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Algemeen 

Het jaar is afgesloten met een negatief resultaat van 1026,03 euro. Het totale nega-

tieve resultaat is lager dan de begroting. Dit komt doordat meer onderzoeken zijn 

gedaan door gemeentes dan gepland. Voor inkoop boeken was er een reservering 

van 540 euro opgenomen voor het boek “De drie kleuren van jouw gaven”. Hiervoor 

is aan Highway Media een toezegging gedaan dat NCD Nederland garant staat 

voor 200 boeken1. Het aantal boeken dat verkocht is door Highway Media is hoger 

dan dit aantal. Er is dus geen verplichting meer vanuit deze toezegging. Highway 

Media is echter nog niet uit de kosten. Uit coulance kan overwogen worden toch 

een aantal boeken over te nemen. Dit omdat we voor boeken ook afhankelijk zijn 

van een uitgever, in dit geval Highway Media. 

Inkomsten 

De inkomsten van analyses zijn hoger dan begroot. Dit komt omdat naast de deno-

minaties er ook nog twee gemeentes aan het eind van het jaar een analyse gedaan 

hebben. 

Analyses 

Omdat niet alle resultaten van de partners zichtbaar zijn vermelden we hier het aan-

tal verkochte tokens. Er zijn in totaal 5 tokens verkocht van het Basis Profiel en 5 van 

de Result Guide. Er zijn meer onderzoeken gedaan maar de partners beschikten nog 

over tokens van het jaar ervoor. De factuur van 1 Basis profiel en 1 Result Guide valt 

in het boekjaar 2020. 

NCD dag 

Dit jaar is er geen NCD dag gehouden. 

Verkoop boeken 

Er zijn dit jaar 32 boeken van Kleur jouw wereld met natuurlijke gemeente ontwikke-

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

Uitgaven 

Licenties NCD International 

Er zijn dit jaar de volgende tokens gekocht: 

- 5 Basis Profielen Nederlands en 1 Engels (nog 4 beschikbaar Nederlands) 

- 0 Profiel Plus 

- 0 Result Guides Nederlands en 1 Engels. (nog 4 beschikbaar Nederlands) 

Reiskosten 

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

waar reiskosten uit voort kwamen. 

 

1 Zie verslag bestuursvergadering d.d. 27 okt 2017 “171027_Verslag NCD vergadering” 



NCD dag 

Er is dit jaar geen NCD dag gehouden. 

Inkoop boeken 

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

geen nieuwe Engelse boeken aangeschaft voor NCD Nederland. Wel zijn er boeken 

aangeschaft van NCD in het Engels als gift voor het werk van Paul de Kloe in Afrika. 

Professionalisering 

Hiervoor zijn geen kosten gemaakt 

Resultaat 

Het resultaat komt dit jaar op -1026,03. De reserve is nu 6512,63 euro en bestaat uit 

441,47 euro aan waarde van de voorraad en 6071,16 aan liquide middelen. Dit na 

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

voor 171 euro aan facturen uit en er moeten nog 657,02 aan rekeningen betaald 

worden in 2020. Inmiddels zijn deze op 1 factuur van 15 euro alle betaald. Deze fac-

tuur is niet inbaar en zal in 2020 afgeschreven worden.  
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