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Inleiding van onze voorzitter 
 
Voor BNS Crisp en haar leden was 2019 een bijzonder jaar! We hebben ons 10-jarig jubileum gevierd. Op 22 
november 2019 waren we bij elkaar om stil te staan bij de afgelopen jaren en vooruit te blikken op de 
toekomst van onze beroepsvereniging. De programmering was gevuld met interessante sprekers en deze 
feestelijke dag stond vooral in het teken van het ‘verwennen’ van onze leden. Want onze leden zijn immers de 
basis voor het bestaansrecht van BNS Crisp. De lancering van ons eigen magboek was het hoogtepunt van de 
dag; een prachtig visitekaartje met interviews van verschillende professionals, columns, goede doelen 
projecten, mooie bijdragen van bedrijven uit de branche, trendverhalen en favorieten van onze leden! 
 
Verdere professionalisering van het vakgebied stylist en groei van onze beroepsvereniging zijn de pijlers voor 
2020. Waarbij wij duidelijk inzoomen op duurzaamheid, het toenemende belang van levend groen en de inzet 
van alle zintuigen in leefomgevingen en smart living als actuele onderwerpen. Onze leden kunnen kiezen uit 
een breed en diep programma-aanbod om zo de aansluiting te behouden bij het werkveld en hun klanten. De 
programmering van bijeenkomsten en events, maar ook het verstrekken van relevante informatie middels 
nieuwsbrieven, de verschillende social mediakanalen, de website en achter de login op onze website. 
 
Voor 2020 staat de lancering van een nieuwe website hoog op de prioriteitenlijst. Een up to date website 
waarop onze leden zichzelf professioneel kunnen profileren en ook de bedrijven waarmee wij samenwerken 
krijgen een podium. De consument krijgt een geheel eigen ingang om nog eenvoudiger de juiste stylist in zijn of 
haar regio te kunnen vinden. 
 
Alles draait om beweging en kruisbestuiven in het vak, daar spelen wij graag op in! 
 
Carin Frijters en team BNS Crisp 
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Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 26 juni 2020  
 
Het bestuur van BNS Crisp nodigt jullie uit op vrijdag 26 juni voor de Algemene Leden 
Vergadering van 2020. De ALV vindt plaats in de Stellingkamer in De Woonindustrie in 
Nieuwegein. Dit jaar wordt de ALV in twee delen gehouden i.v.m. de coronamaatregelen.  
Een ochtend- en een middagsessie met maximaal 30 leden per dagdeel. Mochten er meer 
aanmeldingen zijn dan wordt gekeken naar een online ALV als extra optie.  
 
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 Yvonne van der Schot (penningmeester a.i. bestuur 
yvonne@bnscrisp.nl) en hiervoor persoonlijk een afspraak maken. Zij ontvangt je graag 
voorafgaand aan de ALV om 10.00 uur of om 13.00 uur. 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 vrijdag 26 juni 2020 
 
Locatie   DWI Nieuwegein (locatie: de Stellingkamer) 
Ontvangst    vanaf 10.00 uur of 13.00 uur inloop met koffie en thee 
Aanvang ALV   10.30 uur of 13.30 uur  
Afsluiting   12.30 uur of 15.30 uur met praktische lunch of afsluitend drankje 
 
 
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: 
- benoeming nieuwe penningmeester; 
- benoeming nieuwe secretaris. 

 
De volmacht geldt voor alle stemmingen die gedurende de vergadering plaatsvinden. Bij je 
registratie op 26 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 26 juni 2020 
 

1. Opening door Carin Frijters (voorzitter) 
 

2. Goedkeuring notulen (bijlage). 
- Notulen van de Algemene Leden Vergadering gehouden op 3 juni 2019.  
- Maken notulen ALV 26 juni 2020 (door Willy van der Ende). 

 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 
4. Bestuursbeleid (door Carin Frijters) 

- Marktontwikkelingen. 
- Terugblik en vooruitblik. 
- Callcenter-activiteit. 
- Ambassadeurs domeinen (estafettevorm). 
- Introductie nieuwe projectleiders. 
 

5. Communicatieplan 2020 
- Social media ontwikkelingen (door Jelena Brillenburg Wurth). 
- Nieuwe website (door Amara van der Ree). 
- Programmering activiteiten 2020 (door Jolanda Böhm). 

 
6. Financieel jaarverslag 2019 (toelichting door Yvonne van der Schot) 

- Cijfers over 2019. 
- Opdrachtverstrekking accountant over 2019. 
- Kascommissie 2020. 
- Contributie 2020. 

 
7. Samenstelling bestuur BNS Crisp  

Het huidige bestuur bestaat uit:  
- Carin Frijters (voorzitter).   
- Yvonne van der Schot (penningmeester a.i.) à benoeming (stemmen). 
- Willy van der Ende (secretaris) àvoordracht nieuwe secretaris Enid Siombos (stemmen).  
- Nieuwe rol Jelena Brillenburg Wurth en Willy van der Ende. 
     

8. Rondvraag 
Vragen graag schriftelijk indienen vóór 15 juni a.s. bij willy@bnscrisp.nl.  
 

9. Sluiting van de vergadering 
 
 
De ALV vindt plaats in twee delen (per deel maximaal 30 leden i.v.m. de coronamaatregelen). 
Het ochtenddeel is van 10.30 – 12.30 uur (plus aansluitend een broodje/drankje). 
Het middagdeel is van 13.30 – 15.30 uur (plus aansluitend een drankje/lekkernij).  
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Bestuursbeleid 2019 
 
Ik zeg HOERA het was een feestelijk jaar! 
 
Het jaar 2019 stond vooral in het teken van ons 10 jarig bestaan. Wat 10 jaar geleden is gestart als Crisp is 
geworden tot BNS Crisp; een beroepsvereniging voor interieurprofessionals. 
Wij hebben met de oud voorzitters, Marie-Gon Vos en Yvonne Kleber, onze leden en partners dit heuglijke feit 
gevierd op 22 november 2019 bij Kanaal 30 in Utrecht. Waar we het daglicht hebben laten zien van ons eerste 
eigen magboek. Een heus koffietafelboek. De reacties waren overweldigend.  
 
In 2019 hebben wij onverwacht afscheid genomen van onze penningmeester, Claudia Leertouwer. Zij kreeg 
buiten de vereniging een kans die zij niet kon laten schieten en die was haar van harte gegund. 
Vanaf september 2019 neemt Yvonne van der Schot de honneurs waar als penningmeester a.i. 
 
Naast positief nieuws hebben wij ook te maken gehad met enkele tegenvallers. De ingezette koers om te 
werken met ambassadeurs om zo nog beter te programmeren voor onze leden heeft niet gebracht wat wij 
ervan verwacht hadden. Om die reden hebben wij eind 2019 besloten om hier een andere meer flexibele 
wending aan te geven. Ambassadeurschap in een ‘estaffettevorm’. De domeinen blijven als aandachtsgebieden 
bestaan, deze worden echter gekoppeld aan professionals op tijdelijke basis die de rol van ambassadeur op 
zich willen nemen en zo waarde toe kunnen voegen aan de kennis van onze leden. 
De vorm waarin verschilt. De ene keer zal dit een event, een bedrijfsbezoek of een lezing zijn, de andere keer 
een blog of een beeldverslag.  
 
