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Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, 's-Gravenhage

Bestuursverslag 2014

Algemene informatie

De leden van de VSNU zijn uitsluitend de universiteiten genoemd in de bijlagen a, b en h bij de
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek van 8 oktober 1992.
De algemene vergadering, te weten het Algemeen Bestuur, bepaalt de hoofdlijnen van het beleid
van de vereniging. In het Algemeen Bestuur wordt een lid van de vereniging vertegenwoordigd
door een lid van zijn College van Bestuur.

Het Algemeen Bestuur bestond in 2014 uit de volgende leden:
De heer dr. K.M. Becking, voorzitter Tilburg University
De heer drs. D.J. van den Berg, voorzitter Technische Universiteit Delft
De heer mr. V. van der Chijs, voorzitter Universiteit Twente
De heer dr. K.L.L.M. Dittrich, voorzitter VSNU
De heer drs. s.p. Van den Eijnden, voorzitter Open Universiteit
Mevrouw prof. dr. L.0. Fresco, voorzitter Wageningen University (vanaf juli 2014)
De heer prof. dr. M. Kropff, rector magnificus Wageningen University (tot juli 2014)
Mevrouw prof. dr. L. Gunning, voorzitter Universiteit van Amsterdam
Mevrouw mr. P.F.M. van der Meer Mohr, voorzitter Erasmus Universiteit Rotterdam
De heer prof. dr. G.J.M. Meijer, voorzitter Radboud Universiteit Nijmegen
De heer ir. J.H.J. Mengelers, voorzitter Technische Universiteit Eindhoven
(vanaf maart 2014)
De heer dr. ir. A.J.H.M. Peels, voorzitter Technische Universiteit Eindhoven
(tot januari 2014)
Mevrouw mr. M.J. Oudeman, voorzitter Universiteit Utrecht
De heer prof. dr. M. Paul, voorzitter Maastricht University
De heer prof. dr. S. Poppema, voorzitter Rijksuniversiteit Groningen
De heer prof. dr. C.J.J.M. Stolker, voorzitter/rector magnificus Universiteit Leiden
De heer prof. dr. J.W. Winter, voorzítter Vrije Universiteit Amsterdam

Het bureau van de VSNU voert het beleid van het Algemeen Bestuur uit. De organisatiestructuur is
een integrale eenheid zonder afdelingen. Onder leiding van de directeur is het bureau thematisch
ingericht langs zes domeinen: onderwijs, onderzoek & valorisatie, HR beleid, internationalisering,
financiën en governance & accountability. Domeinleiders zijn inhoudelijk en managerial
verantwoordelijk voor een domein. Daarnaast voeren zij algemene managementtaken uit ten
behoeve van het gehele bureau. Binnen een domein worden projecten uitgevoerd die 1) de
strategische doelen van de vereniging ondersteunen, 2) aansluiten op de actualiteit in politiek en
media, en/of 3) ten gunste staan van de werkgeverstaken. Daarnaast zijn er verschillende
strategische projecten waarin over domeinen heen wordt samengewerkt. Ondersteunend aan de
domeinen is een team communicatie en public affairs verantwoordelijk voor de profilering van de
universiteiten, plus de contacten met de pers en de Tweede Kamer,

De Jaaragenda van de VSNU in 2014 telde 40 projecten. De projectenportefeuille is voorbereid in
stuurgroepen waarin een samenstelling van voorzitters, vicevoorzitters en rectoren plaatsnemen en
vervolgens bekrachtigd door het Algemeen Bestuur. In 2014 ontving de VSNU voor diverse
projecten externe financiering, zoals voor joint degrees en expertise uitwisseling rondom thema's
uit het Hoofdijnenakkoord VSNU-OCW. Een aantal projecten uit 2014 loopt door in 2C)15.

