


BVE-PLATFORM INFORMATIEVOORZIENING
EDE

SAMENVATTING VEREFFENING FINANCIEEL VERSLAG
(in euro's)

1. Liquide middelen volgens jaarrekening 2009 159.428

2. Afwikeling vorderingen en schulden
Ontvangsten debiteuren en vordering per 31 december 2009 38.385
Betalingen crediteuren en kortlopende schulden per 31 december 2009 -246.423

-208.038
Ontvangsten SDGI in liquidatie 405.449
Betalingen aan saMBO-ICT -243.904

161.545
3. Betaalde kosten en ontvangen baten

a) exploitatie-uitgaven van 1 januari 2010 tot en met 16 november 2010
Opbrengst detachering 1.500
Personeelskosten -4.268
Huisvestingskosten -2.158
Assurantien, beheer en administatie -8.103
Dienstverlening SDGI -86.491
Algemene kosten -15.753
Financielebaten 16.539

-98.734
b) kosten vereffening vanaf 16 november 2010 -13.314

Liquide middelen per 16 maart 2017 887

4. Nogte betalen
Afsluiting/verantwoording -215
Bankkosten -67
Opslag- en bewaring administratie -605

-887

5. Saldo liquide middelen na afwikkeling 0



Toelichting op de Samenvatting vereffening financieel verslag

In hun vergadering van 13 oktober 2010 hebben de leden van het BVE-Platform
Informatievoorziening ( "de vereniging") besloten de vereniging te ontbinden. Conform artikel
14 lid 2 van de statuten is de vereniging blijven voortbestaan om het vermogen te vereffenen.

Conform de opdracht van het bestuur, vastgelegd in een memo van 16 september 2010, hebben
de vereffenaars:

De debiteuren en overige vorderingen geïncasseerd;
Toelichting: De belangrijkste vordering betrof de vordering op SDGI, vastgelegd in een
notariële akte van schuldbekentenis. Hiervan is in termijnen, als onderdeel van de
vereffening van SDGI, € 405.449 geïncasseerd. De jaarrekeningen en slotverantwoording
van de vereffenaars van SDGI sluiten aan met bovengenoemd bedrag. Van debiteuren en
overige vorderingen is € 38.385 ontvangen.

Crediteuren en overige schulden betaald;
Toelichting: Gedurende de eerste negen maanden van 2010 heeft SDGI, onder meer nog
de administratie gevoerd van de vereniging. Op dit vlak is er derhalve continuïteit
geweest en alle gelegenheid om de crediteuren voor een totaalbedrag van € 246.423 te
voldoen. Tevens zijn in voornoemde negen maanden de reguliere exploitatielasten
voldaan, per saldo voor € 98.734.
De grootste schuld betrof de terug te betalen strategiegelden aan de leden. De
vereffenaars hebben - na consultatie van de leden van het BVE-Platform
informatievoorziening, afgezien van terugbetaling van de strategiegelden. De
belangrijkste afweging hierbij was dat het in verhouding ging om kleine bedragen,
variërend van ongeveer € 1.000 (kleine instelling) tot € 9.000 (groot ROC). In plaats
daarvan is voorgesteld het saldo van de vereffening te betalen aan de opvolger van het
BVE-Platform, zijnde saMBO-ICT. De leden hebben hier mee ingestemd. Aan saMBO
ICT is in totaal € 243.904 overgemaakt.

De kosten van de vereffening voldaan;
Toelichting: De vereffenaars hebben zich, nadat SDGI haar dienstverlening had stopgezet
omdat zij was opgehouden te bestaan, laten bijstaan door Baker Tilly Berk N.V .. De
kosten van hun werkzaamheden, voor administratieve ondersteuning, het doen van
aangiften en het maken van een samenstellingsopdracht bij deze verantwoording,
bedroegen in de periode 2011 tot en met 2017 in totaal € 10.039. De overige kosten van
vereffening bedroegen € 3.275 (o.a. afboeking oude BTW-vordering).

Het saldo van de liquide middelen per 16 maart 2017 bedraagt €887.
Dit bedrag zal worden aangewend voor een aantal nog te betalen kosten, zoals in de
verantwoording gespecificeerd.



Op grond van bovenstaande toelichting, de "Samenvatting vereffening financieel verslag" en de
bijgevoegde samenstellingsverklaring van Baker Tilly Berk N.V. verzoeken wij de leden van het
BVE-Platform Informatievoorziening ons décharge te verlenen.

Paula Sukel Ed van den Berg Paul Thijssen
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