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“Als ik iemand hoor schelden of vloeken valt me
dit meer op dan voorheen. Ik ben mij hier bewuster van geworden.”
JOSEFIEN – ONDERZOEKER ADVIESBUREAU SCOMPANY
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1.1

Voorwoord

Is Nederland in 2013 mooier geworden? Wij vinden van wel. De Bond tegen vloeken wilde Nederland in
2013 mooier maken wat betreft taalgebruik. Scheld- en vloekwoorden zijn lelijk! Gods Naam is heilig.
Respect richting de medemens is belangrijk. De Bond tegen vloeken was zichtbaar en vormend bezig
in het afgelopen jaar.
Met stationsposters werden mensen op NS-stations en in bushokjes aan het denken gezet. Op de posters staan slimme, effectieve slagzinnen als ‘Praat liever met elkaar’, ‘Word geen naprater’, ‘Mag het
wat zachter?’ Met KlasseTaal ® werden gastlessen gegeven op allerlei scholen door heel Nederland.
Met kinderen en jongeren dachten we dit jaar na over het thema ‘Respect, laat het horen!’.
De Bond tegen vloeken trad op in de media, geeft commentaar op maatschappelijke ontwikkelingen
en is actief op allerlei offline en online platforms. Met het project ‘Het Land In’ bezochten we jaarmarkten, braderieën en evenementen om het gesprek aan te gaan met Nederland. Nederland mooier
maken op de straat! TaalQuestie ® verzorgde trainingen en workshops voor bedrijven en groepen om
het taalbewustzijn te verhogen. Nederland mooier maken, daar werkten we aan in 2013.
Vanaf deze plaats dank ik een ieder die bijgedragen heeft aan de verwezenlijking van de doelstelling
van de Bond tegen vloeken: donateurs, vrijwilligers, werkgroepleden, bestuursleden, betrokkenen,
personeelsleden. Bovenal dank aan Hem, Wiens Naam heerlijk is over de gehele aarde (Psalm 8)!

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 bevorderen 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

Omschrijving van de doelstelling

Het doel van de stichting is om de strijd aan te binden onder alle geledingen van de Nederlandse samenleving tegen het grote kwaad van het vloeken. De stichting stelt zich tevens als doel, in aanvulling op deze hoofddoelstelling, kwetsend, obsceen of grof taalgebruik in het menselijk verkeer te
bestrijden.
Visie en missie
De Bond tegen vloeken ® wil Nederland mooier maken wat betreft taalgebruik. Vloek- en scheldwoorden zijn lelijk! Gods Naam is heilig. Respect richting de medemens is belangrijk. De doelstelling van
de Bond tegen vloeken ® is zichtbaar zijn in de publieke ruimte en vormend bezig zijn in relatie tot
doelgroepen.
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 maatschappelijke 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 2013 25.281 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.

1.2.3

Juridische structuur

De Bond is een zelfstandig opererende stichting met plaatselijke werkgroepen.
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1.2.4

Samenstelling van het bestuur en de directie

Bestuur
Het dagelijks bestuur van de Bond tegen vloeken bestond in 2013 uit de volgende personen:




Drs. L.B.C. Boot, Veenendaal
Mevrouw A. Roest-Nagtegaal, Veenendaal
Mr. W.A. Mackay, Sliedrecht

In het algemeen bestuur hadden de volgende personen in 2013 zitting:









Mevrouw M.H.A.C. van Dalen, Ede – tot 2013
Ds. P. van Duijvenboden, Apeldoorn
De heer J. Kloosterman, Apeldoorn
Mr. Drs. J.P. de Man, Rosmalen
De heer W. Smit, Utrecht
Mr. C.G. van der Staaij, Benthuizen
Mevrouw M. E. van Vliet-de Ruiter, Almere
De heer D.J. Stellingwerf, Echtenerbrug

In de vergadering in mei nam majoor Van Dalen afscheid, zij werd opgevolgd door commissioner mevrouw Van Vliet-de Ruiter. De heer Smit volgde in deze vergadering de heer Akkerman op. De heer
Van der Staaij nam afscheid in de vergadering in november.
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
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Personeel
Het personeel van de Bond tegen vloeken bestond in 2013 uit de volgende personen:











Wilfried Verboom (directeur)
Bert Gijsbertse (coördinator)
Kees Hazeleger (gastdocent BO)
Sjors van der Kraan (gastdocent VO/MBO)
Hans Alderliesten (communicatieadviseur)
Frans de Koeijer (fondsenwerver)
Adrie Kuipers (administratie)
Joke Westland (administratie)
Janneke Zwijnenburg (administratie)
José Oskam (administratie)

Jose Oskam nam in mei ontslag en werd opgevolgd door Adrie Kuipers.

1.2.5

Statutenwijziging

Gedurende het verslagjaar zijn de statuten niet gewijzigd.
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1.3

Werkwijze

De Bond tegen vloeken maakte in 2013 Nederland mooier. God schiep met het Woord de wereld. Het
Woord heeft onder ons gewoond. Daarom durven wij mensen aan te spreken op schelden en vloeken.
Het is lelijk (‘gebrek aan woorden’) en Gods Naam is heilig! De stap is genomen vanuit innerlijk geloof, vanuit bezieling en de overtuiging dat God het beste met mensen voor heeft. Aandacht voor
positief taalgebruik, niet vanuit kennis maar vanuit gevoel, staat centraal. Zoals de Barmhartige Samaritaan geld, een ezel, olie en een ‘praatje’ nodig had om barmhartig te zijn, heeft de Bond competenties en vaardigheden nodig om als christen op te kunnen komen voor de eer van Gods Naam. Het
personeel van de Bond is hier in 2013 op getraind.
De Bond tegen vloeken is dit jaar op zoek gegaan naar nieuwe samenwerkingspartners. Er zijn linken
gelegd die er nog niet waren en er is nagedacht over een zo effectief en aansprekend mogelijke boodschap op posters en in de media. Er vonden gesprekken plaats met diverse organisaties, zoals de SGP,
ChristenUnie, CPNB, EO, ND, RD, CHE, Siriz, IZB, Hoop voor Noord en Leger des Heils. In 2013 stonden
de volgende woorden centraal: trainen (personeel die op markten en braderieën staan), integreren
(bedrijfsactiviteiten synchroniseren, koppelen social media), opleiden (vrijwilligers en werkgroepen)
en aansluiten (maatschappelijke issues, alert, enthousiast, professioneel).
1.3.1

