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1. Inleiding 
Vereniging Humanistisch Verbond, statutair gevestigd in Utrecht, 
is een levensbeschouwelijke vereniging. Op 31 december 2013 
heeft de vereniging 13.105 leden, 38 afdelingen en 3 lokale 
ledeninitiatieven. 348 leden zijn aangesloten bij Jong HV, de 
jongerengroep in de vereniging.

Gelieerde en verbonden partijen
In de jaarverslaggeving van de Vereniging Humanistisch  
Verbond is opgenomen de samengevoegde jaarrekening van 
de Vereniging Humanistisch Verbond, de Stichting Steunfonds 
Humanisme en de Stichting Vrienden van het Humanistisch 
Verbond afdeling Haaglanden. Eveneens is opgenomen de 
enkelvoudige jaarrekening van de Vereniging Humanistisch 
Verbond. 
In een separate bijlage wordt de enkelvoudige jaarrekening 
weergegeven van de Stichting Steunfonds Humanisme. Op 
deze enkelvoudige cijfers van de Stichting Steunfonds Huma-
nisme is geen accountantscontrole toegepast. In het hoofdstuk 
Algemene toelichting en grondslagen voor waardering (pagina 28 
van de Jaarrekening van de Stichting Steunfonds Humanisme) 
wordt nader ingegaan op de relatie tussen het Humanistisch 
Verbond met deze en andere gelieerde organisaties.
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2. Statutaire doelstelling 
Vereniging Humanistisch Verbond stelt zich ten doel:  
1.  allen te verenigen die instemmen met het huma-

nistisch beginsel; dat wil zeggen met menselijke 
vermogens het leven en de wereld trachten te 
begrijpen; waarbij wezenlijk voor de mens wordt 
geacht zijn vermogen tot onderscheidend oorde-
len waarvoor niets of niemand buiten hem ver-
antwoordelijk kan worden gesteld. Daarbij is ook 
het nemen van verantwoordelijkheid voor zijn/
haar omgeving van essentieel belang. Centrale 
waarden zijn zelfbeschikking, vrijheid, gelijkwaar-
digheid en verdraagzaamheid. 

2.  een centrum te zijn voor verdieping, verspreiding 
en verdediging van de humanistische levensbe-
schouwing. 

3.  activiteiten te ontwikkelen of deel te nemen aan 
activiteiten van anderen die bijdragen aan het 
ontstaan van een samenleving van mensen die 
zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid 
voor zichzelf, hun medemens, de natuur en de 
samenleving.

De Stichting Steunfonds Humanisme heeft tot doel het 
bijeenbrengen	en	beheer	van	financiële	middelen	ten	
behoeve van het Humanistisch Verbond.

De Stichting Vrienden van Humanistisch Verbond afde-
ling Haaglanden heeft	als	doel	het	financieel	onder-
steunen van Humanistisch Verbond Haaglanden bij 
activiteiten die de doelstelling van het Humanistisch 
Verbond ondersteunen en uitdragen. Deze activitei-
ten dienen plaats te vinden in de regio Haaglanden.
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3. Bestuursbeleid
3.1 Humanistisch Verbond
Leidraad voor het bestuursbeleid is het Meerjaren-
beleidsplan 2012-2017 Inspireren en verbinden, vastge-
steld op de Algemene Ledenvergadering 2011. 

Centrale doelstelling van het Meerjarenbeleidsplan is 
meer mensen inspireren en stimuleren hun humanis-
tische levensvisie actief te ontwikkelen, te delen met 
anderen en toe te passen in het dagelijkse leven. 
Het Humanistisch Verbond wil zijn maatschappelijke 
taak verbinden met de persoonlijke ervaring en bele-
ving en mensen laten zien dat:
•  humanisme een inspirerende manier van leven is, 

geworteld in een traditie van individuele ontplooi-
ing en maatschappelijke betrokkenheid; 

•  het Humanistisch Verbond een seculier levensbe-
schouwelijk centrum is voor kennis, informatie en 
diensten, dat zijn basis en inspiratie vindt in weten-
schap,	filosofie,	kunst	en	cultuur.	

Kernwaarden waar het Humanistisch Verbond pal 
voor staat zijn: zelfbeschikking, vrijheid, gelijkwaar-
digheid en verantwoordelijkheid.
Het Meerjarenbeleidsplan wordt uitgevoerd door 
middel van jaarprogramma’s en -begrotingen. 

Het hoofdbestuur vergaderde in 2013 zes keer. Op de 
agenda stond onder meer: 
•  Prioriteiten 2013
•  Instellen landelijke werkgroep lokale activiteiten
•  Nieuwe wervingscampagne Humanistisch Verbond
•  Resultaten klantenonderzoek Newcom 
•  Jaarbeeld 2012 en Jaarrekening 2012
•  Accountantsverslag
•  Statutenwijziging Universiteit van Humanistiek
•  Algemene Ledenvergadering 23 november 2013 
•  Onderzoek behoefte en formatieverdeling Geeste-

lijke Begeleiding Defensie
•  Instelling Klachtenadviescommissie en Geschillen-

adviescommissie HGB 
•  Toekomst Human Omroep en samenwerking Hu-

manistisch Verbond 
•  Toekomst Humanistisch Vormingsonderwijs Stich-

ting HVO 

Benoemingen
Het	Humanistisch	Verbond	is	als	officiële	vertegen-
woordiger van de humanistische levensbeschouwing 
verantwoordelijk voor de inhoudelijke benoemingen 
van humanistisch geestelijk begeleiders. Het Huma-
nistisch Verbond is tevens verantwoordelijk voor be-
stuursbenoemingen van een aantal organisaties, te 
weten Stichting Steunfonds Humanisme, Stichting So-
crates, Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding 
(HUB), Raad van Toezicht Universiteit voor Humanis-
tiek (UvH), Stichting Hivos, Stichting Humanistisch 
Vormingsonderwijs (opleidingscentrum) en Stichting 
HVO Primair (werkgeversorganisatie). 

Bestuurlijk overleg
Bestuurlijk overleg vond plaats met:
•  het Steunfonds Humanisme over de Jaarrekening 

Vereniging Humanistisch Verbond 2012 en over de 
Meerjarenraming Humanistisch Verbond/Steun-
fonds 2013-2017; 

•  de Stichting HVO Primair over een nieuwe organi-
satiestructuur	en	financiering.	

Op 12 september 2013 vond de jaarlijkse beleidsdag 
plaats met bestuur, directie en medewerkers over de 
resultaten van het onderzoek van bureau Newcom: 
‘Fundament voor een sterke positie’.

