Stichting Bond tegen het Schenden van
Gods Heilige Naam
Postbus 3262
3900 AJ VEENENDAAL

accountants in
non-profit

JAARVERSLAG 2012

RAPPORT
Inzake jaarverslag 2012

WITh

Herenweg 113 • 2402 ND
Postbus 2150 • 2400 CD
Alphen aan den Rijn
T 0172 - 750175

E info@WIThaccountants.nl
I www.WIThaccountants.nl
ING 66.78.30.162
KVK 28112484

WITh accountants B.V.
heeft vestigingen in

Alphen aan den Rijn,
Gouda en Sliedrecht

Stichting Bond tegen het Schenden van Gods Heilige Naam
VEENENDAAL
JAARVERSLAG 2012
INHOUD
1.

Bestuurs- en directieverslag

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Voorwoord
Algemeen
Ontwikkeltraject
Activiteiten en financiële positie
Informatie over directie en bestuur
Toekomstparagraaf

2.

Jaarrekening 2012

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Balans per 31 december
Staat van baten en lasten
Resultaatbestemming
Overzicht lastenverdeling
Kasstroomoverzicht
Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat
Toelichting op de balans per 31 december
Toelichting op de baten
Toelichting op de lasten

3.

Overige gegevens

3.1 Controleverklaring

Paginanummer

4
5
8
10
19
21

23
25
25
26
28
29
32
37
38

43

Bijlage
Begroting 2013

45

31-05-2013 - 2

Stichting Bond tegen het Schenden van Gods Heilige Naam
VEENENDAAL

1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG

31-05-2013 - 3

Stichting Bond tegen het Schenden van Gods Heilige Naam
VEENENDAAL
1.1

Voorwoord

Het jaar 2012 is een roerig jaar gebleken. Nadat de afgelopen jaren waren gebruikt om te analyseren,
is het jaar 2012 gebruikt om te remediëren zoals de Bond tegen vloeken dat haar gehele bestaan al
doet. De boodschap is duidelijk maar hoe vertalen we dit naar de huidige maatschappij. Elke tijd
vraagt om haar eigen aanpak.
In 2012 kreeg de Bond tegen vloeken twee dochters: KlasseTaal en TaalQuestie. Hiermee willen we de
oproep tegen vloeken en voor respect helder verkondigen. Daarnaast gaan we meer het land in. Met
de bus bezoeken we markten om daar het gesprek met Nederland aan te gaan. Want uiteindelijk willen we Nederland mooier maken.
De Naam van God heilig, dat is onze drijfveer. De tong is bedoeld om goed te spreken. In opdracht
hiervan doen we ons werk met passie, in gebed om kracht en zegen.

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.
1.2.3

Juridische structuur

De Bond is een zelfstandig opererende stichting met plaatselijke werkgroepen.

31-05-2013 - 5

Stichting Bond tegen het Schenden van Gods Heilige Naam
VEENENDAAL
1.2.4

Samenstelling van het bestuur en de directie

Het Dagelijks Bestuur van de Bond tegen vloeken bestond in 2012 uit de volgende personen:
Drs. L.B.C. Boot (sinds 14-9-2012 opvolger van ds. A. Prins)
Mw. A. Roest-Nagtegaal
Mr. W.A. Mackay
In het Algemeen Bestuur hadden de volgende personen in 2012 zitting:
Mw. M.H.A.C. van Dalen, Ede
Ds. P. van Duijvenboden, Apeldoorn
Dhr. J. Kloosterman, Apeldoorn
Mr. Drs. J.P. de Man, Rosmalen
Mr. C.G. van der Staaij, Benthuizen
Dhr. D.J. Stellingwerf, Echtenerbrug
Ereleden zijn:
Ir. H. van Rossum, Zeist
Ds. B.J. Wiegeraad, Veenendaal
Mr. E. Bos, Capelle a/d IJssel
Ds. A. Prins, Veenendaal (sinds 14-9-2012)
Personeel
Het personeel van de Bond tegen vloeken bestond in 2012 uit de volgende personen:
Wilfried Verboom (directeur)
Bert Gijsbertse (coördinator)
Kees Hazeleger (gastdocent BO)
Sjors van der Kraan (gastdocent VO/MBO)
Elma van Leusden (administratie)
José Oskam (administratie)
Joke Westland (administratie)
Janneke Zwijnenburg (administratie)
Carola den Braber (stagiair TaalQuestie)
In maart kreeg onze college Joke Westland een ernstig ongeluk. Ten gevolge hiervan ondervind ze
veel fysieke problemen waardoor het werken nog steeds onmogelijk bleek. We hopen en bidden voor
verder herstel.
In augustus hebben we afscheid genomen van Jouwerke Pullen. Na een aantal jaren bij de Bond te
hebben gewerkt, heeft Jouwerke er voor gekozen haar werkverband bij het Leger de Heils uit te breiden.
Na meer dan tien jaar bij de Bond tegen vloeken te hebben gewerkt, hebben we in 2012 afscheid
genomen van Elma van Leusden.
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1.2.5

