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VSBfonds, jaarverslag 2016

Verslag Raad van Toezicht 2016
De Raad van Toezicht kijkt terug op een
goed jaar waarin het fonds een bedrag
van € 27,2 miljoen in de kwaliteit van de
samenleving heeft geïnvesteerd.
Met de komst van de nieuwe directeur per
1 maart 2016 werd tegelijkertijd een start
gemaakt met een herijking van de koers
die VSBfonds vaart. Centraal stond de
vraag of de missie en visie nog voldoende
zijn afgestemd op de huidige samenleving.
In de vergadering van november werd het
concept van de nieuwe visie besproken en
kreeg de directeur groen licht om samen
met de medewerkers de uitwerking ter
hand te nemen.

Er is een langjarige en intensieve samenwerking met
de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij
(KNHM) gestart. De KNHM stelt zich ten doel om
burgerinitiatieven en sociale ondernemingen te laten
groeien. VSBfonds draagt daaraan bij door via KNHM
Participaties leningen te verschaffen.
Er werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten
met de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Deze
organisatie wordt ook wel gezien als de oorsprong
van VSBfonds, omdat de eerste spaarbanken door
hen werden opgericht. De Maatschappij tot Nut van
‘t Algemeen heeft de intentie om de middelen van het
Nutfonds bij VSB Vermogensfonds onder te brengen
waarbij VSBfonds ook de aan het Nutfonds gerichte
aanvragen in behandeling zal nemen.

Kort samengevat gaat het om het bevorderen van
actief burgerschap waarbij het fonds focus in zijn

Al enige tijd participeert VSBfonds met het Prins

activiteiten wil, meer nadruk zal leggen op het behalen

Bernhard Cultuur Fonds, de Postcode Loterij en de

van maatschappelijk effect en tegelijkertijd meer

Van den Ende Foundation in het Blockbusterfonds.

pluriform en duurzaam zal zijn.

In 2016 vond een korte evaluatie plaats die positief

Daarnaast worden enkele experimenten gehouden

was. Daarom is besloten om deze samenwerking voor

waaronder de organisatie van een maatschappelijk

onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van één jaar,

inspiratiejaar en een versterkingsprogramma voor een

voort te zetten.

stad. De Raad van Toezicht ziet uit naar de uitwerking
en hoopt begin 2017 de nieuwe koers vast te stellen.

Een belangrijk onderwerp op het personele vlak
betrof de overgang van de medewerkers naar een

Donaties

Pensioenfonds. De medewerkers van VSBfonds

In 2016 heeft VSBfonds opnieuw € 30 miljoen van

hadden tot en met 2016 een pensioenvoorziening in

VSB Vermogensfonds ontvangen. Hiervan ging

de vorm van een verzekerde regeling. Deze regeling

€ 26 miljoen naar donaties en € 4 miljoen naar

zou met het verstrijken der jaren aanmerkelijk

organisatiekosten. Samen met vrijval uit de

duurder worden waarbij het fonds bovendien uit de

bestemmingsreserves werd in totaal € 27,2 miljoen

pas zou lopen met vergelijkbare maatschappelijke

gedoneerd aan passende projecten in de Nederlandse

organisaties. Voor de relatief kleine organisatie is

samenleving.

de overgang naar een nieuwe pensioenregeling een

In 2016 zijn de beleidsvoornemens en jaarplannen

stevige krachtsinspanning geweest. De Raad van

grotendeels gerealiseerd. Alle aanvragen voor

Toezicht is de directie en de medewerkers erkentelijk

donaties zijn behandeld en beoordeeld. Het beschik

voor het bereikte resultaat.

bare budget is geheel besteed aan een selectie van
projecten die het beste passen bij het beleid. De

De Raad van Toezicht nam door middel van

aandacht voor de doelmatigheid van onze donaties en

presentaties kennis van de resultaten van

resultaten van ondersteunde projecten bleef groot.

door VSBfonds uitgevoerd onderzoek naar
vrijwilligersbeleid binnen musea, naar de resultaten
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Ook stond in 2016 de samenwerking met andere

van projecten die pakweg vijf jaar geleden werden

organisaties om de beleidsdoelen te bereiken hoog op

ondersteund en naar de ingezette methoden om

de agenda.

doelmatigheid van donaties in kaart te brengen.
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Jaarrekening en begroting goedgekeurd

In 2017 wordt in samenwerking met alle medewerkers

De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van

de nieuwe visie verder aangescherpt en uitgewerkt.

de tussentijdse cijfers voor 2016 en de begroting

De focus op actief burgerschap zal van invloed zijn op

en jaarplannen voor 2017 goedgekeurd. Met de

de beleidskeuzes en de werkwijze van VSBfonds.

accountant werd gesproken over de financiële stand
van zaken en de bedrijfsvoering. De jaarrekening

Vergaderingen

over 2016 is opgesteld door de directeur. BDO heeft

In totaal kwam de Raad van Toezicht in 2016 vijf keer

deze van een goedkeurende verklaring voorzien. De

bijeen. Steeds in aanwezigheid van de directeur.

