarsperiode gedaan.
Dit zal zich naar verwachting herstellen in 2021.

Vanaf oktober 2020 kunnen alle FFP-leden gebruik
maken van verschillende ledenvoordelen via de
Ledenvoordeelpagina op de besloten MijnFFP-omgeving. FFP wil hiermee haar leden graag helpen
met het zoeken naar interessante en relevante
aanbiedingen die als FFP-lid van toegevoegde
waarde zijn voor het uitoefenen van het vak.
Daarnaast is er een pagina ontwikkeld die speciaal
ingaat op de trends en ontwikkelingen rondom
financiële adviessoftware die interessant zijn voor
de bedrijfsvoering van de financieel planner.

Korte campagnes
Door COVID-19 is de Week van het Geld in 2020
niet doorgegaan en doorgeschoven naar 2021.
FFP heeft zich wel weer aangesloten bij de Pensioen3Daagse van Wijzer in Geldzaken. Via een
korte social media campagne tijdens deze 3 dagen

konden consumenten zich via het FFP bureau
aanmelden voor een gratis telefonisch adviesgesprek over het pensioen met een gecertificeerd
financieel planner.
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VERSLAG VAN HET BESTUUR
Anja van Zandbergen verkozen tot FFP Financieel Planner
van het Jaar 2020

Ambassadeurs financiële planning
Op dit moment zijn er 875 enthousiaste ambassadeurs voor financiële planning actief en zijn er
inmiddels 203 berichten door FFP gedeeld. Mede
dankzij de deelnemende leden aan dit platform

zijn deze berichten in totaal 20.318 keer gedeeld,
104.524 maal aangeklikt en 2.818.152 keer zichtbaar geweest op social media. Een mooi bereik!

Student Award 2020
Donderdag 16 juni is het studententeam van Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) voor de tweede keer door de vakjury als grote winnaar van de
FFP Student Award uitgeroepen. FFP organiseerde
voor de vierde keer de jaarlijkse FFP Student
Award voor studenten van alle Hogescholen die
de opleiding Finance Taks & Accountancy (FTA)
aanbieden. De winnende studenten zijn naar huis
gegaan met de wisselbeker én per persoon een
opleidingscheque ter waarde van € 1.000,- ten
behoeve van de eigen beroepsontwikkeling. In
totaal streden dit jaar vijf HBO-opleidingen om
deze eerste plaats. Hiervoor schreven de studententeams op basis van een FFP praktijkcasus een
goed onderbouwd persoonlijk financieel plan.
De FFP Student Award laat studenten op deze
manier kennis maken met financiële planning in
de praktijk. Na een afgeronde studie kunnen zij
kiezen voor de FFP-opleiding waarmee ze gecertificeerd financieel planner kunnen worden. In
de financiële wereld staat deze opleiding hoog
aangeschreven.
Vanaf 2021 wordt er gekeken naar een nieuwe
vorm voor deze mooie FFP Student Award.

Drie finalisten Jeroen Beurskens FFP CFP®, Evert
Johan Warner FFP CFP® en Anja van Zandbergen FFP CFP® hebben in 2020 een intensief en
leerzaam online traject afgelegd. De jury beoordeelde onder andere op integrale kennis van alle
relevante financiële vakgebieden, klantgerichte
vaardigheden van de planner en het vermogen

om complexe financiële zaken helder en voor de
klant begrijpelijk te communiceren.
Anja van Zandbergen FFP CFP® werd tot winnaar
van deze mooie verkiezingen uitgeroepen. Zij is
daarmee Financieel Planner van het jaar 2020 en
neem het stokje over van de winnaar van 2019,
Fleur Kroonbergs FFP CFP®.

Voor de eerste keer in de geschiedenis vond de
uitreiking van deze award online plaats via een
live webinar. Na de bekendmaking van het winnende team gaf Mathijs Bouman, speciaal voor de
kijkers, zijn visie op de trends en ontwikkelingen
in de huidige markt naar aanleiding van de coronacrisis en wat het effect hiervan is op de business
van bijvoorbeeld de financieel planner. Advies van
Mathijs Bouman: ‘Maak een pitstop als je langzaam rijdt, dan verlies je zo min mogelijk meters.
Dit geldt ook voor ondernemers. De markt is nu
rustig, maak gebruik van deze tijd en investeer in
je bedrijf’.

Hét eerste online FFP Forum 2020
Door COVID-19 was het niet mogelijk om een
fysieke FFP Forum op 18 maart te laten plaats
vinden. Ook een hybride variant in oktober bleek
door de ontwikkelingen rondom het coronavirus
geen optie. Uiteindelijk is een weloverwogen
keuze gemaakt om het FFP Congres 2021 te laten
vervallen en voor een online FFP Forum middels
livestream te kiezen. Dit concept was nieuw en
vergde veel creativiteit, aanpassing en flexibiliteit.
Maar het resultaat mag er zijn. Het FFP Forum
2020, met het thema ‘Speel met je vak’ is overall
beoordeeld met een prachtige 7,8.
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Tijdens de interactieve plenaire ochtendsessies
(live vanuit Spant, Bussum) waren bijna 600
deelnemers digitaal ingelogd en kon men luisteren naar discussies over financiële planning in een
veranderende wereld. Daarnaast kregen de deelnemers de gelegenheid om te luisteren en vragen
stellen tijdens de 12 expertmeetings en colleges
over nieuwe ontwikkelingen rondom financiële planning, verzorgd door diverse vakkundige
partijen uit de financiële sector. Ook werd de FFP
Financieel Planner van het Jaar 2020 op deze
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Organisatie
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FFP BUREAU

Het vaste FFP bureauteam ultimo 2020 bestaat uit:
Marcel van Dijk
Deskundigheid

Kirsty van Oosteroom
Communicatie

Rianne Ruiten
Front Office

Brigitte Rhayour Alami
Deskundigheid

Jacolien Imminkhuizen
Communicatie

Natalie Serluï
Front Office

Anda Haagen
Support Deskundigheid

Livvy Jacobs (tot april 2020)
Bestuurssecretaris

Clody Derksen (tot juni 2020)
Communicatie

Sandra de Vries (a.i.)
Bestuurssecretaris

COMMISSIES EN WERKGROEPEN
De Stichting Certificering FFP ziet toe op de kwaliteit van de examens die financieel planners afleggen
om het FFP CFP® keurmerk te verwerven en te behouden. Het bestuur van de stichting wordt daarin
ondersteund door een aantal commissies en werkgroepen. Zij adviseren het bestuur en nemen de
uitvoering van activiteiten ter hand.

