
accountants in 
non-profit

Correspondentie-adres
Postbus 2150  -  2400 CD  -  Alphen aan den Rijn

T 0172-750175  |  www.withaccountants.nl  |  info@withaccountants.nl  |  Twitter: @withaccountants
IBAN: NL71 INGB 0667 8301 62  |  KVK: 28112484

  30-03-2016 - 1 

 
 
 
Stichting Bond tegen het Schenden van  
Gods Heilige Naam 
Postbus 362 
3900 AJ  VEENENDAAL 
 
 
JAARVERSLAG 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPORT 

Inzake jaarverslag 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



accountants in 
non-profit

 
 
 
 
Stichting Bond tegen het Schenden van Gods Heilige Naam 
VEENENDAAL   

   
30-03-2016 - 2 

 

 
JAARVERSLAG 2015 
 
INHOUD           Paginanummer 
 
1.  Bestuurs- en directieverslag  
 
1.1 Voorwoord       5 
1.2  Algemeen       6 
1.3 Werkwijze       9 
1.4  Activiteiten en financiële positie     14 
1.5  Informatie over directie en bestuur     20 
1.6 Toekomstparagraaf     22 
 
2.  Jaarrekening 2015 
 
2.1  Balans per 31 december     24 
2.2  Staat van baten en lasten     26 
2.3  Resultaatbestemming     26 
2.4  Overzicht lastenverdeling     27 
2.5 Kasstroomoverzicht     29 
2.6  Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat    30 
2.7  Toelichting op de balans per 31 december    33 
2.8  Toelichting op de baten     37 
2.9  Toelichting op de lasten     38 
 
3.  Overige gegevens 
 
3.1  Controleverklaring     43 
 
Bijlage 
 
Begroting 2016       45 
  



accountants in 
non-profit

 
 
 
 
Stichting Bond tegen het Schenden van Gods Heilige Naam 
VEENENDAAL   

   
30-03-2016 - 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 

 
 
 
  



 
 
 
 
Stichting Bond tegen het Schenden van Gods Heilige Naam 
VEENENDAAL   

   
30-03-2016 - 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Zoals het woord kanker voelt voor jou, zo 
voelt een vloek met Gods Naam voor mij.” 
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1.1  Voorwoord 
 
“Goede taal is belangrijk. De tong hebben we gekregen van onze Schepper, die hebben we daarom 
ook goed te gebruiken. We zijn op aarde om God te eren. Onze tong mogen we daar voor gebruiken. 
Als middel om God te loven en te eren. 
Scheld- en vloekwoorden ontheiligen Gods Naam. Of, zoals een bord van de Bond tegen vloeken in de 
jaren 20 zegt: “Gelooft Gij in het bestaan van een almachtige God? Heb dan eerbied voor Hem en 
gebruik niet ijdel of onnodig of ondoordacht Zijn Naam.” 
 
We willen graag Nederland mooier maken wat betreft het taalgebruik. De Bond tegen vloeken staat 
daar niet alleen in. Velen met ons schamen zich voor het taalgebruik in Nederland. Het werkveld van 
de Bond tegen vloeken is groot. We zijn dankbaar voor een trouwe achterban die ons werk telkens 
mogelijk maakt. Om Nederland in te trekken om mensen aan te spreken op hun taalgebruik. Het bord 
van de Bond tegen vloeken uit de jaren 20 dat in de vorige alinea werd aangehaald luidt verder: “Ge-
looft gij niet in het bestaan van een Almachtige God? Gebruik dan ook niet Zijn Naam want ge bele-
digt daardoor uzelf en kwetst anderen er mee.”  
 
Dit alles werd mogelijk gemaakt door de steun van de donateurs, de vrijwilligers, de leden van de 
werkgroepen, de bestuursleden en personeelsleden. Iedereen die heeft bijgedragen aan het werk van 
de Bond tegen vloeken wil ik heel hartelijk danken. Bovenal dank aan Hem, Wiens Naam groot en 
heerlijk is.” 
 

 
 

Wilfried Verboom (directeur) 
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1.2  Algemeen 
 
1.2.1  Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 
 
De Bond tegen vloeken is een stichting die in 1917 werd opgericht. De Bond tegen vloeken doet het 
werk vanuit de overtuiging dat Gods Naam heilig is. Alle vormen van respectvol taalgebruik bevorde-
ren we met de verschillende activiteiten die we ontplooien. 
 
De organisatie staat met nummer 41180524 ingeschreven in het handelsregister onder de statutaire 
naam STICHTING BOND TEGEN HET SCHENDEN VAN GODS HEILIGE NAAM. De Bond tegen vloeken is 
gevestigd in Veenendaal. 
 
1.2.2  Doelstelling 
 
Het doel van de stichting is om de strijd aan te binden onder alle geledingen van de Nederlandse sa-
menleving tegen het grote kwaad van het vloeken. De stichting stelt zich tevens als doel, in aanvul-
ling op deze hoofddoelstelling, kwetsend, obsceen of grof taalgebruik in het menselijk verkeer te 
bestrijden. 
 
Visie 
De Bond tegen vloeken ® wil Nederland mooier maken wat betreft taalgebruik. Vloek- en scheldwoor-
den zijn lelijk! Gods Naam is heilig. Respect richting de medemens is belangrijk. De Bond tegen vloe-
ken ® wil zichtbaar zijn in de publieke ruimte en wil vormend bezig zijn in relatie tot doelgroepen. 
 
Missie 
De Bond tegen vloeken is zichtbaar in de publieke ruimte. Met affiches op stations en in bushokjes 
zetten we mensen aan het denken. Daarnaast treden we op in de media om te reageren op maat-
schappelijke ontwikkelingen en issues. Met publicaties beïnvloeden we het debat. De Bond tegen 
vloeken zet zich in voor respectvol taalgebruik. 74% van de Nederlanders vindt vloeken en schelden 
onbeschaafd. Vloeken en schelden gebeurt vaak onnadenkend. De Bond tegen vloeken wil mensen 
bewust maken van hun taal. 
 
Met KlasseTaal ®, onderdeel van de Bond tegen vloeken, geven we gastlessen op scholen door heel 
Nederland. TaalQuestie ® geeft trainingen en workshops aan bedrijven en groepen om in de zakelijke 
wereld taalbewustzijn te bevorderen. Dit doen we omdat respect voor elkaar zo belangrijk is. Omdat 
taal over mensen gaat. Omdat Gods Naam heilig is. 
 
Donateurs 
 
De Bond tegen vloeken had op 31 december 2015 23.988 donateurs. 
 
Wist u dat? 
 

 97% van de ouders let op het taalgebruik van kinderen in de opvoeding 
 85% van de Nederlanders kent de Bond tegen het vloeken 
 70% van de Nederlanders ervaart vloeken als vervelend 
 61% van de Nederlanders vindt schelden met het woord kanker kwetsend 
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1.2.3  Juridische structuur 
 
De Bond is een zelfstandig opererende stichting met plaatselijke werkgroepen. 
 
