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Inleiding van onze voorzitter 
 
 
Hoera! 
Wat moet ik in hemelsnaam gaan zeggen als voorwoord in dit jaarverslag? Dat was mijn eerste gedachte over 
mijn eerste voorwoord voor het jaarverslag van BNS Crisp nu onze beroepsvereniging er de eerste tien jaar op 
heeft zitten en we op de drempel staan van een nieuw decennium dat zich vast weer moeiteloos gaat vullen 
met nieuwe ontwikkelingen en belevenissen. 
Het is heel eenvoudig eigenlijk. Ik zeg Hoera! Want ik ben trots voorzitter van deze mooie club en geniet er 
iedere keer weer van dat we een fantastisch en vooral complementair team hebben en een heel mooi, kleurrijk 
en divers ledenbestand. 
 
Dit jaar viert BNS Crisp haar 10-jarig bestaan. Een werkgroep 10 jaar, waarin een hele groep betrokken leden 
zitting heeft, komt met mooie initiatieven gedurende het jaar. Van een callcenter-activiteit om feedback te 
halen bij onze leden en ze te betrekken bij de vereniging tot een goede doelen project in de verschillende 
regio’s.  Daarnaast wordt er eind november een groots event georganiseerd voor al onze leden. 
 
Daarmee is ook meteen duidelijk dat BNS Crisp zoveel meer is geworden dan een gewone ‘beroepsvereniging’. 
Ook in het komende jaar zetten we in op verdere professionalisering van het vakgebied stylist en als 
beroepsvereniging op groei. Laten onze leden op de juiste manier keuzes maken uit een breed en diep 
programma-aanbod om zo de aansluiting te behouden bij het werkveld c.q. de klanten. 
Wij zijn alvast klaar voor een mooie en kleurrijke toekomst! Ben jij erbij? 
 
Carin Frijters en team BNS Crisp 
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Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 3 juni 2019  
 
Het bestuur van BNS Crisp nodigt jullie uit op maandag 3 juni voor de Algemene Leden 
Vergadering van 2019. De ALV vindt plaats in de Rode Kamer in De Woonindustrie in 
Nieuwegein.  
 
Aanmelden ALV: zie formulier op de website 

 
Een vast onderdeel van de ALV is het financiële jaarverslag en de realisatie hiervan. 
Waarbij we het belangrijk vinden om de administratie, kosten, baten en het reglement van de vereniging 
zo transparant mogelijk te houden. Heb je vragen over het beleid of wil je de begroting, de jaarcijfers, de 
contracten, de rekeningen, het huishoudelijk reglement of de statuten nog eens inzien en daar vragen over 
stellen? Je kunt je aanmelden bij Claudia Leertouwer (claudia@bnscrisp.nl) en hiervoor persoonlijk een 
afspraak maken. Zij ontvangt je graag in de ochtend voorafgaand aan de ALV. Dit geeft ons de ruimte om 
de focus tijdens de vergadering te hebben op de toekomst, de bijbehorende plannen en de aanpak. 

 
Algemene Leden Vergadering maandag 3 juni 2019 
 
Locatie  De Rode Kamer / DWI Nieuwegein (locatie 2 C043) 
Ontvangst   vanaf 10:00 uur inloop met koffie en thee 
Aanvang ALV  10:30 uur  
Afsluiting  12:30 uur 
Middagprogramma start 13.30 uur – ca. 15.30 uur met o.a. Nederlands topontwerper Edward van Vliet 
 
 
Volmacht 
Laat je stem horen! Ben je niet in de gelegenheid om persoonlijk naar de Algemene Leden Vergadering te 
komen? Geef dan je volmacht aan een collega en laat hem of haar jouw stem uitbrengen.  
 
Er wordt gestemd over: 
× lidmaatschap per jaar (vanaf moment aanmelding) i.p.v. per kalenderjaar; 
× toevoegen van lidmaatschappen; 
× synchroniseren bedragen lidmaatschappen (wegvallen kortingsregelingen). 

 
De volmacht geldt voor alle stemmingen die gedurende de vergadering plaatsvinden. Bij je registratie op   
3 juni kun je de volmacht inleveren en ontvang je hiervoor de juiste stembriefjes. Per aanwezig lid mogen 
er niet meer dan drie volmachten worden ingediend. De volmacht is te vinden op de website achter de 
login:  volmacht ALV. 
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Agenda Algemene Leden Vergadering 3 juni 2019 
 

1. Opening door Carin Frijters (voorzitter) 
 

2. Goedkeuring notulen (2x bijlage). 
- Notulen van de Algemene Leden Vergadering gehouden op 5 juni 2018. 
- Notulen van de extra Algemene leden Vergadering gehouden op 12 december 2018.  
- Maken notulen ALV 3 juni 2019 (door Willy van der Ende). 

