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proloog
Een bijzonder jaar kunnen we 2011 noemen.
Het was het jaar waarin Theo Bor, directeur, overleed. Theo heeft zich altijd met hart en ziel
ingezet voor het doel van de Bond tegen vloeken en mocht aan het einde van zijn leven
vrijmoedig getuigen over de liefde voor en van Zijn Koning.
Het was het jaar waarin de Bond tegen vloeken zich overal presenteerde. In Nederland werden
allerlei activiteiten ontplooid en daarmee wist de Bond tegen vloeken vele jongeren en ouderen
te bereiken.
Het was het jaar van twee inspirerende brainstormsessies. De Bond tegen vloeken ontwikkelde
zich in 2011. Daarom haalde de organisatie in 2011 expertise in huis om na te denken over de
toekomst. Hoe kan de Bond tegen vloeken relevant blijven? Hoe kunnen we het bereik van onze
boodschap vergroten? In dit jaarverslag leest u de opbrengst en de initiatieven.
In dit jaarverslag laten we u zien wat de Bond tegen vloeken in 2011 deed. Het gaat de Bond
tegen vloeken om het goede gebruik van de Naam van God. Zijn Naam is kleurrijk en
allesomvattend. Voor minder doen we het niet.
Wilfried Verboom (directeur)
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Algemeen
De Bond tegen vloeken is een stichting die in 1917 werd opgericht. Het werk doen wij vanuit de
overtuiging dat Gods Naam heilig is. Alle vormen van respectvol taalgebruik bevorderen we met
de verschillende activiteiten die we ontplooien.

Naam en vestigingsplaats
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.

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 & Missie
De Bond tegen vloeken is een organisatie die zich inzet voor respectvol taalgebruik. Uit recent
onderzoek blijkt dat 74% van de Nederlanders vloeken en schelden onbeschaafd vindt. Je kwetst
niet alleen God, maar ook je medemens ermee. Vloeken en schelden gebeurt vaak onnadenkend.
De Bond tegen vloeken wil mensen bewust maken van hun taal. We stellen daarom vragen, als
‘Waarom zeg je dat?’ en ‘Weet je, dat je daar een ander mee kwetst?’ De Bond tegen vloeken stelt
niet alleen vloeken, maar ook grove taal aan de orde. Wij bevorderen respectvol taalgebruik
door gastlessen te geven op scholen en door dagbladen, radio- en televisiestations te wijzen op
vloeken en grove taal. Met posters op stations zetten we de Nederlandse samenleving aan het
denken. De Bond tegen vloeken kiest voor een positieve benadering. In en met ons werk komen
we op voor de eer van Gods naam.

Donateurs
De Bond tegen vloeken had op 31 december 2011 27.764 donateurs. In 2009 waren dat er
29.537 en in 2010 telde de Bond tegen vloeken op diezelfde datum 28.647 donateurs.
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Bestuur
Het Dagelijks Bestuur van de Bond tegen vloeken bestond in 2011 uit de volgende personen:

ds. A. Prins
voorzitter

mw. A. Roest
secretaris

mr. W.A. Mackay
penningmeester

Het Algemeen Bestuur bestond uit de volgende personen:

mr. C.G. van der Staaij

mr. J.P. de Man

D.J. Stellingwerf

M.A.H.C. van Dalen

J. Kloosterman

ds. P. van Duijvenboden

Personeel
Op 2 maart overleed Theo Bor, directeur, op 62jarige leeftijd na een ernstige ziekte. Bijna drie jaar
heeft Theo zijn krachten mogen geven aan het werk
van de Bond. Gedurende die periode heeft hij op
inspirerende wijze leiding gegeven aan de
organisatie. Zijn God was hem tijdens zijn ziekte tot
grote steun. Daar legde hij vrijmoedig getuigenis
van. Het was altijd de bron van waaruit hij invulling
aan zijn werk gaf.
Na het overlijden van Theo werd Kees Hazeleger
waarnemend directeur.
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Het personeel van de Bond tegen vloeken bestond in 2011 uit de volgende personen.