1.2.4   Samenstelling van het bestuur en de directie 
 
Bestuur 
 
Het dagelijks bestuur van de Bond tegen vloeken bestond in 2015 uit de volgende personen: 
 

 drs. L.B.C. Boot, Veenendaal (voorzitter)  
 mw. A. Roest-Nagtegaal, Veenendaal (secretaris) 
 mr. W.A. Mackay, Sliedrecht (penningmeester)  

 
In het algemeen bestuur hadden de volgende personen in 2015 zitting: 
 

 ds. P. van Duijvenboden, Apeldoorn 
 dhr. J. Kloosterman, Apeldoorn 
 mr. drs. J.P. de Man, Rosmalen 
 dr. R. Bisschop 
 mw. M. E. van Vliet-de Ruiter, Almere 
 dhr. D.J. Stellingwerf, Echtenerbrug (afscheid genomen in de vergadering van september 

2015) 
 
Ereleden van de Bond tegen vloeken zijn: 
 

 ir. H. van Rossum, Zeist 
 ds. B.J. Wiegeraad, Veenendaal 
 mr. E. Bos, Capelle a/d IJssel 
 ds. A. Prins, Veenendaal 

 

 
Het dagelijks bestuur (v.l.n.r.: mr. W.A. Mackay, drs. L.B.C. Boot, mw. A. Roest-Nagtegaal) 
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Personeel 
 
Het personeel van de Bond tegen vloeken bestond in 2015 uit de volgende personen: 
 

 Wilfried Verboom (directeur) 
 Bert Gijsbertse (coördinator) (afscheid genomen in augustus 2015) 
 Kees Hazeleger (gastdocent BO) 
 Sjors van der Kraan (gastdocent VO/MBO) 
 Frans de Koeijer (fondsenwerver) 
 Adrie Kuipers (administratie) 
 Janneke Zwijnenburg (administratie) 

 
 
1.2.5 Statutenwijziging 
 
Gedurende het verslagjaar zijn de statuten niet gewijzigd. 
  



 
 
 
 
Stichting Bond tegen het Schenden van Gods Heilige Naam 
VEENENDAAL   

   
30-03-2016 - 9 

 

 
1.3  Werkwijze 
 
1.3.1 Het Land In 
 
Het opkomen voor Gods Naam en het bevorderen van respect voor de naaste behoeft praktische uit-
werking. Het project Het Land in is na de lancering in 2014 uitgegroeid tot een van de belangrijkste 
activiteiten van de Bond. Zo was de Bond op welgeteld 52 plaatsen aanwezig, waaronder markten en 
braderieën. In o.a. Bodegraven, Venlo, Schagen, Ede, Zierikzee, Kamperland en ’s Hertogenbosch 
werd telkens die ene vraag gesteld: ‘Wat vindt u van vloeken en schelden?’ Een vraag die veel los-
maakt. Mooie gesprekken worden afgewisseld door felle antireacties.   
 
Frans de Koeijer schrijft een ervaring: 
 
“Kanker vind ik de ergste vloek”, zo vertelde een voorbijgangster mij (we noemen haar voor het ge-
mak Annie). “Daar kwets je namelijk anderen mee. Maar vloeken als GVD, die vind ik minder erg. Dat 
doe je in principe tegen niemand. Toch?” Ik knikte en ‘humde’ begripvol. De term ‘vloeken’ is voor de 
gemiddelde Nederlander anders geladen dan voor mij, als christen.  
 
Nadat ze was uitgepraat, legde ik voorzichtig uit dat bijvoorbeeld GVD voor mij ook een erg naar 
woord is. Dat de God, in wie ik geloof en van wie ik houd, daarmee door het slijk gehaald wordt. Zo-
als het woord kanker voelt voor Annie, zo voelt een vloek met Gods Naam ook voor mij. Dat begreep 
Annie niet helemaal. Ik lichtte het toe met een voorbeeld. “Ik heb een lieve vader”, zo begon ik. “Ik 
ook hoor”, zei Annie direct. Lachend vervolgde ik: “en dat feit zorgt ervoor dat ik het niet leuk vind 
als mensen hem bespotten of slecht van hem spreken”. Ja, dat begreep Annie. “Zo zit dat ook met 
God, Jezus en Heere”, lichte ik toe. “Christenen geloven in Hem. Hij zorgt voor Hen als een Vader”.  
 
Ze keek verwonderd naar me. “Hmm, oké. Maar tóch vind ik het minder erg. Ik geloof dat namelijk 
niet.” Ik glimlachte. “Ik probeer je ook niet van mening te laten veranderen hoor”, zei ik. “Maar als 
we met elkaar rekening houden, kunnen we veel woorden achterwege laten toch? Daar wordt Neder-
land mooier van.” Annie knikte. Ze zette haar voet weer op het pedaal van de fiets. “Klopt”, zei ze. 
“Ik kan er ook best wel wat meer op gaan letten. Goed  dat jullie dit doen. Bestaan jullie al lang?” 
Lachend zei ik: “welnee, nog maar 97 jaar”. Ze moest lachen. “Dan zien jullie er nog jong uit!” 
 
1.3.2 Media 

 
De Bond tegen vloeken is door media-uitingen zichtbaar in de Nederlandse samenleving. De communi-
catie is gericht op het toerusten van doelgroepen. De media-uitingen van de Bond tegen vloeken in-
spireren (inspiratie), interesseren (relevantie) en stileren (professie). De Bond tegen vloeken werkt 
aan relaties binnen het journalistieke netwerk. We positioneren ons als ‘artistiek’, ‘professioneel’ en 
‘gepassioneerd’. Media-uitingen maken ontvangers bewust van het thema respectvol taalgebruik. In 
2015 mocht de Bond tegen vloeken een aantal keer op de radio een toelichting geven op de actuali-
teit of een actie toelichten (Kinderboekenweek). Er verschenen diverse artikelen in kranten, tijd-
schriften en magazines over het werk en de doelstelling van de Bond tegen vloeken. Met de nieuwe 
postercampagne heeft de Bond gewerkt aan de bewustwording in de Nederlandse samenleving over 
vloeken en schelden.  
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Directeur Wilfried Verboom in gesprek met Radio Noord-Holland 
 
1.3.3 Onderzoeks- en Publicatiefonds 
 
De leden van het dagelijks bestuur van de Bond tegen vloeken zijn tevens bestuurslid van het Onder-
zoeks- en Publicatiefonds van de Bond tegen vloeken. Het fonds ondersteunt studenten bij het onder-
zoek en stimuleert hen bij het publiceren van artikelen.  
Het bestuur van het Onderzoeks- en Publicatiefonds heeft vier keer vergaderd. Dit jaar zijn geen arti-
kelen of onderzoeken ingediend. Daarom zijn er dit jaar ook geen beloningen uitgereikt. 
 