We zetten nog steeds in op groei om ons bestaansrecht te blijven garanderen. Echter zien dat de veranderende 
markt het niet eenvoudig maakt. Toenemende concurrentie, partijen die ogenschijnlijk geheel gratis informatie 
en inspiratie bieden. Maar hoe logisch is dit nu eigenlijk? Aan het einde van de dag zullen alle partijen, ook de 
partijen die pretenderen dit gratis te kunnen doen, een boterham moeten verdienen om bestaansrecht te 
hebben. De markt wordt scherper, verhardt mogelijk zelfs op onderdelen waardoor het voor onze stylisten 
relevanter is dan ooit om goed geïnformeerd te blijven om zo steeds de klant en de partijen waarmee 
samengewerkt wordt op de juiste manier te kunnen servicen. Datgene te kunnen leveren waar de markt om 
vraagt. 
 
Ook voor 2020 zijn er al weer volop plannen. Wij gaan met een nieuw meerjarenplan invulling geven aan de 
vraag: Hoe kunnen we de meerwaarde van onze beroepsvereniging voor leden en partners nog verder 
versterken? Gaan aan de slag met een nieuwe website, meer visueel en stylistenwaardig, die naast ruimte voor 
leden en partners mogelijkheden biedt om eenvoudiger te actualiseren om zo in te kunnen spelen op de 
veranderende markt en kiezen ervoor om het toegankelijk te maken voor consumenten. De klanten van onze 
klanten brengen we op die manier bewust dichter bij onze leden. 
 
In dit jaarverslag lees je verder welke activiteiten in 2019 zijn georganiseerd en waar het bestuur, het bureau 
en de projectgroep jubileumjaar, de tafelhoofden, de vrijwilligers zowel voor als achter de schermen mee bezig 
zijn geweest. 
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De organisatie BNS Crisp 

Ledenaantal 
 
Ledenstand 1-1-2019 

 
277    

Aantal aanmeldingen 110   
Aantal uitschrijvingen -87   
Ledenstand 31-12-2019 302  

 
Het ledenaantal is in 2019 met 9,02 % gestegen. 
In 2019 heeft er wel een grote verschuiving in het ‘soort leden’ plaatsgevonden. Er zijn naast de reguliere leden 
ook jonge studentleden en docentleden bij gekomen. Er hebben in 2019 leden opgezegd (in  totaal 87 
uitschrijvingen). Nader onderzoek heeft ons het inzicht gegeven dat het grootste percentage (ca. 40%) hiervan 
is gestopt met zijn of haar bedrijf. De volledige ledenontwikkeling vanaf 2012 is te zien achter de login. 
 
 
Team BNS Crisp 
 

 
 
vlnr: Carin Frijters, Jelena Brillenburg Wurth, Jolanda Böhm, Yvonne van der Schot, Amara van der Ree,  
Willy van der Ende en Wieke Harting. Een enthousiast en bevlogen team. 
 
 
Bestuur BNS Crisp 
 
Het huidige bestuur bestaat uit: Carin Frijters (voorzitter), Yvonne van der Schot (penninmeester a.i. vanaf 
tweede deel 2019) en Willy van der Ende (secretaris). Claudia Leertouwer heeft het eerst halfjaar van 2019 de 
rol van penningmeester vervuld. 
 
Schema van aftreden bestuur:  

Functie Naam Periode van   Tot 
Voorzitter Carin Frijters 05-06-2018 05-06-2021 
Secretaris Willy van der Ende 

nieuwe secretaris 
01-06-2017 
26-06-2020 

26-06-2020 
26-06-2023 

Penningmeester Yvonne van der Schot  
(vanaf 1 september 2019 a.i.) 

 
26-06-2020 

 
26-06-2023 

 
 



8 
 

Jaarverslag BNS Crisp 2019 

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

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

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

commerciële projecten).  
 
- Michelle Stout heeft als taak social media en het vormgeven en uitvoeren van de contentkalender. 
 
- Karin Vollering was in 2019 ambassadeur voor het domein groenstyling.  
 
- Marleen van Leest was een deel van 2019 ambassadeur voor het domein vastgoedstyling.  
 
- Christel Benning was vanaf medio 2019 ambassadeur voor het domein interieurstyling zakelijk.  
 
- Jolanda Böhm wordt ad hoc ingeschakeld voor lopende projecten en organiseert de jaarlijkse Blauwe 

Maandag. 
 
- Wieke Harting is medio 2019 aangesteld als partner coördinator, het aanspreekpunt voor de partners 

waarmee wij als beroepsvereniging en dus onze leden samenwerken. Wieke heeft medio 2019 
Luciënne Doodeman opgevolgd. 

 
- Daarnaast zijn er natuurlijk heel veel betrokken leden die als vrijwilliger een helpende hand bieden als 

dat nodig is. Dat geldt ook voor onze tafelhoofden; zij organiseren interessante bijeenkomsten in de 
verschillende regio’s, waar leden kunnen aanschuiven. In 2019 waren de volgende leden tafelhoofd: 
Melanie Lamers (Noord-Holland), Marieke Blezer (Zuid-Holland), Chris Meertens en Iris van Asselt 
(Midden-Nederland), Denise van de Loo (Noord-Brabant), Wieke Harting (West-Brabant/Zeeland), 
Nynke Ott (Oost-Nederland) en Wilma Bonstra (Groningen/Friesland/Drenthe). 

 
Eind 2019 is besloten de samenwerking met de ambassadeurs niet op deze manier voort te zetten. Er zal vanaf 
2020 worden gewerkt met wisselende personen die inhoudelijk kunnen bijdragen aan de programmering 
binnen de verschillende domeinen. De evaluatie over 2019 laat zien dat het waarschijnlijk beter gaat werken 
om binnen de diverse domeinen te programmeren in ‘estafettevorm’. 
 
Onderwijsmiddagen 
 
In 2019 zijn concrete contacten gelegd met bestuurders en docenten in het vak gerelateerde onderwijs.   
Er zijn drie onderwijsmiddagen georganiseerd om een brug te slaan tussen de praktijk en het onderwijs.  
We zijn onder andere de dialoog opgestart met Nimeto, Clusius college, Wellant college, Cibap, 
HMC en NIA Academie.  
 
Met Nimeto zijn we een pilot gestart; studentleden van Nimeto (3e en 4e jaars) worden studentlid bij BNS Crisp  
en kunnen aanwezig zijn bij bepaalde evenementen of zelfs een rol vervullen. Na afloop van hun studie mogen 
studenten nog een jaar lid blijven van BNS Crisp om zo te voorzien in een brug voor de jongelingen naar de  
toekomst. 
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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. Het jaarlijkse ‘vrijwilligersuitje’ heeft plaatsgevonden in 
februari 2020, we hebben een bezoek gebracht aan Youseum in Amsterdam; een interactief museum waar 
alles draait om social media. Als bedankje richting al onze vrijwilligers! 
 
