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Voorwoord

Beste leden,
Ik ben niet de eerste die het opmerkt en waarschijnlijk ook niet de laatste:
“2020 was een bijzonder en bewogen jaar”. Op 10 maart 2020 hielden wij
nog een fysieke studiebijeenkomst en al snel werd duidelijk dat die voorlopig
de laatste was toen door corona een turbulente en ongewisse tijd aanbrak.
Vol goede moed en met hulp van leden, zijn wij snel overgeschakeld naar
online ontmoetingen, zodat de uitwisseling van kennis en ervaring langs die
weg kon verlopen.
Ik ben trots op de wijze waarop veel leden de noodgedwongen omschakeling
hebben opgepakt. Sindsdien zijn alle KPS-sessies nagenoeg digitaal
gehouden. Afgaande op de reacties van de leden én van hun introducés die
aansloten bij de webinars, is deze nieuwe vorm van kennisoverdracht en
samenwerking zeer gewaardeerd. Veel van de introducés meldden zich later
aan voor het lidmaatschap.
Het bestuur bespeurt de behoefte aan fysieke bijeenkomsten, immers de
verbinding tussen leden is een belangrijk punt en samenkomst maakt daar
onderdeel vanuit. Voor de komende maanden zetten we nog in op digitale
bijeenkomsten en voor zover de ontwikkelingen het toelaten voorzien we
een mix van digitale en fysieke sessies. Meer dan ooit is uitwisseling van
belang nu we in een belangrijke en boeiende fase zijn gekomen in aanloop
naar de uitwerking van de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen.
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Veel leden hebben met hun inzet laten zien dat KPS snel en gezamenlijk de
beleidsbepalers van relevante en professionele input kan voorzien én vanuit
een brede scope. Die gezamenlijke input is de kern waar het binnen KPS om
draait: Delen is vermenigvuldigen.
Namens het bestuur dank ik jullie hierbij hartelijk voor het delen van je kennis
én je netwerk!
Alfred Kool,
voorzitter
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Leden
Advies
• actuarieel
• communicatie
• employee benefits
• financieel planner
• pensioenadvocaat
• pensioenjurist
• pensioenconsultancy

Overige uitvoerder
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• bank
• custodian
• pensioenuitvoerder
• premiepensioeninstelling
• vermogensbeheerder
• verzekeraar

Governance
• bestuur
• bestuursbureau
• intern toezicht
• sleutelfunctiehouder

Overheid |
Maatschappij
• beroeps- | brancheorganisatie
• maatschappelijke org.
• overheid
• pensioenkoepel
• toezichthouder

Pensioenfondsvorm
• algemeen pensioenfonds
• bedrijfstakpensioenfonds
• beroepspensioenfonds
• ondernemingspensioenfonds

In 2020 participeerden flink veel leden in KPS, werkzaam in alle ‘takken van
sport’ gericht op inkomen voor later. Zij vormen daarmee de fundatie van de
kwaliteit van het kennisplatform. In het afgelopen jaar traden ook tientallen
nieuwe leden toe tot KPS. Velen wisten in hun eerste jaar van kennismaking
ook de (digitale) weg naar de werkgroepen te vinden. Zo droegen ze hun
steentje bij aan het formuleren van gedachten over het nieuwe
pensioenakkoord nadat de hoofdlijnennotitie eind juni verscheen.
Eind december publiceerde SZW de internetconsultatie over de Wet
Toekomst Pensioenen. Veel werkgroepen stonden in de startblokken om
hiermee vanuit de specifieke discipline van de werkgroep aan de slag te gaan.

Overig
• detachering
• recruiter
• werving & selectie
• ICT | software
• pensioenadministratie
• werkgever
• human resource

Wij verwelkomden over het hele jaar 32 nieuwe leden bij KPS en namen aan
het eind van het jaar ook afscheid van leden die vanwege pensionering, een
nieuwe uitdaging in een andere branche, ‘in between jobs’ of om andere
reden de kring verlieten.
Ultimo 2020 zijn bij KPS in totaal 277 leden aangesloten. Op de volgende
pagina heten wij de 32 nieuwe leden welkom.