 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 
4. Bestuursbeleid (door Carin Frijters) 

- Marktontwikkelingen. 
- Terugblik en vooruitblik. 
- Commissie p&p. 
- Ambassadeurs domeinen. 
 

5. Communicatieplan 2019 (door Jelena Brillenburg Wurth) 
- Social media ontwikkelingen (op basis van input van Michelle Stout). 
- Communicatieplan. 

 
6. Financieel jaarverslag 2018 (toelichting door Claudia Leertouwer) 

- Cijfers over 2018. 
- Opdrachtverstrekking accountant over 2018. 
- Kascommissie 2019. 
- Contributie 2019 (reeds vastgesteld op 12/12/2018). 

 
7. Samenstelling bestuur BNS Crisp  

Het huidige bestuur bestaat uit:  
- Carin Frijters (voorzitter).  
- Willy van der Ende (secretaris).  
- Claudia Leertouwer (penningmeester), de functie van de penningmeester is vacant. 
Leden kunnen zich aanmelden voor de verkiezingscommisie bij carin@bnscrisp.nl. 

 
8. 10 – jarig bestaan in 2019 en jubileum-evenement (door Amara van der Ree) 

     
9. Rondvraag 

Vragen graag schriftelijk indienen vóór 18 mei a.s. bij willy@bnscrisp.nl.  
 

10. Sluiting van de vergadering 
 
Lunch en middagprogramma:  

- een meet & greet met Nederlands topontwerper Edward van Vliet, tevens ambassadeur 
Maison&Objet; 

- een lezing van  Iris Havekes (C-More) en Janneke van de Haterd (Studio Hart-ed)  “A Reflection | 
Trends Milan 2019 ”. 
 

De dag wordt rond 15.30 uur afgesloten met een netwerkborrel. 
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Bestuursbeleid 2018 
 
Het was een enerverend jaar! 
Afscheid van onze voormalige voorzitter Yvonne Kleber en de  komst van onze nieuwe voorzitter Carin Frijters. 
Yvonne heeft BNS Crisp de afgelopen 6 jaar, samen met het team, verder geprofessionaliseerd. Een prachtige 
basis om op verder te bouwen. Inzetten op groei is het doel voor de toekomst. Een uitdaging voor het huidige 
team, tijdens het voorzitterschap van Carin. 
  
Op 12 december 2018 hebben we een extra ALV gehouden bij Broeinest in Rotterdam. De aankondiging van 
nieuwe plannen en een nieuw beleid. Uiteraard allemaal in aanvulling op het voorliggende meerjarenplan 
2017-2020, vormgegeven tijdens het voorzitterschap van Yvonne Kleber. De belangrijkste wijziging die is 
gepresenteerd op 12 december aan onze leden is de toevoeging van nieuwe domeinen en de ambassadeurs 
die de betreffende domeinen verder gaan uitbouwen en gaan programmeren. Naast interieurstyling particulier 
en vastgoedstyling zijn ook interieurstyling zakelijk en groenstyling toegevoegd.  
 
Het nieuwe beleid zet in op groei. Groei is noodzakelijk om de programmering en het bestaansrecht van de 
vereniging richting de toekomst te borgen. De focus ligt ook op groei en specifiek op jonge leden en de 
samenwerking met Nimeto in dit kader. Waarom dit erg belangrijk is voor de vereniging? 
Een nieuwe koers brengt ons op nieuwe paden waaronder bijvoorbeeld het docentenlidmaatschap dat 
vervolgens ook weer voor groei en expertise zorgt. 
 
Het meerjarenplan 2017-2020 staat. In 2019 zal het huidige meerjarenplan verder worden herrijkt en  
geactualiseerd. BNS Crisp zet op deze manier in op de toekomst; we blijven inspelen op een veranderende 
markt, blijven kijken naar nieuwe wegen om ons vak nog sterker neer te zetten en meerwaarde te bieden aan 
onze leden om zodoende onze slagkracht te vergroten. Daarbij is de programmering vanuit diverse 
invalshoeken van groot belang, waarbij zowel de nieuwkomer binnen het vak als de stylist met vlieguren wordt 
bediend. 
 