Statutenwijziging

Gedurende het verslagjaar zijn de statuten niet gewijzigd.
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1.3

Ontwikkeltraject

1.3.1

Traject

Begin 2012 is een ontwikkeltraject ingezet ten einde de Bond tegen vloeken opnieuw te positioneren
en de communicatieboodschap af te stemmen op de netwerksamenleving. Dit ontwikkeltraject is feitelijk al in 2010 begonnen, toen de eerste besloten brainstormsessie over nut en noodzaak van de
Bond tegen vloeken zijn belegd. In de afgelopen jaren heeft de Bond tegen vloeken drie interne
brainstormsessies belegd. Tijdens deze sessies, waar bestuur en personeel van de Bond tegen vloeken
aan deelnamen is besloten om creatief en origineel met onze doelstelling, naam en werkwijze om te
gaan. Pijnpunten ten aanzien van imago, doelstelling en effectiviteit zijn uitgebreid besproken.
Nauwkeurig is gekeken naar verschillen tussen oorzaak en gevolg en gekeken naar het verschil tussen
reële en gewenste imago.
1.3.2

Remedie

De remedie die de Bond tegen vloeken hierop heeft gevonden, moest gedeeld worden met donateurs
(zij maken de uitvoering van de doelstelling financieel mogelijk) en met stake- en shareholders. In dat
proces zijn ook oud-bestuursleden, oud-personeelsleden en leden van het Comité van Aanbeveling
betrokken. Deze belanghebbenden uit de binnenkring, om in de termen van Covey te blijven, zijn
benaderd met een tekst waarin de ontwikkelingen van de Bond werd geschetst. De tekst luidde:
“Nederland ontwikkelt en de Bond tegen vloeken ontwikkelt mee. Steun en acceptatie voor de boodschap van onze organisatie is niet meer vanzelfsprekend. Vloeken is vloeken niet meer, voor een gemiddelde Nederlander is dat grof taalgebruik. En aanspreken op God: Wie is dat? Gods Naam is kleurrijk en allesomvattend. Onze gastdocenten geven leuke, inspirerende gastlessen door heel Nederland
maar we willen een bredere doelgroep aanspreken. Taalgebruik zonder vloeken is voor iedereen belangrijk. De Bond tegen vloeken is in staat het ‘tegen’ uit de naam en doelstelling goed te beargumenteren. Daarnaast benadrukken we dat respect en naastenliefde belangrijk zijn.”
Met een aantal externe partijen is nagedacht over een effectief antwoord op de ontwikkelingen en
constateringen als geschetst in dit paper. De ideeën zijn met voorgenoemde belanghebbenden besproken en in het land op vier regiobijeenkomsten gedeeld. Dit heeft veel media-exposure opgeleverd.
1.3.3

Huisstijlwijziging

De huisstijl van de Bond tegen vloeken zal worden gerestyled zodat de Bond tegen vloeken op een
creatieve, originele manier nog meer mensen kan bereiken. De papegaai als beeldmerk voor de Bond
tegen vloeken blijft behouden. Maar de papegaai zit niet meer stil. Hij gaat erop uit. De Bond gaat
het land in. Synchroon met de huisstijlwijziging, die in september 2012 effectief zal worden, loopt de
realisatie van een nieuwe website, de ontwikkeling van promotiemateriaal inclusief borden in deze
lijn en de vernieuwing van het interieur in het bedrijfspand in Veenendaal. Misschien symboliseert het
nieuwe logo van de Bond tegen vloeken deze ontwikkelingen het best. De Bond tegen vloeken is een
wonderlijke club, naar het boekje van Van de Bank, maar is ook dynamisch en heeft durf.
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1.3.4