Werkgroep Leerdoelen
• mr. Wilfried Nijkamp (voorzitter)
• drs. Brigitte Rhayour Alami - Mulder FFP CFP® (secretaris)
• mr. Jacqueline Dekker FFP CFP® MFP
• drs. Maarten van Hasselt FFP CFP® MFP
• mr. Theo Hoogwout
• mr. Frits van der Kamp
• Han van Elswijk
• Ruan de Haas

Werkgroep Kwaliteit & Proces
• ing. drs. Jan van het Hof FFP CFP® MFP (voorzitter)
• drs. Brigitte Rhayour Alami - Mulder FFP CFP® (secretaris)
• mr. Marcel van Kooten FFP CFP® MFP
• Mark van de Weijer RBA
• Erwin Hom FFP CFP®

Examencommissie
• drs. Brigitte Rhayour Alami - Mulder FFP CFP® (secretaris)
• Robert Mantel FFP CFP® MFP
• drs. Jos Brauwers FFP CFP®
• mr. Johan v.d. Belt
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LEDENRAAD

Wanneer we terugkijken op het jaar 2020 kunnen
we niet om het woord anderhalvemetersamenleving
heen. Afstand houden en thuiswerken zijn inmiddels
bekende instructies. Allemaal het gevolg van het
virus Covid-19 dat voor een ware pandemie heeft
gezorgd.
Ook de ledenraad kon niet om het virus heen en
heeft bijna geheel 2020 op afstand vergaderd. Voorbesprekingen en overleg met het verenigingsbestuur
in Teams. Inmiddels is iedereen gewend aan deze
nieuwe manier van communiceren. Is het optimaal?
Nee zeker niet, maar het scheelt wel veel reistijd.
Het lijkt erop dat we ook veel efficiënter met elkaar
vergaderen. Het is dus niet alleen kommer en kwel.
2020 is ook het jaar waarin de VFFP de knoop heeft
doorgehakt met betrekking tot het gebruik van de
titels FFP en/of CFP®. De afgelopen jaren hebben
we hier met het bestuur veelvuldig over vergaderd.
Uiteindelijk is ervoor gekozen om de titel FFP te
laten vervallen. Het is namelijk niet wenselijk om
twee financiële planner titels naast elkaar te hebben
in Nederland. Voor consumenten levert dit teveel
onduidelijkheid en verwarring op.
De titel CFP® is een ‘symbol of excellence’. Wereldwijd zijn er ongeveer 190.000 adviseurs die deze titel
mogen voeren. De kwaliteit van de CFP® titel is hoog
en zal de komende jaren in Nederland ook meer
aandacht krijgen.
Het is van belang om financiële planning steeds meer
onder de aandacht van consumenten te brengen. De
onzekerheden die het Covid-19 virus teweeg heeft
gebracht zorgen ervoor dat consumenten de urgentie
ervaren om te weten waar ze staan en wat zij eraan
kunnen doen om hun financiële toekomst zeker te
stellen. Wijzigingen in het pensioenstelsel mogen
we ook niet vergeten. Financiële planning is op dit
moment belangrijker dan ooit.

heeft de vereniging FFP een samenwerkingsverbond
opgericht. Het Verbond Financiële BeroepsOrganisaties (VFBO) is een overkoepelende organisatie. De
kernwaarden zijn: deskundig, betrokken en transparant. Uiteraard blijven we onze eigen identiteit van
VFFP behouden. Op de langere termijn zal de onderlinge samenwerking duidelijk merkbaar moeten zijn.
Dit kan niet alleen op het gebied van huisvesting en
IT, maar ook op het gebied van permanente educatie, kennis en actualiteit of lobby bij de politiek en
stakeholders. VFBO vertegenwoordigt circa 10.000
adviseurs in Nederland. Samen staan we sterker.
De ledenraad heeft in 2020 ingestemd met verlenging van de termijn voor Rob van den Aker. Hij blijft
nog tot 1 september 2021 voorzitter van de vereniging. Hij blijft het FFP bureau aansturen om daarmee
voor continuïteit voor de FFP belangen te zorgen.
De nieuwe voorzitter van de vereniging zal ook het
gezicht zijn van de vereniging naar buiten toe.
De ledenraad heeft afscheid moeten nemen van
Tenno van Noord en Robert Verberne. Zij hebben
hun maximale zittingstermijn als ledenraadslid
uitgediend. Dank voor jullie inzet en expertise. Wij
hebben ook weer een drietal nieuwe gezichten aan
de ledenraad kunnen toevoegen. Paulien Koopman,
Enzo van der Velde en Lisette Spork zijn enthousiast
en betrokken. Het is van groot belang dat de FFP-leden zijn vertegenwoordigd via een actieve ledenraad.
Mijn termijn als lid van de ledenraad loopt in 2021
ten einde. Hanneke Wolff-Rierink zal de voorzittershamer van de ledenraad overnemen.