Leden van KPS zijn dagelijks actief in deze disciplines in de pensioensector.
Door samenwerking binnen KPS leggen zij verbindingen tussen deze
disciplines. Dat leidt tot waardevolle inzichten in vraagstukken rond het
‘inkomen voor later’.
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pensioenspecialisten toegetreden tot KPS in 2020

van harte welkom!

Onno de Baan

Arnaud Bijl

Bram Borgdorff

Peter Elshout

Martijn Raaijmakers

Rabinder Raghoe

Erik Rühl

Jeroen Rumund

Sr. Business
Development
Manager - Caceis

Product Manager
ABN AMRO
Pensioenen

Adviseur
Montae & Partners

Management Advies Peter Elshout IM &
Advies

Eigenaar –
PRO-Factor
Pensioendiensten

Business Development Director –
Achmea

Business Analist –
Allianz Nederland
Groep

Business Development
Director – Achmea IM

Eric Frans

Linda Gastelaars

Peter de Groot

Koos Haakma

Rob Snelders

Ansfried Snijders

Michel Stok

Martijn Suijkerbuijk

Pensioenadviseur –
Klap BV

Bestuurder –
Gastelaars Pensioen
& Risicomanagement

Bestuurder en
toezichthouder –
Advieshuis.org

Management Advies –
Mastermind
Consulting

Sr. Business
Consultant – Visma
Idella

Actuaris l Finance Risk
specialist –
Meerwaarde en Meer

Zelfstandig actuaris –
FJ Pensioenconsultancy

Adviseur –
Montae & Partners

Marcus Haveman

Kendra Janga

Rolf Kooijman

Peter Mannaert

Wim Verburg

Laurens Versteege

Martijn Visser

Marion Vloedgraven

Actuaris –
NN-Group

Adviseur –
Montae & Partners

Bestuursvoorzitter –
LifeSight

Bestuurder –
Pensioenfonds Atos

Implementatiespecialist – Appel
Pensioenuitvoering

Director – Alliance
Bernstein

Senior
Pensioenconsultant –
Laater

Principal Consultant –
BexerHamstra

Jasper Malgo

Andrea Middel

Willeke Ong

Angela Peters

Gisella v. Vollenhoven

John van Wanrooij

Pim Willems

Arjen van Zanten

Trainee –
a.s.r.

Financieel Planner –
DURF financieel
planners

Pensioenconsultant –
De Piedra

Bestuurder en
toezichthouder –
DFAP

Lid RvT, RvC –
Eikelenboom
Beheer BV

Manager IRM –
Pensioenfonds SNS
Reaal

Sr. Client Manager –
Caceis

CEO PPI –
Zwitserleven
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Werkgroepen

Beleggingen

Communicatie

Innovatie

Internationaal

Jong & Oud

De werkgroepen vormen de spil van de activiteiten van KPS, vanwege de
verdiepingsslag die zij maken op twaalftal pensioenthema’s. De
bevindingen en aanbevelingen worden vervolgens gedeeld met alle leden
van KPS tijdens de studiebijeenkomsten.
Tevens leggen de werkgroepen proactief aanbevelingen neer bij de
stakeholders in de pensioenbranche.
Een andere manier om kennis en ervaringen uit te wisselen vormen de
(virtuele)bedrijfsbezoeken.
Werkgroepen hebben in 2020 op veel terreinen input gegeven om
wetgeving en het maatschappelijke debat over ‘pensioen naar een hoger
plan te trekken; soms op hun specifieke terrein, dikwijls in gezamenlijkheid
met andere werkgroepen zodat een brede visie op dat onderwerp kon
worden aangedragen. Afstemming tussen de werkgroepen gebeurt vaak
tijdens het voorzittersoverleg, dat in 2020 driemaal heeft plaatsgevonden.