Raad heeft kennisgenomen van deze verklaring en de

Het aanwezigheidspercentage van de leden was bijna

jaarrekening en het jaarverslag goedgekeurd.

honderd procent. In de vergaderingen werden onder
meer de herijking van de visie besproken en de door

Vooruitzichten

de Raad goed te keuren projecten zoals ‘Meer Muziek

VSB Vermogensfonds heeft voor 2017 opnieuw € 30

in de Klas’ en de herfinanciering van ‘Domunder’.

miljoen toegezegd. Aangevuld met vrijval van donaties

Bij de bespreking van de bedrijfsvoering zijn onder

uit voorgaande jaren en een bedrag begroot voor

meer de risicoanalyse en de nieuwe pensioenregeling

donaties via het Blockbusterfonds, is voor 2017 € 28

aan de orde geweest.

miljoen beschikbaar.

Eenmaal werd op locatie vergaderd en wel in Arnhem
waarna een bezoek aan een door ons gesteund
project werd gebracht.
De voorzitter van de RvT woont jaarlijks als toehoorder
een PVT vergadering bij. De leden van de RvT
woonden ook regelmatig een projectvergadering bij.

De Raad van Toezicht kijkt terug
op een goed jaar waarin het
fonds een bedrag van € 27,2
miljoen in de kwaliteit van de
samenleving heeft geïnvesteerd.

Europees Jongleerfestival 2016 – Bron: Krista Palm
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Samenstelling Raad
De heren Beuving en Weijland werden herbenoemd
voor een periode van vier jaar. De heer Compaijen is
op zijn verzoek herbenoemd voor een periode van
twee jaar waarna hij de Raad zal verlaten. Ook is
besloten om een auditcommissie in te stellen; deze is
in 2016 eenmaal bijeen geweest.

Dank aan alle medewerkers
De Raad bedankt de heer Van Lanschot voor zijn
bereidheid om tot eind maart 2016 aan te blijven als
statutair directeur waardoor de overdracht bij het
aantreden van de heer Schneiders soepel verlopen is.
De Raad bedankt alle medewerkers van VSBfonds
voor hun grote inzet en toewijding in 2016.
Raad van Toezicht VSBfonds
Utrecht, 19 april 2017
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Verslag Directie 2016
Algemeen

• Communicatie: het realiseren van een gerichte

Van VSB Vermogensfonds ontving VSBfonds in 2016

doelgroepenaanpak met het accent op aanvragers

wederom € 30 miljoen, waarvan € 26 miljoen bestemd

uit niet-randstedelijke provincies en het aandachts

voor donaties en € 4 miljoen voor organisatiekosten.

gebied Mens en Maatschappij.

VSBfonds doneerde nagenoeg 100% van het

• Organisatie: waaronder het opleveren van een

beschikbare donatiebudget aan projecten die passen

nieuwe pensioenregeling voor de medewerkers van

bij onze doelstellingen.

VSBfonds.

De acties uit het jaarplan 2016 betroffen onder andere:
Deze beleidsvoornemens zijn grotendeels
• Realisatie van beleidsvoornemens: waaronder het

gerealiseerd.

vergroten van kennis over de doelmatigheid van
onze donaties door het ontwikkelen van een model
voor impact-measurement voor meerdere projecten.
• Samenwerking: het aangaan van samenwerkings
verbanden met verschillende organisaties ter
verbetering van de uitvoering van ons donatiebeleid.

VSBfonds doneerde nagenoeg
100% van het beschikbare
donatiebudget aan projecten die
passen bij onze doelstellingen.

November Music – Bron: Muziekfestival November Music
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Aanvragen en donaties

Donaties
De € 26 miljoen van VSB Vermogensfonds, aangevuld

Aanvragen

met een vrijval uit de bestemmingsreserves

In 2016 zijn in totaal 3.534 geregistreerde aanvragen

resulteerde in een donatiebudget voor 2016 van

ontvangen: 170 minder dan in 2015.