In dit jaarverslag lees je verder welke activiteiten in 2018 zijn georganiseerd en waar het bestuur, het bureau 
en de commissie zowel voor als achter de schermen mee bezig zijn geweest. 
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De organisatie BNS Crisp 

 
Ledenaantal 
 

 
Ledenstand 1-1-2018 

 
293   

Aanmeldingen 32   
Uitschrijvingen -49   
Ledenstand 31-12-2018 276 -6,16% 

 
 
In 2018 is het ledenaantal met 6,16 % gedaald. 
De volledige ledenontwikkeling vanaf 2012 is te zien achter de login. 
 
Een mooi overzicht is het aantal huidige leden per provincie. 
Ongeveer de helft van de leden richt zich op interieur, zo’n 10% op vastgoed en zo’n 40% op een combinatie.  
 

 
 
 
Het diagram met het aantal leden per leeftijd geeft ook een mooi inzicht in de leeftijdsopbouw van onze 
beroepsvereniging. 
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Organigram BNS Crisp 
 

 
 
 
 
Bestuur BNS Crisp 
 
Het huidige bestuur bestaat uit: Carin Frijters (voorzitter tweede deel 2018), Yvonne Kleber (voorzitter eerste 
deel 2018), Willy van der Ende (secretaris) en Claudia Leertouwer (penningmeester). 
Claudia Leertouwer haar termijn als bestuurslid in de functie van penningmeester is in juni 2018 (tijdens de 
ALV) verlengd met drie jaar. Op 6 mei 2019 heeft Claudia te kennen gegeven dat ze haar functie als 
penningmeester wil neerleggen. Ze heeft vanuit haar andere opdrachtgever de kans gekregen om mee te 
participeren in een bedrijf op het gebied van verslavingszorg. Deze kans grijpt Claudia met beide handen aan, 
dit betekent echter wel dat ze haar werkzaamheden voor BNS Crisp niet kan voortzetten. Voor haar functie zal 
in de zomerperiode van 2019 een vacature worden uitgezet.  

Schema van aftreden bestuur:  

Functie Naam Periode van   Tot 
Voorzitter Carin Frijters 05-06-2018 05-06-2021 
Secretaris Willy van der Ende 01-06-2017 01-06-2020 
Penningmeester Claudia Leertouwer 

vanaf 3 juni 2019 vacant 
29-06-2015 
Juni 2019 

29-06-2021 
Juni 2022 
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Bureau en ambassadeurs BNS Crisp 
 
Het bureau van BNS Crisp bestaat uit: 
 
- Jelena Brillenburg Wurth (ledenadministratie, website, nieuwsbrieven en algemene ondersteuning). 

Jelena is daarnaast vanaf december 2018 ambassadeur voor het domein interieurstyling particulier en 
vervult een coördinerende rol binnen het bureau. 

 
- Amara van der Ree (administratieve ondersteuning, website, organisatie evenementen en 

commerciële projecten).  
 
- Michelle Stout is in december 2018 toegevoegd aan het bureau en heeft als taak social media en het 

vormgeven en uitvoeren van de contentkalender. 
 
- Karin Vollering is tijdens de ALV van 12 december 2018 voorgesteld als ambassadeur voor het domein 

groenstyling en zal zorgen voor de programmering binnen dit domein. 
 
- Marleen van Leest (voorheen bestuurslid) draagt zorg voor de programmering binnen het domein 

vastgoedstyling, ook vanaf december 2018. 
 
- De vacature voor ambassadeur interieurstyling zakelijk zal begin 2019 worden ingevuld.  
 
 
Commissie promotie & professionalisering (p&p) 
 
De commissie promotie & professionalisering, die in 2016 is gestart, heeft ook voor 2018 een breed 
programma neergezet; museumbezoek, bedrijfsbezoeken en een succesvolle Blauwe Maandag.   
De commissie bestaat uit: Wilma Grotenhuis, Jolanda Böhm, Monique Gomez de Mesquita-Vos, Daphne 
Wieman, Shirley Boudewijns (deel 2018) en Annemarie ter Haar (deel 2018). Verderop in het jaarverslag staat 
een kort verslag, aangeleverd door de commissie p&p. 
 
 
Werkgroep onderwijs 
 
Tijdens de extra ALV in december 2018 is ook met de leden gedeeld dat het onderwijs een belangrijke pijler is 
voor BNS Crisp en de gewenste groei. Naast de stylisten met veel ervaring zijn we ook op zoek naar jonge 
aanwas. Er zullen in 2019 concrete contacten worden gelegd met bestuurders en docenten in het vak 
gerelateerde onderwijs.  Specifieke onderwijsdagen zullen georganiseerd gaan worden om een brug te slaan 
tussen de praktijk en het onderwijs, onder het motto van ‘een leven lang leren’.   
 