De platte en transparante organisatiestructuur ondersteunt de projectgerichte werkwijze. Alle
medewerkers hebben een mentor voor de kerntaken op het gebied van personeelsmanagement.
Beoordeling en ontwikkeling worden cyclisch overeengekomen en vastgesteld. De financiële
administratie is uitbesteed m.u.v. de debiteurenadministratie. In 2015 heeft er een versimpeling
plaats gevonden van het rekeningschema waardoor de financiële administratie transparanter is
gemaakt. De manier van werken met de daarbij ondersteunende interne processen zijn afgelopen
jaar verder ontwikkeld en verbeterd. /
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Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, 's-Gravenhage

Financiële informatie en bereikte resultaten in 2014

Het boekjaar 2014 is afgesloten met een positief resultaat van € 330k. Dit resultaat is o.a. het
gevolg van:

Besparing van loonkosten als gevolg van de verrekening van lasten met de diverse
projecten die door derden worden gefinancierd.
Van diverse projecten zijn de niet bestede gelden vrijgevallen t.g.v. het resultaat. De
verstrekkers van de desbetreffende projectgelden hebben aangegeven dat de niet bestede
bedragen niet teruggevorderd zullen worden.
In de begroting 2014 is een doorbelasting van salariskosten t.l.v. diverse projecten ten
onrechte niet verwerkt. Daardoor waren de lasten € 250.000,- te hoog opgenomen.

Het totale vermogen is ongeveer € 2mln lager dan eind 2013. De oorzaak ligt in het feit dat de
factuur voor de reprorechten eind 2013 wel geboekt maar nog niet betaald was en ook de
doorbelasting aan de aangesloten universiteiten wel gefactureerd, maar nog niet ontvangen was.
In 2014 zijn de reprorechten geheel binnen het boekjaar afgerond.

Er is besloten om de bestemmingsreserves die op de balans per 31 12 2013 stonden over te
hevelen naar de algemene reserve, waardoor meer bestedingsvrijheid ontstaat. Een uitzondering
vormt de Bestemmingsreserve Inventaris. Hiervoor zijn in 2015 al concrete bestemmingen
gevonden.

Na onttrekking en toevoeging aan de bestemmingsreserves wordt € 703k toegevoegd aan de
algemene reserve. Het Algemeen Bestuur van de VSNU mandateert de directeur om voor de
uitvoering van het werkprogramma een beroep te kunnen doen op deze reserve, bovenop de
vastgestelde begroting 2015, waartoe in het AB van 31 oktober 2014 is besloten. Waar nodig zal
de VSNU in 2015 in overleg met de leden bepalen waarvoor en wanneer het resterende eigen
vermogen wordt ingezet.

Vooruitblik 2015

De druk op de agenda blijft ongewijzigd groot door de groei van extern gefinancierde projecten en
de eigen agenda. Er staat een aantal grotere projecten op het programma, waaronder Open
Access, het maken van een impactanalyse en het vervolg van de discussie over de
Toekomststrategie. In afstemming met het Algemeen Bestuur is de personele capaciteit in 2015
iets vergoot.

De organisatie continueert de weg die zij is ingeslagen en zal in het teken staan van
doorontwikkeling, procesverbetering en stabilisatie in het kader van basis op orde, projectmatig
werken en slim en flexibel samenwerken. Het VSNU-bureau verwacht conform de begroting 2015
op een klein negatief resultaat uit te komen. Dit tekort wordt gedekt door het goed benutten van
de positieve reservepositie. Hiermee kan de contributie voor 2015 gelijk blijven, zonder indexatie.

De jaaragenda 2015 is op de website van de VSNU te vinden: www.vsnu.nl <http://www.vsnu.nl>
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Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, 's-Gravenhage
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Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, 's-Gravenhage

BALANS PER 31 december 2014

(na verwerking resultaatbestemming)
(in duizenden euro's)

31 december 2014 31 december 2013

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa 1 75 102

75 102

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2 224 2.688

Liquide middelen 3

224

3.314

2.688

2.824

3.613 5.614
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Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, 's-Gravenhage

31 december 2014 31 december 2013

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve
Bestemmingsreserves

4
5

2.904
25

2.201
398

2.929 2.599

VoorÏipningenl %J 'G;

Personeel 6 123 96

123 96

Kortlopende schulden

Projectsubsidies 7

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 8
9

552
233

2.685

561 2.918

3.613 5.614
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Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, 's-Gravenhage