€ 27,5 miljoen. In het afgelopen jaar bleek de begrote

Bij alle aandachtsgebieden namen de aanvragen af.

bijdrage van € 500.000 aan het Blockbusterfonds niet

In verhouding was de afname van de aanvragen voor

nodig. Per saldo is het donatiebudget exclusief het

grote Kunst en Cultuur projecten het grootst. Per saldo

Blockbusterfonds met € 197.000 overschreden.

daalde het totaal aantal aanvragen in 2016 met 4,6%
ten opzichte van 2015. De daling betreft vooral de

We kenden een totaalbedrag van € 27,2 miljoen toe

categorie niet-passende aanvragen.

aan 1.450 projecten. Online campagnes gericht op
sociale thema’s en provincies buiten de Randstad
hebben bijgedragen aan meer aanvragen waaruit de
besten konden worden gekozen.

De verdeling over de aandachtsgebieden was als volgt:
Donaties per aandachtgebied
x € 1.000.000
aantal
		projecten

Donaties Kunst & Cultuur

16,06

999

Kunsten

11,87

870

			

Erfgoed

4,19

129

Festivals, voorstellingen, amateurkunst,		
educatieve trajecten, cross-overs, e.d.
Tentoonstellingen, ontsluiting cultureel erfgoed,

			

publicaties en documentaires, kunstaankopen,

			

restauratie mobiel erfgoed, e.d.

Donaties Mens & Maatschappij

9,37

450

Arbeid

1,96

61

Voorkomen schooluitval, beroepsoriëntatie,

			

vrijwillige inzet, zinvolle dagbesteding, e.d.

Kwaliteit van leven

Lotgenotencontacten, doorbreken isolement,

3,58

176

			

empowerment, belangenbehartiging, e.d.

Ontmoetingen

Maatjesprojecten, dorps- en buurthuizen,

3,83

213

			
speeltuinen, sociale vaardigheden, e.d.

Beurzen

1,46

1

1,46

1

Beurzen voor studenten die na het behalen

			

van een Nederlandse graad hun studie

			

in het buitenland voortzetten

Totaal donaties 2016

26,89

1.450

Het gemiddelde donatiebedrag bedroeg in 2016 € 17.542. Lees hier meer cijfermatige gegevens over donaties.
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Kleinste - grootste

Behandeltijd

De kleinste donaties (van € 350) werden toegekend

In 2016 kregen aanvragers gemiddeld na 6 weken

aan het Harmonieorkest Eendracht met hun project

uitsluitsel over hun aanvraag.

voor kinderen ‘Ontdek je passie voor muziek’, en aan

Van alle aanvragen die we in behandeling namen

Dorpshuis Vredepeel voor knutselmiddagen en een

bedroeg de gemiddelde doorlooptijd 8 weken.

kerstlichtjeswandeling. De grootste donatie die we aan

Ons streven is om over minstens 90% van de aanvragen

een project toekenden bedroeg € 195.000. Deze was

die we in behandeling nemen binnen vier maanden

voor de Stichting 5D ten behoeve van een tweejarig

een besluit te nemen. Afgelopen jaar bedroeg dat

programma om theater voor zowel makers als publiek

percentage 84%. Een van de oorzaken hiervan is het

met een beperking toegankelijker te maken.

opknippen van het aanvraagproces in stappen.

Lokaal - landelijk

Beurzen

Van het totale donatievolume exclusief Beurzen ging

In 2016 werden wederom 165 VSBfonds Beurzen

€ 15,4 miljoen (60,5%) naar projecten met een lokaal

toegekend. De beurzen zijn voor gemotiveerde en

of regionaal bereik. € 10,0 miljoen (39,5%) ging naar

betrokken studenten die in Nederland al minimaal een

projecten met een bereik van meerdere provincies of

bachelor-diploma hebben behaald en die voor een

het gehele land. Kijk hier voor het geografische bereik

vervolgstudie of -onderzoek naar het buitenland willen.

van projecten in een tabel.

In 2016 werden de studenten voorgedragen door
11 Nederlandse universiteiten en 26 hogescholen.

De regionale online campagnelijn
‘Mooie mensen met mooie
ideeën’ hebben we in 2016
ingezet voor zichtbaarheid van
VSBfonds in Zeeland, Flevoland,
Groningen en Friesland.

VSBfonds Campagne tegen Eenzaamheid – Bron: VSBfonds
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Realisatie beleidsvoornemens 2016

en of de door VSBfonds gefinancierde activiteiten
nog steeds worden uitgevoerd.