Het Land In

De Bond tegen vloeken is in 2012 gestart met het project ‘Het Land In’. Op markten en braderieën
was de Bond present met een speciaal beplakte bestelbus om over schelden en vloeken te praten. De
gesprekken gingen ook over God en het geloof, zo bleek. Dat gesprek is de Bond tegen vloeken in 2013
opnieuw aangegaan, op markten, op evenementen, tijdens regiobijeenkomsten om Nederland te ontmoeten. De insteek is vloeken, de opbrengst een gesprek over het leven met/en God. Een intensief
traject dat aandacht van de media trekt waarbij het accent ligt op het in gesprek gaan met mensen
over (het reageren op) vloeken.
Wat kwamen medewerkers van de Bond
tegen vloeken in 2013 tegen op de
straat? Wat gebeurt er als je met een
bestelbus van de Bond tegen vloeken op
een zomerbraderie gaat staan? Een
aantal voorbeelden, om de lezer hier
een indruk van te geven:






Oudere dame: “Een Bond tegen
vloeken? Bestaat dat echt? Ze verzinnen ook elke dag wat nieuws…”
Discussie met een moslimjongere:
“Jullie moeten eens naar Den Haag
gaan. Daar hoor je pas de hele tijd
‘kanker-dit-en-kanker-dat’…”
Echtpaar: “Wij hebben in de krant
gelezen dat jullie zouden komen.
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We komen jullie bemoedigen. Moge God het werk zegenen.”
Ouderling van een kerk: “Wij zouden eigenlijk ook zo’n kraampje of stand op de braderie moeten
innemen….”

De Bond tegen vloeken probeerde ook in dit project slim en voorzichtig te opereren. De Bond tegen
vloeken staat voor een grote en mooie opgave. Het gaat om een belangrijke zaak: de eer van Gods
naam. Uiteindelijk is zelfs de naam van de Bond tegen vloeken ondergeschikt aan deze Naam. Hierom
durven wij mensen aan te spreken op schelden en vloeken – omdat het lelijk is en Gods Naam heilig
is. De gesprekken worden aangegaan vanwege de vaste overtuiging dat God het beste met mensen
voor heeft. Aandacht voor positief taalgebruik staat centraal.
Het gaat de Bond tegen vloeken niet alleen om het verdedigen, maar ook om het uitdragen van Gods
Naam. Vandaar: ‘Het Land In’! God roept ons op een licht te zijn. De Bond tegen vloeken wil laten
zien dat een van Gods Namen is: ‘Ik ben er’. En omdat Hij er is, kan het en mogen wij vrijmoedig voor
Zijn Naam opkomen.

1.3.2

Media

De Bond tegen vloeken is door media-uitingen zichtbaar in de Nederlandse samenleving. De communicatie is gericht op het toerusten van doelgroepen. De media-uitingen van de Bond tegen vloeken inspireren (inspiratie), interesseren (relevantie) en stileren (professie). De Bond tegen vloeken werkt
aan relaties binnen het journalistieke netwerk. We positioneren ons als ‘artistiek’, ‘professioneel’,
‘gepassioneerd’. Media-uitingen maken ontvangers bewust van het thema respectvol taalgebruik (diapositief: verbaal geweld).
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In 2013 mocht de Bond tegen vloeken
een aantal malen op de radio een
toelichting geven op de actualiteit
(afschaffen verbod op smalende godslastering) of een actie toelichten
(kinderboekenweek). Ook trad de
persvoorlichter op in de talkshow
‘Debat op 2’ (NCRV) n.a.v. de discussie en ophef over het Koningslied. Er
verschenen diverse artikelen in kranten, tijdschriften en magazines over
het werk en de doelstelling van de
Bond tegen vloeken. Voornamelijk de
afschaffing van het verbod op smalende godslastering (artikel 147 Wetboek van Strafrecht) leverde veel
media-momenten op.
1.3.3

Stationscampagne

De Bond tegen vloeken richt zich vanaf 1917 op de gehele Nederlandse samenleving. Om de samenleving te kunnen bereiken, wil de Bond zichtbaar zijn in de publieke ruimte. De NS-stations zijn daar
goede voorbeelden van. De grote naamsbekendheid is voor 70% te danken aan de affiches, uitingen en
slagzinnen die in de loop der jaren op deze stations te zien waren. De stationsreclames werden in
2012 volgens plan en begroting uitgevoerd. Gedurende een aantal weken gespreid over het jaar werden de stationsreclames op bijna 500 stations in Nederland getoond, per week worden dan twee miljoen reizigers bereikt. Op NS-stations hing de campagne ‘Ik? Ik ben tegen vloeken’. Vanaf november
stond het logo van de JBGG op de poster in verband met de actie die voor de Bond tegen vloeken was
gevoerd op de zomerkampen in 2013.
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1.3.4