Naast alle tafelhoofden, die hun rol op vrijwillige basis verrichten willen we ook, in het kader van het 10-jarig 
bestaan, een paar leden in het bijzonder benoemen en bedanken. Nathali Meurs-Pas en Yvonne Kleber hebben 
een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van de enquête voor de callcenter-actie om feedback te halen bij 
de leden. Veel vrijwilligers hebben een bijdrage geleverd aan het daadwerkelijk bellen van de leden.  
 
Petra Barelds heeft het initiatief genomen om in het kader van 10 jaar BNS Crisp twee goede doelen projecten 
te realiseren. Het Robijn Huijs in Meppel (uitgevoerd door Wilma Bonstra en Rita de Jager) en de privaat 
gefinancierde bed & breakfast van de eigenaren van het Thomashuis in De Krim (uitgevoerd door Jutta Junge, 
Mariët Hudepohl en Petra Barelds). Prachtige projecten waardoor BNS Crisp ook als maatschappelijk betrokken 
vereniging op de kaart is gezet. 

 
Communicatie en social media 
 
Ledennieuwsbrief en nieuwsbrief voor externen 
 
Vanaf 2019 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. 
Feedback hierop hebben we onder andere verkregen via de callcenter-actie. 
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. 
 
Website 
 
De website, die letterlijk de basis vormt voor de communicatie met de verschillende doelgroepen van BNS 
Crisp, krijgt een nieuwe meer actuele vorm met meer inhoudelijke en inspirerende achtergrondinformatie over 
het vak achter de login. De informatie moet beter toegankelijk zijn, leden moeten zichzelf beter kunnen 
profileren en consumenten moeten actief gebruik kunnen maken van de website. Tijdens de ALV van 26 juni 
2020 zal de ‘website nieuwe vorm’ worden getoond aan de leden. 
 
Social media 
 
BNS Crisp is in 2019 veel actiever geweest op social media (Facebook, Instagram, LinkedIn) aan de hand van 
een contentkalender. Hieronder staan de cijfers die van toepassing zijn op 2019. Ons social media team heeft 
een prachtige groei gerealiseerd.  
 
Facebook 
Januari 2019   856 volgers 
April 2019  914 volgers 
Juni 2019   929 volgers 
Augustus 2019   944 volgers 
September 2019  972 volgers 
Januari 2020   1005 volgers 
Groei 2019 %  17,5% 
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Welke berichten werkten het beste? 
 
Listen up @showup: bereik van 417. 
Trends Wonen360: bereik van 434. 
Bart Brugman via Wonen360: 430. 
Laatste hoogscorende bericht Marcelle Veldhuis: bereik 1400. 
vt wonen&design beurs aftermovie: bereik van 1100 nu gestegen naar bereik van 1700. 
Hubo 12 oktober: bereik van 927. 
Aankondiging vt wonen&design beurs: bereik van 1673.  
Zodra stylisten worden genoemd en getagt werkt het enorm goed. ‘Kans’ voor nieuwe website; 
noemen van portfolio’s bijvoorbeeld. Taggen werkt sowieso dus goed! 
 
Welke berichten werken minder? 

 
Aansporingen voor aanwezigheid etc. of vermelden van partners. 
 
Instagram 
Januari 2019   674 volgers 
April 2019   958 volgers 
Juni 2019   1062 volgers 
Augustus 2019   1147 volgers 
September 2019  1266 volgers 
Januari 2020  1475 volgers 
Groei 2019  218% 
 
Linkedin 
Januari 2019   195 volgers 
April 2019  324 volgers 
Juni 2019  352 volgers 
Augustus 2019   382 volgers 
September 2019  408 volgers 
Januari 2020  564 volgers 
Groei 2019  289%  
 
Naast bestaande leden bereikt BNS Crisp via de ingezette actieve houding op social media ook veel potentieel 
nieuwe leden, partners en consumenten (de klanten van onze leden). 
 
Externe nieuwsbrief (resultaat mailchimp) 
8% Your percentage of subscribers who are highly engaged and often open and click your emails.  
29% Sometimes. 
58% Your percentage of subscribers who are not very engaged and rarely open and click your emails. 
 
Nieuwsbrief leden (resultaat mailchimp) 
60% Your percentage of subscribers who are highly engaged and often open and click your emails.  
18% Your percentage of subscribers who are moderately engaged and sometimes open and click your emails. 
22% Your percentage of subscribers who are not very engaged and rarely open and click your emails. 
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Een externe publicatie 
 
Architecten Punt Interieur januari 2020. 
 
 

10 JAARPROFESSIONELE 
STYLISTEN IN DE HOOFDROL  
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We zijn nu écht van wal!  
BNS Crisp is dé beroepsvereniging voor de Nederlandse stylist in de domeinen particuliere en zakelijke 
interieurstyling, vastgoedstyling en groenstyling. Eind 2019 vierde de vereniging haar tienjarig jubileum. 
We spreken voorzitter Carin Frijters over het bereiken van deze mijlpaal, over de ontwikkeling van het 
vakgebied en over materialisering.  

TEKST MARIEKE POOL ■ FOTO’S BNS CRISP JARIG  

‘Op 22 november vierden we ons tienjarig bestaan. Een fantastische mijlpaal. Maar we zijn er nog niet! Sterker 
nog, oud-voorzitter Yvonne Kleber sprak in een van de interviews in het BNS Crisp jubileummagazine over een 
jong beroep: vanaf de jaren ’60 kwam modestyling langzaam op. Pas in de jaren ’90 wamen de eerste 
interieurstylisten in beeld. En ze heeft gelijk. Ik zie het ook terug in ons ledenbestand. Niet iedereen is in het vak 
te vatten en dat heeft alles te maken met het blurren en blenden met gerelateerde vakgebieden. Want wat is nu 
specifiek een interieurstylist? Het is al lang niet meer zo dat de stylist pas om de hoek komt als het ontwerp staat. 
Nee, steeds meer stylisten houden zich bijvoorbeeld ook bezig met het ontwikkelen van interieurelementen. Dat 
is zo’n inzicht dat ontstaat na tien jaar bezig zijn.’  

THEMA’S  

‘In dit nieuwe jaar hebben wij de volle focus op een aantal belangrijke thema’s. Duurzaamheid, dat is absoluut 
een blijver. Het is vandaag de dag een randvoorwaarde om daar kennis van te hebben. Smart living is ook een 
belangrijke. Want technologie kan ons leven écht gemakkelijker maken. En ook het samenspel van onze 
zintuigen en groen zijn belangrijke ontwikkelingen waar we niet meer omheen kunnen. Onze rol is ervoor 
zorgen dat onze leden op de hoogte zijn van deze belangrijke thema’s en om eventuele crossovers te 
benadrukken. Want duurzaamheid en smart living liggen minder ver uit elkaar dan je zou denken.’ 