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

(in duizenden euro's)

Realisatie
2014

Begroting
2014

Realisatie
2013

Baten

Contri buties

Projectbaten
Overige baten

9

10

11

3.788
513
108

4.409

3.795
445
-11

4.228

3.788
821
332

4.941

Lasten

Personele lasten

Afschrijvingen
Projectlasten
Overige instellingslasten

12
13
14
15

2.464
51

814
789

4.118

2.559
sg

682
968

4.268

2.386
50

799
783

4.018

Saldo baten en lasten -?5) 2 ::'?Q 9???3

Financiële baten en lasten

Financiële baten

Financiële baten en lasten

16 39

39

40

40

36

36

Resultaat 330 o 959

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

VSNU stelt voor om het resultaat over 2014 ad € 330k over de reserves te verdelen. Op dit
moment is er geen aanleiding om bestemmingsreserves aan te houden. Daarom is besloten om alle
bestemmingsreserves, met uitzondering van de bestemmingsreserve inventaris, op te heffen en de
bedragen over te boeken naar de Algemene Reserve. Vooruitlopend op de vaststelling door het
Algemeen Bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

2014

(in duizenden
euro's)

Resultaat algemene reserve 703

Resultaat bestemmingsreserve WW
Resultaat bestemmingsreserve Inventaris
Resultaat bestemmingsreserve Strategisch Traject
Resultaat bestemmingsreserve

-174
-51

-149

-373

Resultaat 330

-6-
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Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, 's-Gravenhage

KASSTROOMOVERZICHT 2014

(in duizenden euro's)

2014 2013

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

Veranderingen in vlottende middelen
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

51

27

2.466

-2.357

291

78

so

32

-1.435

go

923

82

Kasstmom uit bedrijfsoperaties

- Ontvangen interest 39

iog

478

36

-1.345

- 340

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in rnateriële vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-27

39

517

-27

-26

36

-304

-26

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

Eindstand liquide middelen

2.824

490

490

3.314

3.154

- 330

- 330

2.824

-7- d



Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, 's-Gravenhage

GRONDSLAGEN

ACTIVITEITEN

De Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), gevestigd te 's-
Gravenhage, is de brancheorganisatie van de veertien Nederlandse universiteiten. Zij behartigt de
belangen van haar leden en is een werkgeversvereniging. De belangenbehartiging is ten behoeve
van het verwerven van substantíële invloed op beleid en bekostiging van universiteiten en gericht
op een positief imago van de universitaire sector. Daarnaast verzorgt de VSNU diensten waar de
Ieden behoefte aan hebben of die ter ondersteuning dienen van de belangenbehartiging.

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Cl
"Kleine organisaties-zonder-winststreven."

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Tekorten en risico's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande
3aar, alsmede de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar. Waar nodig zijn de
begrotingscijfers geheralloceerd om aansluiting met de realisatie te houden.
Alle bedragen worden gepresenteerd in duizenden euro's.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAA PDrRTNG VAN ACÏIVA EN PASSIVA

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.

De afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:
Meubilair: 5 jaar;
ICT: (computers, servers, printers, telefoons) 3 jaar.
Als ondergrens voor te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar, wordt €
1.000,- aangehouden. Afhankelijk van de soort aanschaf geldt deze ondergrens voor de prijs per
stuk (inclusief b.t.w.).

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur.
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Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, 's-Gravenhage

Eigen Vermogen
De onder het eigen vermogen opgenomen algemene reserve staat vrij ter beschikking van de
verenigíng.
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het
bestuur is aangebracht.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is
en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per
balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van
de uitgaven.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Contributies

De opbrengsten uit contributies worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Projectbaten
De baten uit hoofde van projecten betreffen subsidiegelden. Verantwoording vindt plaats via de
staat van baten en lasten, wanneer sprake is van voor eigen rekening en risico presteren.
Ontvangen projectbaten, die nog niet zijn besteed worden verantwoord als vooruit ontvangen
subsidies onder de kortlopende schulden.
Reeds toegekende, maar nog niet ontvangen subsidies, worden verantwoord als niet uit de balans
blijkende rechten.