 
Bedankt vrijwilligers 
 
In het afgelopen jaar zijn er opnieuw veel vrijwilligers geweest die zich hebben ingezet voor BNS Crisp. Zonder 
hun hulp en inzet kan de vereniging niet bestaan. In december 2018 hebben we alle vrijwilligers uitgenodigd. 
Uiteindelijk heeft het ‘vrijwilligersuitje’ plaatsgevonden in januari 2019, we zijn creatief bezig geweest bij een 
grafisch atelier in Hilversum met als afsluiting een lunch. Als dank richting al onze vrijwilligers! 
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Communicatie 
 
 
P E R S B E R I C H T         
Nieuwegein, 29 juni 2018 
 
Carin Frijters, nieuwe voorzitter van BNS Crisp 
 
Op 5 juni 2018 is Carin Frijters door de leden van BNS Crisp gekozen tot nieuwe voorzitter. Zij volgt in deze 
functie Yvonne Kleber op. De afgelopen zes jaar heeft Yvonne de Beroepsvereniging geprofessionaliseerd en 
naar een hoger plan getild. De kernwaarden van BNS Crisp - verbinden, ondersteunen en informeren - hebben 
verder vorm gekregen. “Ik kijk terug op een mooie periode waarin we met BNS Crisp grote stappen hebben 
kunnen zetten. Een goed moment om het stokje door te geven aan Carin Frijters. Met haar visie en 
enthousiasme weet ik zeker dat zij in staat is de organisatie verder naar een volgend niveau te tillen,” aldus 
Kleber. 
 
Inspelen op een markt die onderhevig is aan veranderingen 
Carin Frijters is oprichter van CF retail en RetailTheater, auteur van de retailbijbel ‘Prikkel de Koopknop’ en het 
praktische boek ‘RetailTheater’. Ze heeft erg veel zin in het driejarige voorzitterschap dat per direct van start 
gaat. “BNS Crisp is er voor stylisten die bij willen blijven, die op zoek zijn naar frisse inspiratie, kennis willen 
opdoen en hun netwerk willen verbreden. Yvonne Kleber heeft de vereniging sterk geprofessionaliseerd en die 
stijgende lijn wil ik voortzetten. Eén van mijn doelstellingen is om te kijken hoe we nog beter kunnen inspelen 
op een markt die continu aan veranderingen onderhevig is. Dat betekent dat we als kennis- en 
inspiratieplatform flexibel moeten zijn en dat het goed is om open te staan voor nieuwe vormen om die kennis 
en inspiratie in te presenteren. Uiteraard zoek ik graag naar samenwerking met experts die kunnen helpen om 
BNS Crisp in de toekomst inhoudelijk op een nog hoger niveau te brengen.”  
 
Frijters heeft haar sporen verdiend in de retailwereld waarin zij al 33 jaar opereert. Samen met ondernemers 
werkt zij mee aan het mooier maken van consumentenomgevingen zoals winkels en winkelgebieden. Zij werkte 
onder meer voor Praxis, Morres Meubel, Chase Concept Store, Kim van Erp badkamers en sanitair, de 
Bijenkorf, et cetera. 
 
Over BNS Crisp  
Beroepsvereniging BNS Crisp werd opgericht in 2009, bestaat bijna 10 jaar, en heeft ruim 300 leden. BNS Crisp 
is er speciaal voor interieurstylisten en vastgoedstylisten die professioneel met hun vak omgaan. BNS Crisp, als 
autoriteit op het gebied van styling, geeft vorm aan deze grote groep stylisten, geeft hen een gezicht en maakt 
hen sterker.  

/ / / / / / / / / / / / /   
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Ledennieuwsbrief en nieuwsbrief voor externen 
 
Vanaf medio 2018 worden de nieuwsbrieven in een hogere frequentie uitgebracht. De uitgaven zijn bondiger, 
hebben een hoge nieuwswaarde, zijn voorzien van inspirerend beeld en zijn gemakkelijk te lezen. Het doel is 
om aan de hand van ‘klik-klik gedrag’ te bekijken welke onderwerpen veel gelezen worden door de leden. Aan 
welke informatie hebben de leden behoefte? Dat is uiteindelijk de meerwaarde van een nieuwsbrief. 
Hetzelfde geldt voor de externe nieuwsbrief, deze wordt aan een groot bestand externen gezonden die op 
deze manier verbonden blijven met BNS Crisp en haar leden. De externe nieuwsbrief is in 2018 zo’n drie keer 
uitgebracht. De ambitie is om de frequentie in 2019 te verhogen. 
 
