
Jaarverslaggeving 2012 

Zoals u zult zien is 2012 een heel goed financieel jaar geweest, dat vooral te dan-
ken is aan de vele gelden uit nalatenschappen aan het Humanistisch Verbond. Met 
deze gelden kan het Humanistisch Verbond als vereniging werken aan de doelstel-
ling van ‘Inspireren en verbinden’, het Meerjarenbeleidsplan 2012-2017:  
meer mensen inspireren en stimuleren hun humanistische levensvisie actief te 
ontwikkelen, te delen met anderen en toe te passen in het dagelijkse leven. 

Het Humanistisch Verbond wil graag laten zien dat:
•  humanisme een inspirerende manier van leven is, gewor-

teld in een traditie van individuele ontplooiing en maat-
schappelijke betrokkenheid, 

•  het Humanistisch Verbond een seculier levensbeschouwe-
lijk centrum is voor kennis, informatie en diensten, dat zijn 
basis en inspiratie vindt in wetenschap, filosofie, kunst en 
cultuur.

Het Jaarbeeld 2012 ‘Humanisme, De moed om weerbaar te 
zijn’, geeft u een overzicht van de belangrijkste activiteiten 
en diensten van het Humanistisch Verbond en het Steun-
fonds Humanisme.

In dit document vindt u de samenvatting van de samen-

gevoegde jaarcijfers van het Humanistisch Verbond, Het 
Steunfonds Humanisme en van Vrienden van Humanistisch 
Verbond afdeling Haaglanden en de afzonderlijke jaarcijfers 
van het Humanistisch Verbond. Beide jaarrekeningen zijn 
onderwerp van de accountantscontrole en worden vastge-
steld op de Algemene Leden Vergadering van het Humanis-
tisch Verbond op 23 november 2013.

Bij de hier volgende cijfers staat een beknopte toelichting. 
Volledige jaarverslaglegging vindt u vergezeld van  
een bestuurs- en directieverslag in het document  
Jaarverslaggeving 2012 van Vereniging Humanistisch  
Verbond te Amsterdam op de website. Hierin legt het  
bestuur verantwoording af over de doelstellingen,  
activiteiten en de resultaten van 2012.
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http://www.humanistischverbond.nl/doc/inspirerenenverbinden.pdf
http://issuu.com/humanistisch_verbond/docs/jaarbeeld2012
http://www.humanistischverbond.nl/doc/Gewaarmerkte_Jaarverslaggeving2012.pdf
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Positief resultaat 
Het boekjaar 2012 werd afgesloten met een positief re-
sultaat van € 1.496.410. Begroot was een negatief resul-
taat van € 559.218. De inkomsten in 2012 waren aanzienlijk 
hoger dan begroot, te weten € 1.997.493. Reden hiervoor is 
dat de inkomsten uit fondsenwerving en baten uit beleg-
gingen veel hoger waren. Bovendien waren de gerealiseer-
de uitgaven in 2012 lager dan begroot, te weten € 58.135. 
De inkomsten van het Humanistisch Verbond bestaan 
uit contributies van leden, (extra) giften en erfstellingen. 
Inspanningen om de continuïteit te waarborgen zijn dan ook 
gericht op ledenwerving, ledenacties, fondsenwerving en 
rente en baten uit beleggingen. 

Ledenwerving
In 2012 werd de wervingscampagne “Geloof u ook meer 
in het leven vóór de dood?” voortgezet. De campagne 
resulteerde in 916 nieuwe leden. Ten opzichte van 31 
december 2011 is het aantal betalende leden nauwelijks 
gestegen. Het totaal aantal betalende leden per 31 decem-
ber is 11.589; inclusief medeleden is het ledenaantal per 
31 december 2012 13.023. De wervingscampagne wordt 
daarom aangepast in 2013.