Overige baten
De overige baten worden verantwoord in de periode waarop deze betrekking hebben.

Personeelsbeloningen /pensioenen
De VSNU is voor de pensioenverplichting aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
(ABP). De pensioenverplichting uit de regeling wordt gewaardeerd volgens de "verplichting aan de
pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te
betalen premie als last in de Staat van baten en lasten verantwoord. Ultimo 2014 en 2013 waren
er voor de vereniging geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de
jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. De dekkingsgraad bedraagt per 31-12-
2014 10111'/o

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste
activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangen interest wordt opgenomen onder
de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom
uit financieringsactiviteiten.

-9-
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Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, 's-Gravenhage

Toelichting op de balans per 31 december 2014

1. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa betreffen vaste bedrijfsmiddelen en worden in drie tot vijf jaar lineair
afgesch reven.

2. Vorderingen en overlopende activa

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van minder dan een jaar.

3. Liquide middelen

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging met uitzondering van
€ 63.168,75 in verband met een bankgarantie voor de huur van kantoorruimte.

4. en 5. Eigen vermogen

VERLOOPOVERZICHT RESERVES

Algemene reserve

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve WW
Bestemmingsreserve Inventaris
Bestemmingsreserve Strategisch Traject

Eigen vermogen

Saldo 1-1-
2014

2.201

174
76

149

398

2.599

Resultaat

703

-174
-51

-149

-373

330

Overige Saldo 31-12-
mutaties 2014

o 2.904

o
o
o

o

o

o
25

o

25

2.929

De algemene reserve (vrije besteedbaar vermogen) is opgebouwd uit exploitatieoverschotten en
staat ter vrije beschikking van de vereniging.

In de bestemmingsreserves kunnen bedragen worden opgenomen waaraan een specifieke
bestemming door het algemeen bestuur is gegeven.

6. Voorzieningen

Personeel

De voorziening ww-verplichting dient ter dekking van de verwachte toekomstige lasten van
voormalige werknemers die gebruik maken van de regeling. Het saldo per 31 december 2014 is
gelijk aan de maximale hoogte van alle voorziene toekomstige WW uitkeringen.

Saldo Mutaties Saldo
1-1-14 31-12-14

Voorzieningen

Personeel:

WW-verplichtingen

-10-
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Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, 's-Gravenhage

Saldo Mutaties Saldo
1-1-14 31-12-14

96 27 123

Voorzieningen ffi fi 123

7. Kortlopende schulden

In onderstaand overzicht is het verloop 2014 van de projectsubsidies opgenomen.

överzicht lopende projectsubsidíes lin eumjs)

Bedrag ?
Omschrijving Kenmerk Jaar toewijzing

M inisterie OCW

Joiní Degí'ees HOSgBU'E37E 20[)9 300.CXX)

Agentschap NL
Ruslard 200.0[X)

SoFoKles

Arbodalog.isNU SFKJ'2.[X)'Bl 20t2

M inisterie OCW

Hoofdijna'ekkooö H?442458 20t2 500.00ü

M inisterie OCW

0ND/OB[)-

Sedordan 20ï!i56Á7tl 20t3

PIOtl.0m6 2)tl

B.080

6534ü

Totaal Z38.tí} Í 8.9095252 'm.aX)

8. Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

De overige korí:lopende schulden en overlopende passiva hebben een verwachte looptijd van
maximaal één jaar.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplirhtingen

De vereniging heeft een contract afgesloten ten aanzien van de huur van kantoorruimte inclusief 7
parkeerplaatsen. Het contract heeft een looptijd tot en met 30 september 2021. De jaarlijkse
verplichting (inclusief servicekosten) bedraagt circa € 206.300.

De vereniging heeft een contract afgesloten ten aanzien van de lease van kopieermachines. Het
contract heeft een looptijd tot december 2015. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 12.572.

Ten aanzien van het project Hoofdlijnenakkoord is een toekenning toegezegd van € 500k. Hiervan
is ultimo 2014 nog € 228k te ontvangen.