3.2 Steunfonds Humanisme
De werkzaamheden van het Steunfonds Humanisme 
bestaan uit:
•  Informatievoorziening over en uitvoering van 

dienst Executeur Testamentair (ET-schap)
•	 	Juridische	en	fiscale	afhandeling	van	nalatenschap-

pen
•	 	Beheer	van	notariële	schenkingsakten
•  Beheer vermogen Humanistisch Verbond

Het bestuur vergaderde in 2013 vijf keer in aanwezig-
heid van de directie van het Humanistisch Verbond. 
De belangrijkste onderwerpen: 
•	 	Opbrengsten	nalatenschappen,	notariële	schen-

kingsakten
•  Opbrengsten en beheer beleggingen
•  Aanstellen nieuwe vermogensbeheerder (Triodos 

Bank)
•  Vaststellen beleggingsstatuut
•  Juridische en organisatorische samenhang tussen 

Steunfonds/Humanistisch Verbond
•	 	Vaststellen	profiel	bestuursleden	
•  Werving nieuw bestuurslid 

De jaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur vond 
plaats op 3 december 2013. 
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4. Doelstelling, activiteiten en resultaten
Volgens het Meerjarenbeleidsplan 2012-2017 was 
2013 het jaar van ‘Naar buiten treden’. In het ver-
lengde van de centrale doelstelling ‘Meer mensen 
aantrekken en binden’ lag de nadruk in de activitei-
ten in 2013 op: 
•  het vergroten van zichtbaarheid in media en pu-

blieke debat;
•  verbreding van aanbod van producten en dien-

sten.
Deze doelen werden uitgewerkt in een Prioriteiten-
plan 2013. 

De beoogde en feitelijke resultaten: 
•  Een nettoledengroei van 300 en het terugbrengen van 

het aantal opzeggingen t.o.v. 2012.  
De gewenste nettoledenwinst werd niet gereali-
seerd (nettowinst 158). Belangrijke reden is dat de 
nieuwe campagne pas eind van het jaar is gestart. 
Daarnaast	speelt	de	financiële	crisis	een	rol:	de	al-
gemene trend in goededoelenland is dat deze leidt 
tot minder lidmaatschappen en donaties. Evenmin 
is het aantal opzeggingen aantoonbaar terugge-
bracht: 778 tegenover 770 in 2012. 

•  Deelname/bezoekcijfers activiteiten/evenementen is 
aantoonbaar gegroeid t.o.v. 2012. 
Deze doelstelling werd voor de Socrateslezing en 
de Ledendag wel gerealiseerd, maar niet voor de 
uitreiking van de Van Praagprijs. Alle publieks- 
evenementen	werden	goed	geëvalueerd	door	 
de deelnemers.

•  Activiteiten zijn aantoonbaar meer in samenspraak 
met leden en deskundigen ontwikkeld en uitgevoerd 
(groei interactiviteit, cocreatie). 
Het ledenpanel werd tweemaal geraadpleegd en 
twee nieuwe landelijke activiteiten werden in sa-
menspraak met leden ontwikkeld: de ‘Lezing+’ en 
het ‘Humanistische lab’. Tevens werd gestart met 
een jaarlijkse actieve ledendag gericht op samen-
werking rond het landelijke aanbod. 

•  Zichtbaarheid humanisme en Humanistisch Verbond 
in de media is aantoonbaar toegenomen. 
Gerealiseerd: het Humanistisch Verbond was 
aantoonbaar meer zichtbaar op tv, radio en in de 
dag- en weekbladen. 

•  Basis voor het vermarkten van evenementen, produc-
ten en diensten.  
Gerealiseerd via marktonderzoek, introductie-
toegangsprijzen voor activiteiten (cursussen, 
Socrateslezing en Lezing+), start landelijk dekkend 
aanbod Introductiecursus humanisme en cursus 
Levenskunst; meten van het rendement van inge-
zette communicatiemiddelen. 

•  De haalbaarheid van (nieuwe) diensten door de hu-
manistisch geestelijke begeleiding is onderzocht.  
Dit is niet gerealiseerd. Wel werd een onderzoeks-
plan vastgesteld en werd gestart met de eerste 
fase. 

De resultaten van het Prioriteitenplan 2013 zijn op 
activiteitenniveau uitgewerkt in de notitie ‘Resultaten 
Prioriteiten 2013’. 
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5. Fondsen- en ledenwerving 
5.1 Fondsenwerving

In mei en december 2013 vond een ledenactie plaats 
voor een donatie ten behoeve van humanistisch 
geestelijke begeleiding buiten zorginstellingen 
(voorjaarsactie, opbrengst bijna € 41.000,-) en ter 
ondersteuning van de internationale actie ‘Freedom 
of Thought’. De voorlopige opbrengst van de najaars- 
actie is bijna € 25.000,-. Deze actie loopt door in 
2014. De tendens is dat minder mensen geven, maar 
degenen die geven doen dit (minstens) even gul als 
voorheen.

Per 31 december 2013 telde het bestand 520 potenti-
ele erfstellers tegenover 493 in 2012. 
In 2013 hebben 480 mensen informatie opgevraagd 
over de mogelijkheid om het Steunfonds Humanisme 
te benoemen tot executeur in hun nalatenschap. 
Daarop hebben 85 mensen gereageerd en een huis-
bezoek aangevraagd. Deze bezoeken hebben geleid 
tot 53 nieuwe erfstellers per 31 december 2013.

Voorts zijn er in totaal 69 nalatenschappen in behan-
deling geweest, waarvan er 16 nieuw in behandeling 
zijn genomen, 32 nalatenschappen doorlopen vanuit 
voorgaande jaren en 21 zaken zijn afgehandeld. 

5.2 Ledenwerving

Doelstelling in het Meerjarenbeleidsplan 2012-2017 is 
een cumulatieve ledengroei naar 15.000 leden per 31 
december 2016. 
De doelstelling voor 2013 was een groei van 900 
nieuwe leden, een verloop (overlijdens en opzeggin-
gen) van 600 en een nettogroei van 300 leden. Deze 
doelstelling werd niet gerealiseerd. De aanwas van 
nieuwe leden was 936, het aantal uitschrijvingen 778 
en het nettoresultaat 158.

In 2013 werd een nieuwe wervingscampagne ontwik-
keld, ‘Als je vindt dat…’, die eind november (adverten-
ties) en eind december 2013 (radiospots en tv-spot 
Socutera) is uitgezet. De inzet en resultaten van 2013 
hebben betrekking op de ‘oude’ campagne ‘Gelooft u 
ook meer in het leven vóór de dood?’.
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6. Financiën
Het boekjaar 2013 werd afgesloten met een negatief 
resultaat van € 116.530,-. Begroot was een negatief 
resultaat van € 541.866,-.
Het resultaat is conform de resultaatverdeling (zie 
pagina 26 van de Jaarrekening) gemuteerd op de 
reserves en fondsen.