Afschaffen verbod op smalende godslastering

Dit jaar besloot zowel de Tweede alsook de Eerste Kamer om het verbod op smalende godslastering
uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen. In diverse media heeft de Bond tegen vloeken aangegeven dit te betreuren. In het Reformatorisch Dagblad werden twee opinieartikelen gepubliceerd. Daaruit twee citaten:
“Het schrappen van artikel 147 is echter een slecht idee. Van het wettelijke verbod op godslastering gaat namelijk een signaalfunctie uit. Het schrappen zou opgevat kunnen worden als
een vrijbrief om te vloeken. Met het schrappen van het verbod zou vloeken weer toegestaan
zijn omdat er niet langer een verbod geldt. Het afschaffen van een vloekverbod zal in de publieke opinie worden opgevat als een verbod dat wordt opgeheven. Wat ons betreft een verkeerd en onnodig signaal.”
“Het gaat de Bond tegen vloeken niet alleen om het verdedigen, maar ook om het uitdragen
van Gods Naam. God roept ons ertoe op een licht te zijn. De Bond tegen vloeken wil laten
zien dat een van Gods Namen is: “Ik ben er”. De Bond heeft al die jaren nagedacht over het
vertalen van de boodschap. Een van de advertentieteksten die de Bond al jaren gebruikt is
“Niet klagen, maar steunen”. De papegaai is een goede en adequate metafoor. Die creativiteit willen we graag vasthouden. Daarbij kunnen we niet zonder de leiding van de Geest, gesteund door uw gebed.”
1.3.5

Presentaties & lezingen

In 2013 is de Bond tegen vloeken vele malen uitgenodigd om voorlichting te geven. Er werden presentaties gehouden voor clubs, kerkelijke gemeenten, catechisatiegroepen, studenten-, vrouwen-, jongeren- en ouderenverenigingen. Deze werden verzorgd door vrijwilligers en werknemers van de Bond. In
totaal werden er in 2013 51 presentaties gegeven. Deze werden verzorgd door: de heer J. Alderliesten
(14), de heer W.H.C. Verboom (13), de heer K. Hazeleger (10), de heer S. van der Kraan (10), de heer
G. Gijsbertse (5), de heer T. Potstra (3), mevrouw E. Aarnoudse-Geluk (2), Frans de Koeijer (1) en de
heer W. Vervat (1). (Bij een aantal presentaties waren meerdere sprekers namens de Bond tegen
vloeken aanwezig). De presentaties die door de werkgroepen zijn georganiseerd, zijn niet opgenomen
in de hiervoor genoemde aantallen.
Onderwerpen waarover het veelal in de presentaties
ging, waren: betekenis & reikwijdte van het derde
gebod, 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’, Letten op je
taalgebruik, Leven tot eer van Gods Naam, Ontwikkelingen in de samenleving w.b. taalgebruik, Respectvolle omgang, Etiquette & omgangsvormen, Godslastering in seculiere tijd, Van ‘niet vloeken’ naar ‘mogen getuigen’, Wat de Barmhartige Samaritaan met
taalgebruik te maken heeft.
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1.3.6

Beurzen & markten

De Bond presenteerde zich op een aantal evenementen met een stand. Werkgroepen verzorgden
standpresentaties op diverse regionale evenementen.
Bij andere landelijke gelegenheden werd een standpresentatie verzorgd vanuit het Bondsbureau. Dit
was het geval bij de Familiedagen in Hardenberg, de EO-Jongerendag in Arnhem, de beurs Naar Buiten in Barneveld, de openingsmarkt voor studenten van de Hogeschool Arnhem, de Open dag Radboud
Universiteit Nijmegen en de Familiedagen in Gorinchem. Vele vrijwilligers hebben zich daarbij ingezet
als standmedewerker. Tijdens de beurzen Wegwijs Utrecht, Naar Buiten Barneveld, Familiedagen
Gorinchem en de EO Jongerendag in Arnhem hielpen mevrouw E. Aarnoudse, de heer K. Bal, mevrouw
L. Bal, de heer N. van den Berg, mevrouw C. den Braber, mevrouw H. Demmer, de heer P. van Enschot, de heer M. Geluk, mevrouw M. Gritter, mevrouw M.J. Gijsbertse-Machgeels, mevrouw H. Jansen, de heer M. de Jonge, mevrouw R. de Koning, mevrouw H. van de Lagemaat, de heer A. Last,
mevrouw T. Last-Dijs, de heer A. de Leeuw, de heer G. Luiting, de heer A. Moerman, de heer J. Monster, de heer A. Oskam, de heer G. Thomassen, mevrouw T. Vader, mevrouw A. Verboom, de heer
C. Verboom, mevrouw L. van de Werfhorst, de heer T. van de Werfhorst en de heer F. Wichgers,
1.3.7

Vrijwilligers & Werkgroepen

De werkgroep Staphorst bracht in december voor de zestiende
maal het jaarlijkse informatieboekje uit. De coördinator bezocht bij drie werkgroepen een werkgroepvergadering. Op zaterdag 9 maart werd voor de zevende maal een toerustingsdag
georganiseerd voor vrijwilligers. Op maandag 11 november
vond in Oud Beijerland de tweejaarlijkse vergadering plaats
voor de werkgroepen in de regio Zuid. Deze werd bezocht door
twintig vrijwilligers uit de regio. Namens het bestuur was de
voorzitter Drs. L.B.C. Boot vertegenwoordigd.
Werkgroepen organiseerden allerlei activiteiten, zoals een thema-, muziek-, natuur- of zangavond,
creatieve avond, fietstocht, kleurwedstrijd, wandeltocht en verkoopactie. Ook waren de werkgroepen
veelvuldig te vinden op markten en braderieën. Verschillende werkgroepen hebben met de kalenderposter ‘Ik? Ik ben tegen vloeken’ van de Bond een sponsoractie gehouden. In totaal gebruikten zij
ongeveer 1000 stuks. Ter ondersteuning van de activiteiten van de werkgroepen werden in het Reformatorisch Dagblad advertenties geplaatst. In het Friesch Dagblad werd 6x een halve A4-pagina advertentie met de logo’s van Bond tegen vloeken, KlasseTaal en TaalQuestie geplaatst. In totaal zetten
123 vrijwilligers zich in voor de Bond tegen vloeken. Een aantal van hen zijn al genoemd, de heer
A. Dannenberg en de heer H. Roest verzorgden een sponsoractie met kalenderposters.
1.3.8