Toetreders (eerste termijn in de ledenraad tot
ALV mei 2022):
1. Dhr. H.E. van der Velde (Enzo)
Planners van Waarde
2. Mevr. L. Spork (Lisette)
LS Personal Finance
3. Mevr. P. Koopman (Paulien)
Rabo Schretlen Vermogensmanagement
Herbenoeming (ALV mei 2020):
1. Mevr. Mr. J.C. Wolff-Rierink (Hanneke),
herbenoeming tweede termijn tot mei 2022
2. Dhr. R.C.A.P. Bloedjes (Richard),
herbenoeming tweede termijn tot mei 2022
3. Dhr. E.P. Britton (Pascal),
herbenoeming tweede termijn tot mei 2022
4. Dhr. M.M.L. Hillekens (Marcel),
herbenoeming tweede termijn tot mei 2022
5. Dhr. W.L.A. van der Mark (Willem),
herbenoeming tweede termijn tot mei 2022

Samenstelling ledenraad per ultimo 2020:
Dhr. G.H.M. Hendriks (Gaston) voorzitter
Dhr. J.C. Los (Jacco)
Dhr. L.M.J.M. van Gorp (Leon)
Dhr. W. Esseboom (Wouter)
Dhr. R. Klokgieters (Robin)
Mevr. Mr. J.C. Wolff-Rierink (Hanneke)
Dhr. R.C.A.P. Bloedjes (Richard)
Dhr. E.P. Britton (Pascal)
Dhr. M.M.L. Hillekens (Marcel)
Dhr. W.L.A. van der Mark (Willem)
Dhr. T.J. Roelfsema (Theo)
Mevr. P.M.T. Schyns (Pascale)
Dhr. H.E. van der Velde (Enzo)
Mevr. L. Spork (Lisette)
Mevr. P. Koopman (Paulien)

Aftredende leden (ALV mei 2020):
1. Dhr. H.A.M. Verberne (Robert) na drie perioden
en zes jaar ledenraadswerkzaamheden.
2. Dhr. T.A. van Noord (Tenno) na drie perioden en
zes jaar ledenraadswerkzaamheden.

Laten we er allemaal voor zorgen dat financiële planning op de kaart blijft staan.
Gaston Hendriks FFP CFP®
Voorzitter FFP-Ledenraad

In de Nederlandse financiële sector zijn er de laatste
jaren steeds minder mensen werkzaam. Ook de
VFFP heeft uit dien hoofde te kampen met dalende
ledenaantallen. Vroeg of laat heeft dit consequenties
voor het FFP bureau en de vereniging in zijn algemeenheid. Er is samenwerking gezocht met aanpalende beroepsorganisaties. Samen met SEH en RFEA

18 | JAARVERSLAG 2020 | FFP

FFP | JAARVERSLAG 2020 | 19

PROFIEL FFP

ORGANISATIESTRUCTUUR FFP

Vereniging FFP

Het bestuur en de ledenraad worden ondersteund door het stichtings- en verenigingsbureau,
aangestuurd door de directeur. Binnen het bureau waren in 2020 gemiddeld 5,9 fte werkzaam.

De vereniging wil een huis zijn voor professionals
die gecertificeerd of gediplomeerd zijn bij respectievelijk de Stichting of de Vereniging FFP op grond van
de bij die organisaties gestelde regels. De aangesloten leden houden deze certificering/diplomering
in stand door de gedragscode na te leven en te
voldoen aan eisen van permanente educatie.
De statutaire doelstellingen van de Vereniging FFP
zijn het behartigen van de belangen van haar leden
in de ruimste zin van het woord, waaronder het
bewaken van de identiteit en het imago van het vak
van financiële planning en de vorming en instandhouding van de positie van de leden in de markt.
Tevens houdt de belangenbehartiging in: profilering
van het vakgebied financiële planning en van de
beroepsbeoefenaren bij consument, overheid en
andere relevante stakeholders.
De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door middel van een stichting die de kwaliteitsbewaking van financiële planning tot doel heeft. De
vereniging kent als statutaire colleges de Algemene
ledenvergadering, de ledenraad en het bestuur.

Algemene ledenvergadering
Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering
(ALV) gehouden. In deze jaarvergadering vindt de
formele benoeming van de leden van de ledenraad
plaats. Voor deze vergadering zijn de leden van het
verenigings- en stichtingsbestuur en alle leden van
de vereniging uitgenodigd. Naast de formele besluitvorming wordt tijdens de ALV ook een toelichting gegeven op de strategie en de jaarcijfers.

Ledenraad
De ledenraad bestaat uit maximaal 15 leden, die
door de ALV worden benoemd. De ledenraad vormt
zo veel als mogelijk een afspiegeling van het ledenbestand. De raad is de gesprekspartner van het bestuur als het gaat over het beleid van de vereniging.
De ledenraad vergadert minimaal drie keer per jaar.
De ledenraad heeft als taak de jaarrekening goed te
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keuren en na controle het verenigingsbestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. Daarnaast stelt
de ledenraad de begroting vast en (her)benoemt
zij bestuursleden. Ook stelt zij de wijziging van de
statuten en het huishoudelijk reglement vast. Het
bestuur geeft tijdens de gezamenlijke vergaderingen
met de ledenraad desgevraagd een toelichting op
het gevoerde beleid en inhoudelijke onderwerpen.

Bestuur
Het bestuur vormt de visie voor de vereniging en
stelt de strategie vast. De leden van het bestuur
worden, zoals hiervoor beschreven, door de ledenraad benoemd. Alleen natuurlijke personen kunnen
bestuurslid zijn, waarvan minimaal een derde van
het aantal bestuursleden FFP-gecertificeerd dient
te zijn. De voorzitter van het bestuur wordt, uit het
midden van het bestuur, in functie benoemd. De
penningmeester en secretaris van de vereniging
zijn eveneens de penningmeester en secretaris van
het bestuur van de stichting. Het bestuur vergadert
minimaal zeven keer per jaar.
De vereniging kent een vaste commissie van advies:
de remuneratiecommissie, ingesteld door de ledenraad. In de remuneratiecommissie hebben minimaal
drie leden zitting, namelijk de voorzitter van de
ledenraad, alsook twee leden van de controlecommissie.

Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie heeft tot taak het voor
ieder bestuurslid afzonderlijk vaststellen van diens
bezoldiging, binnen de door het bestuur vastgestelde kaders. Ook heeft de remuneratiecommissie tot
taak het vaststellen van de bezoldiging voor leden
van commissies en werkgroepen van de vereniging.
Voorafgaand aan de besluitvorming van de remuneratiecommissie worden de penningmeester van
het bestuur en de directeur van het stichtings- en
verenigingsbureau in de gelegenheid gesteld om
advies uit te brengen.

Algemene Ledenvergadering

Ledenraad

Remuneratiecommissie

Bestuur
Vereniging FFP

Bestuur Stichting
Certificering FFP

Directeur
Stichtings- en
Verenigingsbureau
Team Stichtingsen Verenigingsbureau

Commissie
van Toezicht
Raad van
Beroep

Werkgroep
Leerdoelen

Examencommissie

Werkgroep
Kwaliteit &
Proces

Bestuur Vereniging FFP

Leden:

R.L.G. van den Aker - voorzitter
Mevr. J.M. van der Bijl FFP CFP® - penningmeester
Mevr. C. Weber FFP CFP® - bestuurslid
K.P. Jonkers MFP - bestuurslid
L.M. Vooijs FFP CFP® - bestuurslid

Mr. D. Wachter (voorzitter)
Mr. A. Schepen FFP CFP®
Drs. M.J.J. van Hulten FFP
Drs. H. Leverman
Mw. A.P.C. Middel FFP CFP®

Bestuur Stichting Certificering FFP

Het secretariaat van de Commissie van Toezicht is in
2020 belegd bij mevr. mr. drs. E.E. Rippen.

J. de Graaf - voorzitter
Mevr. J.M. van der Bijl FFP CFP® – penningmeester
Mevr. C. Weber FFP CFP® – secretaris
P.P. van der Ploeg RFEA – bestuurslid
mr. J. Kroonenberg FFP CFP® – bestuurslid

Commissie van Toezicht
De Commissie van Toezicht is een onafhankelijke
commissie, belast met het toezicht op de naleving van de Gedragscode en het Reglement op
het gebruik van het collectief merk. Zij behandelt
alle zaken waarvoor zij in de reglementen van de
stichting bevoegd is verklaard. Dat zijn met name
tuchtklachten.
In 2020 heeft de commissie geen klachtzaken in
behandeling genomen. 1 klachtzaak stond aan het
eind van 2019 nog open en is begin 2020 verder behandeld worden door de Commissie van Toezicht.
In maart 2020 heeft de commissie deze klacht deels
gegrond verklaard en heeft aan het betreffende lid
een waarschuwing opgelegd.

Raad van Beroep
De Raad van Beroep is een onafhankelijke commissie en belast met de behandeling van een beroep
tegen een beslissing van de Commissie van Toezicht
over een klacht inzake overtreding van de Gedragscode FFP.
Het secretariaat van de Raad van Beroep is gevestigd bij het secretariaat van de Stichting Certificering FFP.
De Raad van Beroep heeft in 2020 geen beroepszaken behandeld.

Leden:
Mevr. Mr. M.C.J. Peters (voorzitter a.i.)
Mr. A.J.M. Reijns
Vacature
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Jaarrekening 2020

22 | JAARVERSLAG 2020 | FFP

FFP | JAARVERSLAG 2020 | 23

JAARREKENING 2020

Financieel resultaat 2020
Vereniging FFP
Het boekjaar 2020 van Vereniging FFP is met
een positief saldo van € 174.173 afgesloten. De
begroting van 2020 hield echter rekening met
een negatief resultaat van € 50.025. Dit ingecalculeerde verlies van de begroting was initieel
geheel toegerekend aan de extra kosten voor
samenwerking keurmerken. Deze kosten zijn in
2020 beperkt gebleven tot circa € 5.000.
Verder zijn de werkelijke kosten overall minder
hoog geweest dan begroot, door uitgesteld websiteonderhoud/ontwikkeling en het niet invullen
van de functie communicatiemanager op het bureau. Covid-19 heeft er ook toe bijgedragen dat
bepaalde kosten lager zijn uitgevallen door het
anders inrichten c.q. wegvallen van activiteiten,
zoals wegvallen van het internationale FPSB congres en het anders inrichten van het FFP Forum.
Tevens heeft de Vereniging minder bij hoeven

Toekomstparagraaf
dragen aan de Stichting door lagere kosten dan
begroot. De baten 2020 zijn nagenoeg conform
begroting.
Concluderend is door én Covid-19 én het uitstellen/anders inrichten van activiteiten het resultaat positiever uitgevallen dan begroot.

Stichting Certificering FFP
Het resultaat van de Stichting, vóór de bijdrage
van de Vereniging, bedraagt € 131.404 (tekort)
ten opzichte van het begrote tekort van
€ 143.825. Dit verschil van circa € 12.000 wordt
verklaard door minder kosten voor kwaliteit en
tuchtzaken en lagere kosten voor de systeemlicentie PE.
De baten en lasten van de Vereniging en Stichting zijn overwegend jaarlijks terugkerend. Het
gerealiseerde tekort van de Stichting komt ten
laste van de Vereniging.

Financiële positie (solvabiliteit en liquiditeit)
De solvabiliteit van de Vereniging bedraagt circa
59% (eigen vermogen/ totaal vermogen) en is
van voldoende omvang en in lijn met voorgaande jaren. Deze is licht gestegen ten opzichte
van 2019 doordat de gerealiseerde winst wordt
toegevoegd aan de algemene reserves.
De liquiditeitspositie is iets verbeterd doordat

er per ultimo 2020 meer liquide middelen in
kas zitten door verminderde uitgaven in 2020.
Het beleid ten aanzien van het vrij besteedbare
vermogen wordt jaarlijks toegelicht onder de
grondslagen voor de balans (onderdeel: Eigen
Vermogen). Op basis daarvan bedraagt de continuïteitsreserve ultimo boekjaar € 1,2 miljoen.