6.1 Baten
De inkomsten in 2013 waren hoger dan begroot, te 
weten € 315.885,-, zowel wat betreft de inkomsten 
uit fondsenwerving als de rente en baten uit beleg-
gingen. 

6.2 Lasten
De gerealiseerde uitgaven in 2013 waren lager dan 
begroot, te weten € 109.451,-.

6.3 Vermogen en beleggingen
Van de contributie-inkomsten is 20% bestemd voor 
de afdelingen. Dat bedrag wordt verdeeld naar rato 
van het aantal leden en is afhankelijk van het ‘eigen 
vermogen’ van een afdeling. Is dat vermogen te hoog 
(de berekeningswijze hiervoor is vastgelegd in het 
huishoudelijk reglement), dan wordt geen contributie 
afgedragen. 
In 2013 werd € 107.515,- afgedragen aan 32 afdelin-
gen. Zes afdelingen ontvingen geen contributie van-
wege een te groot eigen vermogen en één afdeling 
omdat	deze	geen	financiële	verantwoording	over	
2012 had ingediend.

Het Steunfonds Humanisme draagt jaarlijks bij aan 
de exploitatie van het Humanistisch Verbond. Over-
eenkomstig de meerjarenraming was deze structure-
le bijdrage € 1.180.000,-.
Een eventueel surplus aan inkomsten uit nalaten-
schappen en andere schenkingen wordt belegd in 
obligaties, aandelen en deposito’s. Het beheer van de 
beleggingsportefeuille is uitbesteed aan Schretlen & 
Co. 
Het	risicoprofiel	van	de	beleggingen	is	‘neutraal/eni-
ge risicobereidheid’. 
De bank acteerde in 2013 op basis van een mandaat 

om wijzigingen aan te brengen in de portefeuille 
binnen de marge van 70% vastrentende waarden 
(obligaties: minimum 60%, maximum 80%) en 30% 
aandelen (minimum 20%, maximum 40%). 
De alternatieve beleggingen werden teruggebracht 
tot 0% en de vastrentende waarden verlaagd naar 
63%. Het percentage aandelen is verhoogd naar 37%.

Per 31 december 2013 werd de overeenkomst met 
Schretlen	&	Co	beëindigd	en	per	1	januari	2014	werd	
een overeenkomst aangegaan met Triodos Bank. De 
missie van deze bank en de nadruk op duurzaam be-
leggen sluit goed aan bij de doestellingen van het Hu-
manistisch Verbond. Eveneens werd ter bevordering 
van het beleggingsbeleid in juli 2013 een beleggings-
statuut vastgesteld. Het rentepercentage dat het 
Steunfonds Humanisme betaalt aan afdelingen van 
het Humanistisch Verbond die hun middelen hebben 
ondergebracht bij het Steunfonds Humanisme was in 
2013 2,21% tegenover 3,09% in 2012. De rente wordt 
berekend op basis van de gemiddelde rentetarieven 
bij banken op 1 oktober van het boekjaar op vrij op-
neembare internetspaarrekeningen plus 1%-punt. 
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6.4  Resultaat spaar- en beleggingsvormen 
Bedragen x € 1.000,-

Beleggingen
2013      2012      2011      2010      2009

Obligatierente 149 128 141 142 121
Dividend 6 21 30 23 19
Gerealiseerd koersresultaat 69 121 -6 110 30
Ongerealiseerd koersresultaat 168 346 -128 210 609

     
Brutobeleggingsresultaat 392 616 37 485 779
Kosten beleggingen 31 37 34 34 30
Nettobeleggingsresultaat 361 579 3 451 749

Rendement beleggingen 5,94% 10,34% 0,06% 8,28% 19,38%
Gemiddeld rendement 2009-2013 (percentage) 8,80%

Gemiddeld rendement 2009-2013 (bedrag)     429

Nettoresultaat liquide middelen 11 12 15 5 15

6.5  Functie en omvang  
continuïteitsreserve

Naast	de	financiering	van	het	Humanistisch	Verbond	
heeft het eigen vermogen ook de functie het risico 
van tegen- of wegvallende inkomsten op te vangen.
Met name de inkomsten uit nalatenschappen zijn 
met grote onzekerheden omgeven: wanneer nala-
tenschappen vrijkomen en wat de omvang ervan zal 
zijn is volstrekt onvoorspelbaar. Ook is sprake van 
toenemende concurrentie in het werven van nalaten-
schappen. 
Anders dan de baten zijn de kosten van het Humanis-
tisch Verbond/Steunfonds Humanisme in belangrijke 
mate als ‘vast’ te typeren. Eventuele noodzakelijke 
aanpassing van de kostenstructuur onder hand-
having van de continuïteit van de organisatie vergt 
derhalve geruime tijd.

Het CBF hanteert als norm voor de continuïteitsre-
serve een bedrag van 1,5 keer de jaarlijkse uitvoe-
ringskosten. Daarnaast is ruimte voor een bestem-
mingsreserve ten behoeve van de doelstelling. 
Ultimo 2012 zou de continuïteitsreserve maximaal 
1,5 keer de uitvoeringskosten mogen bedragen, zijn-
de 1,5 keer € 2.560.197,- = € 3.840.296,-.
Het deel dat de maximale continuïteitsreserve per 1 
januari overstijgt (de continuïteitsreserve per 1 janu-
ari ad € 7.956.485,- minus de maximaal toelaatbare 
reserve ad € 3.840.295,- = € 4.116.189,-) is overgehe-
veld naar de ‘reserve bron van inkomsten’.

De continuïteitsreserve van de Vereniging Humanis-
tisch Verbond (Humanistisch Verbond en Steunfonds 
Humanisme) omvat exclusief bestemmingsreserves 
per 31 december 2013 € 3.848.831,- tegenover  
€ 7.956.485,- per 1 januari 2013. 
De noodzakelijk geachte omvang van de continuï-
teitsreserve is ultimo 2013 berekend op  € 4.059.605,- 
en wordt toegelicht in de Jaarrekening op pagina 32. 

6.6 Bestemmingsreserve
De	bestemmingsreserves	betreffen	door	het	bestuur	
geoormerkte	gelden	voor	specifieke	doeleinden.	Het	
zijn geen verplichtingen aan derden.
•  De Bestemmingsreserve intensivering uitvoering 

Meerjarenbeleidsplan betreft een bestemmingsre-
serve ter dekking van de kosten voor extra impul-
sen om de doelen en ambities van het Meerjaren-
beleidsplan te kunnen realiseren. Hiervoor is een 
bedrag van € 200.000,- gereserveerd. In 2013 is € 
94.547,- ten laste van deze reserve gebracht. 