Borden

In 2013 werden bij sportverenigingen en in sportgelegenheden in totaal 9 borden geplaatst. Bij vier
voetbalverenigingen is een bord met de slogan ‘Een vloek mist ieder doel’ geplaatst: vv Hellouw, vv
Kapelle, osv NITA Nieuwer ter Aa, vv NSVV Numensdorp. Bij Sporting SDO Hillegom werd een korfbalbord en een sporthalbord bezorgd. De korfbalverenigingen RSV Sperwers in Rotterdam, CKV Nieuwerkerk aan den IJssel (2x) plaatsten een korfbalbord met de tekst ‘Iedere vloek is een misser’.
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1.3.9

Kort & Bondig

De communicatie met de achterban geschiedde
viermaal via het magazine Kort&Bondig. In
Kort&Bondig werd aandacht besteed aan acties
op scholen en activiteiten van werkgroepen.
Ook de website en de social media werden ingezet om te informeren over missie en activiteiten. In de derde editie van Kort&Bondig,
uitvoering in zwart-wit, werden donateurs opgeroepen een gift over te maken. De teruglopende inkomsten waren hiervoor de aanleiding.
In de begeleidende brief was het volgende te
lezen: “De Kort&Bondig ziet er deze keer anders uit. De Bond tegen vloeken heeft uw steun
en gift hard nodig. Over 2012 kwamen we veel
geld tekort. Dat had te maken met teruglopende inkomsten en opzeggingen. En dat terwijl
het werk uitbreid, Nederland heeft het hard
nodig.”
Naar aanleiding van deze Kort&Bondig zijn een
aantal belbedrijven (telemarketing) voor de
Bond tegen vloeken aan de slag gegaan met een
adressenbestand met het doel automatische
incasso’s te verhogen om zo meer inkomsten
voor de Bond tegen vloeken te genereren. De
resultaten van deze acties zijn positief.
Donateurs die hun lidmaatschap opzegden, ontvingen een bedankbrief of e-mail en nieuwe donateurs
ontvingen een welkomstpakket.
1.3.10 Fondsenwerving
In 2013 is de Bond tegen vloeken gestart met structurele fondsenwerving. Een medewerker is hiervoor
aangenomen om deze functie te vervullen. Deze zal zich gaan richten op fondsenwerving op de volgende gebieden:







relatie met betrokken bedrijven
werven van nieuwe bedrijven
project/evenement organisatie
sponsoring projecten
nalatenschappen
jeugd & jongeren
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Omdat de Bond tegen vloeken duurzaam wil gaan opereren, is de data-driven methode geïmplementeerd. Dit betekent dat begrote uitgaven pas gedaan worden wanneer de kosten gedekt zijn, bijvoorbeeld door middel van fondsenwerving. Bedrijven en fondsen spelen hierin een grote rol. Donateurs
zijn de afgelopen jaren de enige pijler geweest. Het geld kwam binnen zonder dat hier veel moeite
voor gedaan werd.
Door fondsenwerving krijgt de Bond tegen vloeken meer mogelijkheden om haar activiteiten uit te
bouwen en Nederland in te gaan. Door middel van fondsenwerving wil de Bond tegen vloeken de betrokkenheid van donateurs en belangstellenden vergroten.
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1.4

Activiteiten en financiële positie

1.4.1

KlasseTaal

Een respectvolle school is belangrijk. Respect betekent ook: wij letten op ons taalgebruik. KlasseTaal biedt interessant lesmateriaal en gaf in 2013 boeiende gastlessen. De
lessen werden gegeven door professionele
gastdocenten. KlasseTaal verzorgt gastlessen
over taalgebruik. Tijdens een gastles lieten
de gastdocenten (Kees Hazeleger en Sjors
van der Kraan) leerlingen ervaren dat taal
iets doet met jezelf en met anderen. KlasseTaal werkt met een boeiende Powerpointof Prezi-presentatie. Als de school over digitale schoolborden beschikt, maakten de
gastdocenten van KlasseTaal er graag gebruik van. Tijdens de les was er veel interactie, maar er is ook ruimte voor het maken van opdrachten. Er werd in 2013 door Adviesbureau Scompany (Hogeschool Utrecht) een onderzoek uitgevoerd
naar de positionering van KlasseTaal.
Basisonderwijs
Gastlessen
 76 scholen
 253 gastlessen
 274 groepen
 Ongeveer 7.000 kinderen

Aantal gastlessen basisonderwijs
(2007‐2013)
313

323

273

298
259

253

2012

2013

196

2007

2008

2009

2010

2011
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Mailing
 700 scholen in Noord en Zuid-Holland
 Kerstgroet naar scholen die bezocht zijn in 2012 en 2013

Signatuur bezochte basisscholen
 Protestants christelijk: 36
 Reformatorisch: 24
 Gereformeerd vrijgemaakt: 6
 Openbaar: 7
 Rooms-katholiek: 1
 Islamitisch: 2

Signatuur bezochte basisscholen
Prot chr

Ref

Ger vr

Openbaar

RK

Islam/interconf

59
53

51

36

35

33

25

23
19

24

21

19

1212
8

67

4

0
2008

9

98

2009

2

21
2010

4

0
2011

67

54

4

11
2012

12
2013
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Ouderavond
 1x, Nieuwland
Borden Taalbewuste school
 3x (brengt totaal op 57 basisscholen)
Presentaties namens KlasseTaal/Bond tegen vloeken
 1x Bond tegen vloeken, avond, Alblasserdam
 4x kampavond Jeugd Bond Gereformeerde Gemeente
 2x catechisatie, PKN Ede
 1x club, Gereformeerde Gemeente Barneveld
 1x buurthuis, Den Haag
 1x zangavond, Boskoop
Conclusies
Er is sprake van meer scholen, maar minder lessen (259 in 2012,
253 in 2013). Scholen kiezen ervoor om gastlessen aan minder
groepen te geven. In 2012 gemiddeld 3,7 lessen per school, in
2013 gemiddeld 3,3 lessen per school. Verreweg de meeste lessen
worden in de klas aan afzonderlijke groepen gegeven. Er is sprake van een toename van SBO-scholen, islamitische en openbare
scholen. De lessen worden vaker ’s middags gegeven.
Voortgezet onderwijs
Gastlessen
 53 scholen
 294 gastlessen
 Ongeveer 8.000 jongeren

Aantal gastlessen voortgezet onderwijs (2002‐2013)
425
362

372

366
318

230

264

301

294

111

92

64

111

92

230

264

425

362

366

318

372

301

294

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

64
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Mailing
 75 scholen in Noord-Holland en Zuid-Holland
Signatuur scholen
 Protestants christelijk: 8
 Reformatorisch: 20
 Gereformeerd vrijgemaakt: 4
 Openbaar: 16
 Rooms-katholiek: 4
 Interconfessioneel: 1

Ref.