Investeringen en financiering:
Het bureau heeft aangegeven in 2021 mogelijk
kosten te maken voor het samenvoegen van de
bureaus FFP/SEH en/of te besluiten om processen en systemen te moderniseren binnen FFP.
Het bureau kan nog niet aangeven welke kosten
het betreft en hoe hoog deze zullen worden,
zodat het Bestuur heeft besloten om geen kosten
op te nemen in de begroting voor 2021 en dit
middels separate investeringsaanvragen aan de
Ledenraad voor te leggen, die mogelijk in 2021
aangevraagd kunnen worden.

Omstandigheden waarvan omzet en
rentabiliteit afhankelijk is:
De omzet is afhankelijk van het aantal leden van
de Vereniging, zowel het behoud van leden als
de instroom van nieuwe leden. De inkomsten
uit de contributiebijdrage zijn de basis voor het
bepalen van de doelstellingen van de Vereniging
en de Stichting van het jaar dat volgt.

Personeelsbezetting:
Naar verwachting zal de formatie van het bureau
voor het komende jaar in lijn zijn met de afgeslankte formatie.

Begroting 2021
De begroting 2021 van de Vereniging is opgesteld
in oktober 2020. Qua reguliere bedrijfsvoering is
sprake van een nagenoeg sluitende begroting. De
hierboven beschreven separate investeringsaanvragen zijn hier niet in meegenomen.
Voor de begroting voor 2021 zijn de geschatte
baten circa € 1.264.000 versus de geschatte
lasten van circa € 1.259.000.

De begroting 2021 van de Stichting gaat ervan
uit dat circa € 270.000 aan baten zullen worden
ontvangen, welke gelijk zullen zijn aan de lasten
van de Stichting plus de bijdrage van de Vereniging voor o.a. PE.

Kasstromen en financieringsbehoeften
De Vereniging heeft in december 2020, conform
de wens van de leden, de contributie voor 2021
gefactureerd zodat leden werkzaam bij banken

voldoende mogelijkheid hebben om hun persoonlijk budget flexibel in te zetten.

Risicoparagraaf
De Vereniging is voor haar continuïteit volledig
afhankelijk van haar leden en het bestaansrecht van het keurmerk FFP. Het bestuur van de
Vereniging probeert dit middels hun beleid te
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waarborgen, waarbij een continuïteitsreserve
bij de Vereniging aanwezig is voor onvoorziene
omstandigheden.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (NA RESULTAATBESTEMMING)
31 december 2020

ACTIVA

€

€

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
Werkelijk 2020 Begroting 2020

31 december 2019
€

€

Baten

€

€

Werkelijk 2019
€

VASTE ACTIVA

Contributies

1.229.245

1.212.500

1.262.522

Immateriële vaste activa

Inschrijfgeld

10.135

7.900

7.031

Overige baten

63.141

76.400

71.875

266

0

2.139

1.302.787

1.296.800

1.343.567

1a Ledenactiviteiten

150.841

164.200

149.846

1b Ledencommunicatie

101.279

129.100

150.418

1c Kennis & actualiteit

53.342

52.800

145.623

1d Overlegorganen

43.755

48.200

48.756

1e Internationale certificering

98.385

104.500

105.354

447.602

498.800

599.997

179.595

261.200

237.080

179.595

261.200

237.080

4.868

60.000

15.485

4.868

60.000

15.485

324.306

329.500

365.794

4b Overige verenigingskosten

20.923

36.000

28.014

4c Afschrijvingen

14.912

17.500

17.313

360.141

383.000

411.121

131.405

143.825

19.156

131.405

143.825

19.156

1.123.611

1.346.825

1.282.83

179.176

-50.025

60.728

5.003

0

0

174.173

-50.025

60.728

Goodwill

10.000

4.000

10.000

4.000
Materiële vaste activa
Inventaris

5.935

9.449

Computerapparatuur

9.912

13.689

Lasten
1 Thema: Leden
23.138

15.847

Interest

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
624.492

608.686

3.976

0

Rekeningen-courant

88.541

102.368

Waarborgsommen

12.100

12.100

2 Thema: Consumenten

Overige vorderingen en overlopende activa

32.129

29.250

Consumentencommunicatie

Debiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen

752.404

761.238
Liquide middelen
Liquide middelen

3 Thema: Stakeholders & derden
Netwerk en lobby

1.938.471

2.145.137
2.145.137

1.938.471

2.926.222

2.724.013

PASSIVA

4 Thema: Interne organisatie

EIGEN VERMOGEN

4a Bureau FFP

Algemene reserve
Continuïteitsreserve
Reserve lustrum

514.948

345.775

1.200.000

1.200.000

20.000

15.000
1.560.775

1.734.948

KORTLOPENDE SCHULDEN
37.409

34.396

Belastingen en premies sociale verzekeringen

176.203

182.941

Overige schulden en overlopende passiva

977.662

945.901

Crediteuren
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5 Overige
5 Bijdrage aan SCFFP