Modernisering
Pensioenstelsel

PUBLICATIES WERKGROEPEN
nFTK

Ondernemer &

Pensioenadvies,

Pensioen

Zorgplicht & Wft

12-02-20

Handreiking sleutelfunctie Risicobeheer

12-02-20

Handreiking sleutelfunctie Internal Audit Pension Fund

Risicomanagement
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Governance

Pensioenuit-

Pension Fund

Risico-

voeringsvormen

Governance

management

14-05-20

Update ‘Kwalitatieve analyse pensioenuitvoeringsvormen‘ l Artikel in PBM

PU-vormen

12-08-20

Reactie op internetconsultatie Wijzigings- Pensioenadvies,
besluit Financiële markten 2021
Zorgplicht & Wft

15-10-20

Reactie op internetconsultatie Wijziging Communicatie l
Besluit Bedrag ineens, RVU+Verlofsparen Pensioenadvies,

Zorgplicht & Wft

27-10-20

Position Paper t.b.v. rondetafelgesprek
‘Pensioenakkoord’ 4-11
Aanbiedingsbrief

Diverse

werkgroepen
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werkgroep

activiteiten 2020

voorzitter(s)

PA = Pensioenakkoord

Beleggingen

Webinars 28-5 en 25-9 over impact Covid-19 op
financiële markten en beleggingsbeleid
PA: Impact op beleggingsbeleid | pensioenuitvoerders
Plaats beleggingsrisico’s in ERB
Duurzaamheid, MVB

Barend de Leijster → sinds
1-7 Arno Eijgenraam

PA: reactie op Wetsvoorstel opname bedrag ineens |
aanpak ondersteuning professionals bij uitleg kernpunten
voor herstel vertrouwen
Voorbereiding rondetafelgesprek over ‘een goed
pensioen in een duurzame en leefbare wereld’
Blog met thema ‘Met elkaar staan we sterker, al ben je
ook zelf verantwoordelijk’

Ondernemer en Pensioen

Mark Bakker | Fokko Covers

Communicatie
René Schalk

Jong & Oud
Gaby de Léon l
Wulfert van den Eshof

Innovatie
Don van der Steeg

Internationaal
Diederik Kok l Mariëtte Vis
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Modernisering
Pensioenstelsel
Barend de Leijster |
Ron van Os

PA: Aandacht voor verbinding bij intergenerationele
conflicten
Aandacht voor verjonging KPS
Welkomsessie nieuwe leden
Aansturing KPS-blog
PA: uitvoering en innovatieve toepassingen in
administratie
Voorbereiding eerste Pensioenhackathon
(virtuele) bedrijfsbezoeken (Keylane, TPRA, Visma Idella,
IG&H)|
Uitwisseling ervaringen met andere innovatieve partijen
(o.a. op vlak van integrale financiële planning)
PA: Pensioenhervormingen in het buitenland
(lage rente, overstap naar DC, verplichtstelling, invaren)
Financiële planning in buitenland
EIOPA, ECB, lagere wetgeving PEPP

PA: contractsvormen l solidariteitsreserve l transitie:
invaren, compensatie l advies NP l overgangsregeling
verzekerde regelingen/PPI | uitvoerbaarheid.
Voorbereiding en coördinatie:
•
input voorzitter KPS interview minister Koolmees bij
Pensioen Pro 2-9
•
input Rondetafel Tweede Kamer hoofdlijnennotitie
•
webinar ‘Transitie naar nieuw pensioenstelsel’

nFTK

Astrid Binnekamp

Pensioenadvies, zorgplicht
& Wft
Helen Heijbroek

Pensioenuitvoeringsvormen
Jos Gielink l Bob Neijenhuis

Pension Fund Governance
Wim Koeleman

Risicomanagement
Erik Beckers l Karel Bunte |
Simon Heerings l Hans
Sieraad
(roulerend voorzitter)

PA: onderzoek verschil in regelingen qua risicoprofiel en
verwacht pensioen
Maatwerk in risicotoedeling

Inventarisatie diverse groepen ondernemers
Status financiële toekomstvoorzieningen
PA: verplichte AOV / Pensioen voor ZZP ‘ers
Opname bedrag ineens