KlasseTaal

De Bond tegen vloeken kreeg in september 2012 twee dochters: een voor de activiteiten in het onderwijs en een voor activiteiten in het bedrijfsleven. Het scholenwerk kreeg de naam KlasseTaal. De
Bond tegen vloeken komt in eigen ogen te beperkt op openbare scholen (in basisonderwijs is slechts
10% van de bezochte scholen openbaar, in voortgezet onderwijs ligt dat iets hoger). Met het slechten
van de imagokloof zou veel te winnen zijn. Op christelijke scholen wordt in principe niet minder of
meer gevloekt, maar is wel de voorkennis aanwezig dat God in de Tien Geboden het misbruik van Zijn
naam heeft verboden. Op openbare scholen wordt wel geappelleerd aan het belang van normen en
waarden, maar het uitnodigen van een christelijke stichting als de Bond tegen vloeken is veelal een
stap te ver. Met het verzelfstandigen van de activiteiten en het een eigen naam geven van deze activiteiten hoopt de Bond tegen vloeken met KlasseTaal op veel meer openbare scholen gastlessen
rondom het thema schelden en vloeken te kunnen verzorgen.
1.3.5

TaalQuestie

De Bond tegen vloeken heeft naast het onderbrengen van de onderwijsactiviteiten onder de naam
KlasseTaal een kenniscentrum voor taalbewustzijn opgericht. Dit kenniscentrum heeft de naam TaalQuestie gekregen. Taal zegt meer over ons dan we denken. Beroepsgroepen, politieke stromingen en
persoonlijkheden hebben hun eigenaardigheden als het gaat om taal. Taal is niet zomaar iets. Taal
weerspiegelt de ziel. Het draagt een samenleving de tijd door, het helpt het verleden te vertalen en
de toekomst woorden te geven. Taal is niet iets om luchtig over te doen: het zijn niet ‘maar’ woorden. Uit onderzoek, dat nu in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede in volle gang is, blijkt
dat bedrijven veel kunnen winnen als het gaat om investeren in respectvol taalgebruik. Taal raakt
direct de reputatie van een organisatie – het kan dus ook mensen afstoten.
1.3.6

Het Land In

Daarnaast is de Bond tegen vloeken in 2012 letterlijk het land ingegaan. In de zomermaanden hebben
medewerkers met een bus, speciaal beletterd, diverse jaarmarkten en braderieën bezocht om ons te
presenteren aan Nederland. O.a. Alphen aan den Rijn, Steenwijk, Giessenburg en Katwijk werden
aangedaan. Op deze wijze zijn we zichtbaar in de samenleving, stelt de Bond tegen vloeken zich
kwetsbaar op en genereert ze de mogelijkheid voor het publiek op uitingen of door gesprekken te
reageren op het werk van de organisatie.
De Bond tegen vloeken wil slim en voorzichtig opereren. De nieuwste campagne, gelanceerd begin
2012, laat al iets oplichten van de hernieuwde Bond tegen vloeken. Er zijn vier verschillende posters
met de boodschap: “Ik? Ik ben tegen vloeken.” De Bond tegen vloeken heeft voor vier personen gekozen om het thema een ‘gezicht’ te geven. De vier personen weerspiegelen een doelgroep, wij hopen
dat ontvangers zich met de personen kunnen afficheren en identificeren. Bezitters van een smartphone kunnen de QR-code scannen. Vervolgens belanden bezoekers op de website www.voorrespect.nl.
Op deze mobiele campagnewebsite is meer over vloeken en schelden te lezen. Ook kunnen bezoekers
hun eigen foto uploaden. Met deze campagne sluit de organisatie aan bij belangrijke noties uit de
netwerksamenleving: een ik-boodschap staat centraal, het is een anti-boodschap (tegen vloeken;
evenals tegen Europa of tegen Hilversum) en genereert het follow-up met gebruikmaking van social
media.