 
Website 
 
De website bevat enorm veel informatie en is daardoor niet optimaal toegankelijk. Ook vanuit de leden wordt 
dit benadrukt. Bepaalde onderwerpen zijn eind 2018 aangepast om de inhoud goed aan te laten sluiten bij de 
nieuwe situatie. In de loop van 2019 wordt de website verder onder de loep genomen. Uiteindelijk is het plan 
om een geheel nieuwe website te laten bouwen.   
 
 
Social media 
 
BNS Crisp is vanaf medio 2018 veel actiever op social media (Facebook, Instagram, LinkedIn). 
De online performance is essentieel om te kunnen groeien in ledenaantal. Eind 2018 is Michelle Stout als  
nieuw teamlid aangetrokken, zij gaat zich specifiek richten op de social media. In 2019 zal er een 
communicatieplan worden ontwikkeld, waarin de uitvoering op social media terrein een prominente rol 
vervult. 
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Activiteiten 2018 
 
We zijn 2018 begonnen met een gezellige ‘Homebase warming’ op onze nieuwe locatie in De Woonindustrie. 
Samen met een grote groep leden hebben we geproost op het nieuwe jaar en onze nieuwe stek.  
 
Tijdens de Stylistendag van DWI in februari is de WoW gelanceerd, samen met INretail. Vuistregels om per 
regio tot een mooie samenwerking te komen tussen retailers en stylisten. 
Het idee voor de WoW komt uit de koker van Yvonne Kleber en is zeer positief ontvangen bij onze leden. 
 
BNS Crisp stylisten waren in februari voor het eerst aanwezig op de huishoudbeurs. Een adviesplein met 
stylisten in nauwe samenwerking met Decorette. 
 
In maart hadden we de tweede editie van de Blauwe Maandag in het atrium van De Woonindustrie. Een 
prachtig event, georganiseerd door de commissie p&p, waar Blauwe Gids bedrijven hun producten en diensten 
kunnen presenteren. De Blauwe Maandag werd afgesloten met een inspirerende trendlezing van Hilde Francq. 
 
De eerste interieurpowersessie van dit jaar ging over ‘creatief ondernemerschap’ en werd gegeven door 
Helena van Dun. 
 
Ook hadden we in 2018 mooie bedrijfsbezoeken bij onder andere Global Paint, Snijder & Co, Headlam, Co van 
der Horst, Wilhelmine van Aerssen en Moooi. 
 
Tijdens de ALV van 5 juni 2018 vond de bestuurswissel plaats. Carin Frijters heeft het voorzittersstokje 
overgenomen van Yvonne Kleber. 
 
Na de zomerperiode zijn we gestart met de Interieur Collectie Dagen in Gorinchem. We hadden een stand op 
de beurs en twee van onze stylisten hebben prachtige trend-etalageboxen gemaakt. 
 
Een interessante vastgoedpowersessie in het najaar in een collegetour-achtige setting. Aanwezige stylisten 
konden hun vragen stellen aan zowel een ervaren stylist als een makelaar. Ook ontstond het idee om met een 
vergelijkbare setting deel te nemen aan de Dag van het Vastgoed. 
 
In oktober zijn we met een bus vol leden afgereisd richting de Biënnale in Kortijk. Noviteiten en trends, een dag 
volop inspiratie. 
 
Traditiegetrouw hebben we in oktober het adviesplein op de VT wonen en designbeurs gevuld. BNS Crisp 
stylisten hebben aardig wat consumenten voorzien van interieur- en kleuradviezen. 
 
Ook in de tweede helft van 2018 waren er diverse bedrijfsbezoeken, zoals DecoLegno in de Cleaf Concept Store 
in Zaandijk. Dit was een interieurpowersessie met als thema ‘maatwerk in een interieurproject’. Ook het 
bezoek aan het Textielmuseum in Tilburg in november was de moeite waard; de start was bij Febrik 
meubelstoffen, gevolgd door een expositie ‘Simply Scandinavian’ door Scholten & Baijings. 
 
Op 15 september is er een kleuradviesdag gehouden voor Gamma/Histor en op 20 oktober is er een 
kleuradviesdag gehouden voor Karwei/Flexa plus diverse ‘kleine dagen’. We hebben landelijk nagenoeg alle 
vestigingen kunnen voorzien van een BNS Crisp stylist om kleuradvies te geven. 
  