  

 
 

OVER MATERIAAL  

‘Ik denk dat we het stadium waarin we een materiaal beoordeelden in de zin van mooi of lelijk achter ons hebben 
gelaten. Het moet vooral gaan over welke waarde je wilt toevoegen aan een project. De keuze voor materiaal is 
vaak het gevolg van een functionele manier van kijken. Voldoet het parket aan de belastbaarheid? Is het 
krasvast? Een stylist daarentegen, beredeneert niet vanuit het Programma van Eisen, maar vanuit het Programma 
van Emotie. Welke rol speelt het materiaal in de zintuigelijke interieurcirkel? Mijns inziens beginnen we met de 
gewenste uitstraling. Moet het huiselijk zijn? Of liever high tech? Het antwoord daarop moet worden vertaald in 
een stukje materialisering. Dan maak je écht een droominterieur voor jouw klant. Dus wat mij betreft is stap één 
het Programma van Emotie en kijken we daarna naar het Programma van Eisen. Ik durf zelfs te zeggen dat het 
functionele ondergeschikt is aan het esthetische, maar het moet uiteindelijk natuurlijk wel kloppen.’  
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KOFFIEAFVAL ALS GRONDSTOF  

‘Als je het hebt over duurzaamheid -om maar een thema uit te lichten- zijn er zoveel nieuwe materiaal-
ontwikkelingen. Inspireer jezelf. Ga naar Material District, bezoek materialen-bibliotheek Broeinest, ga naar de 
DDW en de Salone del Mobile in Milaan, breng jezelf op de hoogte van wat er te krijgen is. Samen met onze 
partner Decolegno organiseren wij voor onze leden informatieve bijeenkomsten over materialisering. Kom ook 
en maak kennis met ontwikkelingen als die van Atticus Durnell. Deze Engelse designer maakt meubels, tegels en 
aanrechtbladen van koffieresidu. Een machtige ontwikkeling. Het materiaal is heel licht en zorgt voor een 
positieve footprint. Weet je wat mij stoort? Het feit dat IKEA niet wordt gelinkt aan duurzaamheid. Terwijl als er 
één partij bezig is met duurzaamheid, dan is het IKEA met haar lampen van petflessen en matrassen van 
houtpulp. Samenvattend: wat betreft duurzaamheid zijn we binnen ons vak nu echt van wal. Dat bevestigt ook de 
organisatie van de eerste duurzame woonbeurs in Nederland.’  

‘Waar ik me over verbaas, is de minimale transparantie van leveranciers. Hoe kan het zijn dat leveranciers zich 
zo slecht ontsluiten als het gaat over duurzaamheid? De markt vraagt om die informatie! Daarom roep ik 
leveranciers op vanaf 2020 transparanter te worden en ons op te zoeken, wij staan ervoor open! En we geven het 
goede voorbeeld. Vanaf dit jaar vertelt interieurstylist Heidi Willems op onze website alles over duurzaamheid 
en interieur. Daarnaast delen we ook graag de verhalen van leveranciers. Dus aan de bedrijven die dit lezen: kom 
met ons in contact!’  

‘Het is vandaag de dag een randvoorwaarde om kennis te hebben van duurzaamheid.’  

  

   
 
FOTO ONDERSCHRIFTEN & CREDITS 1. Carin Frijters, voorzitter BNS Crisp | 2. Jelena Brillenburg Wurth ambassadeur BNS Crisp en 
interieurprofessional en Carla van de Puttelaar vakblad Kleur en Stijl| 3. (Van rechts naar links) de drie voorzitters van toen Marie-Gon, Yvonne 
Kleber en nu Carin Frijters onthullen het BNS Crisp jubileum magboek | 4. Floor Kleyne, hair obsessed individual en haarstylist | 5. Bladengoeroe 
Mary Hessing van WOTH en Residence | 6. Trendbijdrage door interieurstylist Heidi Willems BNS Crisp jubileum magboek. Foto’s in BNS jubileum 
magboek (P.58) gemaakt door Sonja Velda en Nicole Minneboo.  
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Financieel jaarverslag 2019   

Om te voldoen aan de regels van de overheid en het professionaliseren van de vereniging heeft Johan Arends 
van Van Ree Accountants uit Barnelveld voor 2019 een samenstelverklaring opgemaakt. De accountant 
controleert op de rechtvaardigheid van ons financiële beleid. Hoewel het niet verplicht is, creëren we graag 
meer openheid op het financiële vlak. Dit doen we door leden te vragen zitting te nemen in de kascommissie. 
Dit jaar hebben Mirjam Smakman-Mendes en Marca van der Veek-Hulsebosch deze taak op zich genomen. De 
kascommissie controleert op de doelmatigheid van ons financiële beleid. 
De verklaringen van de kascommissie en de accountant zijn bijgevoegd. 
 
De rechtbank in Gelderland heeft BNS Crisp in het gelijk gesteld bij de aangegane procedure over de grondslag 
voor onze aanslag Vennootschapsbelasting over voorgaande jaren. De belastingdienst kon zich hier niet in 
vinden en heeft hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak. Het gerechtshof in Arnhem-Leeuwarden 
heeft de belastingdienst in het gelijk gesteld door de uitspraak van de Rechtbank Gelderland te vernietigen. 
Op 23 april 2020 is Arjan van der Bok van Van Ree Accountants samen met De Bont Advocaten in cassatie 
gegaan bij de Hoge Raad. Vol belangstelling wachten we deze uitspraak nog af. 
 
Het financieel jaarverslag bestaat uit drie delen: de exploitatierekening over 2019, de balans per 31 december 
2019 en de begroting voor het jaar 2020. De exploitatierekening geeft een overzicht van de baten en lasten van 
BNS Crisp over de periode van 1 januari t/m 31 december 2019 en is een financiële samenvatting van het 
resultaat. De exploitatierekening over 2019 sluit met een negatief resultaat van € 40.408,-. Een lager resultaat 
dan begroot. Hieronder wordt een aantal financiële consequenties nader uitgelegd. 
 
Inleiding 
 
Door de (anticyclische) investering, zoals het investeren in de uitbreiding van de domeinen, het aantrekken van 
een partner coördinator, een social media medewerker, meer uren van teamleden en externen t.b.v. het 
organiseren van het jubileum event en het magboek en het ontwikkelen van een nieuwe website, was er in de 
begroting van 2019 rekening gehouden met een negatief resultaat € 35.897,-. Hier is in de vorige ALV positief 
op gestemd door de leden. 
 
Aanmelden en opzeggen leden 
 
Wij hebben in 2019 maar liefst 110 nieuwe leden mogen verwelkomen echter synchroon 87 leden zien 
vertrekken. Concreet betekent dit een ledengroei in absolute aantallen, echter er is synchroon een 
verschuiving te zien in de gemiddelde ledenprijs van € 92,- exclusief btw (dit was per 1 januari 2019 € 320,- en 
per 31 december 2019 € 228,-). Dit is te wijten aan een grotere groei in student- en basisleden en een relatief 
groot aandeel van vertrekkende volledige leden. 
 
Partnerschappen bedrijven, Blauwe Gids en Blauwe Maandag 
 
Naast leden zijn ook de partners belangrijk voor BNS Crisp. Door in 2019 een differentiatie in de 
partnerschappen aan te brengen (brons, zilver en goud), de deelnemers van het jubileum magboek, die nog 
geen partner waren, te benaderen is een mooie groei ontstaan van € 4.664,-.  Van dit totaal behoort € 1.989,- 
toe aan de 16 nieuwe brons partners en € 2.675,- aan de eerste twee gouden partners die we in 2019 hebben 
verwelkomd. Daarnaast zijn er in 2019  negen partners vertrokken.  
  