1.3.4 Stationscampagne 
 
Om de samenleving bewust te maken van vloeken en schelden, wil de Bond zichtbaar zijn in de pu-
blieke ruimte. Tijdens een aantal weken verspreid over het jaar hingen posters van de Bond tegen 
vloeken op bijna 500 treinstations in Nederland. Per week worden dan twee miljoen reizigers bereikt. 
De posters toonden personen tegen een gebarsten ruit, met daarbij een duidelijke tekst als: ‘Een 
vloek raakt vooral anderen’ of ‘Met vloeken breekt er iets’. Daaronder werden percentages genoemd 
die uit het landelijk onderzoek naar vloeken en schelden waren gekomen. Met deze gegevens wilden 
we de samenleving bewust maken van het feit dat de grote meerderheid zich stoort aan vloeken of 
schelden.  
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Een van de posters op de treinstations 
 
1.3.5 Presentaties & lezingen 
 
Ook in 2015 is de Bond weer vaak uitgenodigd om voorlichting te geven. Er werden presentaties 
gehouden voor clubs, kerkelijke gemeenten, catechisatiegroepen, studenten en vrouwen-, jongeren- 
en ouderenverenigingen. De presentaties en lezingen verschillen per doelgroep, maar sommige on-
derwerpen komen in de meeste terug. Voorbeelden zijn de betekenis & reikwijdte van het derde ge-
bod, het uitdragen van de Naam van God, het werk van de Bond tegen vloeken, ‘niet zeggen wat je 
denkt, maar denken over wat je zegt’, leven tot eer van Gods Naam, respectvolle omgang en Godslas-
tering in een seculiere tijd. 
 
1.3.6 Vrijwilligers en Werkgroepen 
 
De Bond tegen vloeken heeft veel aan haar vrijwilligers te danken. Al dan niet in werkgroepverband, 
zetten zij zich elk jaar weer in om op te komen voor Gods Naam en respect voor de naaste. In 2015 is 
er veel georganiseerd: concerten, fietstochten, vlaaienacties, banketletteracties, etc. Ook in het 
afgelopen jaar hebben de verschillende werkgroepen naast het uitdragen van de boodschap ook een 
substantieel bedrag bijgedragen. 
 
Momenteel zijn er 80 vrijwilligers en 8 actieve werkgroepen. Ook zijn er vrijwilligers actief op het 
kantoor. Zij houden zich voornamelijk bezig met administratieve taken. 
 
Ook zijn er twee nieuwe commissies: de zaalvoetbalcommissie en de volleybalcommissie. Zij zijn ver-
antwoordelijk voor de organisatie van het zaal- en volleybaltoernooi.   Deze toernooien zullen jaar-
lijks terugkeren, wegens het grote succes. De Bond tegen vloeken vindt het belangrijk om te investe-
ren in de jeugd. Zij zijn tenslotte de volgende generatie die op mag komen voor Gods Naam en res-
pect voor de naaste.  
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Een deel van de Zaalvoetbalcommisie (v.l.n.r. Narinja van Eck, Nienke van Poele en Mathilde Koppe-
jan) 
 
1.3.7 Fondsenwerving 
 
De Bond tegen vloeken vindt de binding met zijn donateurs erg belangrijk. Zij zijn de steunpilaren van 
de organisatie. Voor hen en met hen komen we op voor Gods Naam en respect voor de naaste. Het is 
belangrijk om de donateur te laten zien wat er gebeurt bij de Bond. Transparant en actief contact 
vanuit de organisatie is belangrijk. Daarom delen we zoveel als mogelijk met donateurs, vrijwilligers 
en andere belanghebbenden. 
 
De Kort & Bondig 
Het nieuwsblad van de Bond tegen vloeken, de Kort & Bondig, wordt drie keer per jaar naar ongeveer 
25.000 postadressen en 3000 e-mailadressen verzonden. Daarin staan de hoogtepunten, moeilijke 
momenten, bijzondere gesprekken, acties op scholen en in kerkelijke gemeenten, etc. De donateurs 
kunnen op die manier volgen wat de Bond doet en op welke manier. 
 
Beurzen 
Ook was de Bond tegen vloeken vertegenwoordigd op verschillende beurzen, waaronder de Familieda-
gen en Naar Buiten. Op deze beurzen gaan medewerkers in gesprek met de achterban. Dat levert veel 
(financiële) steun op. In 2016 wil de Bond tegen vloeken zich naast de bekende beurzen, ook richten 
op de ‘seculiere beurzen’ zoals de ‘50+ beurs’ en de ‘huishoudbeurs’. In 2016 staan de Wegwijsbeurs, 
de Naar Buitenbeurs, de 50+ beurs en de huishoudbeurs op het programma. Ook zal de Bond tegen 
vloeken op verschillende landelijke studentenactiviteiten vertegenwoordigd zijn. 
 

 
Tiemen van Meijeren (vrijwilliger, actief op de EO-jongerendag 
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Bedrijven en organisaties 
In toenemende mate worden bedrijven en organisaties betrokken bij het werk van de Bond. In 2015 
zijn veel bedrijven sponsor geworden van specifieke evenementen of andere activiteiten. Dat geeft 
de Bond tegen vloeken de gelegenheid om giften ten volle te besteden aan de doelstelling. In 2016 wil 
de Bond tegen vloeken een bedrijvennetwerk opzetten, waarbij de binding tussen de bedrijfswereld 
en de Bond verstevigd en geïntensiveerd wordt.  
 
Social media 
De onlinewereld wordt steeds belangrijker. De jongeren en nieuwe doelgroepen bevinden zich vooral 
daar. Facebook, Twitter en Instagram zijn dé media bij uitstek om je boodschap te ventileren. En dat 
lukt. Op Facebook heeft de Bond een ‘likersaantal’ van 2500. Twitter komt daarna met 2000 volgers. 
Instagram is begin 2016 gestart. De volgersaantallen zijn t.o.v. 2014 meer dan verdubbeld en het be-
reik is vervijfvoudigd.  
 
 

 
Voorbeelden van berichten op Facebook (links) en Twitter.  
 
 
Het berichtbereik van social media 20.000 personen per week.  Elk bericht wordt door duizenden 
mensen gezien. Social media wordt gebruikt voor het uiten van de boodschap van de Bond, de werving 
van vrijwilligers, het informeren van deelnemers aan het zaal- of volleybaltoernooi, etc. Met name 
voor het contact met jongeren is social media onmisbaar geworden. 
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1.4 Activiteiten en financiële positie 
 
1.4.1 KlasseTaal 
 
Inleiding 
Op scholen is veel aandacht voor de emotionele ontwikkeling van het kind en de jongere. Respect en 
goed omgaan met elkaar staan hoog in het vaandel. Het aanbod van programma’s en methodes op 
deze gebieden is echter groot. KlasseTaal kan zich onderscheiden, omdat respect verbonden wordt 
met de component taal. KlasseTaal concentreert zich op respectvol taalgebruik. Dit is voor veel scho-
len een reden om ons uit te nodigen voor gastlessen. 
De bekendheid van KlasseTaal is in 2015 toegenomen. Veel scholen wisten de weg naar ons  te vinden 
en vroegen spontaan gastlessen aan.  
 