31-05-2013 - 9

Stichting Bond tegen het Schenden van Gods Heilige Naam
VEENENDAAL
1.4

Activiteiten en financiële positie

1.4.1

Activiteiten van financieel belang

1.4.1.1 Mediacampagnes

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
slogans 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.’
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1.4.1.2 Presentaties & lezingen
In het jaar 2012 is de Bond 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 2012 53 presentaties gegeven. Zij werden verzorgd door: dhr. J. Alderliesten
(17), dhr. K. Hazeleger (14), dhr. W.H.C. Verboom (10), dhr. S. van der Kraan (8), dhr. T. Potstra (8),
dhr. G. Gijsbertse (7), mw. E. Aarnoudse-Geluk (6). Bij een aantal presentaties waren meerdere personen aanwezig. De presentaties die door de werkgroepen zijn georganiseerd, zijn niet opgenomen in
de hiervoor genoemde aantallen.
1.4.1.3 Beurzen en 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, de Familiedagen in Gorinchem, de Seniorenbeurs in Rijswijk en de Zeeuwse
Gezinsbeurs in Goes. Vele vrijwilligers hebben zich daarbij ingezet als standmedewerker.
1.4.1.4 Vrijwilligers en werkgroepen
Werkgroepen organiseerden allerhande 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.
De werkgroep Staphorst bracht in december voor de vijftiende maal het jaarlijkse – nu geheel vernieuwde - informatieboekje uit.
De coördinator bezocht bij 6 werkgroepen een werkgroepvergadering.
Op zaterdag 10 maart werd voor de zesde maal een toerustingsdag georganiseerd.
Op maandag 5 november vond in Putten de tweejaarlijkse vergadering plaats voor de werkgroepen in
de regio Midden. Deze werd bezocht door vele vrijwilligers uit de regio. Namens het bestuur was mevrouw M.A.H.C. van Dalen, korpsofficier van het Leger des Heils, aanwezig.
Verschillende werkgroepen hebben met de kalenderposter ‘Vloeken? Sorry, ik luister niet.’ van de
Bond een sponsoractie gehouden. Ter ondersteuning van de activiteiten van de werkgroepen werden
in het Reformatorisch Dagblad advertenties geplaatst. In totaal zetten 151 vrijwilligers zich in voor de
Bond tegen vloeken.
In 2012 werden bij sportverenigingen en in sportgelegenheden in totaal 9 borden geplaatst.
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Bij zeven voetbalverenigingen is een bord met de slogan ‘Een vloek mist ieder doel’ geplaatst: vv
Elspeet, FC Engelen, Veluwse Boys in Garderen, HZVV in Hoogeveen (2x), vv De Rijnstreek in Nieuwerbrug, vv Uchta in Ochten en Onstwedder Boys. Korfbalvereniging SDO in Hillegom plaatste een
bord met de tekst ‘Iedere vloek is een misser’.
Tijdens de beurzen Familiedagen Hardenberg, EO Jongerendag Arnhem, Naar Buiten Barneveld, Familiedagen Gorinchem, Zeeuwsegezinsbeurs in Goes en SeniorenExpo in Rijswijk hielpen mw. E. Aarnoudse, dhr. K. Bal, mw. L. Bal, dhr. N. van den Berg, mw. C. den Braber, mw. H. Demmer, dhr. P. van
Enschot, dhr. M. Geluk, mw. M. Gritter, mw. M.J. Gijsbertse-Machgeels, mw. H. Jansen, dhr. M. de
Jonge, mw. R. de Koning, mw. H. van de Lagemaat, dhr. A. Last, mw. T. Last-Dijs, dhr. A. de Leeuw,
dhr. G. Luiting, dhr. A. Moerman, dhr. J. Monster, dhr. A. Oskam, dhr. G. Thomassen, mw. T. Vader,
mw. A. Verboom, dhr. C. Verboom, mw. L. van de Werfhorst, dhr. T. van de Werfhorst en dhr. F.
Wichgers,
Dhr. A. Dannenberg en dhr. H. Roest verzorgden een sponsoractie met kalenderposters.
1.4.1.5 Communicatie achterban
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. Donateurs
die hun lidmaatschap opzegden, ontvingen een bedankbrief en nieuwe donateurs ontvingen een welkomstpakket.
In het Reformatorisch Dagblad en Woord en Dienst werden advertenties geplaatst met de oproep ons
uit te nodigen voor het verzorgen van een presentatie. Ook in kerkelijke jaarboeken werden dergelijke advertenties opgenomen. In het Friesch Dagblad, ND, RD, Om Sions Wil en Informeel EH Amersfoort
werden donateurwervingsadvertenties geplaatst.
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1.4.1.6 Onderwijs (KlasseTaal)
Basisonderwijs
Mailing
Alle bestaande contacten.
Gastlessen
71 scholen
259 gastlessen (269 incl. lessen dhr. T. Potstra)
313 klassen
Ongeveer 8.250 kinderen
Tabel aantal lessen:

aantal lessen 2007‐2012
313

323
298

273

259
196

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Signatuur bezochte basisscholen
Prot. christelijk: 35 (waarvan 3 evangelisch)
Reformatorisch: 25 (incl. T. Potstra 26)
Ger. Vrijgemaakt: 5 (incl. T. Potstra 6)
Openbaar: 4 (incl. T. Potstra 9)
Rooms Katholiek: 1
Islamitisch: 1
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Tabel signatuur scholen