Ledenacties
In mei en november vonden ledenacties plaats met de 
vraag om een (extra) donatie. Onderwerp van de voorjaars-
actie was ambulante humanistisch geestelijke begeleiding in 
de zorg met een opbrengst van ruim € 36.210. 
De najaarsactie had als onderwerp het behoud van omroep 
HUMAN en bracht € 50.096 op.
De totale opbrengst (€ 86.306) was lager dan vorig jaar, 
maar ondanks de crisis hoger dan begroot. 

Fondsenwerving
Het Steunfonds werft nalatenschappen en executeur-
schappen door advertenties, de brochure ‘Bijdragen aan 
een traditie van menswaardigheid’, huisbezoeken en via de 
website. Informatieoverdracht over notariële schenkingen 
gebeurden tegelijkertijd met de ledenacties.

Samengevoegde STaaT van BaTen en LaSTen oveR 2012

Realisatie 2012 Begroting 2012 Realisatie 2011

InKomSTen

Baten uit fondsenwerving € 3.417.521 € 1.907.300 € 1.720.925 

Subsidies € 11.033 € 115.522

Rente en baten uit beleggingen € 628.052 € 151.814 € 52.512 

Totaal inkomsten € 4.056.607 €  2.059.114 € 1.888.959 

UITgaven

Besteed aan doelstellingen € 2.025.975 € 2.093.291 € 2.044.325

Kosten eigen fondsenwerving € 318.119 € 299.067 € 284.448

Kosten van beleggingen € 36.679 € 35.000 € 34.046

Kosten beheer en administratie € 179.425 € 190.974 € 181.814

Totaal uitgaven € 2.560.197 € 2.618.332 € 2.544.633

ReSULTaaT € 1.496.410 € -559.218 € -655.675

Deze baten en lasten worden toegelicht in de Samengevoegde Jaarrekening pag. 14 t/m 31

Samengevoegde staat van baten en lasten

Graag maken we van de publicatie van deze  
jaarcijfers gebruik om al onze leden, donateurs, 
schenkers, erfstellers en andere relaties hartelijk  
te danken voor hun loyale steun!

http://www.humanistischverbond.nl/doc/Gewaarmerkte_Jaarverslaggeving2012.pdf
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In 2012 hebben 485 mensen informatie opge-
vraagd over de mogelijkheid om het Steunfonds te 
benoemen tot executeur in hun nalatenschap. Dit 
heeft geresulteerd in 38 nieuwe erfstellers.
•  Per 31 december 2012 telde het bestand  
493 erfstellers tegenover 489 in 2011. 

•  Het Steunfonds nam in totaal 74 nalaten-
schappen in behandeling, waarvan 15 nieuwe, 
34 nalatenschappen liepen door vanuit voorgaande 
jaren en 25 zaken zijn afgehandeld.

Subsidies
Het subsidiebedrag dat het Humanistisch Verbond ontving 
van het Ministerie OCW, was bestemd voor het project De 
Dialoog, dat in januari is afgerond. 

Rente en baten uit beleggingen
Het beheer van de beleggingsportefeuille is uitbesteed aan 
Schretlen & Co. Passend bij de doelstelling van het Huma-
nistisch Verbond is het risicoprofiel van de beleggingen 
‘neutraal/enige risicobereidheid’. 
Verschuivingen in de beleggingsportefeuille vinden plaats 
ten gunste van duurzame en ethische fondsen. In 2012 was 
de aandelenportefeuille merendeels duurzaam belegd. 
Een uitgebreidere toelichting staat op pag. 5 en 6 van het 
Bestuursverslag. 

Besteding middelen
Uitgangspunt voor de besteding van de beschikbare midde-
len zijn: 
een maximale besteding ten gunste van de doelstelling;
het percentage middelen besteed aan de eigen fondswer-
ving bedraagt geconsolideerd Humanistisch Verbond en 
Steunfonds Humanisme maximaal 25% (CBF-norm).