Wilfried Verboom
directeur

Bert Gijsbertse
coördinator vrijwilligers/
Werkgroepen

Hans Alderliesten
persvoorlichter

Kees Hazeleger
scholenwerker BO

Sjors van der Kraan
scholenwerker VO/MBO

Jouwerke Pullen
scholenwerker BO/VO

Joke Westland
ledenadministratie

Elma van Leusden
financiële administratie

José Oskam
algemene administratie

Op 1 november werd de 41-jarige Wilfried Verboom aangesteld als directeur. Zijn aanstelling
trok de aandacht van diverse media.
“Ik voel me bevoorrecht dat ik bij de Bond tegen vloeken mag werken. Ik wil mijn
gedrevenheid en creativiteit inzetten en de organisatie naar een hoger plan tillen.”
“De aanwezigheid van de Bond tegen vloeken in de samenleving is van toegevoegde
waarde. Ik zie ernaar uit om met de professionals aan verstaanbaarheid te werken en een
kenniscentrum op te gaan zetten.”
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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 NSstations 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 2011 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 voor het
tweede jaar poster met de titel ‘Praat liever met elkaar. Vloeken is onnodig.’
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Symposium ‘Hoe taalbewust is úw school?’
Op 5 oktober organiseerde de Bond tegen vloeken een symposium in Nijkerk. De aanleiding voor
het organiseren van het symposium was het 10-jarig bestaan van het scholenwerk en de 100e
school die de status ‘Taalbewuste school’ verwierf. Als sprekers waren mr. André Rouvoet (oudminister van Jeugd & Gezin), drs. Fina van de Pol (psycholoog, bekend van tv-programma
‘Schatjes’) en drs. Nico van der Voet (docent pastoraat en ethiek CHE) uitgenodigd.
Centraal stond de vraag of vloeken aangeleerd is en direct daaraan gekoppeld of het – dus – af te
leren is. De groep ‘Over Schapen Enzo’ verzorgde een interactief intermezzo. Aan de
paneldiscussie namen naast de sprekers ook Hans van Bussel (docent Varendonck College
Someren) en Beatrijs Ritsema (columniste Trouw) deel. Dagvoorzitter was Jan Hofman
(locatieleider Accent College Nijkerk). Het symposium werd goed bezocht door leerkrachten uit
het basis- en voortgezet onderwijs en overige belangstellenden.

André Rouvoet (voormalig vicepremier) op het symposium:
“Mensen kunnen voor het leven getekend zijn door grove opmerkingen. De schade die
woorden kunnen veroorzaken, is niet zomaar ongedaan gemaakt. Ook niet als mensen
zeggen dat ze hun woorden terugnemen.”

Presentaties & lezingen
In 2011 verzorgde de Bond tegen vloeken 38 presentaties. Deze presentaties werden voor
allerlei groepen, door het hele land, verzorgd. Er werden presentaties gehouden voor clubs,
kerkelijke gemeenten, catechisatiegroepen, studenten-, vrouwen-, jongeren- en ouderenverenigingen.
De Bond tegen vloeken verzorgde in 2011 presentaties over het werk van de Bond, vloeken in de
postmoderne samenleving en hoe je als ouder(s) moet omgaan met vloeken. Zo verzorgde de
Bond een kringavond voor Studentenvereniging CSV Alpha in Den Haag, een ouderavond op de
Rooms-Katholieke Basisschool De Duiventil in Hoorn en hield de Bond een appelwoord tijdens
een muziekavond in Oldebroek.
Deze presentaties werden verzorgd door de personeelsleden Kees Hazeleger (11), Hans
Alderliesten (10), Bert Gijsbertse (5), Sjors van der Kraan (3) en Jouwerke Pullen (1), door de
vrijwilligers Willem Vervat (4), Taeke Potstra (2), Tjitske de Pater-van Vliet (1) en door het
algemeen bestuurslid Jan Kloosterman (1).
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Project Brief voor de Burgemeester
Op vrijdag 15 april vond in het Dolfinarium in Harderwijk de afsluiting plaats van het project
‘Brief voor de burgemeester’ dat in 2010-2011 gehouden werd. Aan dit evenement namen tien
winnende klassen deel. Diverse media besteedden aandacht aan de afsluiting. Het project, dat
bedoeld was voor de groepen 7 en 8 van de basisschool, omvatte een lespakket met als
kernthema’s veiligheid en respect. Ruim 200 scholen hebben het lespakket aangevraagd. Het
gesubsidieerde project werd ontwikkeld in samenwerking met de Landelijke Stichting Tegen
Zinloos Geweld.
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Beurzen & markten
De Bond tegen vloeken was dit jaar ook weer vertegenwoordigd op allerlei beurzen en markten.
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 van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Wegwijsbeurs in Utrecht. Diverse
vrijwilligers hebben zich daarbij ingezet als standmedewerker.