Signatuur bezochte scholen, excl. lessen dhr.
Potstra
Prot chr

Ref

Ger vr

Openbaar

RK

Islam/interconf

59
53

51

35

33

25

23
19

21

19

1212
8

6 7

2008

9

9 8
4

2

2 1

2009

5 4

4

4

0

2010

2011

1 1

2012

Signatuur bezochte scholen, excl. lessen dhr.
Potstra
Prot chr

Ref

Ger vr

Openbaar

RK

Islam/interconf

59
53

51

35

33
23

19
1212

8

2008

25

21

19
6 7 4
2

9 8

2009

2010

9
2 1

4
2011

4

0

5 4

1 1

2012

Ouderavonden
5x
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Borden
3x bordje ‘Taalbewuste school’
(stand: 54 Taalbewuste basisscholen)
3x schoolpleinbord
(stand: 37 basisscholen met een bord op het plein)
Acties 6x

Koelmanschool, Gorinchem: stroopwafels (opbrengst onbekend)

De Wijngaard, Doetinchem: stroopwafels + drop (€ 2.000)

Stadhouder Willem III, Hendrik Ido Ambacht: drop (€ 1.200)

Julianaschool, ‘s Gravenpolder: kaarten (€ 2.675)

Banisschool, Rijssen: stroopwafels (€ 2.986)

School met de Bijbel, Nieuwerkerk: stroopwafels (816 pakjes)
Totaalopbrengst geschat: € 8.000, netto € 5.000.
Voortgezet onderwijs
Aantal scholen
41 VO scholen
5 MBO scholen
Aantal lessen
301 lessen
Aantal leerlingen (gemiddeld)
7525 leerlingen
Aantal taalbewuste scholen
4 scholen (nog 2 noteren op lijst 2012)
Aantal acties – locaties en opbrengst
Jacobus Fruytier – Rijssen
Steppenrace
Jacobus Fruytier – Uddel
Steppenrace
Actie VLC – Kesteren
Kaarten-step-ondernemersproject
Driestar – Lekkerkerk
Overgebleven dropverkoop
Bedrijfssponsors
Uitdeelmateriaal € 1.500
Totaal

€
€
€
€

743,00
1.756,80
11.249,58
122,00

€ 13.871,38
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Signatuur scholen
Ref
Prot
Geref.Vr.
RK
Openb.
MBO (ref)
MBO (openb.)
Totaal:

14
8
3
5
11
2
3
46 scholen

31-05-2013 - 16

Stichting Bond tegen het Schenden van Gods Heilige Naam
VEENENDAAL
1.4.2

Kengetallen
2012
%

2011
%

Doelbestedingspercentage van de baten
Totaal van de bestedingen uitgedrukt in een
percentage van de totaal van de baten

80,0

66,1

Percentage kosten fondsenwerving
Kosten van eigen fondsenwerving uitgedrukt in een
percentage van de baten uit eigen fondsenwerving

17,8

15,4

1.4.3

Beleid kosten en methoden fondsenwerving

Bij de onder 1.2.1 genoemde activiteiten is, voor zover van toepassing, aangegeven hoe een deel van
de benodigde fondsen daarvoor wordt verkregen. Maar verreweg het grootste deel wordt gefinancierd
uit verkregen donaties, giften e.d. Via het periodiek "Kort & Bondig" worden de contacten met
donateurs onderhouden. De regionale werkgroepen organiseren een diversiteit aan activiteiten, ook
om contacten met donateurs te onderhouden, maar ook om nieuwe donateurs te werven.
Op basis van de begroting van baten en lasten worden gelden uitgetrokken voor de diverse
activiteiten. Ontstaan er in een jaar afwijkingen tussen begroting en werkelijke ontvangsten en
uitgaven dan wordt bijgestuurd op de bestemming van gelden voor activiteiten.
1.4.4

Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen

De balans vermeldt een continuïteitsreserve en een bestemmingsreserve. Hierop zijn de overschotten/tekorten van de achterliggende jaren verantwoord. De grondslag voor de continuïteitsreserve
bedraagt maximaal 50 % van de totale doorlopende kosten. Dit zijn de totale kosten verminderd met
de publiciteits- en communicatiekosten.