•  De bestemmingsreserve dienstverlening afdelingen 
betreft een reserve voor nieuwe ontwikkelingen 
binnen de vereniging, voor extra activiteiten voor/
door afdelingen van het Humanistisch Verbond 
waarvoor de afdeling onvoldoende middelen 
heeft, en voor activiteiten in regio’s waar geen 
afdeling bestaat. De reserve is afkomstig uit de 
middelen van opgeheven afdelingen. In 2013 werd 
van deze reserve geen gebruik gemaakt. 

•  De bestemmingsreserve ziekteverzuim is gevormd 
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ter dekking van de kosten voor de vervanging van 
zieke werknemers in de toekomst. De reserve 
wordt jaarlijks verhoogd met het voor dat jaar 
geldend ziekteverzuimpercentage tot maximaal  
€ 100.000,- voor zover het resultaat dit toelaat.  
In 2013 werd een beroep gedaan op deze reserve 
vanwege de langdurige afwezigheid van een van 
de medewerkers ondersteuning.  

•  De reservering ten behoeve van Humanistisch 
Verbond Haaglanden wordt beheerd door de Stich-
ting Vrienden van het Humanistisch Verbond afdeling 
Haaglanden. In 2013 werd het resultaat van de 
stichting ad € 21.809,- gemuteerd op deze bestem-
mingsreserve. 

6.7  Bestemmingsfonds
Het fonds betreft de door derden geoormerkte gel-
den. Per 1 januari 2013 omvatte dit fonds € 119.095,- 
uit een legaat met als bestemming de provincie 
Drenthe en uit een legaat met als bestemming de 
opgeheven gemeenschap Heerenveen. 
Met de afdeling Friesland werden afspraken gemaakt 
over de besteding van het legaat, dat voor het groot-
ste gedeelte zal worden besteed in 2014. 
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7. Verantwoordingsverklaring 
Zowel het Humanistisch Verbond als het Steunfonds 
Humanisme	hanteren	de	‘Code	Wijffels	voor	Goed	
Bestuur’ als leidraad voor transparant besturen. 
In de Verantwoordingsverklaring van het Humanis-
tisch Verbond en het Steunfonds Humanisme wordt 
verwoord hoe inhoud wordt gegeven aan de princi-
pes	van	scheiding	van	functies,	effectieve	besteding	
van de middelen en van een heldere communicatie 
en omgang met belanghebbenden. 

7.1 Toezicht en bestuur
De Algemene Ledenvergadering (ALV) houdt door 
middel van een jaarvergadering toezicht op het be-
stuurlijk functioneren. 
In 2013 werden het Jaarbeeld 2012 en de Jaarreke-
ning 2012 ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV, 
die hiermee akkoord is gegaan. Tevens werd de ALV 
door de directie geïnformeerd over de inhoudelijke 
en	financiële	voortgang	2013	en	op	te	verwachten	
ontwikkelingen in 2014. 

De jaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur vond 
plaats op 10 december 2013.  
Het jaarlijkse beoordelingsgesprek van de voorzitter 
en algemeen secretaris met de directie vond plaats 
op 17 december 2013. 

Vrijwilligersbeleid 
Het Humanistisch Verbond is een vereniging waar-
in veel vrijwilligers actief zijn, met name op lokaal 
niveau. De bestuursfuncties van deze afdelingen 
worden door vrijwilligers vervuld en ook de leden die 
lokale activiteiten organiseren doen dit op vrijwillige 
basis. 
De werving van nieuwe bestuursleden en vrijwilli-
gers die activiteiten organiseren gebeurt door de 
afdelingsbesturen. De bestuursverkiezingen vinden 
plaats op een vooraf aan alle leden aangekondigde 
ledenvergadering. 

Naast actieve vrijwilligers op lokaal niveau is een 
aantal vrijwilligers actief betrokken bij de ontwik-
keling van landelijke activiteiten. In 2013 waren dat 
de ‘Lezing+ Stil de tijd’ en de ontwikkeling van een 
Europese humanistische politieke meetlat.  
De werving van deze vrijwilligers, evenals de bespre-
king van de voortgang van hun inzet, gebeurt door 
medewerkers van het Humanistisch Verbond. 

Vrijwilligers worden uitgenodigd om actief mee te 
denken over en mee te werken aan de (beleids-)
doelstellingen van het Humanistisch Verbond, onder 
andere via bijeenkomsten voor actieve leden en deel-
name aan het ledenpanel (in 2013 ruim 800 leden). 
Vrijwilligers zijn WA-verzekerd tijdens de verrichting 
van werkzaamheden voor het Humanistisch Ver-
bond. 

De onkosten die door de vrijwilliger worden gemaakt 
voor de uitvoering van de activiteiten worden ver-
goed. 

7.2  Effectieve besteding middelen

Besteding middelen

Uitgangspunten voor de besteding van de beschik- 
bare middelen: 
•  Een maximale besteding ten gunste van de doel-

stelling.
•  Het percentage middelen besteed aan de eigen 

fondsenwerving bedraagt geconsolideerd voor het 
Humanistisch Verbond en het Steunfonds Huma-
nisme maximaal 25% (CBF-norm).

In 2013 zag de verhouding van de totale bestedingen 
er als volgt uit: 
•  De totale bestedingen aan de doelstellingen in 

relatie tot de totale baten waren in 2013 84,71%. 
•  De totale bestedingen aan de doelstelling in relatie 

tot de totale lasten waren 81,07%. 
•  De kosten voor fondsenwerving in relatie tot de 

totale baten waren 13,04%. Dit is ruim onder de 
CBF-norm. 

•  De bestedingen voor beheer en administratie in 
relatie tot de totale lasten waren 7,26%. 

De bestedingspercentages worden toegelicht in de 
Jaarrekening (pagina 36, 37 en 38). 
 
Ten	behoeve	van	een	effectieve	besteding	van	de	
middelen worden op jaarbasis budgetten vastge-
steld voor de diverse projecten en activiteiten. Op 
basis	van	financiële	rapportages	vindt	drie	keer	per	
jaar een bespreking plaats tussen verantwoordelijke 
budgethouders en directie over de voortgang in de 
uitgaven. Dit kan leiden tot aanpassingen van de ac-
tiviteiten dan wel van de budgetten. Afwijkingen van 
de budgetbegroting moeten vooraf worden gemeld 
aan de directie. 
Daarnaast	brengt	de	directie	op	basis	van	financiële	
rapportages drie keer per jaar verslag uit aan het 
bestuur over de voortgang in de bestedingen en in-
komsten. Afwijkingen ten opzichte van de begroting 
worden besproken en kunnen aanleiding zijn voor 
wijzigingen in beleid en uitvoering.