Enquête invulling zorgplicht bij premieovereenkomsten
Reactie op internetconsultatie Wijzigingsbesluit
Financiële Markten 2021 (geautomatiseerd advies)
PA: Reactie op wetsvoorstel Opname bedrag ineens |
veranderende rol adviseur, zorgplicht richting werkgever
en werknemer
Bestudering PARP en IDD | Via min. Financiën betrokken
bij opzet Dienstverleningskaarten
Actualisatie rapport “Kwalitatieve analyse pensioenuitvoeringsvormen”
Evaluatie APF
Lezing PEPP en Pensioenbewaarder
PA: met name fiscaal juridische aspecten

Opzet handreiking sleutelfunctiehouder Internal Audit
Studiebijeenkomst sleutelfuncties
ERB
PA: Impact op taken en verantwoordelijkheden binnen
governance
Verandervermogen sector

Opzet handreiking sleutelfunctiehouder Risicobeheer
Studiebijeenkomst sleutelfuncties
Lezing over implementatie ERB
Voorbereiding studiebijeenkomst ERB
Lezing over Beheersing IT-risico’s (Cobit)
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Studiebijeenkomsten

datum

bijeenkomst

14-01

Nieuwjaarsbijeenkomst
KPS-ontwikkelingen
Ombudsman Pensioenen
‘nieuwe stijl’
Ernst Sillem Hoeve

12-02

10-03

2020

20
PE-punten

dagvoorzitter
sprekers
Hedwig Peters
Alfred Kool
Henriëtte de Lange

dln

Studiebijeenkomst
Praktische handreiking
invulling sleutelfuncties
PwC

Wim Koeleman
Sijbren Kuiper, Simon
Heerings, Henk-Jan Strang,
Hamadi Zaghdoudi

55

Studiebijeenkomst
Pensioenactualiteiten
Achmea

Edwin Schop
Maarten Minnaard, Wim
Thijssen, Fréderique Hoppers,
Leo Blom, Ben Schuurman

102

70

Vanaf 12 maart riep het kabinet op vooral vanuit huis te werken; alle
evenementen werden afgelast. Bij KPS werd snel geschakeld,
mogelijkheden van online kennisdelen werden onderzocht en getest en
op 23 april organiseerde KPS voor meer dan 100 leden haar eerste
webinar.
datum

bijeenkomst

23-04
28-05
30-06
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25-09

dln

Webinar
Pensioen en coronacrisis

dagvoorzitter
sprekers
Alfred Kool
Eric Bergamin

Webinar
Coronacrisis en de impact
op het beleggingsbeleid
Webinar
Uitwerking
pensioenakkoord

Fokko Covers
Frank van der Ploeg
Fokko Covers, Tim van der Pol
Alfred Kool
Dick Boeijen
Monique van der Poel

112

Webinar
Financiële markten &
impact Covid-19 op
beleggingsbeleid &
gevolgen verzekerde
regelingen

Fokko Covers
Lucas Daalder
Jack Julicher

101

111

197
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datum

bijeenkomst

dagvoorzitter
sprekers
Hedwig Peters
Coen Teulings
Albert Smolenaers
Frits Bart, Ruud Lahr, Rob
Snelders

dln.

09-10

Nazomercongres
Veerkracht &
Wendbaarheid v.h.
nieuwe pensioenstelsel
Bomencentrum - Baarn

16-11

Webinar
Eigen
Risicobeoordeling

Esmé Wiertz
Trudy van der Kloet
Pieter van Foreest, Peter
Bonewitt, Floris van Rijn