Een eerste Hubo workshop ‘moodboard maken’ bij zes vestigingen. Deze is opgevolgd met een tweede editie. 
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Eind oktober waren we voor het eerst met onze leden collectief aanwezig bij het innovatieve event tijdens de 
Dutch Design Week in Eindhoven. Een samenwerking tussen Broeinest, Stylink en BNS Crisp. Lezingen en 
workshops werden aangeboden aan onze leden. 
 
Tijdens de Dag van het Vastgoed begin november was BNS Crisp aanwezig met een stand. Het thema was 
‘Changes en Chances’. Stylist en makelaar op de bank om zoveel mogelijk informatie te verstrekken over dit 
vakgebied en de dialoog aan te gaan. 
 
Op 12 december 2018 is er een extra ALV gehouden bij Broeinest in Rotterdam. Gezien de gewijzigde koers was 
het van belang de leden bij te praten en goedkeuring te vragen voor de nieuwe plannen. Het toevoegen van 
nieuwe domeinen; interieurstyling particulier, interieurstyling zakelijk, vastgoedstyling en groenstyling, werd 
unaniem goedgekeurd. 
 
Ondertussen is ook de ‘werkgroep 10 jaar’ opgericht omdat BNS Crisp in 2019 10 jaar bestaat. Er zal in 2019 
van alles worden georganiseerd om dit jubileumjaar te vieren. 
In dit kader werden er tijdens de extra ALV al wat ‘cadeaus’ uitgedeeld: een gratis abonnement op 
vaktijdschrift Gaafgoed, een aanbod van WOTH-magazine en het Frame-magazine een jaar lang met korting 
ontvangen. 
 
Twee keer per jaar (april en november) houden we een nieuwe leden bijeenkomst en portfoliocheck in onze 
Homebase. Informatief voor nieuwe leden en een mooie gelegenheid om alvast zinvolle contacten te leggen 
met collega-stylisten. 
 
De tweede helft van 2018 werd ook gekenmerkt door een stukje publiciteit in de markt, op initiatief van Carin 
Frijters. Het aanboren van haar uitgebreide netwerk heeft geleid tot mooie artikelen in onder andere Meubel+ 
en Architectenpunt Interieur. 
 
 
Contacten 2018 
 
In 2018 zijn de volgende bedrijven toegevoegd aan de Blauwe Gids: Intersteel, Dyreskinn, Casba wonen en 
slapen, Kleedup, Global Paint, Haans Lifestyle, Kunstkopie, 4x6 Sofa, Handyfloor, Etagon, Cemcolori, Kessels 
Meubelateliers, Flinders, Plaisier Interieur en Luudo. Bedrijven die zeer welkom zijn en graag een stukje 
samenwerking willen opbouwen met BNS Crisp stylisten. 
 
 
Tafels 2018 
 
Het doel van de tafelbijeenkomsten is om dicht bij onze leden te staan. Heel toegankelijk en in een kleine 
setting worden door de tafelhoofden bijeenkomsten georganiseerd, vaak op een bijzondere locatie. Het motto 
is delen en leren van elkaar.  
Onze tafelhoofden zijn ook in 2018 weer per regio aan de slag gegaan met interessante thema’s:  

- Uit of thuis werken, wat brengt het je? 
- Stilstand is achteruitgang, hoe blijf je bij de tijd? 
- Ben ik je concurrent of gaan we samenwerken? 
- Wat is de toekomst van de stylist versus digitalisering? 

De tafels worden als waardevol gezien onder de BNS Crisp leden 
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Verslag commissie p&p 2018  
 
2018 is wederom een druk jaar geweest voor de commissie. Naast de 'gebruikelijke' activiteiten zoals de 
bedrijfsbezoeken en de Blauwe Maandag organiseerden wij ook de eerste interieur powersessies. Het doel van 
de powersessies is verdieping voor de ervaren stylist en daar moesten de juiste partners bij gezocht worden. In 
april was de sessie technisch in DWI, waar het draaide om domotica en akoestiek. In juni was de sessie bij 
Wilhelmine van Aerssen Agenturen voor een cursus woningtextiel & behang met aansluitend een bezoek aan 
de prachtige showroom van MOOOI. De laatste, drukbezochte, sessie van 2018 vond plaats in oktober in de 
showroom van Decolegno waar we, onder leiding van interieurbouwer Jacco Bakker, de ins en outs leerden 
over maatwerk meubels en de toepassing van de diverse materialen. 
  