Prot.chr.

Geref.vr.

Evang.

R.K.

Openb.

Conf.

2013

20

8

4

0

4

16

1

2012

14

8

3

0

5

11

0

2011

18

8

3

0

9

12

0

2010

18

8

3

1

7

13

0

2009

11

10

4

0

9

18

0

2009

10

10

4

0

12

16

0

Niveau scholen
 PrO: 8
 MBO: 7
 VMBO: 24
 Havo/vwo: 11
 Cluster 4: 3
Catechese / jongerenavond / docentendag / gemeenteavond / ouderavond
 Catechese Ter Aar
 Catechese Papendrecht
 Jongerenkamp België
 Jongeren Kinderdijk
 Driestar College te Gouda
 Hervormd Lopik
 Ouderavond JFC te Uddel
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Overige activiteiten KlasseTaal














9x kampavond Jeugd Bond Gereformeerde Gemeente
4x, Adviesbureau Scompany, waarvan 1x presentatie eindrapport
4x overleg met directies PO, waarvan 1 lunchbijeenkomst met directeuren PO
2x, Siriz
1x Overleg met bestuur Bond tegen vloeken
1x mevrouw Nicole Ringeling, gesprek over identiteit KlasseTaal
1x Kesia Smit, project kinderen met kanker
1x Interviews leerlingen Heerenlanden, Leerdam
1x Gesprek met mw. Kesia Smit (project over schelden met kanker)
1x brainstorm met (oud-medewerker) Wim Eikelboom
1x Keldersessie Wijk en Aalburg
1x Symposium Respect, Trouw
1x Nieuwkuijk, Studietweedaagse
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1.4.2

TaalQuestie

Resultaten
In 2013 heeft TaalQuestie ® zich op drie resultaatdomeinen gericht: ontwikkelen, groeien en inspireren. TaalQuestie richt zich met zijn workshops en trainingen op bedrijven, instellingen, overheden en
beroepsgroepen. Communicatie is voor elke organisatie belangrijk; luisteren naar elkaar, denken en
praten vanuit de klant, feedback geven, goed informeren, allemaal aspecten die van belang zijn voor
een succesvolle onderneming.
Na de start in 2012 is in 2013 gewerkt aan de website, de acties, samenwerking met andere partijen
en de productportfolio. De workshops en trainingen die TaalQuestie ® aanbiedt zijn nuttig en aangenaam, zowel in creatief als strategisch opzicht. Ook op social media liet TaalQuestie zich in 2013 niet
onbetuigd: er werden veel tweets verzonden. Adviesbureau Scompany voerde een onderzoek uit naar
potentiële klanten. Er werden in 2013 drie workshops verzorgd, twee trainingen, drie try-outs en
tweemaal vond er een dienstenruil plaats.
Workshops & Trainingen
TaalQuestie ® verzorgde in 2013 workshops en trainingen op maat voor bedrijven, instellingen en
groepen. In workshops namen de trainers van TaalQuestie deelnemers mee in de wonderlijke wereld
van taal. Deelnemers dachten na over de impact van woorden, werden uitgedaagd op aansluiten bij
de klant en gingen op zoek naar woorden die bij de uitstraling en gewenste identiteit van de organisatie of bedrijf passen. Maatwerk is het handelsmerk van TaalQuestie ®. In een TaalQuestie-training
werd uitvoerig aandacht besteed aan verschillende onderdelen van taalbewustzijn. Voorafgaande aan
de training werden deelnemers / organisaties onder de loep genomen.
Onderwerpen
Onderwerpen die in workshops en trainingen
de revue passeerden waren: de impact van
woorden, verband tussen uitstraling en taalgebruik, verbinden en afstoten, positieve en
negatieve taal, associatief denken, soorten
taalgebruik, taalniveaus, affect en effect,
herhalen en spiegelen, aansluiten, gevoelswaarde van woorden, stemgebruik, overtuigend presenteren.

26-02-2014 - 21

Stichting Bond tegen het Schenden van Gods Heilige Naam
VEENENDAAL
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, rapportages van medewerkers, 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. Aftredende bestuursleden kunnen opnieuw benoemd worden.
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1.5.4
1.5.4.1

Nevenfuncties directie en bestuursleden
Bestuursleden

Drs. L.B.C. Boot

Maj. M.H.A.C. van Dalen
Ds. P. van Duijvenboden
J. Kloosterman

Mr. W.A. Mackay
Mr. G.C. van der Staaij

D.J. Stellingwerf

1.5.4.2

: 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
: lid algemeen bestuur Meet-Inn te Ede
: voorzitter Bond van Hervormde Zondagsscholen op gereformeerde
grondslag
: lid adviesraad Stichting Ontmoeting
SGP-fractielid gemeente Apeldoorn
lid Panel Presentatie
directeur Zorg Jacobus Fruytier Scholengemeenschap
ouderling Hersteld Hervormde Gemeente Apeldoorn
: secr. Ver. van Eigenaren Thorbeckehof-Oost te Sliedrecht
: bestuurslid Stichting fractiebijstand SGP
voorzitter klachtencommissie Stichting Ouderenzorg
waarnemend voorzitter Commissie van Beroep VBSO
plv. lid Commissie voor geschillen VBSO
lid bestuur Guido de Bres-Stichting, Studiecentrum SGP
voorzitter Adoptievereniging Gereformeerde Gezindte
lid Raad van Toezicht en Advies Gevangenenzorg Nederland
bestuurslid MAF
: bestuurslid Stichting Woudagemaal
voorzitter KNRM Station Lemmer
lid Comité van aanbeveling Het Passion
lid Comité van aanbeveling A Rocha
ouderling Nederlands Gereformeerde kerk Heerenveen