Doelmatigheid

De belangrijkste conclusies zijn dat het overgrote

VSBfonds is een fonds dat projecten ondersteunt

deel van de in 2010 gesteunde projecten en

om wat ze bereiken, niet om de activiteiten die ze

organisaties nog steeds actief bleek te zijn. Ondanks

uitvoeren. Het gaat ons om het effect. Kennis over de

dit positieve punt gaven bijna alle aanvragers aan

doelmatigheid van onze donaties was ook in 2016 een

dat het hard werken blijft om de financiering rond

speerpunt. We deden dat op verschillende manieren:

te krijgen: structurele financiering komt nauwelijks
meer voor. Ook bleek dat de adviseurs van

• Impactonderzoek naar festivals: er is een vervolg-

VSBfonds de kans op bestendiging van de projecten

pilot gedaan om een model te ontwikkelen waarmee

goed inschatten. Van de projecten waarvan

we de impact van festivals op hun bezoekers kunnen

adviseurs overtuigd waren, bleek bijna 90% nog te

onderzoeken. We verzamelden gegevens niet alleen

bestaan. Van de projecten waar adviseurs sceptisch

via het festival, maar we vroegen het de bezoekers

over waren bleek 75% niet meer te bestaan.

zélf. De vragen zijn gebaseerd op de doelstellingen
van ons donatiebeleid en zodanig ingericht dat

• Evaluatieverslagen van aanvragers: aanvragers

we de resultaten onderling kunnen vergelijken en

die een donatie ontvangen moeten na afloop van het

benchmarken. Het onderzoek werd uitgevoerd

project een evaluatieverslag volgens een eenvoudig

door GfK, we wonnen advies in bij Anna Elffers

format aanleveren. Dat geldt ook voor de relatief

Onderzoek en Advies, het model werd opgezet door

kleine en lokale projecten. Eind dit jaar stond de

CigarBox.

teller op 890, ongeveer de helft van de desbetref-

In de zomer van 2016 was het slecht weer en vooral

fende projecten. Dat vinden we te weinig, maar we

bij kleine projecten betekende dit dat het aantal

stellen geen sancties op het niet aanleveren ervan.

respondenten te laag was. Bovendien bleek dat

De ontvangen evaluaties worden beoordeeld en

het nemen van een betrouwbare steekproef extra

meegewogen bij eventuele volgende aanvragen.

inspanningen vergt. Toch laten de resultaten zien

Ten aanzien van het totaal aantal evaluaties gaan

dat we een goed beeld kunnen krijgen van de mate

we volgend jaar kijken of we analyses kunnen (laten)

waarin festivals nieuw publiek bereiken en hun

doen om te kijken wat we daar van kunnen leren.

bestaande publiek iets extra’s bieden.
• Projectbezoeken: medewerkers nemen regel
• Impactonderzoek naar sociale projecten:

matig een kijkje bij door ons gesteunde projecten en

in voorbereiding was een vervolg-pilot waarmee we

maken daarvan een verslag. In 2016 zijn rond de 200

effect van projecten op de deelnemer kunnen onder

projecten bezocht, wat betekent dat we zo’n 15%

zoeken. Naar aanleiding van de ervaringen uit 2015

van alle projecten met eigen ogen hebben gezien.

hebben we samenwerking gezocht met Humanitas,
die aan een soortgelijk model werkt. We hebben

Onderzoek naar vrijwilligers in musea

advies ingewonnen bij Avance. Het model werd

We hebben onderzoek gedaan naar het werken met

opgezet door Sinzer. Avance heeft ons geadviseerd

vrijwilligers in musea. Het onderzoek onder 263 musea

over aanpassingen aan onze onderzoeksmodellen.

werd uitgevoerd door MOVISIE in samenwerking met

Komend jaar gaan we samen met Humanitas met

de Museumvereniging, Erfgoed Gelderland en het

het aangepaste model van start.

Landelijk Contact van Museumconsulenten. Het was

Onze ervaringen met impactmeting en onze

een vervolg op vergelijkbaar onderzoek uit 2010 dat

pilots hebben wij in presentaties bij verschillende

we als nulmeting konden gebruiken.

gelegenheden gedeeld met andere fondsen en

De uitkomsten van het onderzoek zijn gepresenteerd

belangstellenden.

tijdens het landelijke Museumcongres in oktober.
Naar aanleiding van dit onderzoek is een praktische

• Meta-evaluatie: circa 70 afgeronde projecten uit
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handleiding Vrijwilligersbeleid voor musea ontwikkeld,

2010 zijn onderzocht op hun voortbestaan. De vraag

gepresenteerd in november tijdens de conferentie

was of deze projecten vijf jaar na dato nog bestaan

Cultuur in Beeld in Rotterdam.
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Publieksbinding

Er werd weinig gebruik van de regeling gemaakt en

Dit jaar eindigde het programma Publieksbinding.

de eisen van de Autoriteit Financiële Markten werden

Een onderzoek waaraan diverse podia en musea

aangescherpt. In de afgelopen jaren zijn 17 schepen

deelnamen. De publicatie ‘Meer publiek dankzij

ondersteund.

fact-based marketing in de culturele sector’ vormt de
weerslag van dit programma dat we in samenwerking

Toegankelijkheid

met MIcompany uitvoerden.