Financieel beheer afdelingen 
Afdelingen dienen jaarlijks een werkplan in met een 
begroting en leggen verantwoording af over de be-
stedingen door middel van een balans en exploitatie-
rekening. Met uitzondering van één afdeling, hebben 
alle	afdelingen	hun	financiële	jaarverantwoording	
ingediend. 
Op 14 september 2013 vond het jaarlijkse penning-
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meestersoverleg plaats. Het belangrijkste discussie-
punt	was	de	financieringswijze	van	activiteiten.	Het	is	
een gezamenlijk belang dat afdelingen de beschikba-
re middelen optimaal voor activiteiten inzetten; niet 
alleen voor lokale activiteiten, maar ook ten behoeve 
van een landelijk (dekkend) aanbod. De afdelingen 
beschikken nog steeds over een aanzienlijke geza-
menlijke reserve. 
In 2013 is onderzoek gedaan naar de ervaringen 
met	de	huidige	financieringssystematiek	-	contribu-
tieafdracht op basis van het aantal leden - en een 
vergelijkend onderzoek met andere verenigingen. Op 
de	ALV	op 24	november	2013	is	een	werkgroep	inge-
steld, bestaande uit hoofdbestuursleden, afdelings-
penningmeesters en stafmedewerkers die zich in 
2014	zal	buigen	over	de	financiering	van	een	landelijk	
dekkend	dienstenaanbod	en	een	alternatieve	finan-
cieringswijze van afdelingen. Op de ALV van 2014 zal 
deze werkgroep een voorstel presenteren.

7.3  Communicatie met belang-
hebbenden

Het Humanistisch Verbond verenigt mensen die zich 
herkennen in het humanisme, waaronder vrijzinni-
gen, atheïsten, agnosten en seculieren. We bieden 
mensen kennis en mogelijkheden om op hun eigen 
manier zin te geven aan hun leven en bij te dragen 
aan een humane samenleving.  

Belanghebbenden:
•  Ledendonateurs en erfstellers, waaronder actieve 

leden: afdelingsbesturen, activiteitencommissies, 
ledengroepen (supporters). 

•  Mensen die geïnteresseerd zijn in het humanisme, 
waaronder deelnemers aan cursussen, bezoekers 
van evenementen, waaronder lezingen en lezers 
van onze uitingen, waaronder de HV-Nieuwsbrief 
(leads). 

•  ‘Afnemers’ van humanistische diensten, zoals rela-
tievieringen, humanistisch geestelijke begeleiding 
en het executeurschap. 

Alle leden ontvangen vier keer per jaar het in 2013 
vernieuwde ledentijdschrift Human, dat hen infor-
meert over humanistische thema’s, levensverhalen 
van bekende Nederlanders en onbekende humanis-
ten, het humanistische geluid in de media en landelij-
ke activiteiten. Daarnaast ontvangen leden geregeld 
digitale en geprinte nieuwsbrieven van de afdeling 
waarvan ze deel uitmaken. 
Leden en leads kunnen zich abonneren op een 
tweewekelijkse HV-Nieuwsbrief. Hierin vinden zij 
informatie en nieuws over activiteiten, standpun-
ten, evenementen, de jaarthema’s en de belangrijke 
gebeurtenissen binnen het Humanistisch Verbond en 

de humanistische beweging. Eind 2013 waren er 3500 
nieuwsbrieflezers	(tegenover	2500	eind	2012).	

In 2013 heeft het Humanistisch Verbond de website 
vernieuwd, zodat leden en geïnteresseerden zich 
sneller en beter kunnen informeren over het huma-
nistische geluid, nieuws en actualiteiten. Bezoekers 
van de website kunnen op alle artikelen en berichten 
reageren. In 2013 is het aantal bezoekers verder 
gestegen van gemiddeld 568 naar 587 per dag. 

Om geïnteresseerden beter van dienst te zijn, heb-
ben we de landingspagina Humanisme.nu gebouwd. 
Deze pagina bevat korte informatie over het doel en 
de diensten van het Humanistisch Verbond. Huma-
nisme.nu gebruiken we voor werving. Door deze 
pagina kunnen we inzet, middelen en resultaten van 
werving beter in kaart brengen.

Voor de lokale activiteiten, zoals humanistische 
cafés, lezingen en cursussen, kunnen leden terecht 
op de afdelingspagina’s van de website en voor onder-
steuning bij hun activiteiten. In 2013 zijn de afdelings-
sites verbeterd, zodat activiteiten van de afdelingen 
beter worden uitgelicht. Dit is belangrijk voor het 
aantrekken van nieuwe leden. De agenda is visueel 
aantrekkelijker en is eenvoudig bij te houden door de 
afdelingen. 

Het aantal volgers op Twitter steeg van 1400 naar 
meer dan 1800. Eind 2013 tellen we 1400 Facebook-li-
kers. Het aantal interacties steeg met ongeveer 30%. 
Het aantal bezoekers op de site vanuit Facebook 
steeg met 25%. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden 
leden geïnformeerd over de voortgang en resultaten 
van de activiteiten. Daarnaast ontvangen zij in juni 
het Jaarbeeld, gelijktijdig met het juninummer van 
tijdschrift Human. 
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8. Bestuur en directie 
8.1  Bestuur 
Bestuursleden hebben een zittingstermijn van vier 
jaar en kunnen maximaal één keer worden herbe-
noemd. Voor bestuursleden benoemd voor 2009 
geldt een overgangsregeling.

Bestuurswisselingen vinden plaats overeenkomstig 
een rooster van aftreden.
Alle bestuursleden zijn actief op onbezoldigde basis. 
Zij kunnen onkosten declareren op basis van spe-
cificaties.	Aan	bestuurders	worden	geen	leningen,	
voorschotten en garanties verstrekt. 