Naast de jaarlijkse Blauwe Maandag, dé BNS Crisp bedrijvenmarkt, zorgen de structurele inzet van een partner 
coördinator en het bereik dat BNS Crisp inmiddels heeft via alle social mediakanalen duidelijk voor de aandacht 
van bedrijven en de gerealiseerde groei. Het aanstellen van een partner coördinator op structurele basis brengt 
vanzelfsprekend extra kosten met zich mee. De conclusie is wel dat dit een lonende investering is voor BNS 
Crisp.  
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Financiële ondersteuning Inretail  
 
BNS Crisp maakt gebruik van Inretail als partner voor het verzorgen van de administratie. Door het vroegtijdige 
vertrek van Claudia Leertouwer (voormalig penningmeester) is de intentie die het bestuur had om op zoek te 
gaan naar een meer betaalbaar alternatief voor het verzorgen van de administratie in 2019 helaas niet verder 
geëffectueerd. Dit staat nu zeer hoog op de prioriteitenlijst voor 2020.  
 
Het vroegtijdige vertrek van Claudia Leertouwer heeft er tegelijkertijd voor gezorgd dat een deel van de 
bestuursvacatie is vrijgevallen en er een nieuwe penningmeester ad interim is aangesteld. 
 
De daadwerkelijke uitgaven voor de administratieve ondersteuning, die is opgebouwd uit financiële- en 
ledenadministratie, van Inretail waren in 2018 € 5.830,- en begroot voor 2019 op € 2.000,- vanwege de intentie 
om de boekhouding goedkoper onder te brengen. Hiervoor is in 2019 een Exact boekhoudpakket aangeschaft. 
Kijken we naar deze post in 2019 dan zien wij daar een bedrag van € 8.760,- staan. Dit betekent een toename 
van € 2.930,- ten opzichte van 2018.  
 
De verklaring van deze specifieke extra hoge Inretail kosten in 2019: 
 
1. Door de toename van alle wijzigingen in de ledenadministratie, zoals inschrijvingen (110) en opzeggingen 
(87) van leden, naw-mutaties, rekeningnummer mutaties, emailwijzigingen, wijzigen bedrijfsnaam, etc. Een 
jaarlijks terugkerend bedrag, alleen in 2019 hoger dan we gewend waren.               
                                                                                                                                                                       
2. Het aantal factureringen en creditfacturen (leden door leden actie) naar onze leden, partners, het 
daadwerkelijk uitbetalen van facturen aan derden, het beheren en herinneringen versturen bij openstaande 
facturen van leden en partners en het verstrekken van de financiële resultaten en overzichten. Ook hoger t.o.v. 
voorgaande jaren.                
                                                                                                                                                                                 
3. Na een positieve stemming van de leden tijdens de ALV van 3 juni 2019, hebben we er voor gekozen de 
ledenadministratie niet meer per kalender jaar te laten lopen, maar 1 jaar na ingangsdatum. Dit heeft, achteraf 
gezien, heel veel extra kosten met zich meegebracht en was geen verstandige beslissing. 
 
Domeinen en ambassadeurs 
 
Na instemming door de leden tijdens de ALV in december 2018 om invulling te gaan geven aan de twee nieuwe 
domeinen. Naast de bestaande domeinen, interieurstyling particulier en vastgoed, te weten interieurstyling 
zakelijk en groenstyling, zijn we gedurende het jaar gestart met de werving van ambassadeurs. Iedere 
ambassadeur heeft bij aanstelling een groeidoelstelling mee gekregen. Een ambassadeur op basis van 4 uur per 
week had een groeidoelstelling van 50 leden in het betreffende domein op jaarbasis. Gedurende het jaar werd 
duidelijk dat deze doelstellingen niet gehaald zouden worden en is er besloten om de ingezette koers bij te 
stellen. En verder te gaan met ambassadeurs zonder reguliere kostenvergoeding maar op meer vrijwillige basis 
in estafettevorm. Deze vroegtijdige keuze heeft ertoe geleid dat er in 2019 ten opzichte van de begroting          
€ 8.613,- is bespaard. 
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10-jarig jubileum ticketverkoop 
  
Wat in deze jaarrekening uitleg behoeft is de post € 5.488,- onder deze noemer. Dit betreft de ticketverkoop 
voor het 10-jarig jubileumfeest. Om een feest van dit formaat te kunnen neerzetten is ervoor gekozen om 
naast onze eigen leden, ook niet leden en partners de mogelijkheid te bieden aanwezig te zijn.  
In overleg met de accountant is besloten om dit onder de noemer ‘commerciële opdrachten’ te boeken 
waardoor dit een fiscaal voordeel oplevert voor onze vereniging. 
 
De post overige € 7.023,- is opgebouwd uit inkomsten uit events. Waar wij naast leden ook niet leden tegen 
een hoger tickettarief verwelkomen om hen zo kennis te laten maken met ons netwerk en de mogelijkheden. 
 
Jubileumboek en –feest 
 
De financiële weergave van de jubileumkosten verdient mogelijk de nodige uitleg. In de begroting van 2019 is 
een bedrag opgenomen ad € 5.350,-. In deze begroting is niet de bestemmingsreserve voor het jubileumjaar ad 
€ 11.862,- opgenomen die echter wel tijdens de ALV van 3 juni 2019 goed bevonden is door een positieve 
stemming door de leden. Aangezien het hier op dat moment gaat om een bestemmings-reservering mag deze 
reservering pas aan het eind van het nettoresultaat worden meegenomen. Uiteraard is er gedurende het 
project een subbegroting gemaakt om zo de inkomsten en de uitgaven goed te kunnen monitoren. Gaan we uit 
van een bestemmingsreserve voor het jubileumevent ad € 11.862,- en een ticketverkoop van € 5.488,- voegen 
we hier de losse tickets via factuur achteraf ad € 735,- aan toe dan is het eindresultaat van dit jubileumevent    
€ 5.525,-. Dit betekent € 175,- hoger dan de begroting. 
 
Voor het maken van het magboek is een behoorlijke investering gedaan. De inzet en extra uren van teamleden, 
de realisatie door een bureau, maar ook het ‘invliegen’ van één van onze leden om de coördinerende rol te 
vervullen. Het magboek is een prachtig visitekaartje geworden waarin alle leden worden genoemd. 
Tegelijkertijd hebben wij ruim 2.000 exemplaren, na verspreiding ervan onder leden en partners, van het 
jubileum magboek ter beschikking. Deze zijn de komende jaren in te zetten als professioneel promotie-
materiaal voor onze beroepsvereniging. Zie dit als een voorraad waar een behoorlijke waarde tegenover staat. 
 
Opdrachten in het veld en andere projecten 
 
Commerciële opdrachten worden niet begroot. Simpelweg omdat je als vereniging vooraf niet kunt overzien of 
en in welke hoeveelheid die er zullen zijn. Bovendien is dit niet een primaire taak van BNS Crisp. Op het 
moment dat wij een vraag uit de markt krijgen van een landelijke partij doen wij uiteraard ons uiterste best 
hierop in te spelen. Het opvolgen van een dergelijke vraag vergt veel inzet in tijd en uren en is dus een 
investering voor BNS Crisp. Door het team, maar ook door leden die voor een bepaald project ‘invliegen’, 
kunnen dan tegen betaling extra uren worden gemaakt. 
 