Geen interieurpowersessie maar ook zeker het vermelden waard is het bezoek aan Tilburg waar we naast de 
expositie Scandinavian Living in het Textielmuseum ook een bezoek brachten aan de fabriek van Febrik. Een 
kijkje achter de schermen van dé producent van gebreide meubelstoffen met prachtige internationale 
samenwerkingen.  
 
Al met al weer een productief, succesvol jaar boordevol nieuwe kennis, ontmoetingen en prachtige bedrijven 
die iedere keer weer verrast en enthousiast zijn over de getoonde interesse en vakinhoudelijke vragen die onze 
professionals tonen. 
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Financieel jaarverslag 2018   
 
Opmerkingen vooraf:  

- De goedkeuring van de begroting voor 2019 staat niet op de agenda van de ALV op 3 juni 2019.  
Deze begroting is namelijk al goedgekeurd tijdens de extra ALV van 12 december 2018.  

- De financiële administratie is in handen van INretail te Zeist. 
 
In het kader van het professionaliseren van de vereniging en om te voldoen aan de regels die de overheid stelt 
aan verenigingen, hebben we over 2018 aan Johan Arends van Van Ree Accountants uit Alphen aan de Rijn 
gevraagd een samenstelverklaring af te geven. De accountant controleert op de rechtvaardigheid van ons 
financiële beleid. 
 
Hoewel het niet verplicht is, creëren we graag openheid op het financiële vlak. Dit doen we door leden te 
vragen zitting te nemen in de kascommissie. Dit jaar hebben Luciënne Doodeman en Nathali Meurs-Pas deze 
taak op zich genomen. Jolanda Böhm is reserve kandidaat van de kascommissie. De kascommissie controleert 
op de doelmatigheid van ons financiële beleid. 
De verklaringen van de kascommissie en de accountant zijn bijgevoegd als bijlagen.  
 
De rechtbank in Arnhem heeft BNS Crisp in het gelijk geteld bij de aangegane procedure over de grondslag voor 
onze aanslag Vennootschapsbelasting over voorgaande jaren. De belastingdienst kan zich hier echter niet in 
vinden en heeft hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak. Op dit moment zijn we nog in afwachting van 
dit beroep.  
 
Financieel jaarverslag 
 
Het financieel jaarverslag bestaat uit twee/drie delen: de exploitatierekening over 2018 en de balans per         
31 december 2018. De begroting voor het jaar 2019 is reeds vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van 
12 december 2018. 
 
Exploitatierekening 
De exploitatierekening geeft een overzicht van de baten en lasten van BNS Crisp over de periode van 1 januari 
t/m 31 december 2018 en is een financiële samenvatting van het resultaat. De exploitatierekening over 2018 
sluit met een positief saldo van € 22.463,-. Een hoger resultaat dan begroot door het realiseren van twee niet 
begrote kleuradviesdagen. 
 
Specificatie van de verschillen ten opzichte van de begroting: 

× Hogere opbrengsten uit de lidmaatschapsgelden dan begroot door toename nieuwe leden. 
× Hogere opbrengst Blauwe Gids en daarnaast minder uitgaven aan de betaalde dienstverlening. 
× Hogere opbrengst uit de portfoliocheck door toename nieuwe volledige lidmaatschappen. 
× Hogere kosten bestuur- en ondersteuning doordat deze conform afspraak, in september zijn 

teruggebracht naar het oude niveau vanwege de realisatie van de twee kleuradviesdagen. 
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Voorstel resultaatverwerking 
 
Het bestuur van de vereniging stelt voor het saldo van baten en lasten als volgt te bestemmen: 

× € 11.862,- te bestemmen als reserve voor de viering van het 10-jarig bestaan van BNS Crisp in 2019;  
× € 10.601,- te bestemmen als reserve voor het bouwen van een nieuwe website. 

Dit voorstel dient tijdens de ALV te worden aangenomen, maar vooruitlopend hierop is de voorgestelde 
bestemming saldo van baten en lasten reeds verwerkt in de jaarrekening 2018. 
 