90

10-12

Webinar
Transitie, van oud naar
nieuw

Ron van Os
Erik Martens, Berry van
Sonsbeek, Ronald Hut

153

167
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Toen in juni de vooruitzichten weer hoopvol stemden, werd
onderzocht in welke vorm toch nog één congres kon plaatsvinden.
Er was immers een alles omvattend thema dat de pensioensector
beroerde: het nieuwe pensioenstelsel. De hoofdlijnennotitie werd
tijdens een extra webinar op 30 juni door inside geïnformeerde
sprekers toegelicht. Een volgende stap was de nadere
beschouwing en verdieping van die hoofdlijnen. Die stap werd
gezet tijdens het nazomercongres op 9 oktober dat uiteindelijk in
hybride vorm werd gehouden. Het congres had als toepasselijk
thema: ‘Veerkracht & Wendbaarheid’.
Sprekers, bestuursleden die bij de organisatie betrokken waren en
enkele voorzitters van werkgroepen kwamen op locatie in Baarn.
Het merendeel van de leden volgde de livestream vanuit huis. Ook
over de digitale lijn merkten we nauwe betrokkenheid bij de
deelnemers die de sprekers prikkelende vragen voorlegden.
Vanaf half oktober schakelden we weer volledig over naar online
kennissessies.
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Organisatie kps
Bestuur KPS in 2020
In de nieuwjaarsbijeenkomst droeg Hedwig Peters de
voorzittersbel van KPS over aan Alfred Kool.
Hedwig heeft in de acht jaar diverse rollen binnen het bestuur met veel
toewijding en enthousiasme vervuld: twee jaar algemeen bestuurslid,
vier jaar penningmeester en twee jaar als voorzitter. In de afgelopen
twee jaar heeft Hedwig met veel enthousiasme gewerkt aan het
verbreden van het netwerk om de meerwaarde van KPS bij de
stakeholders binnen de pensioensector uit te dragen.
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Alfred Kool trad in september 2014 toe tot het bestuur van KPS. Bij zijn
aantreden tot voorzitter benadrukte hij opnieuw de unieke rol die KPS
vervult binnen de pensioensector als onafhankelijk kennis- en
samenwerkingsplatform.
De achtste bestuurszetel die vrij kwam, is niet direct ingevuld. Het
bestuur heeft in strategische gesprekken eerst de lijnen bepaald voor
de komende periode en deze lijnen vastgelegd in de nieuwe Blauwdruk
en daarop ook het huishoudelijk reglement aangepast. Na deze
strategische gesprekken zijn de volgende lijnen in 2020 uitgezet:
• Verbreding van het aandachtsgebied van ‘pensioen’ naar
‘inkomen voor later’. Dit heeft geleid tot de indeling die zichtbaar
is op pagina 4 van dit jaarverslag.
• Verbinding van KPS met andere stakeholders in de sector om in
gezamenlijkheid een professionele bijdrage te leveren aan de
opzet van het nieuwe pensioenstelsel en de bevordering van de
betrokkenheid van de pensioendeelnemer bij zijn nieuwe
pensioencontract.
• Oprichting Groei groep binnen het bestuur om concrete acties uit
te werken die gericht zijn op de eerder genoemde verbreding en
verbinding.
10

Commissie van voordracht
Vertegenwoordiging
vanuit leden

Luuk Lennaerts

(voorzitter)

Hedwig Peters

Casper de
Mooy

Vertegenwoordiging
vanuit bestuur

Mark Bakker

Gerard van 't
Hoff

Bob Neijenhuis

Frank
Verschuren

•

kps jaarverslag 2020

•

De commissie van voordracht heeft in het verlengde van de
strategiesessie van het bestuur en de daaropvolgende aanpassing van de
Blauwdruk, opnieuw kritisch gekeken naar de taken van de commissie.
Dat heeft er in eerste instantie toe geleid dat de oorspronkelijke naam is
aangepast van benoemingscommissie naar commissie van voordracht.
De commissie draagt immers kandidaten voor aan het bestuur maar
benoemt niet.
De commissieleden hebben zich het afgelopen jaar toegespitst op de
vraag welke toegevoegde waarde het nieuwe, achtste, bestuurslid zou
moeten hebben en een profielschets daarvoor opgesteld. Na afstemming
met het bestuur heeft dit in het voorjaar van 2021 geleid tot een oproep
aan de leden. Leden die de groeiambitie van KPS kunnen onderschrijven
en het bestuur willen verrijken met hun vakkennis op het gebied van
‘financial planning’ en zo mogelijk affiniteit hebben met technologische
ontwikkelingen worden uitgenodigd in gesprek te gaan met de
commissie van voordracht.

Heiko Hoogendijk trad per 1-1-2020 uit de
commissie van voordracht. Hedwig Peters heeft
hem opgevolgd na haar uittreden uit het bestuur.
Bob Neijenhuis is eind 2020 opgevolgd door Casper
de Mooy, in verband met het verstrijken van de
(verlengde) zittingstermijn van Bob.