Inhoud en werkwijze 
De lessen gaan over taal, de kracht van woorden. Woorden zijn niet allemaal even zwaar. Sommige 
woorden hebben een diepe lading. Denk aan woorden die te maken hebben met geloof of met ernsti-
ge ziektes. 
In de lessen worden leerlingen bewust gemaakt van de zwaarte van woorden.  
De Naam van God gaat boven alles uit en mag alleen met eerbied worden uitgesproken.  
De lessen werden doorgaans gegevens aan enkele groepen in het eigen lokaal. De meeste klaslokalen 
beschikken over een digitaal schoolbord. KlasseTaal kan daarmee interactieve lessen verzorgen via de 
website www.prezi.com. KlasseTaal sluit aan bij de actualiteit en probeert steeds variëteit in de les-
sen aan te brengen door diverse opdrachten.  
 

 
Lesbrief groep 3-4 valt goed in de smaak. 
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1.4.1.1    Basisonderwijs 
 
Gastlessen en ouderavonden basisonderwijs  
Het aantal bezochte basisscholen (84) is ten opzichte van 2014 (75) sterk gestegen. Het aantal lessen 
is met ruim 20% toegenomen. In 2014 werden 285 lessen gegeven. In 2015 zijn 351 gastlessen ver-
zorgd. Dit is het grootste aantal lessen op basisscholen sinds 2001. 
26 scholen werden voor het eerst bezocht. Opvallend is de stijging van scholen in Limburg. Dit heeft 
te maken met een gerichte wervingscampagne. 
Op drie scholen werd een ouderavond verzorgd door KlasseTaal. 
 

 
 
 
Signatuur scholen 
In 2015 zijn veel reformatorische scholen bezocht. Deze scholen zijn benaderd om deel te nemen aan 
een actie voor KlasseTaal. Veel scholen gaven gehoor aan de oproep. Het leverde niet alleen acties, 
maar ook veel lessen op. 
 
Overzicht signatuur van bezochte basisscholen 
Openbaar   5 
Reformatorisch   38 
Prot. Chr.   28 
Ger. Vrijgemaakt   6 
R.K.   4 
Islamitisch   1 
Chr. (prot+RK)   2 
 

 

196
259 253 285

351

2011 2012 2013 2014 2015

aantal gastlessen basisonderwijs
2011‐2015

35 36 33
2825 24 22

38

5 6
15

64 7
2 51 1 2 41 2 1 1

2012 2013 2014 2015

Signatuur bezochte basisscholen

Prot. Chr. Ref. Ger. Vr.

Openbaar R.K. Islam/interconf
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Acties 
In 2015 hebben twaalf reformatorische scholen een actie gehouden voor KlasseTaal.  
Acht scholen deden mee aan de Kraskaart-actie. Twee scholen verkochten stroopwafels. 
De Willem de Zwijgerschool in Hendrik Ido Ambacht hield een steppenrace (sponsoractie). 
Op de Stadhouder Willem III school in Ede werden Kerstkaarten verkocht. 
De netto-opbrengst van alle acties binnen het basisonderwijs bedroeg ongeveer € 20.000,-  
 

 
Steppenrace Willem de Zwijgerschool, Hendrik Ido Ambacht 
 
 
1.4.1.2    Voortgezet onderwijs 
 
Gastlessen 
KlasseTaal bezocht op het voortgezet onderwijs in 2015 42 scholen, drie minder dan in het voorgaan-
de jaar. Het aantal gastlessen bleef echter nagenoeg gelijk (zie grafiek). In combinatie met de groei 
van het aantal gastlessen op de basisscholen zorgt dit voor het grootste aantal gastlessen ooit voor 
KlasseTaal, met een totaal van 736.  
KlasseTaal heeft op twee MBO scholen en een middelbare school docententrainingen gegeven. Hierin 
werd aandacht besteed aan taalgebruik tussen docenten onderling, maar ook aan het taalgebruik van 
de leerlingen en hoe hierop in te spelen.  
 

 
 
 
 
 

273 301 345 387 385

2011 2012 2013 2014 2015

aantal gastlessen voortgezet 
onderwijs 2011‐2015
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Signatuur scholen 
De signatuur van de bezochte scholen wisselt per jaar. Opvallend is de afname van reformatorische 
scholen en de opkomst van Islamitische en algemeen Christelijke scholen.  
 
Overzicht signatuur van bezochte middelbare scholen 
Openbaar   12 
Reformatorisch   10 
Prot. Chr.   11 
R.K.   5 
Interconfessioneel   2 
Chr. (prot+RK)   2 
 

 
 
 
 
Social media 
KlasseTaal is actief op Twitter, Facebook en LinkedIn. De berichten dragen bij aan de bekendheid 
van KlasseTaal, maar ook aan bewustwording op het gebied van respect en taalgebruik. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krasactie Jhr. Willem Versluijsschool, Aagtekerke 
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Overige workshops en activiteiten  
Naast gastlessen op scholen werden workshops gegeven in twee buurthuizen van de stichting Vóór 
Welzijn in Den Haag. Ook werd een koffieochtend verzorgd bij speeltuinvereniging Vreewijk de Vaan 
in Rotterdam. 
 
KlasseTaal was aanwezig op openingsmarkten voor eerstejaarsstudenten van: 
- Radboud Universiteit, Nijmegen (RU) 
- Universiteit van Amsterdam (UvA) 
- Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) 
 
In 2015 heeft KlasseTaal ook  presentaties gegeven voor jongeren- en gemeenteavonden op verschil-
lende plaatsen in het land. Ook op catechisaties werd KlasseTaal vaak uitgenodigd om een avond te 
verzorgen. Aan zes middelbare scholen werd het predikaat “Taalbewuste school” uitgereikt. Ook ver-
schillende basisscholen verdienden het. Het bordje wordt bij de ingang van de school gehangen om zo 
iedere docent, leerling en bezoeker bewust te maken dat de school waarde hecht aan goed taalge-
bruik.  

 

 
 
 
1.4.2    TaalQuestie 
 
TaalQuestie groeit gestaag. In 2015 zijn een aantal trainingen gegeven bij bedrijven en organisaties in 
eigen achterban, met een totaalopbrengst van € 5000. In 2016 krijgt TaalQuestie meer draagkracht, 
omdat er speciale FTE-ruimte is vrijgemaakt voor deze dochteronderneming. Het fondsenwerven 2.0 
wordt daardoor uitgebouwd.  
 
Een hoogtepunt was de training bij een Gemeente in Limburg. Daar werd zowel het Management, 
alsook de Ondernemingsraad getraind. Samen stonden we stil bij de volgende onderwerpen:  
 

 de impact van woorden 
 het nut van duidelijke communicatie 
 gevoelscommunicatie 
 het nut van positieve en constructieve taal 
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De training bestond uit verschillend onderdelen: uitleg, spelvorm, uitwerking. Door middel van de 
uitleg worden de thema’s theoretisch uitgewerkt. Daarna wordt de theorie toegepast in spel- of rol-
lenspelvorm. Na die twee delen, worden de trainingsresultaten in een praktische vorm gegoten, zodat  
 
deelnemers niet het ‘ik vond het leuk, maar heb er niets aan’- achter blijven. De evaluaties waren 
lovend.  
 