VSBfonds wil bijdragen aan een samenleving
waarin iedereen kan meedoen. Dat betekent ook

Stageonderzoek

dat voorzieningen en cultureel aanbod toegankelijk

In samenwerking met Fonds21 lieten we een stage

moeten zijn voor iedereen. Naast de gewone

onderzoek uitvoeren naar het gebruik van digitale

beoordeling van aanvragen op dit punt, hebben we

middelen in kunstmusea. Aan de hand van een

dit jaar ook twee projecten waarmee we aanvragers

aantal door de fondsen ondersteunde projecten uit

helpen om zich op dit punt te verbeteren.

het recente verleden is bekeken welke lessen er te
trekken zijn over het gebruik van digitale middelen in

Om goed te kunnen beoordelen of een aanvraag voor

kunstmusea.

(her)bouw van een dorps- of buurthuis, daadwerkelijk
de toegankelijkheid voldoende bevordert, bieden

Zorgvernieuwingsprijs

wij aanvragers ondersteuning van adviesbureau

In samenwerking met ZonMw is in 2016 weer de

PBTconsult, die hen helpt met eventuele verbetering

tweejaarlijkse Zorgvernieuwingsprijs uitgereikt.

van hun plannen en na oplevering kan vaststellen of

Op het thema ‘Zorg en welzijn voor migrantenouderen’

de accommodatie voldoet aan toegankelijkheidseisen.

ontvingen we 161 inzendingen, waarvan 66

VSBfonds draagt de kosten voor die advisering.

kanshebbers tijdens ‘atelier-dagen’ hun idee verder

Dit jaar hebben we 26 projecten deze ondersteuning

konden aanscherpen. Een speciale vakjury koos uit de

geboden, en tweemaal een controletoets laten doen.

vijf genomineerden de twee finalisten. De bezoekers

De ervaringen van de projecten zijn zeer positief.

van de Nationale Zorgvernieuwingsdag kozen
uiteindelijk de winnaar. Winnaar was ‘Gezonde taal’:

Om Festivals te helpen hun evenement toegankelijk

taallessen over gezondheidsonderwerpen verkleinen

te maken boden we vijftien (cultuur)festivals een

zowel taal- als gezondheidsachterstanden. Het

gratis toegankelijkheidsadvies aan van Stichting 5D.

initiatief is een gezamenlijk idee van Taal doet meer,

Dit behelst niet alleen het wegnemen van drempels

Bibliotheek Utrecht, sportvereniging Ladyfit en

voor mensen in een rolstoel, maar bijvoorbeeld ook

Het Begint met Taal. Zij ontvingen € 75.000 voor de

het aannemen van medewerkers met een beperking of

uitvoering van het project.

aanpassing van het artistieke aanbod.

VSB Poëzieprijs
De VSB Poëzieprijs werd uitgereikt aan Hannah van
Binsbergen. De jury van de VSB Poëzieprijs kende
de prijs van € 25.000 voor de beste Nederlandstalige
dichtbundel van 2016 toe aan Kwaad Gesternte, de
debuutbundel van Van Binsbergen.
Varend monumentregeling
In overleg met het Nationaal Restauratie Fonds en
OC&W hebben we dit jaar de gezamenlijke regeling
voor het verstrekken van leningen ten behoeve van de
restauratie van historische schepen beëindigd.
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Samenwerking
Voor de uitvoering van ons donatiebeleid werken wij
samen met verschillende organisaties.

- Via Cinecrowd hebben we 23 projecten onder
steund voor een totaalbedrag van € 49.500.
• Amateurkunst: de samenwerking met de
provinciale kunstencentra Cultuurmij Oost in Arnhem

KNHM

en Kunst & Cultuur Drenthe leidde tot ondersteuning

Dit jaar is een samenwerking gestart met KNHM

van 13 respectievelijk 12 projecten van regionale

(Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij)

amateurkunstbeoefenaars die niet in formele

Participaties. Met deze samenwerking willen

rechtspersoon georganiseerd zijn en normaliter niet

we meer aandacht besteden aan het stimuleren

bij VSBfonds hadden aangevraagd.

van burgerinitiatieven en het verbeteren van hun

• Ik ben geweldig: het programma Ik ben Geweldig

ondernemerschap en levensvatbaarheid.

in samenwerking met de Nationale Jeugdraad heeft

Samen met de KNHM stellen we leningen of

126 projecten in 2016 ondersteund van jongeren die

aandelenkapitaal ter beschikking aan kansrijke

iets doen voor een ander.