KPS dankt Heiko en Bob voor hun inzet en bijdrage voor
deze commissie, waardoor het bestuur iedere keer
weer op sterkte en met voldoende slagkracht gebracht
kon worden.

11

Kascommissie

Kascommissie

Gerard Heeres

Hans Sieraad

Joop Rietmulder

Eric Veldpaus

Voorafgaand aan de controle van de jaarrekening van 2020 heeft het
bestuur van KPS in nauw overleg met de kascommissie kritisch
gekeken naar enerzijds de werkzaamheden van de externe
accountant die de samenstellingsverklaring bij de jaarrekening
opmaakte en anderzijds de werkzaamheden die de kascommissie
uitvoerde ter controle van de jaarrekening. Het werd duidelijk dat er
sprake was van dubbele handelingen en dat een samenstellingsverklaring wettelijk voor KPS niet verplicht is.
Vanwege de grondigheid waarmee de kascommissie in de afgelopen
jaren te werk is gegaan, is besloten dat uitsluitend de kascommissie in
de toekomst de controlewerkzaamheden van de jaarrekening op zich
neemt. Dat is efficiënter, bespaart tijd én kosten voor KPS.
Voorwaarde is wel dat in de kascommissie ten minste één KPS-lid
zitting heeft die een accountancy achtergrond heeft om zo de
kwaliteit van de controle te kunnen borgen.
Het verslag van de kascommissie is als bijlage toegevoegd aan dit
Jaarverslag.

•

Gerard Heeres is begin 2021 uit de kascommissie
getreden. Hans Sieraad heeft hem opgevolgd en
heeft de jaarrekening van 2020 samen met Joop
Rietmulder en Eric Veldpaus gecontroleerd
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KPS dankt Gerard Heeres voor zijn inzet en bijdrage aan
deze commissie bij de controle van de jaarstukken de
afgelopen 2 jaar.
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Bestuurssecretariaat

Secretariaat
DFO

Thessa van de Water

•
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•

Thessa de Roo

In oktober 2020 is Thessa van de Water uit dienst
getreden bij het secretariaat van DFO. Thessa
heeft ruim 11 jaar met veel toewijding en plezier
het secretariaat gevoerd van KPS. Waarbij zij de
ledenadministratie bijhield, de aanmeldingen van
de studiebijeenkomsten registreerden, contacten
onderhield met de leden en de beleidsmedewerker en het bestuur in allerlei opzichte ondersteunde.
Gelukkig heeft naamgenoot, Thessa de Roo, haar
taken vrij snel en soepel kunnen overnemen.
Thessa verzorgt ook de interviews met nieuwe
leden nu onderlinge kennismaking van leden niet
lukt. Op die manier kunnen nieuwe leden zich
toch op een mooie manier in de kring even
voorstellen.

Het bestuur heeft het afgelopen jaar veel tijd gestoken in het
kritisch bekijken van allerlei processen. Zo is gekeken naar de
invulling van de bijeenkomsten (fysiek en online), de invulling
en zelfwerkzaamheid van de werkgroepen en de website die al
weer jaren in de lucht en qua mogelijkheden verouderd was.
Ook de inkoop van het secretariaat is kritisch tegen het licht
gehouden.
Het is relevant waakzaam te blijven op de inrichting van het
bedrijfsproces en ook de diensten van de provider van het
secretariaat opnieuw tegen het licht te houden. Enkele
bestuursleden hebben samen met de beleidsmedewerker
Jannet Kroes offertes opgevraagd bij andere aanbieders van
secretariële diensten. Deze zijn uitgebreid met de partijen
besproken en aangescherpt. Dat is een intensief traject
geweest van meer dan een half jaar en uiteindelijk is binnen het
bestuur besloten en in overleg met de provider dat het
secretariaat ook in de nieuwe situatie vanuit DFO wordt
ondersteund.
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Samen optrekken
“Delen is vermenigvuldigen”
Niet alleen binnen KPS, maar óók buiten de kring.

DNB
AG

IVP
Dat houdt in dat KPS in contact staat met andere organisaties die
‘inkomen voor later’ hoog op de agenda hebben staan.