Het bestuur van het Humanistisch Verbond bestaat 
op 31 december 2013 uit:

Boris van der Ham, voorzitter
Sinds:	november	2012;	aftredend	2016;	definitief	
aftredend 2020
Portefeuille: woordvoerder/representatie Hu-
manistisch Verbond, visie, vertegenwoordiging 
Humanistisch Verbond in Algemene Vergadering 
Humanistische Alliantie 
Functie dagelijks leven: ondernemer en schrijver
Nevenfuncties: 
• Juryvoorzitter Ziggo TV-prijzen  
• Voorzitter ‘Vrienden van de JD’
• Raad van Advies Kamp Westerbork 
• Commissielid SNS Reaal Cultuurfonds  
•	 Bestuurslid	ACT 

Magdeleen Sturm, algemeen secretaris 
Sinds: november 2007; aftredend 2017 
Portefeuille: personeel en organisatie, fonds- en 
ledenwerving 
Functie dagelijks leven: managing partner Lysias 
consulting group 
Nevenfuncties: 
•  Redactielid Managementsite
•  Mentor Stichting Giving Back
•  Voorzitter van de Commissie van toelating van 

de ROA (Raad voor Organisatie-Adviesbureaus)
•  Lid van het Kwaliteitsteam Des Beemsters
•  Lid bestuur Humanistische Omroep 

Leon Benders, penningmeester
Sinds:	november	2012;	aftredend	2016;	definitief	
aftredend 2020
Portefeuille:	financiën/CBF-keur,	Steunfonds	
Humanisme 
Functie dagelijks leven: manager engineering 
Liandon, Arnhem
Nevenfuncties:
•  Verenigingsraad Natuurmonumenten
•  Penningmeester Raad van Toezicht Bibliotheek 

Hilversum
•  Bestuurslid Stichting Steunfonds Humanisme
•  Lid ledenraad Rabobank Gooi en Vechtplassen 

Miranda Meijerman, algemeen bestuurslid 

Sinds:	november	2012;	aftredend	2016;	definitief	
aftredend 2020
Portefeuille: verenigingszaken, Jong HV 
Functie dagelijks leven: business consultant 
process	bij	Eiffel
Nevenfuncties:
•  Geen

Marieke Cambeen, algemeen bestuurslid 
Sinds:	november	2012;	aftredend	2016;	definitief	
aftredend 2020
Portefeuille: marketing, werving en communicatie 
Functie dagelijks leven: uitgever
Nevenfuncties:
•  Bestuurslid NUV-groep Publiekstijdschrift (GPT)
•  Voorzitter van de Researchcommissie NUV/GPT

Ina Bakker, algemeen bestuurslid
Sinds:	november	2010;	aftredend	2014;	definitief	
aftredend 2018
Portefeuille: geestelijke verzorging Zorg
Functie dagelijks leven: zelfstandig adviseur
Nevenfuncties:
•  Raad van Toezicht Stichting SO & T, Amsterdam

Jan Hein Mooren, algemeen bestuurslid
Sinds:	november	2010;	aftredend	2014;	definitief	
aftredend 2018
Portefeuille: geestelijke verzorging Defensie/
Justitie
Functie dagelijks leven:  gepensioneerd
Nevenfuncties:
•  Lid van de commissie Herziening Beroepsstan-

daard Vereniging voor Geestelijk Verzorgers in 
Zorginstellingen

8.2 Directie
Het (landelijk) bestuur werd in zijn functie onder-
steund door een bezoldigde directie. Deze is ver-
antwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en 
beleidsuitvoering en stuurt de uitvoeringsorganisatie 
(landelijk bureau) aan. De directie kan daarnaast 
bepaald beleid vaststellen, waarna het bestuur dat 
beleid dient goed te keuren. 
De verantwoordelijkheid van de directie is vastgelegd 
in een directiestatuut.

Directie: Ineke de Vries
Nevenfuncties: 
•  Lid Dagelijks Bestuur Humanistische Alliantie 

(vice-voorzitter en secretaris) 
•  Voorzitter Programmaraad Humanistische 

Omroep Stichting (HUMAN)
•  Lid Bestuur Stichting Socrates 
•  Lid Raad van Toezicht Interartlab 
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Salariëring	geschiedt	volgens	de	‘CAO	Welzijn	&	
Maatschappelijke Dienstverlening’. 
De directeur heeft een aanstelling van 36 uur (= full-
time) voor onbepaalde tijd. 

Over	2013	is	de	salariëring	van	de	directie	getoetst	
aan de ‘Adviesregeling beloningen directeuren van 
goede doelen’ van de Vereniging Fondwervende In-
stellingen (VFI). Deze adviesregeling is gebaseerd op 
de CAO voor rijksambtenaren. De toetsing wees uit 
dat het salaris in 2013 onder de norm van het VFI ligt. 
De directiebezoldiging wordt cijfermatig toegelicht in 
de Jaarrekening op pagina 40. 
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9. Beleid en begroting 2014
9.1 Beleid 2014

De centrale doelstelling in het Meerjarenbeleidsplan 
2012-2017 is meer mensen inspireren en stimuleren 
hun humanistische levensvisie actief te ontwikkelen, 
met als doel om het leven als zinvol te ervaren en 
een humane samenleving te bevorderen. 
Deze doelstelling sluit aan bij de groeiende belang-
stelling van mensen voor zin- en betekenisgeving in 
hun leven. 
De doelen voor 2014: 
•  Het vergroten van de zichtbaarheid van het huma-

nisme en het Humanistisch Verbond in de externe 
media en het maatschappelijke/politieke debat. 

•  Een herkenbaar en landelijk dekkend aanbod van 
diensten en evenementen dat aansluit bij de vraag 
van	(potentiële)	leden.	

•  Ledenwinst door middel van een wervingsstrate-
gie gebaseerd op onderzoek, (nieuwe) marketing-
acties, monitoring en evaluaties. 

•  Versterking van het crossmediale werken door een 
inhoudelijke jaaragenda en een evenementenka-
lender. 

Dit beleid moet ertoe leiden dat er eind 2014 t.o.v. 
2013 sprake is van: 
•  aantoonbaar grotere zichtbaarheid van het huma-

nisme en het Humanistisch Verbond in de landelij-
ke en regionale media; 

•  een nettogroei van het aantal leden met minimaal 
500;

•  aantoonbare stijging van de deelname/bezoekcij-
fers aan activiteiten, cursussen en evenementen; 

•  positieve evaluaties van deelnemers en bezoekers; 
•  uitsluitsel over de haalbaarheid van (nieuwe) dien-

sten door humanistisch geestelijke begeleiders; 
•  een landelijk gespreid aanbod van cursussen.

Beleidsmaatregelen gericht op het stroomlijnen 
van	de	juridische	en	fiscale	afhandeling	van	nala-
tenschappen en ET-schappen heeft ook in 2013 zijn 
vruchten afgeworpen en zal in 2013 worden voort-
gezet. In 2013 werden de dossiers van erfstellers 
gestandaardiseerd en werd gestart met een ‘Hand-
boek Nalatenschappen’ (protocollen en procedures). 
Eveneens werd onderzoek verricht naar passende 
ICT voor de afhandeling van nalatenschappen op 
basis waarvan in 2014 een nieuw systeem wordt 
aangeschaft en ingevoerd. 