- 11 -
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Standen jaarrek. 2013
Vordering Schuld

2013 zos

'B6.C71

2.562

6.357

5252

43.B

Verloop 20%
Ontvangen Bestedingen Vrijval

zos zow zo«

1'B.T33 67.338

40.CíXl 31B6 íl376

6.357

te.ooo gsaag

43.Ë6

2fü4

Schuld

2013
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Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, 's-Gravenhage

Toelichting op de staat van baten en lasten 2014

9. Contributies

Basiscontributie
Vaste voet Variabel deel

I

Totaal

Universiteit Utrecht

Universiteit van Arnsterdam
Technische Uniyersiteit Delft

Rijksuniversiteit Groningen
Vrije Universiteit
Universiteit Leiden

Radboud Universiteit Nijmegen
Erasmus Universiteit Rotterdam
Universiteit Maastricht
Universiteit Twente
Technische Universiteit Eindhoven

Wageningen Universiteit
Universiteit van Tilburg
Open Universiteit Nederland
Totaal contributie

135.285

135.285

135.285

135.285

135.285

135.285

135.285

135.285

135.285

135.285

135.285

135.285

135.285

135.285

1.893.990

243.450 378.735
205.789 I 341.074
195.631 I 330.916
179.669 I 314.954
155.830 I 291.115
153.723 I 289.008
149.232 I 284.517
130.669 l 265.954
107.346 I 242.631
102.180 I 237.465
99.389 I 234.674
90.883 I 226.168
580325 I 193.610
21.857 l 157.142

1.893.974 3.787.964

Voor de basisheffing van de contributie is 50o/o evenredig over de leden verdeeld en 50'/o vastgesteld naar
rato van de rijksbijdrage 2012 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De contributie 2014 is gelijk aan 2013.

10. Projectbaten

De projectbaten van € 513 bestaan voornamelijk uit bijdragen van volgers van de CAO Nederlandse
Universiteiten en volgers van het universitair functieordeningssysteem (UFO) en bestedingen
projectgelden.

11. Overige baten

De overige baten bestaan voornamelijk uit detacheringsinkomsten, inkomsten van behandelde bezwaren
door de toetsingscommissie ex artikel 9.15 CAO NU.

12. Personele lasten

Realisatie
2014

€

Begroting
2014

€

Realisatie
2013

€

Lonen en salarissen

Doorbelasting projecten
Sociale lasten
Pensioenlasten

Overige personele lasten

1.994
-286
204
290
263

2.464

2.537
-250

o
o

272

2.559

1.831
-251
184
284
337

2.386
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Wet Normerinq Topinkomens (WNT)

Het Algemeen Bestuur van de VSNU bestaat uit de volgende leden:

13. Projectlasten

De projectlasten bestaan hoofdzakelijk uit kosten die verband houden met de volgende projecten: UFO,
Strategietraject, Joint Degrees, HLA en domeinkosten.

- 13 -

Ï/

Naam Functie
Duur

dienstverband

Omvang
dienst-

verband
Beloning

Door

werJever
betaalde

SV-premies

Belastbare

kosten-

vergoedingen

Voorziening
en

betaalbaar

op termijn

Dr. K.L.L.M.

Dittrich
Voorzitter

1-12-2012 tot

Ol-12-2016
10 0 o/o € 160.352 n.v.t. n.v.t. € 26.4ü6

Drs. J.H.
Scholten

Directeur

1-1-2010 tot

onbepaalde
tijd

10 0 '/o € 130.524 n.v.t. n.v.t. € 22.298

Naam Beëindigings-uitkeringen Jlaar beëindiging M otivering

Dr. K.L.L.M.