Koraalbewerkingen voor orgel
De Bond tegen vloeken bracht in het najaar een bundel psalmbewerkingen voor orgel uit. De
bundel koraalbewerkingen werd op 12 november tijdens een concert in Ede bij Johannus
Orgelbouw gepresenteerd door de organisten Jan Peter Teeuw en Wouter Schalkoort. Dominee
P. Vermaat verzorgde declamaties.
De Bond tegen vloeken had een aantal componisten gevraagd een
bewerking voor orgel te componeren over een Psalm die betrekking
heeft op de Naam van God. De compositie moest geschikt zijn voor
kerkorganisten. De Bond tegen vloeken is er trots op. Een gemêleerd
gezelschap van (bekende) organisten werkte aan de bundel mee:
Margriet van den Berg-Korevaar (Psalm 8), Teus Dorresteijn (Psalm
135), Henk Dubbink (Psalm 150), Gerben Mourik (Psalm 48), Dick
Sanderman (Psalm 118), Wouter Schalkoort (Psalm 145), Jan Peter
Teeuw (Tien Geboden), Gerrit-Jan van de Werfhorst (Psalm 68) en Peter
de Wilde (Psalm 141).
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Postzegels
De Bond tegen vloeken bracht in 2011 twee postzegels op de markt. Respectievelijk met ‘Botte
woorden. Maak er een punt van’ en ‘Vloeken is aangeleerd’ afgebeeld. Een filatelieblad schonk
aandacht aan de postzegels in haar magazine.

Donateursconcert Goes
Op zaterdag 29 oktober organiseerde de Bond tegen vloeken in de Grote Kerk in Goes een kooren samenzangavond met als thema: “Hervorming”. Aan het concert werkten mee: Gemengd Koor
Yerseke o.l.v. Henriëtte de Bat-van Maelsaeke, Pieter Heykoop (orgel) en ds. C. van Krimpen
(meditatie). Het concert werd door zo’n 600 bezoekers bezocht.

Brainstormsessies
De Bond tegen vloeken organiseerde in 2011 twee brainstormsessies. Deze sessies waren een
vervolg op de eerste brainstormsessie die in november 2010 werd gehouden. Doel van deze
sessies is het bij elkaar brengen van expertise en het bezinnen op de toekomst. De uitkomsten
van de sessies zullen in 2012 in het beleid worden geïntegreerd.
De sessie over de toekomst van het scholenwerk werd op 21 september gehouden.
Vertegenwoordigers uit openbaar, christelijk en reformatorisch onderwijs waren vertegenwoordigd evenals lector Religie en Media in Publieke Ruimte, Jan van der Stoep. De sessie
over het imago van de organisatie werd geleid door Van der Stoep (18 november). Aanwezig
waren de bestuurs- en personeelsleden van de Bond tegen vloeken. Hieronder de uitkomsten
van de brainstormsessies.
I – Toekomst scholenwerk
o Het ontwikkelen van een zelfstandige scholenafdeling is een goede manier om het
openbare onderwijs te bereiken.
o Wees als organisatie transparant, communiceer een integrale visie.
o De onderwijsafdeling kan op beleids- en operationeel niveau aansluiten bij maatschappelijke bewegingen en educatieve ontwikkelingen zoals het belang van goed
burgerschap en het werken aan kerndoelen.
II - Imago
o Het logo en de huisstijl van de Bond tegen vloeken moeten worden opgefrist.
o De Bond tegen vloeken gaat activiteiten onderbrengen in zelfstandige werkmaatschappijen.
o Het ‘tegen’ uit de naam is normatief: in de 21e eeuwse samenleving is beter met het
positieve te beginnen. God heeft ons een mond gegeven, laat onze mond vol vrede zijn.

11

Vrijwilligers & Werkgroepen
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 andere
activiteiten. Er waren het afgelopen jaar 151
vrijwilligers actief in circa 23 werkgroepen,
waaronder een aantal taakgerichte vrijwilligers
die zich specifiek bezighouden met een bepaald
event of activiteit.
Werkgroepen organiseerden diverse activiteiten,
zoals een thema-, muziek-, natuur- of zangavond,
creatieve avond, fietstocht, kleurwedstrijd, wandeltocht en verkoopactie. Verschillende
werkgroepen organiseerden rondom de kalenderposter ‘Vloeken? Sorry, ik luister niet’ een
sponsoractie. Ter ondersteuning van de activiteiten van de werkgroepen werden in dagbladen
advertenties geplaatst.
De werkgroep Staphorst bracht in december voor de veertiende maal het jaarlijkse
informatieboekje uit. De coördinator bezocht bij verschillende werkgroepen een werkgroepvergadering. Op maandag 14 november vond in Oud-Beijerland de tweejaarlijkse vergadering
plaats voor de werkgroepen in de regio Zuid. Deze werd bezocht door vrijwilligers uit de regio.
Namens het bestuur was penningmeester mr. W.A. Mackay uit Sliedrecht vertegenwoordigd.

Communicatie achterban
De communicatie met de achterban geschiedde viermaal via het magazine ‘Kort&Bondig’. Dit
magazine onderging aan het begin van het jaar een grondige restyle. 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.