In 2012 zag de verhouding van de totale bestedingen 
er als volgt uit: 
•  De totale bestedingen aan de doelstellingen in  

relatie tot de totale baten waren 49,94%.
•  De totale bestedingen aan de doelstelling in relatie 

met de totale lasten waren 79,13%.
•  De kosten voor fondsenwerving in relatie tot de 

totale baten waren 9,31%. Dit is ruim onder de 
CBF-norm. 

•  De bestedingen voor beheer en administratie in 
relatie tot de totale lasten waren 7,01% 

Een overzicht van de bestedingspercentages van de  
middelen voor doelstelling, fondsenwerving en beheer  
en administratie worden verder toegelicht in de  
Samengevoegde Jaarrekening pag 26 en 27. 

STaaT van BaTen en LaSTen oveR 2012 HUmanISTISCH veRBond

2012 2011

InKomSTen

Baten uit fondsenwerving € 1.072.497 € 1.022.481 

Baten uit acties van derden (bijdrage Steunfonds) € 1.180.000 € 979.723 

Subsidies € 11.033 € 115.522 

Overige baten € 14.126 € 13.367 

Totaal inkomsten € 2.277.656 €  2.131.093 

UITgaven

Besteed aan doelstellingen € 1.675.662  € 1.700.977 

Kosten eigen fondsenwerving € 191.730  € 156.868 

Kosten beheer en administratie € 181.185  € 185.386 

Totaal uitgaven € 2.048.577  € 2.043.231 

ReSULTaaT € 229.081  € 87.862 

Deze baten en lasten worden uitgebreid toegelicht in de Enkelvoudige Jaarrekening van het Humanistisch Verbond pag. 
blz. 32 t/m 40.

http://www.humanistischverbond.nl/doc/Gewaarmerkte_Jaarverslaggeving2012.pdf
http://www.humanistischverbond.nl/doc/Gewaarmerkte_Jaarverslaggeving2012.pdf
http://www.humanistischverbond.nl/doc/Gewaarmerkte_Jaarverslaggeving2012.pdf
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Het Humanistisch verbond financieel

De Vereniging Humanistisch Verbond sloot het boek-
jaar 2012 af met een positief resultaat ad  
€ 229.081. 
De jaarcijfers van de Vereniging Humanistisch Ver-
bond, bestaan uit die van Humanistisch Verbond lan-
delijk en die van Humanistisch Verbond afdelingen.
•  Humanistisch Verbond landelijk sloot 2012 af met 

een positief resultaat van € 258.873,- 
•  Humanistisch Verbond afdelingen sloot 2012 af met 

een negatief resultaat van € 29.792 

Het positieve resultaat van Humanistisch Verbond landelijk 
wordt bepaald door baten uit contributies, ledenacties en 
schenkingen. Onder de samengevoegde staat van baten en 

lasten staan deze posten toegelicht, behalve de bijdrage van 
het Steunfonds Humanisme. Het Steunfonds draagt jaarlijks 
een deel van de inkomsten af aan de Vereniging Humanis-
tisch Verbond voor de exploitatie. In 2012 bedroeg deze 
structurele bijdrage € 1.180.000. Aan lasten is € 41.112 
minder uitgegeven dan begroot. 

Besteding middelen Humanistisch verbond
-  In verhouding tot de totale baten (inkomsten) werd 
73,57% besteed aan de doelstellingen. 

-  In verhouding tot de totale lasten (uitgaven) werd 81,80% 
besteed aan de doelstellingen.

-  In verhouding tot de totale baten ‘eigen fondswerving’ 
werd 17,88% besteed aan kosten ‘eigen fondswerving’. 

-  In verhouding tot de totale lasten werd 8,84% besteed 
aan de kosten voor beheer en administratie. Sinds 2011 
vindt de kostentoerekening plaats op basis van tijdregis-
tratie.

Postadres:

Postbus 75490
1070 AL Amsterdam

Bezoekadres:

Weteringschans 259
1017 XJ Amsterdam
tel: +31 (0)20  521 90 00
fax: +31 (0)20 521 90 80
email: info@humanistischverbond.nl
www.humanistischverbond.nl