9.2 Risico’s
Imago en doelstellingen 
Uit het klantonderzoek van Newcom blijkt dat sup-
porters (leden) en leads (degenen die overwegen 
zich met het Humanistisch Verbond te verbinden) het 
Humanistisch	Verbond	associëren	met	maatschappe-
lijk betrokken, betrouwbaar, inspirerend, deskundig, 

open en met goede kwaliteit. Minder van toepassing 
zijn: vernieuwend, aantrekkelijk, klantvriendelijk en 
klantgericht, terwijl dit juist kenmerken zijn die in 
deze tijd van belang zijn om mensen te binden.
Het risico bestaat dat het Humanistisch Verbond er 
niet in slaagt om het potentieel aan belangstellenden 
voor het humanisme (leads) om te zetten in een groei 
van het aantal leden, omdat we er niet in slagen onze 
producten en diensten beter te laten aansluiten bij 
hun vraag. Om dit wel te realiseren wordt in 2014 de 
klantgerichtheid van de interne organisatie tegen 
het	licht	gehouden	en	de	interactie	met	(potentiële)	
leden over hun wensen, opvattingen en behoefte 
vergroot via het ledenpanel en interactie via de 
website.

Uit het klantonderzoek blijkt dat leads behoefte heb-
ben aan informatie over humanisme, vooral via ach-
tergrondartikelen, inspirerende persoonlijke verha-
len en praktische tips. Zij zien deze informatie graag 
terug in tv-programma’s, dagbladen en tijdschriften.
Om deze doelgroep beter te bereiken, zal onze zicht-
baarheid in de externe media (nog) groter moeten 
worden, hetgeen onder meer een sterker persbeleid 
(persnetwerk) vereist. Hiertoe is in 2013 een aparte 
taak ‘perscoördinatie’ toebedeeld en is een crossme-
diale redactie ingesteld voor zowel de interne als de 
externe media. 

Werving nieuwe leden 
In 2013 werden de ambities voor de nettoleden-
groei niet gerealiseerd. De nettoledenwinst is iets 
lager dan in 2012 en lijkt te stagneren. Om toch de 
gewenste ledenwinst (15.000 per 31 december 2016) 
te realiseren, is in de eerste helft van 2014 de website 
zodanig ingericht dat de conversie van wervings-
activiteiten kan worden gemeten. Website en het 
relatiebeheersysteem zijn dan gekoppeld. Kosten, 
inspanningen en resultaat kunnen dan beter worden 
beoordeeld. 
Tevens worden in 2014 gebruiksvriendelijke procedu-
res ontwikkeld voor het uitnodigingsbeleid, inschrij-
ving voor evenementen en cursussen en digitaal 
betalen. 
Ter verbetering van het relatiebeheer wordt het sys-
teem opnieuw ingericht en processen en protocollen 
voor het relatiebeheer herschreven.  
In 2014 zal in samenspraak tussen het Humanistisch 
Verbond en het Steunfonds Humanisme worden 
bekeken	of	en	hoe	groot	de	financiële	ruimte	is	voor	
extra wervingsactiviteiten. 

Behoud van leden
In 2013 zijn we er niet in geslaagd het aantal uit-
schrijvingen te beperken. Het Humanistisch Ver-
bond beschikt over een zeer trouwe achterban. De 
gemiddelde leeftijd van de leden is echter hoog (65 
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jaar) en jaarlijks overlijdt een substantieel aantal en/
of verhuist naar een verpleegtehuis. Tevens groeit 
het	aantal	opzeggingen	om	financiële	redenen.	
Deze opzeggingen zijn moeilijk te beïnvloeden. Dat 
neemt niet weg dat het beleid om leden te behouden 
wordt geïntensiveerd, in die zin dat leden persoonlijk 
worden gebeld wanneer ze opzeggen. En om te ach-
terhalen wat de reden voor opzegging is (niet ieder 
lid geeft dat zelf aan) én om te bekijken of ze op een 
andere manier, bijvoorbeeld via de Nieuwsbrief of 
het tijdschrift of gereduceerd tarief, betrokken willen 
blijven. 
 
Beheer vermogen
Het risico met betrekking tot het vermogen van het 
Humanistisch Verbond ligt vooral bij de inkomsten 
uit beleggingen. Met name de ongerealiseerde 
waardeverandering is onvoorspelbaar en afhankelijk 
van	de	ontwikkelingen	op	de	effectenmarkt.	Dit	stelt	
hoge eisen aan de kwaliteit van het vermogensbe-
heer. 
In 2013 is derhalve een nieuw beleggingsstatuut 
opgesteld	en	heeft	een	offerteronde	plaatsgevonden	
voor een nieuwe vermogensbeheerder. Met ingang 
van 2014 komt dit in handen van Triodos Bank. 

De inkomsten uit nalatenschappen zijn onzeker: het 
is niet te voorspellen wanneer mensen overlijden en 
wat de hoogte zal zijn van hun nalatenschap. Steeds 
meer goededoelenorganisaties richten zich op het 
werven van nalatenschappen, zowel met als zonder 
de dienst executeur testamentair. 
Op basis van de cijfers in de afgelopen jaren is er 
geen reden tot grote zorg. Het aantal erfstellers 
groeit jaarlijks en een aanzienlijk aantal heeft een 
hoge tot zeer hoge leeftijd. 
Dit neemt niet weg dat de inspanningen gericht op 
het werven van nalatenschappen via de interne en 
externe media in 2014 worden geïntensiveerd. 

Beheer financiën afdelingen
Afdelingen	beschikken	over	eigen	financiële	mid-
delen waarover zij aan het eind van het boekjaar 
verantwoording	afleggen.	Zij	worden	geacht	een	toe-
lichting te geven bij 10% afwijking ten opzichte van 
de begroting. De meest voorkomende reden voor het 
niet uitvoeren van activiteiten is de beperkt beschik-
bare menskracht. 
Gedurende het boekjaar bestaat geen inzicht in de 
bestedingen van afdelingen. Gezien de omvang van 
het bedrag in relatie tot het aantal afdelingen, wordt 
het risico op onjuiste bestedingen aanvaardbaar 
geacht.   
Jaarlijks vindt bij 5 tot 7 door de accountant te bepa-
len afdelingen een uitgebreide controle plaats op de 
in- en uitgaven.
 

Het beleid van het Humanistisch Verbond is erop 
gericht om afdelingen te stimuleren zo veel mogelijk 
middelen in te zetten voor activiteiten, met name 
voor activiteiten die bijdragen aan een landelijk 
herkenbaar en aansprekend aanbod. Afdelingen met 
een groot eigen vermogen worden geacht beleids-
plannen voor vijf jaar in te dienen waaruit blijkt dat 
hun vermogen over die periode afneemt. Dit beleid 
heeft tot nu toe geresulteerd in een beperkte afname 
van het gezamenlijke eigen vermogen. 
Om dit proces te versnellen is in 2013 gestart met 
een jaarlijkse actieve ledendag. Doel van deze bij-
eenkomst is het samen met afdelingen opstellen van 
een landelijke evenementenagenda en een landelijk 
dekkend cursusaanbod voor het daarop volgende 
jaar. De uitvoering ervan is een gezamenlijke verant-
woordelijkheid van afdelingen én het Humanistisch 
Verbond landelijk. 