Steppenrace
In april werd op de Gomarus Scholengemeenschap te Gorinchem het 100e bordje 'Taalbewuste
school' onthuld door leerlingen van de school. Na de feestelijke onthulling vond op sportpark
Molenvliet een steppenrace plaats. Leerlingen uit de brugklas stepten geld bij elkaar voor de
Bond tegen vloeken.
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Onderwijs
Basisonderwijs
In het basisonderwijs werden 196 gastlessen gegeven. Er werden 71 scholen bezocht. In
221 klassen werd een gastles gegeven en er werden ruim 6.000 kinderen mee bereikt.
Na de gastlessen ontvingen de leerlingen van groep 5 t/m 8 het boekje ‘Poets je taal’. Dit boekje
besluit met een contract. Hiermee zeggen de kinderen toe, dat ze hun best zullen doen om geen
lelijke woorden te gebruiken. In 2011 ondertekenden 1.719 kinderen dit contract en ontvingen
ter bemoediging een ‘Poets je taal-tandenborstel’. Op 4 basisscholen werd een ouderavond over
het thema respectvol taalgebruik gehouden. 12 basisscholen hebben het keurmerkbord
‘Taalbewuste school’ aangevraagd. 11 basisscholen vroegen een schoolpleinbord (‘Hou ’t fijn op
het plein’) aan.

Acties
•
•
•
•
•
•
•
•

Willem de Zwijgerschool, Staphorst, kaartenactie, € 5.750,Pr. Willem-Alexanderschool, Staphorst, kaartenactie, € 4.020,Pr. Mauritsschool, Staphorst, stroopwafelactie, € 1.900,Ds. H. Doornveldschool, stroopwafelactie, € 2.850,Dr. M. Lutherschool, Punthorst, kaartenactie, € 2.500,Eben Haëzerschool, Boskoop, stroopwafel+tandenborstelactie, € 4.877,Timotheüsschool, Lelystad, kaartenactie, € 1.810,Ds. Jacobus Koelmanschool, Hoogvliet, tandenborstelactie, € 845,-

In totaal leverden de acties in het basisonderwijs € 24.552,- op.
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Voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs werden 372
bezocht en ruim 9.300 kinderen bereikt.

gastlessen

gegeven. Er werden

50 scholen

Twee VO-scholen hebben het keurmerkbord ‘Taalbewuste school’ aangevraagd.

Acties
•
•
•
•
•
•

SG Gomarus, Gorinchem, kaartenactie en steppenrace, €1050,- + € 3450,Jacobus Fruytier, Rijssen, kaarten- en dropactie, € 980,95 + € 2000,Jacobus Fruytier, Uddel, kaartenactie en kerstkaarten, € 3686,- + € 2090,Pieter Zandt, IJsselmuiden, dropactie, € 2809,69
Calvijn, Middelburg, dropactie, € 1681,80
Wartburg, Dordrecht, kaartenactie, € 2090,-

In totaal leverden de acties in het voortgezet onderwijs € 19.838,44 op.

Denominatie bezochte scholen
Prot. chr.

16

Reform.

16

Geref. Vr.

Openbaar

Rooms-K.

18

18

Evangel.

18

16
13
12

12
11

10 10

10
9

9

8

8

8

7

7
4

4
3

2

3

2
1
0

2007

14

2008

0
2009

0
2010

2011

organisatie | mensen | activiteiten | resultaten | financiën
BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming)

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Gebouwen
Inventaris

31-12-2011

31-12-2010

277.097
6.377
283.474

283.522
8.277
291.799

6.305

3.057

Liquide middelen

228.211

193.496

Totaal activa

517.990

488.352

226.405
63.500
289.905

221.641
221.641

Voorzieningen
Voorziening onderhoud

7.500

-

Langlopende schulden
Hypothecaire leningen

36.027

48.143

12.116
2.326
20.820
120.300
28.996

12.116
2.249
22.106
156.422
25.675

184.558

218.568

517.990

488.352

Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen en overlopende
activa

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve

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

Totaal passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Realisatie 2011

Begroting 2011

Realisatie 2010

Eigen fondsenwerving
Subsidies van overheden

739.899
4.260

732.000
1.000

760.582
4.466

Totaal baten

744.159

733.000

765.048

Besteed aan doelstelling

492.087

530.675

533.468

Kosten werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

113.793

126.950

122.546

70.015

75.375

63.236

675.895

733.000

734.341

68.264

-

30.707

BATEN

LASTEN

Beheer en administratie
Kosten van beheer en
administratie
Totaal lasten
Overschot/tekort

RESULTAATBESTEMMING
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Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve

4.764
63.500

30.707
-

Totaal

68.264

30.707