Exploitatieresultaat voor belastingen

1.191.274

1.163.238

2.926.222

2.724.013

Vennootschapsbelasting
Exploitatieresultaat na belastingen
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ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De Vereniging heeft ten doel het behartigen
van de belangen van haar leden in de ruimste
zin des woords.
De Vereniging van gecertificeerd Financieel Planners is gevestigd te Amsterdam
(KvK-nummer: 41265213) en heeft haar
statutaire zetel te Amsterdam.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen,
is het nodig dat de leiding van Vereniging FFP
over verschillende zaken zich een oordeel
vormt, en dat de leiding schattingen maakt
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 schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen
bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
Algemene grondslagen voor de opstelling
van de jaarrekening
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 640 inzake de
jaarverslaggeving voor organisaties zonder
winststreven.
De grondslagen van waardering en bepaling
van het resultaat zijn ten opzichte van het
voorgaande jaar niet gewijzigd. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische
kostprijs. Voor zover niets anders is vermeld,
zijn de activa en de schulden opgenomen
tegen nominale waarde.
Het resultaat wordt bepaald door de opbrengsten van de verrichte diensten te
verminderen met de hieraan toe te rekenen
kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd
tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten begrepen in het bedrijfsresultaat geldt
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dat de winsten slechts zijn opgenomen indien
en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's is
rekening gehouden die hun oorsprong vinden
voor het einde van het verslagjaar.
De jaarrekening is opgesteld in hele euro's.
Grondslagen voor de balans
Algemene grondslagen voor de waardering
van activa en passiva
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 640 inzake de
jaarverslaggeving voor organisaties zonder
winststreven.
De grondslagen van waardering en bepaling
van het resultaat zijn ten opzichte van het
voorgaande jaar niet gewijzigd. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische
kostprijs. Voor zover niets anders is vermeld,
zijn de activa en de schulden opgenomen
tegen nominale waarde.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met
de cumulatieve afschrijvingen en indien van
toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd
op de geschatte economische levensduur
en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening
houdend met een eventuele residuwaarde.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikneming.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met
de cumulatieve afschrijvingen en indien van
toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd
op de geschatte economische levensduur
en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening
houdend met een eventuele residuwaarde.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikneming.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Als de ontvangst
van de vordering is uitgesteld op grond van
een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reëele waarde bepaald aan de
hand van de contante waarde van de ontvangsten.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzover niet anders
vermeld staan de liquide middelen volledig
ter vrije beschikking.
Eigen vermogen
Uit het oogpunt van verantwoordelijk bestuur, riskmanagement en continuïteit, is
het bestuur van de VFFP van mening een
voldoende groot eigen vermogen te moeten
opbouwen. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Risk management: uit hoofde van risk management wil de Vereniging te allen tijde aan
zijn verplichtingen kunnen voldoen en zal een
bestemmingsreserve opbouwen ter hoogte
van minimaal een half jaar en maximaal een
jaar van de jaarkosten van Vereniging en
Stichting.
Continuïteitsgedachte: door het vormen van
een fundament (het eigen vermogen) is de
Vereniging in staat adequaat in te spelen op
(toekomstige) nieuwe ontwikkelingen. Soms
is er actie vereist omdat er zich in korte tijd
een nieuwe ontwikkeling voordoet. In andere
gevallen wil het bestuur in de gelegenheid
zijn om zijn visie om te zetten in beleid en
bijbehorende acties die meerdere jaren overkoepelen.
De bestemmingsreserves zijn reserves met
een beperkte bestedingsmogelijkheid, welke
door het bestuur is aangebracht.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN
HET RESULTAAT
Algemene grondslagen voor de bepaling van
het resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben,
ongeacht of zij tot ontvangsten en uitgaven in
het verslagjaar hebben geleid. Verliezen en risico's worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn. Onder inkomsten wordt verstaan
de opbrengst van de in het jaar geleverde
diensten onder aftrek van de BTW.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op de immateriële vaste
activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijs. De
afschrijvingen op de materiële vaste activa
zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis
van de verwachte economische levensduur.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van
materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de
verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en
ontvangen leningen.
Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
De vennootschapsbelasting wordt berekend
tegen het geldende tarief over het resultaat
van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen
de winstberekening volgens de jaarrekening
en de fiscale winstberekening, en waarbij
actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover
de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

Kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan
de verwerving van de schulden worden in de
waardering opgenomen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

€

2019
€

VASTE ACTIVA

Goodwill

Immateriële vaste activa
€

Totaal
€

Vorderingen
Debiteuren

Boekwaarde per 1 januari

Totaal debiteuren

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving

30.000

30.000

-20.000

-20.000

10.000

10.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

30.000

30.000

-26.000

-26.000

4.000

4.000

Mutaties
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving

Af: voorziening dubieuze debiteuren

Te vorderen pensioenpremies

Rekening-courant Stichting Certificering FFP

Inventaris

Boekwaarde per 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving

€

Computer
apparatuur
€

Totaal

24.223

37.868

62.091

-14.774

-24.179

-38.953

9.449

13.689

23.138

0

1.621

1.621

Desinvesteringen

-6.650

-11.890

-18.540

Afschrijvingen

-3.514

-5.398

-8.912

6.650

11.890

18.540

-3.514

-3.777

-7.291

17.573

27.599

45.172

-11.638

-17.687

-29.325

5.935

9.912

15.847

Afschrijvingen desinvesteringen
Boekwaarde per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving

624.492

608.686

3.976

0

3.976

0

88.541

102.368

88.541

102.368

3.368

2.968

28.731

15.618

30

1.300

Te ontvangen bedragen

0

9.364

32.129

29.250

2020

2019

€

Mutaties
Investeringen

4.138

Overige vorderingen en overlopende activa

Te ontvangen rente
Materiële vaste activa

4.137

Rekeningen courant

Vooruitbetaalde kosten

20,00 %

- Goodwill

612.824

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vooruitbetaalde verzekeringen

Gehanteerde afschrijvingspercentages per jaar:

628.629

Liquide middelen

€

€

Rabobank

394.792

388.018

Rabobank, spaarrekening

500.000

1.050.000

34

88

500.000

250.000

234

364

ING-bank, spaarrekening

250.077

250.001

SNS-bank, rekening-courant

250.000

0

SNS-bank, spaarrekening

250.000

0

2.145.137

1.938.471

ABN-Amro bank, rekening-courant
ABN-Amro bank, spaarrekening
ING-bank, rekening-courant

Gehanteerde afschrijvingspercentages per jaar:
- Inventaris

20,00 %

- Computerapparatuur

20,00 %
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
2020

PASSIVA

KORTLOPENDE SCHULDEN

€

2019
€

EIGEN VERMOGEN
Resultaatbestemming

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vaststelling jaarrekening 2019
Door de Ledenraad is de jaarrekening van 2019 goedgekeurd. Het voorstel resultaatbestemming zoals
verwerkt in de jaarrekening 2019 werd onveranderd goedgekeurd.