AFM

Min. Fin.

KPS

UvU

Vitp

Netspar
SPO
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Min. SZW

Pensioenfederatie

KPS denkt mee over wets- en beleidsvoorstellen, faciliteert
deskundige sprekers voor andere brancheorganisaties en deelt
know how en praktijkervaringen die binnen KPS aanwezig zijn.
Daar waar nodig wordt een bepaald traject samen afgelegd met
een gezamenlijk doel voor ogen: een zo goed mogelijk en passend
pensioen voor de deelnemer.
Met het oog op de toekomst van ons pensioenstelsel is samen
optrekken van de betrokken stakeholders in de branche nog
relevanter, want hoe krijgt de deelnemer weer vertrouwen in zijn
pensioen? Dat vraagt om een eenduidig en gezamenlijk geluid
richting die deelnemer.
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Financieel

Staat van baten en lasten
2020

Begroting
2020
€

€

2019

€

Baten

Inleiding jaarrekening 2020

Contributies
Bijdragen congressen en bijeenkomsten
Bijdragen vacatures op website

163.922
785
1.000
165.707

153.955
3.500
157.455

163.735
4.595
168.330

7.618
542
8.160

18.600
1.000
4.000
23.600

19.918
482
4.157
24.557

Kosten secretariaat

53.387

49.560

51.780

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Autokosten
Overige personeelskosten

56.949
10.078
11.024
8.599
2.216

57.000
10.500
11.000
9.250
2.250

56.949
10.682
10.923
11.737
2.120

88.866

90.000

92.411

87

-

96

725
3.307

3.000
500
2.775
2.700

524
435
2.690
2.473

4.032

8.975

6.122

154.533

172.135

174.966

11.174

-14.680

-6.636

Lasten
Ook financieel was 2020 een uitzonderlijk jaar. Voor het eerst schreven we
sinds jaren weer zwarte cijfers. Dit had grotendeels te maken met het feit dat
er weinig locatie- en cateringkosten zijn gemaakt: halverwege maart verliepen
alle activiteiten nagenoeg online. Maar ook het aantal nieuwe leden bleef
gestaag groeien, en dat stemt het bestuur heel blij. Wellicht dat in een tijd
waarin thuiswerken de norm is, juist dan de behoefte toeneemt om met andere
vakgenoten te brainstormen, af te stemmen en van elkaar te leren.
Het boekjaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 11.174.
Het totale vermogen bedroeg ultimo 2020: € 67.199.
Het bestuur is het afgelopen jaar voortvarend aan de slag gegaan met de opzet
van een Groei-Plan met als doel voldoende potentieel op te bouwen zodat KPS
voor de lange termijn een wezenlijke bijdrage kan blijven leveren aan de
ontwikkelingen in de pensioensector.

Kosten 'core business'
Locatie- en catering kosten
Kosten bestuursvergaderingen
Kosten werkgroepen

Afschrijving materiële vaste activa
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Edwin Schop,
penningmeester

Overige kosten
Website
Drukwerk
Accountantskosten
Algemene kosten

Som der lasten
Exploitatieresultaat
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Balans per 31 december
ACTIVA

Materiële vaste
activa
Computer app.
Afschrijving

31-122020
€

Toelichting op de balans

31-122019
€

PASSIVA

1.319
-87

96
-96

1.232

-

90.555
2.959

82.971
4.609

Overige reserves

Kortlopende
schulden
Crediteuren
Belastingen
Overlopende
passiva

Liquide middelen

31-122019
€

Eigen vermogen

Vorderingen
Debiteuren
Overlopende
activa

31-122020
€

93.514

87.580

163.208

179.016

257.954

266.596

67.198

56.024

67.198

56.024

6.610
32.273

14.892
33.748

151.873

161.932

190.756

210.572

257.954

266.596

Inventaris
Boekwaarde per 1 januari
Afschrijvingen

Overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen

Geldmiddelen
Rabobank, rekening-courant
Rabobank, spaarrekening
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Overige reserves
Stand per 1 januari
Exploitatieresultaat

Overlopende passiva
Vooruit gefactureerde
contributies
Vakantiegeld
Nog te ontvangen facturen
Accountant en advies