1.4.5

Beleggingsbeleid

Overtollige liquide middelen worden aangehouden op risicoloze depositorekeningen bij solide bankinstellingen.
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1.4.6

Beleid vrijwilligers/werkgroepen

Om meer mensen bij het werk van de Bond tegen het vloeken te betrekken, heeft de Bond in het
verleden lokale en regionale werkgroepen opgericht. De voornaamste taak van een werkgroep is het
vertegenwoordigen van de Bond in de eigen plaats en regio. De eerste werkgroep werd opgericht op
het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee in 1991. In de jaren daarna werden veel nieuwe
werkgroepen opgericht. In 2012 zijn er in totaal circa 19 werkgroepen actief in Nederland. De
werkgroepen houden zich bezig met het plaatsen van borden langs wegen en sportvelden, het
vertegenwoordigen van de Bond op markten en braderieën, het werven van nieuwe donateurs en het
organiseren van zangavonden en andersoortige activiteiten. Er zijn zo’n 150 vrijwilligers actief in 19
werkgroepen, daarnaast is er ook een aantal taakgerichte vrijwilligers dat zich specifiek bezighoudt
met een bepaald event of activiteit (thuis of ten kantore van de Bond). De verwachting is dat deze
getallen in de (nabije) toekomst niet gaan toenemen.
Voor het vrijwilligerswerk werd in 1999 een fulltime medewerker in dienst genomen. De kosten
hiervoor werden gedekt door enerzijds de inkomsten die door de werkgroepen zelf worden
gegenereerd en anderzijds door de hogere inkomsten tengevolge van de toename van het aantal
donateurs. Deze medewerker is de spil in het vrijwilligerswerk, maar de inkomsten uit de
werkgroepen zijn niet kostendekkend. Een gedeelte van dit werk betreft fondswerving en een
gedeelte wordt besteed aan de doelstelling van de Bond.
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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 dhr. 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

Maj. M.H.A.C. van Dalen
J. Kloosterman

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

D.J. Stellingwerf

: lid algemeen bestuur Meet-Inn te Ede
: lid adviesraad Stichting Ontmoeting
SGP-fractielid gemeente Apeldoorn
lid Panel Presentatie
directeur Zorg Jacobus Fruytier Scholengemeenschap
: 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
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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, niet vanuit kennis maar vanuit gevoel, staat centraal.
Door in 2013-2014 op zoek te gaan naar nieuwe samenwerkingspartners, linken te leggen die te er nog
niet waren en na te denken over een zo effectief en aansprekend mogelijke boodschap op posters en
in de media, hoopt de Bond Nederland mooier te maken.
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 in 2013-2014 opnieuw aan, 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.
In de toekomst zal het personeel van de Bond tegen vloeken worden getraind op het staan op markten
en braderieën. 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 2012
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2.1

Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2012
€

31-12-2011
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Gebouwen
Inventaris

2.7.1
265.843
41.758

277.097
6.377

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

283.474
---------------

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

6.305
---------------

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

228.211
---------------

443.812

517.990

Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen en overlopende activa

2.7.2

Liquide middelen

2.7.3

Totaal activa
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PASSIVA

31-12-2012
€

31-12-2011
€

Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve
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