burgerinitiatieven. Daarnaast krijgen initiatiefnemers

• Premieplan: samen met de NOV, RCOAK,

training en coaching van ervaren ondernemers die op

Sluyterman van Loo en Fonds1818 hebben we

vrijwillige basis hun expertise en netwerk beschikbaar

bijgedragen aan het project Premieplan, waarin

stellen. Sinds juli 2016 is er één lening verstrekt voor

de opbrengst van eigen inzamelingsacties voor

een totaal bedrag van € 50.000.

projecten gericht op ouderen verdubbeld wordt.
We hebben € 101.000 besteed dat ten goede kwam

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
Sinds november biedt VSBfonds onderdak aan

aan 473 kleine projecten.
• Blockbusterfonds: via het Blockbusterfonds

het Nutfonds, een onderdeel van de Maatschappij

is gezamenlijk ruim € 1,7 miljoen aan leningen

tot Nut van ’t Algemeen, de organisatie waaruit

of garantiebijdragen verstrekt aan 13 grote en

VSBfonds is voortgekomen. Wij zijn verheugd dat onze

aansprekende projecten. Het Blockbusterfonds

‘roots’ na 200 jaar op deze manier weer actief deel

heeft zich conform de oorspronkelijke opzet

uitmaken van de organisatie. Naast het ontvangen en

ontwikkeld tot een revolverend fonds waarbij een

behandelen van aanvragen voor het Nutfonds, zal op

groot deel van de leningen tijdig wordt afbetaald.

termijn ook hun vermogen worden ondergebracht bij

Daardoor is voldoende vermogen beschikbaar en is

VSB Vermogensfonds.

in 2016 afgezien van een bijdrage.
• Aanvraag.nl: dit is een samenwerking met NSGK,

VSBfonds is een breed fonds; we steunen vele

KANSfonds, Revalidatiefonds, Fonds Verstandelijk

verschillende soorten projecten. Waar het de

Gehandicapten en Johanna Kinderfonds.

effectiviteit van beoordeling van aanvragen of de

Aanvragers kunnen via één loket aanvragen doen

efficiency voor aanvragers ten goede komt, zoeken

bij alle genoemde partners. Dit is gemakkelijk voor

we samenwerking met andere partijen. Enkele

aanvragers en efficiënt voor de fondsen. In 2016

voorbeelden:

werden 53 aanvragen via deze weg ontvangen en is
€ 323.823 gedoneerd.

• Crowdfunding: via crowdfunding bereiken we in
2016 aanvragers die normaliter niet bij ons aan

Op vsbfonds.nl staat een overzicht van alle

vragen, bijvoorbeeld omdat ze geen rechtspersoon

organisaties waar VSBfonds mee samen werkt.

zijn maar een individu. Projecten die gecrowdfund
worden hebben automatisch een groot bereik en
ook de controle op uitvoer van activiteiten wordt
door die crowd gewaarborgd.
- Via Voordekunst.nl hebben we 69 projecten
mede-ondersteund voor een totaalbedrag van
€ 92.500.
- Via Voorjebuurt.nl hebben we 42 projecten
ondersteund voor een totaalbedrag van € 39.000.

11

VSBfonds, jaarverslag 2016

Communicatie en voorlichting

3.000 extra bezoekers en een verdubbeling van
het aantal ingevulde quickscans tot ruim 250 per

Online zichtbaarheid

provincie. D
 aarmee behaalden we de vooraf gestelde

In 2016 hebben we ingezet op de online zichtbaarheid

doelstellingen.

van ons donatiebeleid voor sociale projecten en op
onze zichtbaarheid in provincies buiten de Randstad.

Usability onderzoek

Het bestrijden van eenzaamheid en mantelzorg

We waren nieuwsgierig naar het gebruiksgemak

zijn onderwerpen die veel mensen bezighouden.

van vsbfonds.nl en lieten daar onderzoek naar

We hebben ons beleid op deze onderwerpen, in

doen. De uitkomst is dat mensen die lezen prima

samenwerking met enkele door ons ondersteunde

uit de voeten kunnen op onze website. Mensen die

projecten, in de online etalage gezet. Deze

webpagina’s meer scannen dan lezen, raken de weg

thematische acties hebben geleid tot ruim 30.000

kwijt. Voor deze groep webgebruikers gaan we in 2017

bezoeken aan de themapagina’s, ruim 400 ingevulde

vsbfonds.nl verbeteren.

quickscans en 60 aangemaakte accounts. Hiermee
zijn de vooraf gestelde doelstellingen ruimschoots

E-nieuwsbrieven

behaald.

