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Algemeen 

Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van 3685,20 euro. Wel zijn er veel 

meer boeken verkocht. De voornaamste stijging van inkomsten en uitgaven hebben 

te maken met een groot aantal korpsen van het Leger des Heils dat een test afgeno-

men heeft. Ook heeft de Vineyard meer tokens afgenomen. Deze zijn echter nog 

niet omgezet in een onderzoek. Daarnaast krijgt NCD Nederland dit jaar een korting 

voor de analyses die zij inkoopt. De totale inkomsten zijn hoger dan de begroting en 

de uitgaven zijn lager dan begroot. De reserve is nu 6867,70. 

Inkomsten 

De inkomsten van analyses zijn hoger dan begroot. Dit komt omdat er iets meer ana-

lyses zijn uitgevoerd/gekocht dan  begroot. Verder zijn de prijzen voor denominaties 

vorig jaar aantrekkelijker gemaakt door bij grotere aantallen onderzoeken per jaar 

korting te geven. Hierdoor heeft de Vineyard ook 10 tokens besteld. Tevens is de Vi-

neyard overgegaan naar de Result Guide die een iets hogere prijs heeft. De boeken 

verkoop is lager geweest.  

Analyses 

Er zijn dit jaar 37 onderzoeken uitgevoerd. Hiervan zijn er 36 Result Guides aange-

maakt en 1 Profiel Plus. De Partners hebben nog 17 tokens voor een Basis Profiel op 

voorraad en nog 16 voor een Result Guide. 

NCD dag 

Er is dit jaar een NCD dag gehouden. Adam Johnstone kwam in Nederland op be-

zoek en heeft de dag geleid. Er waren 24 deelnemers aan de NCD dag uit het hele 

land. 

Verkoop boeken 

Er zijn dit jaar 38 boeken van Kleur jouw wereld met natuurlijke gemeente ontwikke-

ling verkocht. Deze zijn deels rechtstreeks en deels via Highway Media verkocht. Van 

de overige boeken zijn er 0 tot 3 boeken per boek van verkocht. 

Uitgaven 

De licenties aan NCD-internationaal waren hoger dan geplant omdat er meer to-

kens zijn afgenomen. Ook is de korting bij de laatste rekening al gedaald van 40% 

naar 10% terwijl de rekening gaat over licenties afgenomen in 2017.  

Op alle posten is minder uitgegeven. Uitschieters zijn professionalisering en vrijwilligers-

vergoeding. De vrijwilligersvergoeding is slechts aan 1 persoon toegekend. 

De post professionalisering was bestemd voor onder andere vertalingen van websites 

die nu in het Engels zijn. Deze vertalingen zijn deels vertraagd en deels door het team 

gedaan. Het Leger des Heils heeft ook een deel vertaald. Ook is een nieuwe website 

die meer aan de huidige behoefte voldoet nog niet gerealiseerd. In 2018 moet de 

website verhuizen naar een andere provider.  

 



Licenties NCD International 

Er zijn dit jaar de volgende tokens gekocht: 

- 18 Basis Profielen 

- 0 Profiel Plus 

- 46 Result Guides gekocht. 

Er zijn op dit moment geen tokens beschikbaar beschikbaar.  

Reiskosten 

De Reiskosten waren dit jaar lager begroot. Er zijn o.a. minder presentaties gegeven 

waar reiskosten uit voort kwamen. Ook valt een deel van de reiskosten onder de vrij-

willigersvergoeding. 

NCD dag 

Deze kosten vielen iets hoger uit. Mede doordat er ook een maaltijd aan de NCD 

dag verbonden was. 

Inkoop boeken 

Omdat er van de Engelse boeken maar kleine aantallen verkocht worden zijn er 

geen nieuwe Engelse boeken aangeschaft. Alleen het nieuwe boek van de gaven-

test is gekocht. 

Professionalisering 

Het budget voor professionalisering is deels gebruikt. Er is op de NCD dag een film 

gemaakt die nog op de website moet verschijnen. Een deel van de vertalingen voor 

de website met e-Tests moet nog in 2018 gerealiseerd worden. 

Resultaat 

Het resultaat komt dit jaar op 3685,20. De reserve is nu 6867,70 euro en bestaat uit 

466,86 euro aan waarde van de voorraad en 6400,84 aan liquide middelen. Dit na 

betaling van alle rekeningen en ontvangst van alle facturen die uitstaan. Er staat 

voor 79,95 aan facturen uit en er moeten nog 766,75 aan rekeningen betaald wor-

den in 2018. Inmiddels zijn deze op 1 factuur van 15 euro alle betaald. 
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