216.262
-

226.405
63.500

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

289.905
---------------

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

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

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

7.500
---------------

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

36.027
---------------

12.116
8.904
29.402
104.803
29.491

12.116
2.326
20.820
120.300
28.996

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

184.558
---------------

443.812

517.990

2.7.6

2.7.7
2.7.8
2.7.9
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2.2

Staat van baten en lasten
Realisatie
2012

Begroting
2012

Realisatie
2011

€

€

€

BATEN
Eigen fondsenwerving
Subsidies van overheden

2.8.1

Totaal baten

718.814
366

771.300
1.000

739.899
4.260

719.180

772.300

744.159

LASTEN
Besteed aan de doelstelling

2.4

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

562.574
----------------

492.087
---------------

Kosten werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

2.4

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

128.302
----------------

113.793
---------------

Beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie

2.4

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

81.424
----------------

70.015
---------------

Totaal lasten

782.823

772.300

675.895

Overschot/tekort

-63.643

-

68.264

2.3

Resultaatbestemming

Resultaatbestemming reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves

Resultaatbestemming fondsen
Bestemmingsfondsen
Totaal

-10.143
-63.500

4.764
63.500

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

68.264
---------------

10.000

-

-63.643

68.264
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2.4

Overzicht lastenverdeling 2012

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
2012
€

335.289
183.533
42.348
14.078

64.302
45.883
8.123
6.725
2.700

59.710
7.538
10.088
2.506

459.301
229.416
58.009
16.813
19.284

575.248

127.733

79.842

782.823

Doelbestedingspercentage van de baten:
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten

80,0%

Doelbestedingspercentage van de lasten:
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten

73,5%

Fondsenwervingspercentage:
Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving

17,8%

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

10,2%
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Begroot
2012
€

Totaal
2011
€

Begroot
2013
€

468.800
232.550
26.000
23.950
21.000

408.958
220.166
12.105
22.916
11.750

465.000
220.000
20.800
17.500
15.000

772.300

675.895

738.300

72,8%

66,1%

71,7%

72,8%

72,8%

73,7%

16,6%

15,4%

15,2%

10,5%

10,4%

10,7%
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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.
2012

2011

€

€

Kasstroom uit activiteiten
Totaal baten
Totaal lasten

719.180
782.823

744.159
675.895

Resultaat
Afschrijvingen

-63.643
18.551

68.264
11.155

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

79.419
---------------

-17.914
6.578
8.582
-15.497
495
1.423

-3.248
77
-1.286
-36.122
3.321
7.500

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

-29.758
--------------49.661

-42.678

-2.830

-12.116

-12.116

Totale kasstroom

-116.219

34.715

Saldo liquide middelen begin
Totale kasstroom

228.211
-116.219

193.496
34.715

Saldo liquide middelen eind

111.992

228.211

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
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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 2011 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:

Stand per 1 januari 2012
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Mutaties boekjaar 2012
Investeringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen

Stand per 31 december 2012
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Gebouwen

Inventaris

Totaal

€

€

€

439.356
-162.259

153.336
-146.959

592.692
-309.218

277.097

6.377

283.474

-11.254
-

42.678
-7.297
-146.961
146.961

42.678
-18.551
-146.961
146.961

-11.254

35.381

24.127

439.356
-173.513

49.053
-7.295

488.409
-180.808

265.843

41.758

307.601

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)
2012

2011

€

€

VLOTTENDE ACTIVA
2.7.2

Overige vorderingen

Nog te ontvangen nalatenschappen
Vooruitbetaalde kosten en te ontvangen bedragen

21.000
3.219

6.505

24.219

228.212

Banken
Kas

111.962
30

227.711
500

Saldo per 31 december

111.992

228.212

Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

226.405
-10.143

221.641
4.764

Saldo per 31 december

216.262

226.405

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)

Bestemmingsreserve
Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

2012

2011

€

€

63.500
-63.500

63.500

-

63.500

Bestemmingsfondsen
Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

10.000

-

Saldo per 31 december

10.000

-

Saldo per 31 december

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

Fondsen

Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt weer te geven:
Saldo
01-01-2012

Ontvangen
fondsen

€

€

Bestede
fondsen

Saldo
31-12-2012

€

€

Bus
Stationsreclame
Klassetaal
TaalQuestie
Ledenwerving
CRM systeem

-

10.000
8.000
2.000
2.000
3.000
500

8.000
2.000
2.000
3.000
500

10.000
-

Saldo per 31 december

-

25.500

15.500

10.000
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2.7

Toelichting op de balans (vervolg)

2.7.6

Langlopende schulden
Balans per
31-12-2012
€

Hypothecaire leningen

Aflossing
2013
€

36.027

12.116

Aflossing
>1 jaar
€

Aflossing
>5 jaren
€

23.911

-

2012

2011

€

€

Hypothecaire leningen
Saldo per 1 januari
Aflossingen

48.143
-12.116

60.259
-12.116

Kortlopend deel hypothecaire leningen

36.027
-12.116

48.143
-12.116

23.911

36.027

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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2.7.7