 
Spelvorm bij de training in Limburg 
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1.5  Informatie over directie en bestuur 
 
1.5.1  Taak en werkwijze directie en bestuur 
 
1.5.1.1 Taak en werkwijze directie 
 
De directiefunctie wordt sinds 2011 vervuld door de heer W.H.C. Verboom. 
Veel taken van het bestuur zijn naar hem gemandateerd. Tijdens bestuurlijk overleg legt hij 
verantwoording af van zijn werkzaamheden en de voortgang van de ontwikkelingen. 
 
1.5.1.2 Taak en werkwijze bestuur 
 
Het bestuur houdt toezicht op het werk van de directeur en oefent de toegekende taken uit die bij 
wet en statuut zijn bepaald. In de huidige situatie betreft dat het waarnemen van de directietaken 
door de heer Verboom. 
Het algemeen bestuur vergadert vier keer per jaar. Daar komen onder meer aan de orde de financiële 
ontwikkelingen, jaarverslagen, rapportage van directie, nieuwe ontwikkelingen e.d. Vanuit het 
algemeen bestuur is een dagelijks bestuur gevormd, waarin zitting hebben de voorzitter, de secretaris 
en de penningmeester. Dit gremium vergadert vijf keer per jaar en houdt zich voornamelijk bezig met 
het toezicht op het werk van de directeur, mede aan de hand van de financiële- en 
activiteitenrapportages. 
 
1.5.2  Bezoldigings- en vergoedingenbeleid 
 
Het bestuur ontvangt geen vacatiegeld of andere vergoeding voor zijn werkzaamheden. Uitsluitend 
reiskosten en direct voor de Bond gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden. Eenzelfde regeling 
geldt ook voor de vrijwilligers/werkgroepen. 
 
1.5.3  Wijze benoemen en zittingsduur bestuur 
 
Bestuursleden worden door bestuursleden voorgedragen en zij worden benoemd voor een periode van 
vier jaar maar kan bij besluit van het bestuur maximaal twee keer met een zelfde periode worden 
verlengd. De maximum leeftijd bij aanvang van een nieuw termijn is 70 jaar. 
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1.5.4  Nevenfuncties directie en bestuursleden 
 
1.5.4.1 Bestuursleden 
 
Drs. L.B.C. Boot :   Secretaris Deputaten Evangelisatie in de Christelijke Gereformeerde 

kerken in Nederland  
Bestuursondersteuner van de Stichting Herziening Statenvertaling 
Coördinator Digital Bible Applications bij uitgeversgroep Jongbloed 
in Heerenveen 
Vrijwilliger United Bible Society 

Ds. P. van Duijvenboden :       Voorzitter Bond van Hervormde Zondagsscholen op gereformeerde 
Grondslag 
Lid  Raad van Advies voor het gereformeerd belijden van de P.K.N. 

J. Kloosterman :                   Lid adviesraad Stichting Ontmoeting 
SGP-fractielid gemeente Apeldoorn 
Lid Panel Presentatie 
Ouderling Hersteld Hervormde Gemeente Apeldoorn 

Mr. W.A. Mackay :   Secr./penningm. Ver. van Eigenaren Thorbeckehof-Oost te Sliedrecht 
D.J. Stellingwerf :                    Bestuurslid Stichting Woudagemaal 

Voorzitter KNRM Station Lemmer 
Lid Comité van aanbeveling Het Passion 
Lid Comité van aanbeveling A Rocha 
Ouderling Nederlands Gereformeerde kerk Heerenveen 

Dr. R. Bisschop :                     Lid Raad van Toezicht Christelijke Hogeschool Ede 
Lid Commissie Opleiding en Vorming van de Hersteld Hervormde Kerk 
Lid Bestuur Guido de Bres-stichting, Studiecentrum SGP 
Lid Bestuur Stichting Studie der Nadere Reformatie 
Voorzitter Gezelschap van Christelijke Historici 

M. van Vliet :                     Bestuurslid bij de Nederlandse Zeemanscentrale 
Bestuurslid voor de Majoor Bosshardtprijs 

 
 
1.5.4.2 Directie 
 
W.H.C. Verboom :   bestuurslid Stichting speciaal basis- en praktijkonderwijs Zaltbommel 
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1.6  Toekomstparagraaf 
 
Er is niets nieuws onder de zon. Ook niet als het om taalgebruik gaat. In 2017 bestaat de Bond tegen 
vloeken 100 jaar. Een eeuw geleden was er in Nederland al reden om actie te ondernemen tegen ‘het 
grote kwaad van het vloeken’. Wat heeft een organisatie bereikt die al bijna een eeuw oud is: heel 
veel of juist heel weinig? Veel, omdat er al 100 jaar bestaansrecht is. Weinig, omdat de stichting al zo 
lang nodig is. Een schijnbare tegenstrijdigheid, die uit niets anders voortkomt dan de kloof tussen 
Gods heiligheid en wij als mensen. Deze kloof zal altijd aanwezig blijven op aarde. Daarom wordt de 
Bond tegen vloeken nooit antiek, ondanks die 100 jaar. De Bond blijft altijd actueel en dat vraagt om 
voortdurende ontwikkeling.  
 
De afgelopen jaren heeft de Bond zich op een nieuwe en creatieve manier gericht tot de samenleving. 
De ontwikkelingen hebben op veel terreinen een positieve uitwerking gehad. Daarom gaat de Bond 
door met het geven van gastlessen op scholen. Ook gaan we deze zomer opnieuw met de bus het land 
in om in gesprek te gaan met Nederland en zullen we door blijven gaan met de postercampagnes. De 
Bond tegen vloeken wil in 2016 verder werken aan de bewustwording van taalgebruik, respect voor 
elkaar en eerbied voor Gods Naam.  
 
In 2016 en de volgende jaren wil de Bond tegen vloeken zijn achterban daar meer bij betrekken. Deze 
achterban bestaat grotendeels uit christenen, die ‘God lief willen hebben boven alles en de naasten 
als zichzelf.’ Daarom wil de Bond zich meer gaan richten op de toerusting van de achterban. De sa-
menleving bewust maken, gebeurt niet alleen door acties met een groot bereik, maar juist ook in het 
klein. Elke christen moet weten hoe hij of zij tot eer van God kan leven en dit kan uitstralen naar de 
directe omgeving. We willen onze achterban een actieve rol geven en heel concreet betrekken bij ons 
werk in de samenleving.  
 
In dat kader staat ook de training ‘Vrijmoedig spreken’, die vanaf mei 2016 het licht zal zien. Tijdens 
deze training maken we een begin met het opbouwen van een werkrelatie tussen Bond en bondgeno-
ten. De aanwezige kennis en ervaring kunnen toegepast worden op de achterban, om op die manier 
een levende kerk te zijn die in de samenleving actief is. De Bond tegen vloeken hoopt zo, samen met 
zijn achterban, de eer van Gods Naam groot te maken.  
 