Dittrich
n.v.t. n.v.t n.v.t

Drs. J.H.
Scholten

n.v.t. n.v.t n.v.t

Naam UniversÍteit Lid Bezoldíging

De heer dr. K.L.L.M. Dittrich (voorzitter) VSNU Vanaf dec 2012

De heer dr. K.M. Becking Tilburg University Vanaf okt 2012 €0-

De heer drs. D.l van den Berg Technische Universiteit Delft Vanaf mrt 2008 €0-

De heer mr. V. van der Chijs Universiteit Twerite Vanaf okt 2€)13 €0-

De heer drs. S. P. van den Eijnden Open Universiteit Vanaf apr 2012 €0-

Mevrouw prof. dr. L.0. Fresco Wageningen University Vanaf jul 2014 €0-

De heer prof. dr. M. Kropff Wageningen University Tot jul 2014 €0-

Mevrouw prof. dr. L. Gunning Universiteit van Amsterdam Vanaf apr 2012 €0-

Mevrouw mr. P.F.M. van der Meer Mohr Erasmus Universiteit Rotterdam Vanaf jan 2010 €ü-

De í'ieer prof. dr. G.1M. Meijer Radboud Universiteit Nijmegen Vanaf nov 2012 €0-

De heer ir. J.H.J. Mengelers Technische Universiteit Eindhoven Vanaf mrt 2014 €Cl-

De heer dr. ir. A.I.H.M. Peels Techni5ch6 IJniv6rsiteit Eindhoven Tot jan 2014 €0-

Mevrouw mr. M.J. Oudeman Universiteit Utrecht Vanaf jul 2013 €0-

De heer prof. dr. M. Paul Maastricht University Vanaf sep 2011 €0-

De heer prof. dr. S. Poppema Rijksuniversiteit Groningen Vanaf okt 2008 €0-

De heer prof. dr. C.3.3.tJl. Stolker Universiteit Leiden Vanaf feb 2013 €0-

De heer prof. dr. J.W. Winter Vrije Universiteit Amsterdam Vanaf dec 2013 €:0-

WfflötJffiANTa j
Jg
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14. Afschrijvingen
Realisatie

2014

€

Begroting
2014

€

Realisatie
2013

€

Afschrijvingen
Meubilair
ICT

24
27

51

24
35

59

24
26

so

15. Overige lasten
Realisatie

2014

€

Begroting
2014

€

Realisatie
2013

€

Huisvesting
Bureau

Vereniging
Overige

276
234

80
igg

789

253
236

81
347

916

246
220
151
167

783

16. Financiële baten en lasten

Realisatie
2014

€

Begroting
2014

€

Realisatie
2013

€

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 39 40 36

-14-
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Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, 's-Gravenhage

Ondertekening van de jaarrekening
Ondertekening door de directeur mevrouw drs. J.H. Scholten:

drs. J.H. Scholten (directeur)
Utrecht, ... 2015

Ondertekening namens het Algemeen Bestuur van de VSNU de heer dr. K.L.L.M. Dittrich:

dr. K.L.L.M. Dittrich (voorzitter)
Utrecht, 24 april 2015

Algemeen Bestuur:
De heer dr. K.L.L.M. Dittrich

De heer dr. K.M. Becking
De heer drs. D.J. van den Berg
De heer mr. V. van der Chijs
De heer drs. S. P. van den Eijnden
Mevrouw prof. dr. L.0. Fresco
Mevrouw prof. dr. L. Gunning
Mevrouw mr. P.F.M. van der Meer Mohr

De heer prof. dr. G.J.M. Meijer
De heer ir. J.H.J. Mengelers
Mevrouw mr. M.J. Oudeman

De heer prof. dr. M. Paul
De heer prof. dr. S. Poppema
De heer prof. dr. C.J.J.M. Stolker
De heer prof. dr. J.W. Winter

VSNU

Tilburg University
Technische Universiteit Delft
Universiteit Twente

Open Universiteit
Wageningen University
Universiteit van Amsterdam
Erasmus Universiteit Rotterdam

Radboud Universiteit Nijmegen
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Utrecht

Maastricht University
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Leiden

Vrije Universiteit Amsterdam
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OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen controleverklaring.

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
In artikel 12 van de statuten is geregeld dat de jaarrekening door het Algemeen Bestuur wordt
vastgesteld. De bestemming van het saldo van de staat van baten en lasten is niet expliciet in de
statuten opgenomen.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014
De jaarrekening 2014 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op ....... De
bestuursvergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe
gedane voorstel.
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