Vennootschapsbelasting

Voorstel resultaatbestemming 2020
Het bestuur stelt voor een reserve lustrum te vormen ten laste van de algemene reserve.
Het bestuur stelt voor het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.
Deze voorstellen zijn reeds in de jaarrekening verwerkt.

Pensioenpremies

2020
€

2019
€

162.538

153.435

8.662

18.608

0

10.898

176.203

182.941

Te betalen vakantiegeld

11.791

18.313

Te betalen kosten

52.586

32.523

897.208

875.807

15.115

18.781

962

477

977.662

945.901

Omzetbelasting
Loonheffingen

Vooruit gefactureerde contributies

345.775

290.047

-5.000

-5.000

Resultaat boekjaar

174.173

60.728

Stand per 31 december

514.948

345.775

1.200.000

1.200.000

0

0

1.200.000

1.200.000

Overboekingen, dotatie aan reserve lustrum

0

Overige schulden en overlopende passiva

Algemene reserve
Stand per 1 januari

5.003

Vakantiedagen
Overige schulden

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Mutaties
Stand per 31 december
Reserve lustrum
15.000

10.000

5.000

5.000

Stand per 31 december

20.000

15.000

Totaal eigen vermogen

1.734.948

1.560.775

Stand per 1 januari
Overboekingen, vanuit algemene reserve
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is
€ 75.000. De resterende looptijd van het huurcontract is 1 jaar. De waarde van de verplichting
met een looptijd korter dan 1 jaar bedraagt € 75.000.
Voor inleen van consultants zijn verplichtingen aangegaan met derden. De resterende looptijd
is 1 jaar. De waarde van de verplichting met een looptijd korter dan 1 jaar bedraagt € 12.000.
Op grond van het Reglement Financiële Verhoudingen doet de Vereniging jaarlijks een afdracht
aan de Stichting Certificering FFP voor specifieke taken van de Stichting Certificering FFP en
voorts staat de Vereniging borg voor eventuele tekorten van de Stichting Certificering FFP. In
dat kader zijn de taken van de Stichting Certificering FFP nader benoemd in de bijlage van het
Reglement Financiële Verhoudingen.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
Werkelijk 2020

Hieronder worden de afzonderlijke posten uit de staat van baten en lasten nader toegelicht.

Werkelijk 2020
€
Baten
Contributies
Inschrijfgeld
Overige baten
Interest

Begroting 2020
€

1.229.245
10.135
63.141
266
1.302.787

€

Werkelijk 2019
€
1.262.522
7.031
71.875
2.139
1.343.567

1.296.800

De werkelijke baten liggen overall slechts € 6.000 hoger dan de begrote baten voor 2020. De baten uit de
contributies zijn hoger dan begroot vanwege een hoger dan begroot ledenaantal per 1-1-2020. Doordat
in 2020 meer nieuwe leden zijn verwelkomd dan verwacht is de rubriek Inschrijfgeld hoger dan begroot.
Onder overige baten zijn de in 2020 ontvangen sponsorbijdragen van het FFP Forum opgenomen, deze zijn
door de aangepast online vorm van het forum lager dan de begroting van 2020.

Werkelijk 2020
Lasten
1 Thema: Leden
1a Ledenactiviteiten
Jaarcongres FFP
Verkiezing FFP Planner
Algemene ledenvergadering
Ledenenquete
FFP Forum & nieuwsbrief
FFP Students Award
1b Ledencommunicatie
Personeelskosten
Website onderhoud
Website ontwikkeling
Content PE
Webinars techniek
Domeinregistratie en hosting websites
Administratiekosten contributie Rabobank
1c Kennis & actualiteit
Personeelskosten
Kosten PE gemaakt door Stichting
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€

Begroting 2020
€

Werkelijk 2019
€

42.075		
18.502		
1.486		
8.127		
72.633		
8.018		
150.841
164.200

36.307
19.727
2.118
0
76.906
14.788
149.846

79.270		
4.750		
7.250		
0		
0		
3.470		
6.539		
101.279
129.100

80.080
14.378
9.250
19.917
17.336
3.375
6.082
150.418

53.342		
0		
53.342
52.800

75.623
70.000
145.623

1d Overlegorganen
Vergoeding voorzitter
Bestuurvergoedingen
Onkosten bestuur
Externe ondersteuning bestuur
Ledenraad
1e Internationale certificering
Afdracht FPSB Ltd.
Global en European member meeting FPSB

Begroting 2020
€

Werkelijk 2019
€

19.167		
19.800		
338		
4.033		
417		
43.755
48.200

20.000
19.800
1.823
4.409
2.724
48.756

98.385		
0		
98.385
104.500

100.830
4.524
105.354

De werkelijke lasten binnen dit thema zijn overall circa € 53.000 lager dan begroot voor 2020. De lasten onder het subthema 1a Ledenactiviteiten vallen lager uit dan begroot, in verband met het op een
hele andere manier organiseren van het FPP Forum i.v.m. Covid-19. Daarnaast was er begroot om 2
enquêtes uit te voeren en het bureau heeft besloten om de benchmark enquête door te schuiven naar
2021. Daarnaast vallen de kosten voor de FFP Students Award lager uit, in verband met lagere kosten
voor het online organiseren en een ander prijzenpakket. De lasten onder subthema 1b zijn lager dan
begroot. Dit wordt veroorzaakt door het uitstellen van de websiteonderhoud/ontwikkeling, vanwege
de aanpassingen die pas in 2021 mogelijk gerealiseerd zullen worden. Onder subthema 1d zijn door
Covid-19 de vervoerskosten lager dan begroot. Onder subthema 1e wordt de doorbelasting weergegeven die de vereniging betaald aan de stichting voor FPSB. Er zijn minder kosten gemaakt door het o.a.
vervallen van het geplande internationale FPSB congres.