Directie

W.H.C. Verboom

: bestuurslid Stichting speciaal basis- en praktijkonderwijs Zaltbommel
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1.6

Toekomstparagraaf

De Bond tegen vloeken wil Nederland mooier maken. God schiep met het Woord de wereld. Het
Woord heeft onder ons gewoond. Daarom durven wij mensen aan te spreken op schelden en vloeken –
omdat het lelijk is en Gods Naam heilig is. De stap wordt genomen vanuit innerlijk geloof, vanuit bezieling en de overtuiging dat God het beste met mensen voor heeft. Aandacht voor positief taalgebruik staat centraal.
De afgelopen jaren heeft de Bond tegen vloeken zich afgevraagd wie haar doelgroep is en haar achterban. Voor de doelgroep zijn aansprekende initiatieven gestart en uitingen ontworpen. De komende
jaren richten we ons ook op de achterban. Hoe kunnen we elkaar zo effectief mogelijk helpen om de
doelgroep te bereiken is een vraag die centraal zal staan. De werkgroepen die een prominente plaats
in de regio hebben, zullen ondersteunt worden bij hun werkzaamheden.
De Bond tegen vloeken is in 2012 gestart met het project ‘Het Land In’. Op markten en braderieën
was de Bond present met een speciaal beplakte bestelbus om over schelden en vloeken te praten. De
gesprekken gingen ook over God en het geloof, zo bleek. Is noemen we ‘occasional communications’:
het toevallige gesprek. Dat gesprek gaat de Bond opnieuw aan, op markten, op evenementen, tijdens
regiobijeenkomsten om Nederland te ontmoeten. De insteek is vloeken, het gevolg: een gesprek over
het leven met/en God. Een intensief traject, dat aandacht van de media trekt waarbij het accent ligt
op het in gesprek gaan met mensen over (het reageren op) vloeken. Ondersteuning bij dit werk en hoe
we het gesprek een goed gevolg kunnen geven, zal komende jaren centraal staan.
Het staan op markten en braderieën vraagt een bepaalde vaardigheid. Hierin zal het personeel van
de Bond tegen vloeken zich laten trainen. Maar ook vrijwilligers en werkgroepleden zullen worden
uitgenodigd om aan deze training deel te nemen. Daarnaast zal gezocht worden naar een integrale
aanpak (synchroniseren lessen, trainingen en media-optredens). Tenslotte is het aansluiten bij grote
maatschappelijke issues een speerpunt: in de samenleving, die voor een groot deel seculier is geworden, is draagvlak voor respect en goede omgangsvormen, laten we daar dan ook gebruik van maken.
De Bond tegen vloeken staat midden in de wereld, komt vrijmoedig op voor Gods Naam en is alert,
enthousiast en professioneel.
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2. JAARREKENING 2013
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2.1

Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2013
€

31-12-2012
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Gebouwen
Inventaris
Vervoermiddelen

2.7.1
254.589
46.640
5.607

265.843
41.758
-

306.836
----------------

307.601
---------------

403
4.523

24.219

4.926
----------------

24.219
---------------

120.207
----------------

111.992
---------------

431.969

443.812

Vlottende activa
Vorderingen
Belastingen en sociale lasten
Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totaal activa

2.7.2

2.7.3
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PASSIVA

31-12-2013
€

31-12-2012
€

Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve
Reserve financiering activa
Bestemmmingsreserves

Fondsen
Bestemmingsfondsen

2.7.4

2.7.5

Voorzieningen
Voorziening onderhoud

Langlopende schulden
Hypothecaire leningen

Kortlopende schulden
Kortlopende aflossingsverplichtingen
Crediteuren
Belastingen en sociale lasten
Vooruitontvangen bedragen
Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

246.947
5.607
-

216.262
-

252.554
----------------

216.262
---------------

----------------

10.000
---------------

17.003
----------------

8.923
---------------

11.795
---------------

23.911
---------------

12.116
22.743
15.463
43.226
57.069

12.116
8.904
29.402
104.803
29.491

150.617
---------------

184.716
---------------

431.969

443.812

2.7.6

2.7.7
2.7.8
2.7.9
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2.2

Staat van baten en lasten
Realisatie
2013

Begroting
2013

Realisatie
2012

€

€

€

BATEN
Eigen fondsenwerving
Subsidies van overheden

2.8.1

Totaal baten

764.131
178

758.000
300

718.814
366

764.309

758.300

719.180

LASTEN
Besteed aan de doelstelling

2.4

531.513
----------------

543.700
----------------

575.248
---------------

Kosten werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

2.4

123.407
----------------

115.300
----------------

127.733
---------------

Beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie

2.4

83.097
----------------

79.300
----------------

79.842
---------------

738.017

738.300

782.823

26.292

20.000

-63.643

Totaal lasten

Overschot/tekort

2.3

Resultaatbestemming

Resultaatbestemming reserves
Continuïteitsreserve
Reserve financiering activa
Bestemmingsreserves

Resultaatbestemming fondsen
Bestemmingsfondsen
Totaal

30.685
5.607
-

-10.143
-63.500

36.292
----------------

-73.643
---------------

-10.000

10.000

26.292

-63.643

26-02-2014 - 28

accountants in
non-profit

Stichting Bond tegen het Schenden van Gods Heilige Naam
VEENENDAAL
2.4

Overzicht lastenverdeling 2013

Bestemming
Besteed
aan de
doelstelling
€

Lasten
Personeelskosten
Publiciteit en communicatie
Huisvestingskosten
Kantoor en algemene kosten
Afschrijvingen en rente

2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5

Totaal lasten

Kosten
eigen
fondsenwerving
€

Kosten
beheer
en
administratie
€

Totaal
2013
€

334.113
164.899
12.903
19.599

64.076
41.224
2.475
11.873
3.759

59.500
2.297
17.811
3.489

457.689
206.123
17.674
29.684
26.847

531.513

123.407

83.097

738.017

Doelbestedingspercentage van de baten:
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten

69,5%

Doelbestedingspercentage van de lasten:
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten

72,0%

Fondsenwervingspercentage:
Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving

16,2%

Percentage kosten beheer en administratie:
Kosten beheer en administratie/totale lasten

11,3%
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Begroot
2013
€

Totaal
2012
€

Begroot
2014
€

465.000
220.000
20.800
17.500
15.000

459.301
229.416
58.009
16.813
19.284

465.000
210.000
20.000
17.500
21.000

738.300

782.823

733.500

71,7%

80,0%

71,02%

73,7%

73,5%

72,94%

15,2%

17,8%

15,73%

10,7%

10,2%

10,91%
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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.
2013

2012

€

€

Kasstroom uit activiteiten
Totaal baten
Totaal lasten

764.309
738.017

719.180
782.823

Resultaat
Afschrijvingen

26.292
25.114

-63.643
18.551

51.406
----------------

-45.092
---------------

19.293
13.839
-13.939
-61.577
27.578
8.080

-17.914
6.578
8.582
-15.497
495
1.423

-6.726
---------------44.680

-16.333
---------------61.425

-24.349

-42.678

-12.116

-12.116

8.215

-116.219

Saldo liquide middelen begin
Totale kasstroom

111.992
8.215

228.211
-116.219

Saldo liquide middelen eind

120.207

111.992

Cash-flow
Mutaties in:
Overige vorderingen en activa
Crediteuren
Belastingen en sociale lasten
Voortuitontvangen bedragen
Overige kortlopende schulden
Voorzieningen

Totaal kasstroom uit activiteiten
Kasstroom uit investeringen
Investeringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit financieringen
Aflossing van langlopende schulden

Totale kasstroom
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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

Vergelijkende cijfers

De cijfers over 2012 zijn waar relevant aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk
te maken.
2.6.3

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
2.6.4

Algemene grondslagen van waardering

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde
kostprijs.
2.6.5

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.
2.6.6

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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2.6.7

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.
2.6.8

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
2.6.9

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.
2.6.10

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.
2.6.11

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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2.6.12 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.
2.6.13

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

€
Stand per 1 januari 2013
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Mutaties boekjaar 2013
Investeringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen

Stand per 31 december 2013
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Inventaris

€

Vervoermiddelen

Totaal

€

€

439.356
-173.513

49.053
-7.295

-

488.409
-180.808

265.843

41.758

-

307.601

-11.254
-

17.341
-12.459
-

7.009
-1.402
-

24.350
25.115
-

-11.254

4.882

5.607

765

439.356
-184.767

66.394
-19.754

7.009
-1.402

653.752
346.915

254.589

46.640

5.607

306.836

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)
Inventaris

4%
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)
2013

2012

€

€

VLOTTENDE ACTIVA
2.7.2

Overige vorderingen

Nog te ontvangen omzetbelasting
Nog te ontvangen nalatenschappen
Vooruitbetaalde kosten en te ontvangen bedragen

403
4.523

21.000
3.219

4.926

24.219

Banken
Kas

119.633
574

111.962
30

Saldo per 31 december

120.207

111.992

Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

216.262
30.685

226.405
-10.143

Saldo per 31 december

246.947

216.262

2.7.3

Liquide middelen

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

PASSIVA
2.7.4

Reserves

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)
2013

2012

€

€

Reserve financiering activa
Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

5.607

-

Saldo per 31 december

5.607

-

Bestemmingsreserve
Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

-

63.500
-63.500

Saldo per 31 december

-

-

10.000
-10.000

10.000

-

10.000

Deze reserve is bestemd voor de benodigde investeringen die niet
uit de reguliere fondsenwerving gefinancierd kunnen worden.
2.7.5

Fondsen

Bestemmingsfondsen
Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming
Saldo per 31 december

Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt weer te geven:
Saldo
01-01-2013
€

Ontvangen
fondsen
€

Bestede
fondsen

Saldo
31-12-2013

€

€

Bus

10.000

-

10.000

-

Saldo per 31 december

10.000

-

10.000

-
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2.7

Toelichting op de balans (vervolg)

2.7.6

Langlopende schulden
Balans per
31-12-2013
€

Hypothecaire leningen

Aflossing
2014
€

23.911

12.116

Aflossing
>1 jaar
€

Aflossing
>5 jaren
€

11.795

-

2013

2012

€

€

Hypothecaire leningen
Saldo per 1 januari
Aflossingen

36.027
-12.116

48.143
-12.116

Kortlopend deel hypothecaire leningen

23.911
-12.116

36.027
-12.116

11.795

23.911

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).
Het kortlopende deel van de aflossingsverplichting is verantwoord onder de kortlopende schulden.
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2.7

2.7.7

Toelichting op de balans (vervolg)

€

€

10.589
4.874

21.705
7.697

15.463

29.402

43.226

104.803

2.496
14.561
4.768
24.485
10.759

2.496
11.893
5.515
9.587

57.069

29.491

Vooruitontvangen bedragen

Vooruitontvangen donateursbijdragen

2.7.9

2012

Belastingen en sociale lasten

Af te dragen loonheffing
Af te dragen pensioen

2.7.8

2013

Overige kortlopende schulden

Waarborgsom verhuur
Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen
Reservering eindejaarsuitkering
Nog te betalen bedragen
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2.8

Toelichting op de baten
Realisatie
2013

Begroting
2013

Realisatie
2012

€

€

€

BATEN
2.8.1

Baten uit eigen fondsenwerving

Bijdragen donateurs
Bijdragen nieuwsbrieven
Donaties scholenwerk
Donaties voor stationsreclame
Nalatenschappen
Giften
Verkoop artikelen
Bijdragen kerken
Opbrengsten werkgroepen
Opbrengsten fondsen
Overige opbrengsten