Website 
 
Ook voor de ontwikkeling van de website geldt dat er sprake was van een bestemmings-reserve ad € 10.601,- 
waar tijdens de ALV van 3 juni 2019 positief op is gereageerd en gestemd door onze leden. Voor het reguliere 
onderhoud aan de bestaande website was in 2019 € 2.000,- opgenomen. Door de bestemmingsreserve ad  
€ 10.601,- en het bedrag ad € 2.000,- uit de begroting bij elkaar op te tellen, is het resultaat niet € 10.090,- 
negatief maar is er sprake van een positief resultaat ad € 511,-.  
 
Communicatie en social media 
 
Ook het aanstellen van een social media medewerker op structurele basis brengt vanzelfsprekend extra kosten 
met zich mee. Het gevolg is dat BNS Crisp professioneel aanwezig is op de social mediakanalen a.d.h.v. een 
contentkalender. De groei in de kanalen is zeer goed te duiden echter de directe financiële opbrengst daaren-
tegen is moeilijk te meten, maar in deze tijd is het een belangrijke en onontkoombare ‘investering’. De 
communicatiekosten ad € 5.401,- zijn hierdoor wel t.o.v. de begroting met € 2.901,- hoger uitgepakt dan 
aanvankelijk gedacht en de conclusie is daar in de toekomst nog beter op te sturen. Daarom is eind 2019 
besloten dat, in het kader van bezuinigen, de social media medewerker 1 uur per week en de bestuurs- en 
teamleden allemaal per week 2 uren inleveren. 
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Mailchimp 
 
Om het jubileumjaar en de nieuwe initiatieven extra onder de aandacht te brengen, zijn er in 2019 meer 
nieuwsbrieven verzonden. Omdat we ook gekozen hebben voor verzending aan onderwijs en partners hebben 
we de gratis mogelijkheden voor mailchimp overschreden en hebben we in 2019 te maken met extra kosten.  
 
Homebase 
 
Het afronden van de onderbouwing van dit financiële jaarverslag met een gunstige ontwikkeling. Het 
huurcontract van de Homebase liep af. In 2019 hadden wij dus de gelegenheid om te onderzoeken of het zinvol 
was om buiten De Woonindustrie te kijken naar een andere locatie. Daarbij is zelfs ter sprake gekomen om te 
werken zonder Homebase en te kiezen voor een steeds wisselende locatie. Echter ook dit kent voor- en 
nadelen, ook voor de leden. Er is dan ook na uitgebreid overleg met De Woonindustrie besloten om onze 
huidige Homebase te behouden. Het bestaande contract kende een vaste huur component ad € 7.901,28 per 
jaar en een barterwaarde ad € 6.440, - per jaar (voor het twee keer per jaar bouwen van diverse podia in DWI). 
BNS Crisp mocht hiervoor gedurende het jaar gebruik maken van twee ruimtes, te weten Homebase 1 en 
Homebase 2, en een gemeenschappelijke keuken die gedeeld werd met NIA Academie.  
 
Het nieuwe contract voorziet alleen in het gebruik van Homebase 1 en een eigen keuken. Hier betalen wij op 
jaarbasis € 3.190,- voor. Aangezien dit nieuwe contract per 1 september 2019 is ingegaan voor een periode van 
3 jaar is dit slechts gedeeltelijk terug te zien in het resultaat. We hebben ruimte ingeleverd, maar duidelijk is 
dat we hier een enorme jaarlijkse besparing mee hebben bereikt. 
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Exploitatierekening BNS Crisp 2019        

      

lidmaatschap 
tarief 2019 

 
  

per domein totaal 
nieuwe 
leden 
2019 

Verschil 

Basis huidige ledenbestand tegen nieuw lidmaatschaptarief:            
Leden student 11 € 125  5% 3 8 46 39 
Leden basis en docenten 57 € 275  20% 10 30 31 1 

Leden volledig 206 € 345  75% 38 113 31 -82 

Vriend van  3 € 75        2 2 

leden per 1-1-2019 277 € 88.345      150 110   

Vrijstelling bestuur&bureau   € 2.760            

  Realisatie 2019  Begroting 2019   Verschil 

Opbrengsten                
Lidmaatschappen           

99.412  
         

103.135        
3.723-   

Blauwe Gids / Partnerschappen                
2.871    

 Blauwe gids   11.259           
8.850          

 Blauwe maandag    
5.020           

5.000          

            
16.721  

           
13.850        

Commerciële opdrachten                

 VT wonen&designbeurs en 
Hubo 

 44.592               

 tickets jubileum via eventbrite    
5.488               

            
50.080  

         
50.080    

Overigen             
7.023  

           
7.023    

Rente   
               
10         

         
10    

Totale opbrengsten       
173.247  

      
116.985         

56.262  
                 
Kosten                
Bestuur en ondersteuning                
 Bestuur en team  

78.494    
     

77.194          
1.300-   

 Vacatie bestuur    
5.591           

6.300             
709    

 Administratiekosten                
 verzekering 

Bestuursaansprakelijkheids 
      
652             

800             
148    

 Boekhouding/overdracht    
8.760          

2.000          
6.760-   

 Vrijstelling contributie    
5.483          

3.500          
1.983-   

 Accountant 
   
2.500     

     
3.550      

    
1.050    
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 Commissiekosten       
425          

2.000          
1.575    

 
Advies en ondersteuning derden         -               

750             
750    

 
Onvoorzien         -               

589             
589    

 
 

 
17.820    

     
13.189          

4.631-   

    
      
101.904     

        
96.683      

       
5.221- 

Kosten commerciële opdrachten                
 vergoeding stylisten  40.070             

40.070-   

 Bemiddeling en ondersteuning 
      
244           

       
244-   

 Domeinen  10.587     19200            
8.613    

    
        
50.900     

        
19.200      

     
31.700- 

Kosten Blauwe Gids / 
Partnerschappen                
 Blauwe gids    

4.356           
4.500             

144    

 Blauwe maandag 
   
2.719     

      
5.000      

    
2.281    

    
          
7.076     

          
9.500      

       
2.424  

Ledenbijeenkomst en promotie                
 Jubileumkosten  23.610     5350         

18.260-   

 Beurzen, evenementen en ALV 
   
7.527     9150     

    
1.623    

    
        
31.137     

        
14.500      

     
16.637- 

Organisatiekosten                
 Website  12.090           

2.000        
10.090-   

 Bureaukosten                

 Kantoorkosten 
   
1.337     500     

          
837-   

 Communicatie en promotie    
5.401          

2.500            
2.901-   

 Representatiekosten 
   
1.815     

     
1.500      

          
315-   

  
   

8.553     4500     
    
4.053-   

 Homebase    
2.766  

   6000         
3.234    

 Bankkosten 
   
1.026     500     

       
526-   

 Afboeking Debiteuren 
     -
354           

       
354    

 Keurmerk -1.262          
    
1.262    

 Overige kosten 
      
921                -        

       
921-   
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23.740     

        
13.000      

     
10.740- 

    
    