Veenendaal, 30 maart 2016 
 
 
drs. L.B.C. Boot 
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2. JAARREKENING 2015 
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2.1  Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 
 
ACTIVA        31-12-2015  31-12-2014 
            
                        €           € 
Vaste activa 
 
Materiële vaste activa   2.7.1 
Gebouwen        232.081  243.335 
Inventaris         36.656  40.569 
Vervoermiddelen        2.804  4.205 
            
         271.541  288.109 
        ----------------  --------------- 
Vlottende activa 
 
Vorderingen    2.7.2 
Vorderingen en overlopende activa       44.000  15.120 
            
         44.000  15.120 
        ----------------  --------------- 
 
Liquide middelen    2.7.3    153.228  109.272 
        ----------------  --------------- 
 
 
 
 
 
 
 
            
Totaal activa        468.769  412.501 
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PASSIVA        31-12-2015  31-12-2014 
            
                         €           € 
Reserves en fondsen   
  
Reserves     2.7.4 
Continuïteitsreserve       348.327  264.199 
Reserve financiering activa       2.804  4.205 
            
         351.131  268.404 
        ----------------  --------------- 
       
Voorzieningen 
Voorziening onderhoud       33.215  26.007 
       ----------------  --------------- 
 
Langlopende schulden   2.7.5 
Hypothecaire leningen       -  - 
        ----------------  --------------- 
 
Kortlopende schulden    
Kortlopende aflossingsverplichtingen       -  11.795 
Crediteuren        17.463  18.708 
Belastingen en sociale lasten   2.7.6    14.719  22.506 
Vooruitontvangen bedragen   2.7.7    26.560  34.719 
Overige kortlopende schulden  2.7.8    25.681  30.362 
          
         84.423  118.090 
        ---------------  --------------- 
            
Totaal passiva        468.769  412.501 
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2.2 Staat van baten en lasten 
      Realisatie    Begroting          Realisatie 
             2015        2015        2014 
            
             €           €           € 
BATEN 
 
Eigen fondsenwerving 2.8.1   705.222  762.000  686.865 
Subsidies van overheden    100  300  10 
           
Totaal baten     705.322  762.300  686.875 
          
 
LASTEN 
 
Besteed aan de doelstelling 2.4   452.271  545.000  485.191 
     ---------------- ----------------  --------------- 
Kosten werving baten  
Kosten eigen fondsenwerving 2.4   100.946  118.000  108.491 
     ---------------- ----------------  --------------- 
Beheer en administratie 
Kosten van beheer en administratie 2.4   69.378  79.300  77.343 
      --------------- ----------------  --------------- 
 
Totaal lasten     622.595  742.300  671.025 
          
 
Overschot/tekort     82.727  20.000  15.850 
          
 
 
2.3  Resultaatbestemming 
 
Resultaatbestemming reserves 
Continuïteitsreserve    84.129    17.252 
Reserve financiering activa    -1.402    -1.402 
          
     82.727    15.850 
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2.4  Overzicht lastenverdeling 
 
Bestemming           Kosten      Kosten 
          Besteed       eigen      beheer 
           aan de      fondsen-         en      Totaal 
       doelstelling     werving  administratie       2015  
Lasten             €          €          €           € 
 
Personeelskosten   2.9.1  286.777  54.998  51.070  392.845 
Publiciteit en communicatie 2.9.2  122.359  30.589  -  152.948 
Huisvestingskosten   2.9.3  23.204  4.452  4.130  31.785 
Kantoor en algemene kosten 2.9.4  -  7.085  10.629  17.714 
Afschrijvingen en rente 2.9.5  19.932  3.822  3.548  27.303 
              
Totaal lasten     452.271  100.946  69.378  622.595 
              
  
Doelbestedingspercentage van de baten: 
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten       64,1% 
 
Doelbestedingspercentage van de lasten: 
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten       72,6% 
 
Fondsenwervingspercentage: 
Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving     14,3% 
 
Percentage kosten beheer en administratie: 
Kosten beheer en administratie/totale lasten          11,1% 
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     Begroot       Totaal     Begroot 
       2015        2014        2016  
         €          €          € 
 
   469.000  428.689  330.000 
   220.000  151.744  270.000 
   20.800  28.687  35.000 
   17.500  20.934  18.000 
   15.000  40.971  5.000 
        
   742.300  671.025  658.000 
        
 
 
   71,5%  70,6%  72,6% 
 
 
   73,4%  72,3%  73,9% 
 
 
   15,5%  15,8%  16,9% 
 
    
   10,7%  11,5%  9,0% 
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2.5  Kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar 
zijn gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar. 
 
             2015        2014 
          
                €           € 
Kasstroom uit activiteiten 
 
Totaal baten      705.322  686.875 
Totaal lasten      622.495  671.025 
          
Resultaat       82.727  15.850 
Afschrijvingen      27.153  39.875 
          
Cash-flow      109.880  55.725 
      ----------------  --------------- 
Mutaties in: 
Overige vorderingen en activa      -28.880  -10.194 
Crediteuren      -1.245  -4.035 
Belastingen en sociale lasten      -7.787  7.043 
Voortuitontvangen bedragen      -8.159  -8.507 
Overige kortlopende schulden      -4.681  -26.707 
Voorzieningen      7.208  9.004 
          
       -43.544  -33.396 
      ----------------  --------------- 
Totaal kasstroom uit activiteiten      66.336  22.329 
          
Kasstroom uit investeringen 
 
Investeringen in materiële vaste activa      -10.584  -21.148 
          
Kasstroom uit financieringen 
 
Aflossing van langlopende schulden      -11.796  -12.116 
          
 
Totale kasstroom      43.956  -10.935 
          
 
Saldo liquide middelen begin      109.272  120.207 
Totale kasstroom      43.956  -10.935 
          
Saldo liquide middelen eind      153.228  109.272 
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2.6  Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat  
 
2.6.1  Algemene grondslagen 
 
De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen van de Raad 
voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie 
en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De 
jaarrekening is opgesteld in euro’s.  
 
2.6.2  Consolidatie 
 
De stichting Onderzoek- en Publicatiefonds van de Bond tegen het vloeken betreft een 
groepsmaatschappij. Gedurende het verslagjaar 2015 hebben in deze stichting geen financiële 
transacties plaatsgevonden. Derhalve heeft ook geen consolidatie plaatsgevonden. 
 
2.6.3  Vergelijkende cijfers 
 
De cijfers over 2014 zijn waar relevant aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk 
te maken. 
 
2.6.4  Schattingen 
 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur schattingen maakt die van invloed zijn op de 
verantwoorde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen hiervan afwijken. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 
periodiek beoordeeld. 
 
Grondslagen van waardering 
 
2.6.5  Algemene grondslagen van waardering 
 
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde 
kostprijs. 
 
2.6.6 Materiële vaste activa 
 
De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering worden 
gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur 
bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen 
bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs. Indien van toepassing wordt de aanschafwaarde 
verminderd met boekwinsten die ontstaan bij vervangingsinvesteringen. 
 
2.6.7  Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 
 
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen 
geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens 
oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 
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2.6.8  Reserves en fondsen 
 
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding. Door het bestuur kunnen doelreserves worden 
aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. 
 
Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze 
ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende bestemmingsdonaties. 
 