De groep geïnteresseerden in onze e-nieuwsbrief is

De in 2015 ontwikkelde regionale online campagnelijn

inmiddels zo groot geworden dat we in 2016 naast

‘Mooie mensen met mooie ideeën’ hebben we in

de corporate e-nieuwsbrief, doelgroepspecifieke

2016 ingezet voor zichtbaarheid van VSBfonds in de

nieuwsbrieven hebben geïntroduceerd. Hiermee

provincies Zeeland, Flevoland, Groningen en Friesland.

spelen we beter in op wat voor de specifieke groepen

Dit heeft tot nu toe geleid tot een verdubbeling van

potentiële en bestaande aanvragers relevant is.

het aantal webbezoekers per provincie tot ruim

€ 15,4 miljoen (60,5%) van
het donatiebudget ging naar
projecten met een lokaal of
regionaal bereik.

VSBfonds Beurzendag 2016 – Bron: VSBfonds
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Social media

Klachtenprocedure

Eind 2015 volgen een kleine 4.000 mensen ons via

We hebben in 2016 één klacht ontvangen. We hebben

sociale media. In 2016 hebben we opnieuw ingezet op

deze afgehandeld via de klachtenprocedure. De klacht

kwalitatieve groei van het aantal volgers. We denken

ging over de onderbouwing van een afwijzing.

zoveel mogelijk vanuit inhoud die voor onze volgers
interessant is en plaatsen daarover berichten.
Deze aanpak heeft geresulteerd in een toename van
het aantal volgers met ruim 2.400.
Voorlichting
Net als voorgaande jaren beantwoordden onze
voorlichters een kleine 10.000 telefoontjes en e-mails
met allerhande vragen over het aanvragen van een
donatie. Dit aantal is vergelijkbaar met voorgaande
jaren. Omdat op voorhand niet te zeggen is hoeveel
mensen ons gaan bellen en mailen, hebben we
hiervoor geen kwantitatieve doelstellingen.
Vanaf 2013 zoeken we potentiële aanvragers op in hun
eigen regio of op voor hen relevante bijeenkomsten.
We willen op deze wijze elk jaar met minimaal 750
potentiële aanvragers in gesprek komen. In 2016
gaven we op 27 bijeenkomsten voorlichting en met
665 mensen voerden de voorlichters een persoonlijk
gesprek. Het merendeel van deze bijeenkomsten
vond plaats in samenwerking met koepelorganisaties.
Zij informeren mensen over onze komst en faciliteren
ons in het voeren van de gesprekken. Wij ontvingen
120 potentiële aanvragers op kantoor voor een
gesprek over een mogelijke donatieaanvraag.
Klanttevredenheidsonderzoek
De samenwerking met VSBfonds wordt onverminderd
als positief beschouwd. De algemene tevredenheid
over het in stappen opknippen van de aanvraag
procedure is gestegen en in het bijzonder de tevredenheid over het lage aantal in te vullen velden. Ook bij
personen van wie de aanvraag direct is afgewezen,
neemt de tevredenheid over het aanvraagproces als
geheel toe. Deze resultaten laten zien dat de acties die
we hebben ondernomen om de hoeveelheid werk voor
aanvragers te verminderen vruchten afwerpen.
De ontevredenheid over het onderdeel ‘directe
afwijzing’ van het aanvraagproces neemt licht toe.
Zo vinden respondenten dat de termijn waarop ze
bericht ontvangen te lang duurt. Verder zijn zij niet
tevreden over de berichtgeving en het contact over de
afwijzing.
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Niet-gerealiseerde beleidsvoornemens

Met het aantrekken van een coördinator ICT is een
deel van de ICT werkzaamheden in een vaste functie

Niet alle beleidsvoornemens zijn in 2016 gerealiseerd.

ondergebracht.

Hierna worden de belangrijkste genoemd.
In 2016 verlieten in totaal drie medewerkers het
Doelmatigheid projecten en meta-evaluaties

fonds en kwamen er vijf nieuwe medewerkers in

We kunnen zeggen dat de beleidsvoornemens

dienst. Per 31 december 2016 bestond de vaste

zoals opgenomen in de jaarplannen grotendeels

bezetting uit 40 medewerkers (33,1 fte). Twee van

gerealiseerd zijn. De voortgang van de doelmatigheid-

deze medewerkers worden tijdelijk ingezet voor de

pilots was lager dan gepland, evenals het aantal

opvang van piekbelasting en vervanging tijdens

meta-evaluaties die we uitvoerden. De inschatting

zwangerschapsverlof.