9.3 Begroting 2014

Baten
Baten uit fondsenwerving 2.313.175
Rentebaten en baten uit beleggingen 145.000

Totaal baten 2.458.175

Lasten
Besteed aan doelstellingen 2.256.700
Werving baten:
 - Kosten eigen fondsenwerving  474.233
 - Kosten van beleggingen 42.000

Beheer en administratie  
 - Kosten beheer en administratie 182.361

Totale lasten 2.955.294

Resultaat boekjaar - 497.119
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10. Ondertekening bestuur

Voorzitter: Boris van der Ham Penningmeester: Leon Benders
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Realisatie Begroting Realisatie
2013 2013 2012

2.194.007 2.141.148 2.025.974
2.706.403 2.815.854 2.560.197

81,07% 76,04% 79,13%

Realisatie Begroting Realisatie
2013 2013 2012

€ € €

108.780 170.000 141.893
125.125 202.921 124.001

12.719 20.178 12.107
36.471 58.657 36.843

1.917 6.990 3.275
285.011 458.746 318.119

Kostenpercentage fondsenwerving

Realisatie Begroting Realisatie
2013 2013 2012

2.185.775 2.128.988 3.417.521
285.011 458.746 318.119
13,04% 21,55% 9,31%

Realisatie Begroting Realisatie
2013 2013 2012

€ € €
Kosten beheer en administratie

17.114 0 0
127.396 125.767 126.252

12.950 12.506 12.327
37.132 36.355 37.511

1.952 4.332 3.334
196.544 178.960 179.425

Directe activiteitskosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Afschrijving en rente

Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Afschrijving en rente

Baten fondsenwerving
Kosten fondsenwerving
Kostenpercentage fondsenwerving

Bestedingspercentage
Totaal lasten
Totaal bestedingen

Directe activiteitskosten
Personeelskosten

Kosten eigen fondsenwerving

Doordat voornamelijk de kosten fondsenwerving zijn gedaald is het kostenpercentage fondsenwerving lager 
ten op zichte van de begroting. 

Onderstaand  is de verhouding van de kosten fondsenwerving in relatie met de totale baten procentueel 
weergegeven voor de jaren:

Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de doelstellingen in relatie met de totale lasten 
procentueel weergegeven voor de jaren:
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Kostenpercentage beheer en administratie

Realisatie Begroting Realisatie
2013 2013 2012

2.706.403 2.815.854 2.560.197
196.544 178.960 179.425

7,26% 6,36% 7,01%

Realisatie Begroting
2013 2013
81,11% 81,11%

9,36% 9,36%
9,53% 9,53%

100,00% 100,00%

Kosten beheer en administratie
Kostenpercentage beheer en 

Doelstelling
Eigen Fondsenwerving
Beheer en administratie

Totale lasten

Onderstaand  is de verhouding van de totale lasten in relatie met de kosten van beheer en administratie 
procentueel weergegeven voor de jaren:

De verdelingspercentages op basis waarvan de niet direct toewijsbare kosten zoals personeelskosten, 
huisvestingskosten, organisatiekosten en afschrijvingskosten worden toebedeeld aan kosten beheer en 
administratie zijn tot stand gekomen aan de hand van de urenregistratie per persoon. 
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Kostenpercentage beheer en administratie

Realisatie Begroting Realisatie
2013 2013 2012

2.706.403 2.815.854 2.560.197
196.544 178.960 179.425

7,26% 6,36% 7,01%

Realisatie Begroting
2013 2013
81,11% 81,11%

9,36% 9,36%
9,53% 9,53%

100,00% 100,00%

Kosten beheer en administratie
Kostenpercentage beheer en 

Doelstelling
Eigen Fondsenwerving
Beheer en administratie

Totale lasten

Onderstaand  is de verhouding van de totale lasten in relatie met de kosten van beheer en administratie 
procentueel weergegeven voor de jaren:

De verdelingspercentages op basis waarvan de niet direct toewijsbare kosten zoals personeelskosten, 
huisvestingskosten, organisatiekosten en afschrijvingskosten worden toebedeeld aan kosten beheer en 
administratie zijn tot stand gekomen aan de hand van de urenregistratie per persoon. 
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Realisatie Begroting Realisatie
2013 2013 2012

€ € €
Kosten eigen fondsenwerving
Directe activiteitskosten 125.894 170.000 141.893
Personeelskosten 36.148 36.913 34.633
Huisvestingskosten 4.811 4.807 4.579
Organisatiekosten 10.941 10.404 9.946
Afschrijving en rente 441 732 679

178.234 222.856 191.730

Kostenpercentage fondsenwerving

Realisatie Begroting Realisatie
2013 2013 2011

Baten fondsenwerving 1.067.516 1.074.988 1.072.498
Kosten fondsenwerving 178.234 222.856 191.730
Kostenpercentage fondsenwerving 16,70% 20,73% 17,88%

Realisatie Begroting Realisatie
2013 2013 2012

€ € €
Kosten beheer en administratie
Personeelskosten 131.417 134.202 125.910
Huisvestingskosten 17.489 17.476 16.647
Organisatiekosten 39.777 37.825 36.157
Afschrijving en rente 1.603 2.661 2.469

190.287 192.164 181.185

Onderstaand  is de verhouding van de kosten fondsenwerving in relatie met de totale baten procentueel 
weergegeven voor de jaren:

Door de aanzienlijke stijging daling van de kosten fondsenwerving is het kostenpercentage fondsenwerving 
lager ten op zichte van de begroting. 

35

Kostenpercentage beheer en administratie

Realisatie Begroting Realisatie
2013 2013 2012

Totale lasten 2.271.291 2.328.458 2.048.576
Kosten beheer en administratie 190.287 192.164 181.185
Kostenpercentage beheer en administratie 8,38% 8,25% 8,84%

Realisatie Begroting
2013 2013

Doelstelling 83,59% 83,59%
Eigen Fondsenwerving 3,54% 3,54%
Beheer en administratie 12,87% 12,87%

100,00% 100,00%

De verdelingspercentages op basis waarvan de niet direct toewijsbare kosten zoals personeelskosten, 
huisvestingskosten, organisatiekosten en afschrijvingskosten die worden toebedeeld naar kosten beheer en 
administratie zijn tot stand gekomen aan de hand van de urenregistratie per persoon over 2011. 

Onderstaand  is de verhouding van de totale lasten in relatie met de kosten van beheer en administratie 
procentueel weergegeven voor de jaren:
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