487.338
72.125
30.803
34.635
1.860
85.727
25.451
5.210
20.983
764.131

480.325
47.821
8.000
66.198
28.037
329
42.265
26.926
18.913
758.000

718.814

De opbrengsten verkoop artikelen bestaan uit de netto-opbrengst bestellingen van cd’s.
Ultimo 2013 waren 18 werkgroepen actief in het kader van de doelstellingen van de stichting. De
werkgroepen kunnen binnen het kader van het reglement voor werkgroepen vrij autonoom hun activiteiten uitoefenen. In het reglement is beschreven dat de werkgroepen jaarlijks een overzicht dienen
te verstrekken van hun inkomsten en uitgaven.
In 2013 is een nieuwe werkwijze betreffende de financiën met de werkgroepen besproken. De rekeningen van de werkgroepen worden opgeheven waardoor de financiën van de werkgroepen uiteindelijk volledige via het kantoor verlopen. Acht werkgroepen hebben inmiddels dit in werking gezet.
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2.9

2.9.1

Toelichting op de lasten
Realisatie
2013

Begroting
2013

Realisatie
2012

€

€

€

Personeelskosten

Salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

327.894
42.213
49.304
38.277

326.697
44.221
48.896
39.487

Totaal personeelskosten

457.689

465.000

459.301

onbepaald

1/1 – 31/12

onbepaald
36
80
1/1 – 31/12

onbepaald
36
80
1/11 – 31/12

€

€

€

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het
boekjaar 2013 bedroeg 6,97 (2012: 7,4).
Directiebezoldiging
De heer W.H.C. Verboom
Algemeen directeur
Dienstverband
Aard (looptijd)
Uren
Parttime percentage
Periode

Jaarbezoldiging
Brutosalaris (incl. vakantiegeld)
Sociale lasten
Pensioenlasten
Totaal bezoldiging

78.758
8.248
13.488

pm
pm
pm

80.138
8.407
13.130

100.494

pm

101.675

26-02-2014 - 41

accountants in
non-profit

Stichting Bond tegen het Schenden van Gods Heilige Naam
VEENENDAAL
2.9

Toelichting op de lasten (vervolg)
Realisatie
2013

Begroting
2013

Realisatie
2012

€

€

€

Lonen en salarissen
Brutolonen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overlijdensuitkering

306.236
21.658
-

313.295
20.072
-3.073
-

Af: Ontvangen ziekengeld

327.894
-

330.294
-3.597

327.894

326.697

Stationsreclame
Verspreidingskosten
Ontwikkeling nieuwe huisstijl
Verzendkosten
Kort en bondig*
Advertenties
Regionale reclameactiviteiten
Kosten beurzen
Kosten vloekmonitor
Regionale activiteiten
Overig materiaal
Website
Overige publiciteits- en communicatiekosten

69.492
10.656
7.093
22.386
45.484
16.212
5.550
4.175
9.628
6.171
1.932
914
6.430

49.016
15.531
42.671
35.136
23.595
27.135
1.831
2.322
3.059
11.504
2.728
5.809
9.079

Totaal publiciteits- en communicatiekosten

206.123

2.9.2

Publiciteit en communicatie

220.000

229.416

* In 2013 zijn alle verzendkosten met betrekking tot de Kort en Bondig ook verantwoord onder deze
rubriek in de jaarrekening. Over het boekjaar 2012 zijn deze kosten apart verantwoord onder de verzendkosten, waardoor er een verschuiving heeft plaatsgevonden tussen beide rubrieken.
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2.9

2.9.3

Toelichting op de lasten (vervolg)
Realisatie
2013

Begroting
2013

Realisatie
2012

€

€

€

Huisvestingskosten

Energiekosten
Servicekosten
Kopieerkosten
Verzekeringen
Reiskosten
Computerbenodigdheden
Overige huisvestingskosten
Huuropbrengsten
Doorberekende servicekosten
Onderhoud gebouwen
Dotatie voorziening groot onderhoud

7.238
513
2.949
-1.864
413
11.549
-13.000
-2.250
3.123
9.003
17.674

2.9.4

20.800

58.009

Algemene- en kantoorkosten

Reiskosten
Vergaderkosten
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Kosten financiële administratie
Verwerkingskosten contributies
Accountants- en advieskosten

839
1.189
711
5.659
8.309
12.977
29.684

2.9.5

6.380
2.879
1.962
5.145
6.299
12.511
-11.800
-3.127
28.837
8.923

993
600
2.886
6.323
6.011
17.500

16.813

Afschrijvingen en rente

Gebouwen
Inventaris
Vervoermiddelen
Rentelasten hypotheek
Interest

11.254
12.458
1.402
1.732
26.847

11.254
7.297
1.105
-372
15.000

19.284

26-02-2014 - 43

accountants in
non-profit

Stichting Bond tegen het Schenden van Gods Heilige Naam
VEENENDAAL
Vastgesteld en goedgekeurd te Veenendaal op 26 februari 2014.

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 2013 van Stichting Bond tegen het Schenden van
Gods Heilige Naam te Veenendaal gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht
van de gehanteerde grondslagen 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, beiden in
overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Het bestuur 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 werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, 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 accountant 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 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 onderbouwing 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 vermogen van Stichting Bond tegen het Schenden van Gods Heilige Naam per 31 december 2013 en van het
resultaat over 2013 in overeenstemming met 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 Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.
Was getekend,
Sliedrecht, 26 februari 2014.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA
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BIJLAGE
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Begroting 2014
Begroting
2014

Realisatie
2013

Begroting
2013

€

€

€

BATEN
Eigen fondsenwerving
Subsidies van overheden

753.300
200

764.131
178

758.000
300

Totaal baten

753.500

764.309

758.300

535.000
----------------

531.513
----------------

544.000
---------------

118.500
----------------

123.407
----------------

115.000
---------------

80.000
----------------

83.097
----------------

79.300
---------------

733.500

738.017

738.300

20.000

26.262

20.000

LASTEN
Besteed aan de doelstelling
Kosten werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie

Totaal lasten

Overschot/tekort
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