Congres oplegger jaarrekening 2019
De jaarrekening van Aedes is voorbereid door de werkorganisatie, is besproken in de
Aedes Auditcommissie en uiteindelijk opgesteld onder verantwoordelijkheid van het
Aedesbestuur. Vervolgens worden het jaarverslag en de jaarrekening ter vaststelling
en decharge voorgelegd aan het congres.
Resultaten
Op het ledencongres in 2017 is afgesproken dat Aedes de komende jaren meer
uitgaven dan inkomsten mag hebben. Hierdoor ontstaat een betere verhouding van
het gewenste weerstandsvermogen ten opzichte van de activiteiten.
In 2019 is een contributiekorting van 1,2 miljoen euro gegeven en een operationeel
verlies begroot van 3,5 miljoen euro.
Aedes heeft in 2019 een positief operationeel resultaat gehaald van 2,5 miljoen euro.
Dit resultaat wijkt af van het begrote negatieve resultaat van 3,5 miljoen euro. Het
resultaat is positiever uitgevallen door een slotuitkering van de Stichting NWR van
3,6 miljoen euro voor financiering van een aantal projecten. Daarnaast is het
resultaat positiever uitgevallen vanwege lagere kosten voor de projecten uit de
Strategische Agenda en Vernieuwingsagenda. Verder zijn de kosten voor de
werkorganisatie iets lager uitgevallen dan begroot. Verder heeft Aedes in 2019
geprofiteerd van het positieve sentiment op financiële markten. Hierdoor is de
waarde van onze beleggingsportefeuille het afgelopen jaar € 1,9 miljoen (+12,9%)
gestegen.
Het vermogen ultimo 2019 bedraagt 28,4 miljoen euro. Tijdens het najaarscongres
2020 wordt de nieuwe meerjarenbegroting voorgelegd aan het congres, inclusief
keuzes voor afbouw van het vermogen.
De jaarstukken zijn besproken in de auditcommissie van Aedes in aanwezigheid van
onze accountant, de heer N.W.A. van Nuland RA van BDO. De commissie heeft
kennisgenomen van de bevindingen in het accountantsverslag en het bestuur positief
geadviseerd. De accountant heeft de stukken goedgekeurd. Deze verklaring is
opgenomen in de jaarstukken.
Heeft u nog vragen over de jaarstukken? Stuurt u deze dan bij voorkeur vóór 22
juni per e-mail naar de verenigingssecretaris, de heer drs. Marc van Rosmalen, email: m.vanrosmalen@aedes.nl We kunnen dan de antwoorden op deze vragen vóór
het einde van de stemming beantwoorden.
Aan het congres wordt gevraagd:
1. De voorliggende jaarstukken over 2019 vast te stellen en
2. het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