31-12-2020

31-12-2019

€

€

1319
-87

96
-96

1.232

-

2.959

4.609

2.959

4.609

81.017
82.191

1.834
177.182

163.208

179.016

56.025
11.174

62.665
-6.640

67.199

56.025

148.592

152.645

2.696
585
-

2.867
3.540
2.880

151.873

161.932
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Grondslagen waardering & resultaatbepaling

Activiteiten

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De stichting Kring van Pensioenspecialisten (geregistreerd onder KvK
nummer 41185191) statutair gevestigd te Utrecht, is een onafhankelijk
kennisplatform voor professionals van ‘inkomen voor later’. Zij organiseert
periodieke kennisbijeenkomsten. KPS streeft eveneens naar het bieden van
een deskundige bijdrage ten behoeve van een goed inkomen voor iedere
burger, door het indienen van aanbevelingen bij beleidsbepalers en het
stimuleren en aangaan van discussies met haar leden en andere partijen in
de sector over hoe een optimaal inkomen voor later bereikt kan worden.

Materiële vaste activa

Met de belastingdienst zijn in 2008 afspraken gemaakt over de
belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Indien de activiteiten niet
wezenlijk veranderen is er geen belastingplicht voor de vennootschapsbelasting.

Vorderingen en overlopende activa

Algemene grondslagen voor opstelling van jaarrekening

Grondslagen voor resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de
jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen.

Algemeen
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De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat
vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en de passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking
hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgingprijs, indien van
toepassing verminderd met bijzondere waardeverminderingen. Hierop
komen in aftrek de afschrijvingen die zijn gebaseerd op de verwachte
economische levensduur, rekening houdend met een eventuele
restwaarde. De afschrijvingen zijn berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingprijs. Op investeringen die in de loop van het
jaar plaatsvinden wordt tijdsevenredig afgeschreven.

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, zo nodig onder
aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over
het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Onder baten zijn o.a. begrepen de in het verslagjaar aan
deelnemers in rekening gebrachte contributies en bedragen onder aftrek
van de over deze baten geheven belastingen.
Personeel
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.
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Verslag kascommissie

Aan: het bestuur van de Stichting Kring van Pensioenspecialisten
Beoordeling van de Jaarrekening 2020 door de kascommissie
Bij besluit van het bestuur van de Stichting Kring van Pensioenspecialisten zijn wij,
Joop Rietmulder, Hans Sieraad en Eric Veldpaus benoemd in de commissie als
bedoeld in artikel 48 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, meestal
genoemd: kascommissie.
Uitgangspunten onderzoek
Wij hebben de door penningmeester, Edwin Schop, ter beschikking gestelde
documentatie, de rekening en verantwoording van het bestuur over het jaar 2020,
waaronder de balans per 31/12/2020 en de baten en lasten over 2020,
beoordeeld.
Overleg
Als Kascommissie hebben wij na het bestuderen en bespreken van de stukken een
uitgebreid onderhoud gehad met een vertegenwoordiging van het bestuur. In een
constructief overleg zijn alle punten besproken, waarbij naast de jaarlijkse
verantwoording o.a. de continuïteit en de begroting 2021 aandacht hebben
gekregen.
Bevindingen
Op grond van ons onderzoek van de stukken en afstemming met de voorzitter
Alfred Kool, de penningmeester Edwin Schop en de beleidsmedewerker Jannet
Kroes, hebben wij onder meer vastgesteld dat:
•
de balans en staat van baten en lasten aansluit op de aangeleverde
specificaties en het grootboek,
•
de geldmiddelen zijn aangesloten met een opgave van de Rabobank,
•
de overige vorderingen en schulden hoofdzakelijk betrekking hebben op
verschuldigde en vooruit ontvangen contributie,
•
de kosten met bescheiden zijn onderbouwd.
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Van onjuistheden of omissies is ons niets gebleken.
Voorstel tot decharge
We adviseren de penningmeester en het bestuur te dechargeren over het beleid
in 2020.
De kascommissie,
Hans Sieraad
Eric Veldpaus
Joop Rietmulder
Mei 2021
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