2.6.9  Voorzieningen 
 
Voorzieningen worden opgenomen als waarschijnlijk of vaststaand is dat een verplichting zich gaat 
voordoen, maar waarvan de omvang of het tijdstip van uitstroom van middelen niet bekend is.  
 
Grondslagen van resultaatbepaling 
 
2.6.10  Algemene grondslagen van resultaatbepaling 
 
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere 
aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen. 
 
2.6.11  Baten 
 
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. 
 
Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap 
betrouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten 
worden verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen.  
 
Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde. 
 
2.6.12  Lasten 
 
De uitvoeringskosten, kosten voor fondsenwerving en overige lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop zij betrekking hebben.  
 
De kosten van beheer en administratie zijn de kosten die de organisatie maakt in het kader van de 
(interne) beheersing en administratievoering en die niet worden toegerekend aan de doelstelling of 
de werving van de baten.  
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2.6.13 Personeelsbeloning 
 
Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, 
in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten. 
 
De stichting heeft een pensioenregeling die is ondergebracht bij een verzekeraar en waarbij alle 
jaarlijkse premie als lasten worden verantwoord. Premie aanpassingen als gevolg van aanpassingen in 
salarissen worden zo veel mogelijk afgefinancierd. 
 
2.6.14 Kostentoerekening 
 
Kosten worden toegerekend aan de doelstellingen, werving van baten en beheer en administratie op 
basis van de volgende maatstaven: 
 
– de direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend aan de doelstelling, werving van baten 

of beheer en administratie; 
– niet direct toerekenbare publiciteits- en communicatiekosten worden verdeeld op basis van de 

beste inschatting van de gemaakte kosten naar doelstelling en fondsenwerving; 
– de overige niet direct toerekenbare kosten worden naar rato van tijdsbesteding van de 

medewerkers en bijbehorende personeelskosten toegerekend. 
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2.7  Toelichting op de balans 
 
ACTIVA 
 
VASTE ACTIVA 
 
2.7.1  Materiële vaste activa 
 
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat. 
 
      Gebouwen    Inventaris  Vervoer-      Totaal 
         middelen 
                           
                      €           €           €   € 
Stand per 1 januari 2015 
Aanschafwaarde    439.356  87.542  7.009  533.907 
Cumulatieve afschrijvingen   -196.021  -46.973  -2.804  -245.798 
            
     243.335  40.569  4.205  288.109 
            
 
Mutaties boekjaar 2015 
Investeringen    -  10.584  -  10.584 
Afschrijvingen    -11.254  -14.497  -1.401  -27.152 
            
     -11.254  -3.913  -1.401  -16.568 
            
 
Stand per 31 december 2015 
Aanschafwaarde    439.356  98.126  7.009  544.491 
Cumulatieve afschrijvingen   -207.275  -61.470  -4.205  -272.950 
            
     232.081  36.656  2.804  271.541 
            
 
De materiële vaste activa worden aangewend in het kader van de bedrijfsvoering. De verzekerde 
waarde van de materiële vaste activa bedraagt € 638.000. 
 
De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages: 
 
Gebouwen (exclusief grond)        4% 
Inventaris        10-50% 
 
De restwaarde van de gebouwen bedraagt € 158.000 (betreft 50 % van de WOZ-waarde). 
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2.7  Toelichting op de balans (vervolg) 
 
              2015        2014 
            
                      €           € 
VLOTTENDE ACTIVA 
 
2.7.2  Overige vorderingen 
 
Vooruitbetaalde kosten en te ontvangen bedragen      44.000  15.120 
            
         44.000  15.120 
            
 
2.7.3  Liquide middelen 
 
Banken         150.582  107.336 
Kas         313  1.936 
Gelden onderweg        2.333  - 
            
Saldo per 31 december       153.228  109.272 
            
De liquide middelen zijn vrij opneembaar. 
 
 
PASSIVA 
 
2.7.4  Reserves 
 
Continuïteitsreserve 
Saldo per 1 januari    264.199  246.947 
Mutatie volgens resultaatbestemming    84.129  17.252 
          
Saldo per 31 december     348.327  264.199 
          
 
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op  
korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan  
verplichtingen kan worden voldaan. 
 
De grondslag voor de continuïteitsreserve bedraagt maximaal 50 % van 
de totale doorlopende kosten. Dit zijn de totale kosten verminderd met 
de publiciteits- en communicatiekosten.  
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2.7  Toelichting op de balans (vervolg) 
 
              2015        2014 
            
                      €           € 
Reserve financiering activa 
Saldo per 1 januari    4.205  5.607 
Mutatie volgens resultaatbestemming    -1.401  -1.402 
          
Saldo per 31 december     2.804  4.205 
          
 
Deze reserve is bestemd voor de benodigde investeringen die niet  
uit de reguliere fondsenwerving gefinancierd kunnen worden.  
 
2.7.5  Langlopende schulden 
 
 
             2015        2014 
           
                       €           € 
Hypothecaire leningen 
 
Saldo per 1 januari       11.795  23.911 
Aflossingen       -11.795  -12.116 
           
Verschuldigd per 31 december      -  11.795 
Kortlopend deel hypothecaire leningen      -  -11.795 
           
Saldo per 31 december      -  - 
           
 
 
Voor deze lening en een kredietfaciliteit in rekening-courant van € 45.378 is een negatieve 
hypotheekverklaring gegeven van € 407.775 aan de Stichting Kerkelijk Geldbeheer. De hypotheek 
heeft een looptijd van 22 jaar en dient te worden afgelost in halfjaarlijkse termijnen van € 6.058. 
Vervroegde aflossing is toegestaan. Het rentepercentage bedraagt 5,25% per jaar (vast tot 1 maart 
2012). 
 
In 2015 is deze lening geheel afgelost. 
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2.7  Toelichting op de balans (vervolg) 
 
              2015        2014 
            
                      €           € 
 
2.7.6  Belastingen en sociale lasten 
 
Af te dragen omzetbelasting     126  25 
Af te dragen loonheffing   11.882  18.034 
Af te dragen pensioen   2.711  4.447 
          
       14.719  22.506 
          
 
2.7.7  Vooruitontvangen bedragen 
 
Vooruitontvangen donateursbijdragen     26.560  34.719 
        
 
2.7.8  Overige kortlopende schulden 
 
Reservering vakantiegeld     9.277  12.468 
Reservering vakantiedagen     3.563  4.687 
Reservering eindejaarsuitkering     1.725  - 
Nog te betalen bedragen     11.116  13.207 
          
       25.681  30.362 
          
 
2.7.9  Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
 
Meerjarige financiële verplichtingen 
 
Op 31 december 2015 waren er de volgende huurverplichtingen. 
 