 
 

Exploitatierekening BNS Crisp 2018

Opbrengsten

Lidmaatschappen 95.638 107.652 90.655

Blauwe Gids 14.732 8.441 13.850

Commerciele opdrachten 162.603 120.231 7.150

Overigen 4.201 4.121 1.875

Totale opbrengsten 277.174 240.445 113.530

Kosten

Bestuur en ondersteuning
Bestuur en vergaderingen 6.299 6.849 6.303
Freelanceopdrachten 55.711 59.513 48.640
Advies en ondersteuning derden 10.358 10.948 10.300
Overig 5.926 6.641 3.487

78.294 83.951 68.730

Commissies 5.546 5.601 5.500

Blauwe Gids 4.874 59 7.500

Commerciele opdrachten
Histor/Flexa stylisten 131.865 108.986 6.350
Bemiddeling en ondersteuning 14.105 4.446 800

145.970 113.432 7.150

Organisatiekosten 13.261 15.642 13.000

Ledenbijeenkomst en promotie 6.063 22.202 11.650

254.008 240.887 113.530

Resultaat uit gewone activiteiten 23.166 -442 0
Financiële baten en lasten 3.204 -742
Belastingen -3.907 -38.005

Resultaat na incidentele baten en lasten 22.463 -39.189 0

2018 2017 Werkelijk 2018 begroting
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Balans per 31 december 2018 
 
De balans laat zien hoe de vereniging er per die datum financieel voorstaat en geeft de financiële waarde weer. 
Ter vergelijking is in de tweede kolom de balans per 31 december 2017 weergegeven.  
 
Het eigen vermogen van de vereniging bedraagt per 31 december 2018 een saldo van € 119.045,-.  Het eigen 
vermogen is gelijk aan het totaal van de activa minus de kortlopende verplichtingen. Het eigen vermogen is 
voldoende voor de aangegane lopende verplichtingen en de additionele investering in 2019 en we zijn derhalve 
een financieel gezonde vereniging. 
 
De ALV wordt gevraagd het bestuur decharge (goedkeuring op het gevoerde financiële beleid) te verlenen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balans BNS Crisp 2017 - 2018

Activa
Vlottende activa
Vorderingen

Debiteuren 3.658 8238
Overige vorderingen en overlopende activa 11.032 14.176

14.690 22.414

Liquide middelen 145.118 144.750

Totaal activa 159.808 167.164

Passiva
Eigen vermogen

Kapitaal 96.582 135.771
Resultaat boekjaar 22.463 -39.189

119.045 96.582

Kortlopende schulden
Crediteuren 16.961 15.196
Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.080 31.723
Overige schulden en overlopende passiva 20.722 23.663

40.763 70.582

Totaal passiva 159.808 167.164

Balans per 31-12-2017Balans per 31-12-2018
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Begroting 2019 
 
De begroting 2019 is reeds vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering op 12 december 2018. 
 

 
 
 
 
Contributie 2019 
 
De contributie over 2019 is reeds vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering op 12 december 2018.  
Lidmaatschapsbedragen 2019: 
 

Leden student € 125,00 
Leden basis € 275,00 
Leden volledig € 345,00 
Vriend van €  75,00 
Tweede lidmaatschap binnen een KvK/Loondienst basis lidmaatschap € 172,00 
Tweede lidmaatschap binnen een KvK/Loondienst volledig lidmaatschap € 231,00 

 
 

 
 
 

Begroting BNS Crisp 2019

Opbrengsten
Lidmaatschappen 103.135 95.638 90.655
Blauwe Gids 4.350 14.732 13.850
Commerciele opdrachten 162.603 7.150
Keurmerk 0 0
Overigen 4.201 1.875

Totale opbrengsten 107.485 277.174 113.530

Kosten
Bestuur en ondersteuning

Bestuur en vergaderingen 6.300 6.299 6.303
Freelanceopdrachten 82.544 55.711 48.640
Advies en ondersteuning derden 7.000 10.358 10.300
Overig 2.190 5.926 3.487

98.033 78.294 68.730
Commissies 4.000 5.546 5.500
Domeinen 19.200 0 0
Blauwe Gids 4.874 7.500
Commerciele opdrachten

Histor/Flexa stylisten 0 131.865 6.350
Bemiddeling en ondersteuning 0 14.105 800

0 145.970 7.150
Organisatiekosten 13.000 13.261 13.000
Ledenbijeenkomsten en promotie 9.150 6.063 11.650

Resultaat uit gewone activiteiten 143.383 254.008 113.530
Financiële baten en lasten 3.204
Belastingen -3.907
Resultaat na incidentele baten en lasten -35.898 22.463 0

2019 begroting 2018 werkelijk 2018 begroting
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Bijlage I: Brief van Ree Accountants 
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Bijlage II: Verklaring kascommissie 
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Bijlage III:  
notulen Algemene Leden Vergadering 5 juni 2018 (apart pdf-document). 
 
Bijlage IV:  
notulen extra Algemene Leden Vergadering 12 december 2018 (apart pdf-document). 


