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BELANGENORGANISATIE 
PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW 
  

Begroting  
2021 

Realisatie 
2021 

 Verschil  
Begroting  
Realisatie 

 Begroting 
2022 

 Baten       

 1 Contributies 
Individuele lidmaatschappen 
Collectieve lidmaatschappen 
Subtotaal 

 
     28.500 
       2.000 
     30.500 

 
    27.575 
      2.000 
    29.575 

  
          

-/-       925             

  
       27.500 
         2.000 
       29.500 

 2 Overige Opbrengsten 
Vacatiegelden PFZW & PGGM 
Convenants vergoeding 
Subtotaal 

   
        7.250 
     17.500 
     24.750   

 
    10.572 
    17.500 
    28.072 

  
          
               
+/+   3.322    

  
         9.500 
       17.500 
       27.000 

 3. Rente            -            -  +/+        -                       - 

 4. Fonds Bijzondere Activiteiten 
    (onttrekking) 

      22.500              -  -/-   22.500         16.500   

   Totaal Baten    € 77.750   €57.647 
 

 -/- €20.103      € 73.000 

 Lasten       

 1. Besturen 
Reiskosten 
Vrijwilligersvergoedingen 
Vergaderingen 
Secretariaat 
Subtotaal 

 
       3.500 
       9.600 
          900 
       1.250 
     15.250  

   
       1.624 
       9.500 
          262 
          886 
    12.272 

  
 
 
 
 
+/+  2.978 

  
         3.200 
         9.600 
            800 
         1.000 
      14.600 

 2. Algemene Ledenvergadering        3.000       2.871  +/+     129           3.000 

 3. Administraties 
Ledenadministratie 
Bankkosten 
Financiële administratie 
Subtotaal 

 
        1.500 
           750 
        1.300 
        3.550 

  
           914 
           618 
           513 
        2.045 

  
 
 
 
 +/+ 1.505 

  
         1.250 
            750 
            750 
         2.750 

 4. Communicatie  
Ons Pensioen 
Redactie OP 
Nieuwsbrieven 
Website 
Subtotaal 

 
      12.000 
        3.000 
        5.000 
        6.000 
     26.000 

 
      10.392 
        3.504 
        4.103 
        2.893 
     20.892 

  
 
 
 
 
+/+  5.108 
 

  
       12.000 
         3.500 
         5.500 
         6.000 
       27.000 

 5. Lidmaatschappen 
KG (vh NVOG) 
SOI 
Subtotaal 

   
        4.000 
           200 
        4.200 

   
         4.080 
           - 
         4.080 

  
 
 
+/+     120 

  
         4.700 
            200 
        4.900 

  6. Ledenwerving & PR      25.000        13.567  +/+11.433        20.000 

 7. Onvoorzien            750 
   

            - 
    

 +/+      750 
 

            750 
    

 Totaal Lasten   €77.750    € 55.727  +/+ 22.023   €    73.000 

 Saldo Baten & Lasten               - +/+ €1.920  +/+€ 1.920               - 
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Toelichting 
 
De lopende begroting 2022 (begroting exclusief het Fonds Bijzondere activiteiten) blijft 
ondanks de wederom afnemende contributie-inkomsten door de stijgende vacatiegelden 
min of meer op het zelfde niveau als de begroting 2021 (verschil per saldo €1.250). 
Door het aanspreken van genoemd fonds tot een bedrag van €16.000 blijft het streven in 
tact om de activiteiten op het terrein van PR en nieuwe media opnieuw uit te breiden.   
De vrij rooskleurige vermogenssituatie maakt deze keuze nog altijd verantwoord.   
    
Ad Baten 
1. Contributies 
(Minimum)contributie blijft op 11€. Totaal contributie-bedrag individuele leden is, rekening 
houdend met een licht dalend ledental, begroot op € 27.500.  D.w.z. ca. 2.275 betalende 
leden met een gemiddeld contributie-bedrag van € 12,07.  
Collectief lidmaatschap betreft de Bond Nederlandse Predikanten met een ongewijzigd 
contributie-bedrag ad. € 2.000.   
 