214.759     

   
152.883      

   
61.876- 

Resultaat uit gewone activiteiten   
        
41.512-    

       
35.898-     

           
5.614- 

Financiële baten en lasten   
                
-       

               
-          

Resultaat na incidentele baten en 
lasten   

        
41.512-    

       
35.898-     

       
5.614- 

Belastingen   
          
1.104           

       
1.104  

Netto resultaat   
        
40.408-    

       
35.898-     

       
4.510- 

                 
Resultaatbestemming                
Overige reserve   -17.945          - 
Bestemmingsreserve Website   -10601          10601 
Bestemmingsreserve 10 jarig 
Jubileum   -11862          11862 

    -40.408          22463 

 
 
 
Balans per 31 december 2019     

 Balans 31-12-2019 Balans 31-12-2018 
ACTIVA          
Vlottende activa         
Vorderingen          
Debiteuren   2.193   3.658   
Overige vorderingen en overlopende activa  6.970   11.032   

   9.163   14.690 

         
Liquide middelen     113.137   145.118 

         
Totaal activa   122.300   159.808 

         

         
 
PASSIVA  
 

        

         
Eigen vermogen         
Kapitaal 119.045   96582   
Resultaat boekjaar -40.408   22463   
Overige reserves    78.637   119.045 
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Kortlopende schulden  
 

        
Crediteuren 17.620   16.961   
Belastingen en premies sociale verzekeringen  1.975   3.080   
Overige schulden en overlopende passiva  24.068   20.722   

   43.663   40.763 

         
Totaal passiva   122.300   159.808 

 
De balans per 31 december 2019 
De balans laat zien hoe de vereniging er per die datum financieel voorstaat en geeft de financiële waarde van 
de vereniging weer. Ter vergelijking is in de tweede kolom de balans per 31 december 2018 weergegeven. Het 
eigen vermogen van de vereniging bedraagt per 31 december 2019 € 78.637,-. 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 investeringen 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.  

 
De begroting 
 
Contributie 2020 
De contributie over 2020 is reeds vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering op 3 juni 2019.  
Lidmaatschapsbedragen 2020: 
 

Leden student € 125,00 
Leden basis € 275,00 
Leden volledig € 345,00 
Vriend van €  75,00 

 
Toelichting op de begroting 
 
Een begroting vertaalt de plannen van de vereniging in cijfers. In de begroting is gewerkt met ronde bedragen 
om deze zo leesbaar mogelijk te houden. De begroting dient gelezen te worden van links naar rechts (per 
kolom) van boven naar beneden. 
 
Het opnemen van een commerciële activiteit, te weten de Karwei pilot, in de begroting van 2020 was ten tijde 
van het maken van de definitieve begroting van 2020 een bewuste keus, omdat we begin januari een GO 
kregen om deze pilot te starten in het eerste weekend van april. Helaas kregen we in maart te maken met het 
Corona virus waardoor deze pilot van 4 maanden vooralsnog is uitgesteld naar september 2020.  
 
De kosten voor marketing, communicatie & promotie, evenementen, organisatiekosten en overige zijn 
conform de resultaten van de afgelopen jaren waarmee we gewenste resultaten behaald hebben. 
 
De kosten voor de website zijn in 2020 hoger begroot dan andere jaren i.v.m. de realisatie van de nieuwe 
website (de volgende fase). 
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Begroting BNS Crisp 2020               

                

   Begroting 2020    Realisatie 2019    Begroting 2019  

Opbrengsten               

                
Lidmaatschappen       98.900         99.412       103.135  
Blauwe Gids / Partnerschappen       27.085         16.721         13.850  
Commerciële opdrachten            50.080       

 Project Karwei pilot     160.875            

 Hubo               

 Projectbegeleiding         8.840            
Overigen              7.023       
Rente                   10       
Totale opbrengsten     295.700       173.246       116.985  

                
Kosten               
Bestuur en ondersteuning               

 Bestuursvacatie         6.300        23.410        19.489    

 Bestuur en ondersteuning       69.629        78.494        77.194    

 Administratiekosten       11.850              

        87.779       101.904         96.683  
Commerciële opdrachten               

 Project karwei pilot       146.250              

 Hubo               

 Vergoeding stylisten VTW&db           40.070         

 Projectbegeleiding karwei         3.400        10.587        19.200    

 Bemiddeling/ondersteuning projecten         5.000             244         

      154.650         50.901         19.200  
Blauwe gids /partnerschappen        10.478           7.076         10.150  
Ledenbijeenkomst en promotie               

 Jubileumkosten           23.610     

     
13.000    

 Beurzen, evenementen en ALV         5.250          7.527     
        
5.350    

          5.250         31.137         18.350  
Organisatiekosten               

 Website         4.625        12.090          2.000    

 Bureaukosten               

 Kantoorkosten         4.061     
        
1.337         

 Communicatie en promotie         5.000     
        
5.401          2.500    

 Representatiekosten      
        
1.815          2.000    

 Homebase 
            
3.190          2.766         
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0-1 jaar
8%

1-3 jaar
13%

3-5 jaar
12%

5-10 jaar
32%

10 jaar of 
langer
35%

Fulltime
55%

Deeltijd
20%

Nog een 
baan 

ernaast
25%

 Bankkosten 
                 
500          1.026         

 Overige kosten         2.000             921         

        19.376         23.740           8.500  

      277.533       214.758       152.883  

Resultaat uit gewone activiteiten       18.167     
    
41.512-       35.898- 

Financiële baten en lasten              -                   -                  -    
Resultaat na incidentele baten en 
lasten       18.167     

    
41.512-       35.898- 

Belastingen              -             1.104                -    

Netto resultaat   
    
18.167     

    
40.408-    

   
35.898- 

 
Feedback van onze leden 
 
Als bijzondere activiteit hebben wij in 2019 al onze leden gebeld met een team van vrijwilligers. Het doel was 
om aan de hand van relevante vragen feedback te halen bij onze leden en minder actieve leden meer te 
betrekken bij de beroepsvereniging en alles wat er wordt georganiseerd. 
 
Samenvatting BNS Crisp Callcenter 
We hebben in totaal 227 leden gesproken, veel dank voor jullie feedback! 
Hieronder hebben we een aantal grafieken opgenomen, deze geven een mooi inzicht.  
Voor het volledige verslag verwijzen wij naar de website (achter de login). 
 