Toelichting op de balans (vervolg)

€

€

21.705
7.697

18.807
2.013

29.402

20.820

104.803

120.300

2.496
11.893
5.515
9.587

2.496
12.593
9.050
4.857

29.491

28.996

Vooruitontvangen bedragen

Vooruitontvangen donateursbijdragen

2.7.9

2011

Belastingen en sociale lasten

Af te dragen loonheffing
Af te dragen pensioen

2.7.8

2012

Overige kortlopende schulden

Waarborgsom verhuur
Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen
Nog te betalen bedragen
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Toelichting op de baten
Realisatie
2012

Begroting
2012

Realisatie
2011

€

€

€

BATEN
2.8.1

Baten uit eigen fondsenwerving

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

480.325
47.821
8.000
66.198
28.037
329
42.265
26.926
18.913

-

420.798
75.673
68.929
18.171
84.010
135
47.858
24.325
-

718.814

771.300

739.899

De opbrengsten verkoop artikelen bestaan uit de netto-opbrengst bestellingen van cd’s.
Ultimo 2012 waren 19 (2011: 23) 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. De werkgroepen mogen een beperkt
werkkapitaal aanhouden en dienen de middelen boven dit werkkapitaal af te storten naar de stichting. De werkgroepen beschikken ultimo 2011 in totaal over een kapitaal van € 14.266 (2010:
€ 16.800).
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2.9.1

Toelichting op de lasten
Realisatie
2012

Begroting
2012

Realisatie
2011

€

€

€

Personeelskosten

Salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

326.697
44.221
48.896
39.487

292.422
42.175
40.265
34.096

Totaal personeelskosten

459.301

468.800

408.958

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 2012 bedroeg 7,4 (2011: 7,3).
Directiebezoldiging
De heer W.H.C. Verboom
Algemeen directeur
Dienstverband
Aard (looptijd)
Uren
Part-time percentage
Periode

Jaarbezoldiging
Brutosalaris/vergoeding
Vakantiegeld
Sociale lasten
Pensioenlasten
Totaal bezoldiging

77.691
2.447
8.407
13.130

pm
pm
pm
pm

9.465
699
1.525
2.014

101.675

pm

13.703
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Toelichting op de lasten (vervolg)
Realisatie
2012

Begroting
2012

Realisatie
2011

€

€

€

Lonen en salarissen
Brutolonen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overlijdensuitkering

313.295
20.072
-3.073
-

271.149
20.091
3.762
15.315

Af: Ontvangen ziekengeld

330.294
-3.597

310.317
-17.895

326.697

292.422

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

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

66.319
39.106
38.557
18.259
11.805
5.223
8.389
267
3.693
4.346
1.471
22.731

Totaal publiciteits- en communicatiekosten

229.416

2.9.2

Publiciteit en communicatie

232.550

220.166
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2.9.3

Toelichting op de lasten (vervolg)
Realisatie
2012

Begroting
2012

Realisatie
2011

€

€

€

Huisvestingskosten

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

6.380
2.879
1.962
5.145
6.299
12.511
-11.800
-3.127
28.837
8.923
58.009

2.9.4

26.000

12.105

Algemene- en kantoorkosten

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

993
600
2.886
6.323
6.011
16.813

2.9.5

4.462
3.709
5.103
1.521
347
3.253
2.177
-11.738
-4.229
7.500

1.251
1.136
649
7.854
7.119
4.907
23.950

22.916

Afschrijvingen en rente

Gebouwen
Inventaris
Rentelasten hypotheek
Interest

11.254
7.297
1.105
-372
19.284

6.425
4.730
2.686
-2.091
21.000

11.750
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Vastgesteld en goedgekeurd te Veenendaal op 31 mei 2013.

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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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJK ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Bond tegen het Schenden van
Gods Heilige Naam te Veenendaal gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2012 en de staat van baten en lasten over 2012 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 2012 en van het
resultaat over 2012 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, 31 mei 2013.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA
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Begroting 2013
Begroting
2013

Realisatie
2012

Begroting
2012

€

€

€

BATEN
Eigen fondsenwerving
Subsidies van overheden

758.000
300

718.814
366

771.300
1.000

Totaal baten

758.300

719.180

772.300

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

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

562.574
---------------

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

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

128.302
---------------

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

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

81.424
---------------

738.300

782.823

772.300

20.000

-63.643

-

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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