Werkelijk 2020
€
2 Thema: Consumenten
Consumentencommunicatie
Personeelskosten
Consumentencampagne
Communicatieondersteuning extern
Jaarverslag
Huisstijl
Website ontwikkeling en onderhoud
Website: nieuwsbrieven, promo FFP
ambassadeurs en contract
Website content

Begroting 2020
€

Werkelijk 2019
€

153.186		
4.149		
0		
1.510		
0		
7.250		

193.332
5.108
3.800
4.107
999
14.378

13.500		
0		
179.595
261.200

15.000
356
237.080

De lasten gerubriceerd onder dit thema hebben primair betrekking op de rubriek Personeelskosten en
de rubriek Website onderhoud en ontwikkeling. Door het vertrek van de manager Communicatie en
het niet invullen van de functie is een kostenreductie ontstaan. Net als onder thema 1b zijn de kosten
voor websiteonderhoud/ontwikkeling uitgesteld. Aanvullend t.a.v. het jaarverslag is besloten om een
gedeelte in eigen beheer uit te voeren.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
Werkelijk 2020
3 Thema: Stakeholders & derden
Netwerk en lobby
PR-inzet en monitoring
Samenwerking keurmerken (beleid&visie)

€

Begroting 2020
€

Werkelijk 2019
€

0		
4.868		
4.868
60.000

12.140
3.345
15.485

Onder dit thema vallen alle kosten voortvloeiend uit de bedrijfsvoering van het bureau en de directievoering. De in 2019 ingevoerde kostenbesparing zijn voor 2020 gehandhaafd. Overall zijn de kosten
lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een teruggave van de premie
van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een teruggave van incassokosten.
In de begroting 2020 zijn binnen dit thema de afschrijvingen opgenomen en deze zijn iets lager dan
begroot.

Werkelijk 2020
€

In verband met Covid-19 zijn er geen kosten dragende activiteiten rondom netwerk en lobby georganiseerd. Daarnaast is in de begroting een bedrag opgenomen voor samenwerking keurmerken, deze
kosten zijn fors lager uitgevallen en zijn naar rato gedragen.

Werkelijk 2020
4 Thema: interne organisatie
4a Bureau FFP
Financiële administratie
Huisvestingskosten
Externe vergaderruimte
Wervingskosten
Directie
Kosten directievoering
Bestuurssecretaris en secretariaat
Automatisering en onderhoud
Kantoorkosten (drukwerk, kantoorartikelen)
		

€

Begroting 2020
€

€

131.405
131.405

Werkelijk 2019

Werkelijk 2019
€

143.825
143.825

19.156
19.156

€

32.400		
82.368		
1.864		
0		
49.980		
698		
117.919		
24.547		
14.530		
324.306
329.500

36.025
81.222
3.742
21
50.000
2.577
152.261
19.394
20.552
365.794

4b Overige verenigingskosten
Verzekeringen
Accountant
Juridische adviezen
Bankkosten
Incassokosten
Diversen
		

7.639		
6.500		
6.202		
1.488		
-1.498		
592		
20.923
36.000

11.173
7.496
3.521
1.305
3.185
1.334
28.014

4c Afschrijvingen
Afschrijving goodwill
Afschrijving inventaris
Afschrijving computerapparatuur
		

6.000		
3.514		
5.398		
14.912
17.500

6.000
4.582
6.731
17.313
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5 Overige
Bijdrage aan SCFFP
Bijdrage aan SCFFP

Begroting 2020

De bijdrage aan de Stichting Certificering FFP van de Vereniging FFP is bepaald op basis van het Reglement Financiële Verhoudingen.

Werkelijk 2020
Vennootschapsbelasting
Belastingbedragen

€

Begroting 2020
€

Werkelijk 2019
€

5.003		
5.003
0

0
0

Vennootschapsbelasting
Het fiscale resultaat van het boekjaar bedraagt EUR 85.348 positief.
Na aftrek van de compensabele verliezen over de jaren 2017 t/m 2019 is hierover aan vennootschapsbelasting te betalen EUR 5.003.
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OVERIGE TOELICHTINGEN

OVERIGE GEGEVENS

Werknemers
Het gemiddeld aantal medewerkers dat in Nederland werkzaam was, berekend op fulltime basis
bedroeg 5,9 (2019: 6,5).

1 Statutaire winstbepalingen

Onderverdeeld naar:

Werkelijk 2020

Werkelijk 2019

5,9
5,9

FFP-team

6,5
6,5

In het Reglement Financiële Verhoudingen is bepaald dat door de wederzijdse afhankelijkheid en in
het gemeenschappelijk belang van Vereniging FFP en Stichting Certificering FFP, de financiële onafhankelijkheid, de professionaliteit en de kwaliteit van de Stichting Certificering FFP dient te worden
gewaarborgd.
Deze waarborg komt tot stand door financiering van de Stichting Certificering FFP door de Vereniging
FFP, gebaseerd op vastgestelde benoemde taken die worden uitgevoerd door de Stichting Certificering
FFP.

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders
De bezoldiging aan (voormalige) bestuurders over 2020 bedroeg € 74.367 (2019: € 64.800).
Hierin is inbegrepen de bestuursvergoedingen alsmede de vergoeding aan bestuurders voor
directievoering.

Ondertekening door bestuurders
De jaarrekening is vastgesteld op 6 april 2021.		
Penningmeester			
J.M. van der Bijl				
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Bestuurslid
K.P. Jonkers

FFP | JAARVERSLAG 2020 | 39

NOTITIES
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NOTITIES
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Gecertificeerd financieel planners

FFP
Herikerbergweg 292
Gebouw Vesta
1101 CT Amsterdam
035 30 20 120
info@ffp.nl
www.ffp.nl
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