1. Hoe noem je jezelf? (gebaseerd op waar je  de meeste opdrachten van hebt) (224 antwoorden) 

48,2 %  Interieurstylist    
46,4 %  Interieurontwerper 
14,3 %  Vastgoedstylist 
4,9   %  Retailstylist 
1,8   %  Eventstylist 
1,3   %  Interieurvormgever 
1,3   %  Interieuradviseur 
0,9   %  Verkoopstylist 
0,9   %  Interieurdesigner 
0,9   %  Stylist 
0,9   %  Interieurarchitect 
0,9   %  Fotograaf en stylist 
0,9   %  Situatie adviseur 

 
2. Hoe lang oefen je het vak al uit?   3. Werk je fulltime of heb je er nog een baan naast? 
     (223 antwoorden)        (222 antwoorden) 
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Ja
18%

Nee
82%

Ja, graag
17%

Incidenteel
27%

Nee, voorlopig niet
56%

Ja
61%

Nee
39%

4. Voel je je betrokken bij de vereniging? Zo ja, op welke manier?   
     (221 antwoorden)    (144 antwoorden) 

 
57,6 %  Door deelname aan powersessies, 

bedrijfsbezoeken etc. 
56,9 %  Door deelname aan events 
17,4 %  Als vrijwilliger 
4,2   %  Als tafelhoofd 
1,4   %  Tafelhoofd geweest 
1,4   %  Deelnemer aan tafels 
1,4   %  Lid sinds de start 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ben je actief bij de vereniging, bijvoorbeeld als vrijwilliger?  
     (220 antwoorden) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo ja, op welke manier? (48 antwoorden) 
39,6 %  Als vrijwilliger   
14,6 %  Als tafelhoofd 
 
Zo nee, zou je actief willen zijn voor de vereniging en mogen we je daarvoor benaderen?  
(195 antwoorden) 
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Ja
73%

Nee
4%

Misschien
23%

Ja
58%

Nee
16%

Misschien
26%

Ja
61%

Nee
39%

6. Vind je het leuk om naar een van onze activiteiten te komen? (218 antwoorden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Wanneer je komt, zou je het dan leuk vinden om een vakgenoot mee te nemen, om zo kennis te maken met 
de vereniging? (216 antwoorden) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Wist je dat er een leden door leden korting is? Voor ieder aangebracht lid, gaat er €25,- van je contributie 
af. (218 antwoorden) 
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97 (45%)

197 (91%)

61 (28%)

145 (67%)

91 (42%)

81 (37%)

48 (22%)

4 (2%)

12 (6%)

0 50 100 150 200 250

Website
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9. Welke communicatiekanalen van BNS Crisp volg je actief? (217 antwoorden) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Welk kanaal heeft je voorkeur? (210 antwoorden) 
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Ja
53%

Nee
47%

11. Heb je wel eens een BNS Crisp tafel bezocht? (215 antwoorden) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verdere tekst en uitleg is te vinden op de BNS Crisp website. We gaan 2020 gebruiken om de actiepunten die 
uit de callcenter actie naar voren zijn gekomen verder vorm te geven. Het is de bedoeling eens per twee jaar 
deze feedback ronde te houden onder de leden. 

 
Activiteiten 2019 
 
Een greep uit de door BNS Crisp georganiseerde activiteiten in 2019: 
 
* Een interieurpowersessie van Adinda Keizer. Een ondernemerstraining voor stylisten; van gratis advies 

naar betaalde opdracht.  
* Hubo workshops in zes winkels als pilot. Onze leden gaven een workshop ‘moodboard maken’. 
* We waren aanwezig met een stand bij ShowUP in Amsterdam in samenwerking met Meubel+. 
* Stylistendag met o.a. keynote spreker, Aafje Nijman op 12 februari met onder andere workshops over 

social media en flatlay fotografie. 
* Kaartjes met korting voor onze leden tijdens Frame Lab in Amsterdam. Heel geschikt voor de meer 

ervaren en/of zakelijke stylist met meer vlieguren. 
* Een vastgoedpowersessie; een presentatie van Frans Kofflard over wereldwijd lopende trends en 

ontwikkelingen in de vastgoedbranche. 
* De jaarlijkse Blauwe Maandag op 11 maart; 28 bedrijven deden mee en ca. 80 stylisten waren 

aanwezig. Als gastspreker hadden we Robert Schellekens van Vestingh Paint & Craft. 
* De eerste ‘onderwijsmiddag’ het intensiveren van de samenwerking met het onderwijs; docenten en 

beleidsmakers. 
* Een gratis webinar voor onze leden over personal branding, gegeven door Alexandra Calmero. 
* Bedrijfsbezoek bij Plaisier Interieur in Rotterdam met een lezing van Roderick Vos en Vitra Nederland. 
* In het kader van een groenpowersessie waren we te gast bij VDE plant in Woubrugge met als thema 

de effecten van groen in je leefomgeving (30 leden waren aanwezig). 
* Een interieurpowersessie over verlichting bij Nexxt Lighting. 
* Een bedrijfsbezoek en rondleiding bij Zuiver (het nieuwe internationale hoofdkantoor in Westzaan) en 

een lezing van Hilde Francq. Mede georganiseerd door het Nederlands Interieur Instituut. 
* Tijdens de ALV op 3 juni was Mina El Fazazi (ambassadeur Maison&Objet) als gastspreker. Plus Iris 

Havekes en Janneke van de Haterd met een trendpresentatie over Milaan 2019. Tijdens deze ALV 
hebben we afscheid genomen van Claudia Leertouwer als penningmeester.  
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* Design District in Rotterdam; een trendlezing over Milaan door Jelena Brillenburg Wurth. Plus een 
toelichting op een gezamenlijke collectie wand- en vloerdecoratie door MondiArt. 

* De tweede stylistendag was in september met als keynote spreker Monique van der Reijden. 
* We waren aanwezig bij Incoda in Gorinchem, Carin Frijters en Jelena Brillenburg Wurth waren de 

sprekers.  
* Binnen het domein interieurstyling zakelijk was er bij het Awarehouse van Interface in Scherpenzeel 

een bijeenkomst georganiseerd over ‘zintuigelijke beleving creëren’. 
* In oktober waren we wederom met een groot adviesplein aanwezig op de vt wonen&design beurs. 
* Tijdens Dutch Design Week in Eindhoven is er voor onze leden een tour gemaakt door Monique 

Tielemans met een route langs alle highlights. Bij MondiArt werden we ontvangen tijdens een 
ontbijtsessie. 

* Op 22 november hebben we met heel veel leden ons 10-jarig bestaan gevierd! 
  
 
Ontwikkeling partners 2019 
 
In 2019 zijn de volgende bedrijven toegevoegd aan de Blauwe Gids: Cloud Garden, Floorify, Gordijnen.nl, Kunst 
& Licht & Glas, Misura tailor made rugs, MondiArt, Nibo Stone, Oracdecor, Orangerie Bijleveld, Perida design, 
Van Haaren Woninginrichting, Van Waay Interieurs, Bedrijven die zeer welkom zijn en graag een stukje 
samenwerking willen opbouwen met BNS Crisp stylisten. 
 
 
Thema’s Tafels 2019 
 
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 2019 weer per regio aan de slag gegaan met interessante thema’s:  

- Visualiseren van je persoonlijke doelen; je strategie voor komend jaar. 
- De toekomst van het vak en triggerende vragen in dit kader. 
- Hoe pak jij het zakelijk aan en wat lever je op, van intake tot factuur. 

De tafels worden als waardevol gezien onder de BNS Crisp leden. 
Tijdens de evaluatie met de tafelhoofden eind 2019 is bepaald dat we in 2020 steeds meer contacten gaan 
leggen met bedrijven in de verschillende regio’s.  
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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 3 juni 2019 (apart pdf-document). 
 