2. Overige opbrengsten 
Vacatiegelden zijn gebaseerd op de verwachte vergaderingen van de Pensioenraad PFZW (1 
lid en 1 plv. lid namens BPP) en de Ledenraad PGGM-Coöperatie (1 lid vanuit BPP). 
In 2021 hebben PFZW en PGGM de vergoedingen ca. 20% verhoogd.    
De Convenants-vergoeding betreft een bijdrage in de kosten van belangenverenigingen bij 
Pensioenfondsen;  deze werd voor BPP m.i.v. 2014 vastgesteld op € 17.500.  
 
3. Rente-opbrengst 
Ook de BPP wordt bij haar verschillende banken helaas geconfronteerd met een naar € 0  
teruggebrachte rente-vergoeding. 
 
4. Fonds Bijzondere Activiteiten 
Als vermeld  is gegeven het belang van activiteiten op het gebied van communicatie en PR 
(denk aan de sociale media) gekozen voor een onttrekking uit het fonds van €16.000.  
 
Ad Lasten   
1. Besturen 
Gezien de ingetrokken corona-maatregelen is begroot op basis van de mogelijkheid tot 
fysiek vergaderen vanaf het eerste kwartaal.  Reiskosten zijn gecalculeerd op basis van de 
actuele woonplaatsen van de huidige bestuursleden. 
De vrijwilligersvergoeding blijft onveranderd. Zij werd in 2016 vastgesteld op €100 per 
maand. 
De secretariaatskosten zijn gezien de uitgaven 2021 op iets lager niveau begroot..  
 
2. Algemene Ledenvergadering 
Gezien de ingetrokken corona-maatregelen gaat het bestuur ervan uit dat er dit jaar weer 
fysiek vergaderd kan worden. Gegeven de goede ervaringen van de afgelopen jaren 
wederom op de bekende locatie in Doorn. 
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3. Administraties 
De kosten van de leden-administratie worden voor een flink deel bepaald door het 
uitbesteden van het drukken en verzenden van de contributienota’s en reminders.  
De kosten  van deze administratie als ook de kosten van de financiële administratie zijn 
gezien de uitgaven van 2021 tesamen ca. 25 % lager begroot. 

 
4. Communicatie 
Onder deze post zijn de kosten van het ledenblad ‘Ons Pensioen’, de digitale Nieuwsbrief en 
de kosten van de website ondergebracht.  
BPP produceert sinds 2020 haar ledenblad grotendeels in eigen beheer. De inzet van 
vrijwilligers maakt dat mogelijk. Zij ontvangen de gangbare vrijwilligersvergoeding. 
Het aantal nummers van ‘Ons Pensioen’ blijft gehandhaafd op het aantal van vier (d.w.z. 1x 
per kwartaal).  
Nieuwsbrief en website zijn niet alleen belangrijk in de communicatie met de leden, maar 
ook met de betrokken buitenwacht. De website krijgt dit jaar een nieuwe basis.  
De financiële ruimte daarvoor wordt gevonden in de onderbesteding t.o.v. de begroting  
2021.  
  
5. Lidmaatschappen 
De  contributie bijdrage aan de Koepel Gepensioneerden (KG) is dit jaar vastgesteld op 1.90€ 
per lid.  
 
6. Ledenwerving & PR 
T.b.v. activiteiten op het gebied van communicatie/PR, ledenwerving en actie (denk vooral 
aan sociale media als Facebook) kiest het bestuur er ook dit jaar voor om een extra armslag 
van €20.000 beschikbaar te hebben.  
Dit geeft ruimte voor een verkenning van het veld van zorg en welzijn en, aanhakend bij het 
leden-onderzoek,  verdere vernieuwing van de BPP-media. 
Het bestuur laat zich daarbij ondersteunen door externe professionals. 
 
7. Onvoorzien 
Op het zelfde niveau begroot als in 2021.  
 
 
 