           > 1 Jaar     
     < 1 Jaar     < 5 jaar     > 5 Jaar     Totaal 
          
          €          €          €          €  
 
Lease kopieerapparaat  1.496  5.109  -  6.605 
          
   1.496  5.109  -  6.605 
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2.8  Toelichting op de baten 
 
      Realisatie    Begroting    Realisatie 
         2015       2015       2014 
          
             €           €           € 
BATEN 
 
2.8.1  Baten uit eigen fondsenwerving 
 
Bijdragen donateurs   394.770    415.353 
Bijdragen nieuwsbrieven   71.301    87.323 
Donaties scholenwerk   45.898    30.070 
Nalatenschappen    56.052    27.588 
Giften     4.547    174 
Bijdragen kerken    39.639    45.395 
Opbrengsten werkgroepen   41.557    45.129 
Opbrengsten fondsen   26.553    23.031 
Overige opbrengsten   24.905    12.802 
           
    705.222  762.000  686.865 
         
 
 
  



accountants in 
non-profit

 
 
 
 
Stichting Bond tegen het Schenden van Gods Heilige Naam 
VEENENDAAL   

   
30-03-2016 - 38 

 

 
2.9  Toelichting op de lasten 
 
      Realisatie    Begroting    Realisatie 
         2015       2015       2014 
          
             €           €           € 
 
2.9.1  Personeelskosten 
 
Salarissen    278.326    294.171 
Sociale lasten    41.500    47.087 
Pensioenlasten    33.215    45.555 
Overige personeelskosten   39.803    41.876 
           
Totaal personeelskosten  392.844  469.000  428.689 
          
 
Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het  
boekjaar 2015 bedroeg 5,59 (2014: 6,95). 
 
Directiebezoldiging 
 
De heer W.H.C. Verboom 
Algemeen directeur 
 
Dienstverband 
Aard (looptijd)      onbepaald        onbepaald 
Uren    36    36 
Parttime percentage   100    100 
Periode      1/1 – 30/5     1/1 – 31/12 
 
Parttime percentage   50 
Periode     30/5 – 31/12  
 
         
            €                      € 
 
Jaarbezoldiging 
Brutosalaris (inclusief vakantiegeld)   55.802    79.623 
Sociale lasten    9.054     8.864 
Pensioenlasten    8.889    13.446 
         
Totaal bezoldiging    73.745    101.933 
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2.9   Toelichting op de lasten (vervolg) 
 
     Realisatie    Begroting    Realisatie 
         2015       2015       2014 
         
            €           €           € 
 
Lonen en salarissen 
Brutolonen    237.501    283.979 
Ontslagvergoeding    25.000    - 
Vakantiegeld    17.672    23.113 
         
    280.173    307.092 
Af: Ontvangen ziekengeld   -1.847    -12.921 
        
   278.326    294.171 
          
 
2.9.2  Publiciteit en communicatie 
 
Stationsreclame    9.075    2.828 
Verspreidingskosten   4.712    2.914 
Verzendkosten    7.949    11.064 
Kort en bondig    41.427    41.742 
Marketingkosten algemeen   55.121    53.422 
Regionale reclameactiviteiten   3.623    3.467 
Kosten beurzen    587    - 
Kosten vloekmonitor   2.669    1.452 
Regionale activiteiten   22.359    28.959 
Overig materiaal    1.487    3.236 
Website     629    680 
Overige publiciteits- en communicatiekosten  3.310    1.980 
           
Totaal publiciteits- en communicatiekosten  152.948  220.000  151.744 
          
 
  



accountants in 
non-profit

 
 
 
 
Stichting Bond tegen het Schenden van Gods Heilige Naam 
VEENENDAAL   

   
30-03-2016 - 40 

 

 
2.9   Toelichting op de lasten (vervolg) 
 
     Realisatie    Begroting    Realisatie 
         2015       2015       2014 
         
            €           €           € 
 
2.9.3  Huisvestingskosten 
 
Energiekosten  3.999    7.001 
Kantoorbenodigdheden  1.245    843 
Kopieerkosten  3.545    536 
Verzekeringen  5.268    4.672 
Computerbenodigdheden  2.133    1.235 
Overige huisvestingskosten  13.026    10.746 
Huuropbrengsten  -7.925    -7.350 
Doorberekende servicekosten  2.723    1.223 
Onderhoud gebouwen  563    777 
Dotatie voorziening groot onderhoud  7.208    9.004 
          
   31.785  20.800  28.687 
          
 
2.9.4  Algemene- en kantoorkosten 
 
Reiskosten  1.027    609 
Vergaderkosten  386    995 
Kosten financiële administratie  2.565    3.663 
Verwerkingskosten contributies  8.181    9.318 
Accountants- en advieskosten  8.620    6.349 
Betalingsverschillen  -3.065    - 
          
   17.714  17.500  20.934 
          
 
2.9.5  Afschrijvingen en rente 
 
Gebouwen  11.254    11.254 
Inventaris  14.497    27.219 
Vervoermiddelen  1.401    1.402 
Rentelasten hypotheek  151    1.096 
          
   27.303  15.000  40.971 
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Vastgesteld en goedgekeurd te Veenendaal _______ 2016. 
 
 
 
 
   
De heer drs. L.B.C. Boot 
Voorzitter  
 
 
 
   
Mevrouw A. Roest 
Secretaris 
 
 
 
   
De heer mr. W.A. Mackay 
Penningmeester 
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3. OVERIGE GEGEVENS 
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3.1  CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJK ACCOUNTANT 
 
Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Bond tegen het Schenden van 
Gods Heilige Naam te Veenendaal gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 
2015 (met een balanstotaal van € 468.769) en de staat van baten en lasten over 2015 (met een resultaat 
van € 82.727 positief) met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grond-
slagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen 
en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Het be-
stuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fraude of fouten. 
 
Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. 
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat 
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat 
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werk-
zaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarreke-
ning. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeels-
vorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel 
belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de ac-
countant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en 
voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in 
de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te 
brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het 
evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de rede-
lijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het 
algehele beeld van de jaarrekening. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden. 
 
Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het ver-
mogen van Stichting Bond tegen het Schenden van Gods Heilige Naam per 31 december 2015 en van het 
resultaat over 2015 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende 
Instellingen. 
 
Verklaring betreffende andere voorschiften 
Wij melden dat het bestuurs- en directieverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met 
de jaarrekening zoals vereist in de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.  
 
Was getekend, 
Sliedrecht, 30 maart 2016. 
WITh accountants B.V. 
P. Alblas RA 
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BIJLAGE 

 
  



accountants in 
non-profit

 
 
 
 
Stichting Bond tegen het Schenden van Gods Heilige Naam 
VEENENDAAL   

   
30-03-2016 - 45 

 

 
Begroting 2016 
       Begroting    Realisatie          Begroting 
            2016       2015        2015 
             
             €           €           € 
BATEN 
 
Eigen fondsenwerving    670.000  705.222  762.000 
Subsidies van overheden    -  100  300 
            
Totaal baten      670.000  705.322  762.300 
          
 
LASTEN 
 
Besteed aan de doelstelling    486.101  452.271  545.000 
      ---------------- ----------------  --------------- 
Kosten werving baten   
Kosten eigen fondsenwerving    113.000  100.946  118.000 
      ---------------- ----------------  --------------- 
Beheer en administratie   
Kosten van beheer en administratie     58.899  69.378  79.300 
      ---------------- ----------------  --------------- 
 
Totaal lasten      658.000  622.595  742.300 
          
 
Overschot/tekort      12.000  82.727  20.000 
          
 
 