vooraf was te ambitieus om dit naast de andere

VSBfonds zet zich in voor de duurzame inzetbaarheid

werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

van haar medewerkers. Naast de mogelijkheid tot
het volgen van opleidingen kunnen medewerkers ook

Duurzaamheidsbeleid

tijdelijk extern activiteiten verrichten met directe of

Ten behoeve van het duurzaamheidsbeleid is eind

indirecte relevantie voor VSBfonds. Het afgelopen jaar

2016 een uitgebreide MVO-nulmeting uitgevoerd.

heeft een medewerker gewerkt bij Kasteel de Haar en

Het vaststellen van het MVO-beleid en vertalen

een andere medewerker bij Buro Pinkpop.

in bestuurbare doelstellingen zal pas in 2017
plaatsvinden. Om bij de implementatie van het

Vijf personen versterkten op inhuurbasis het team in

MVO-beleid de voortgang meetbaar en vergelijkbaar

verschillende periodes gedurende het jaar.

te maken gaan we aansluiten bij de internationale
richtlijn ISO 26000.

Het gemiddelde ziekteverzuim is in 2016 gedaald naar
1,9% (in 2015 was dat 3,0%). Deze daling werd vooral

Automatiseringsvisie

veroorzaakt doordat er in 2016 geen langdurig zieken

In 2016 heeft een IT-audit plaatsgevonden met als

waren.

doel om de continuïteit van ons maatwerksysteem
te toetsen. De bevindingen daarvan zijn positief.

Kijk hier voor meer gegevens over onze organisatie.

Eveneens zijn alle gegevens waarop de Wet
Bescherming Persoonsgegevens betrekking heeft

In het periodieke overleg met de personeels

geïnventariseerd zodat we systematisch kunnen

vertegenwoordiging (PVT) zijn in 2016, afgezien van

monitoren dat VSBfonds aan dit wettelijke kader

de reguliere onderwerpen zoals jaarcijfers 2015,

voldoet. Beiden zijn belangrijke pijlers voor ons

halfjaarcijfers 2016 en begroting 2017, onder meer de

informatiebeveiligingsbeleid. Besloten is om de

volgende onderwerpen aan de orde geweest:

ontwikkeling van de visie op het automatiseringsbeleid

• De geactualiseerde risicoanalyse en bijbehorende

op te pakken zodra de herijking van de visie VSBfonds
in 2017 is afgerond.

beheermaatregelen.
• De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) die in
het kantoor is uitgevoerd.
• Wijziging collectieve pensioenregeling.

Organisatie

• Percentage eigen bijdrage medewerkers pensioen
premie.

Personeel
In 2016 is Bernt Schneiders als directeur van
VSBfonds aangetreden. Verder zijn een tweetal
vacatures voor adviseurs ingevuld. Door de
toenemende digitalisering werd het uitvoeren van
bepaalde ICT werkzaamheden door tijdelijke krachten
en externe medewerkers als kwetsbaar ervaren.
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• Herijking visie VSBfonds.

Risicoanalyse

De directie en de werkgroep delen de conclusie dat

Omdat VSBfonds verhuisd is, was de risico-

de voortzetting van de pensioenopbouw op een

inventarisatie en -evaluatie (RI&E), onderdeel van de

goede manier kan plaatsvinden door aansluiting

risicoanalyse, uit 2011 niet meer actueel. In 2016 is er

van VSBfonds bij het Pensioenfonds Zorg en

opnieuw een RI&E uitgevoerd. Er zijn geen gevaren

Welzijn (PFZW). Nadat de PVT concludeerde dat

met een hoog risico geconstateerd. Een groot

de voorgenomen overgang naar PFZW, inclusief de

aantal maatregelen betreft het communiceren van

voorgestelde compensatieregeling, een acceptabel

arbobeleid, activiteiten preventiemedewerker en het

voorgenomen besluit betrof, is met PFZW de vrijwillige

BHV-plan aan onze medewerkers.

aansluiting per 1-1-2017 overeen gekomen.

Frauderisico

Organisatiekosten

Ter bevordering van een eenduidige controle van

Van de € 30 miljoen die Stichting VSB Vermogens

de verantwoording van rechtmatigheid van

fonds aan VSBfonds toekent, is € 4 miljoen beschik

bestedingen bij donaties boven € 30.000 is in 2016

baar voor organisatiekosten. In 2016 bedroegen

een controleprotocol opgesteld. In 2017 wordt ons

de organisatiekosten € 4,1 miljoen. In 2015 was dat

beleid voor verantwoording van rechtmatigheid van

€ 4,5 miljoen. Lees hierover verderop meer in de

bestedingen voor de overige donaties waar nodig

jaarrekening.

aangepast. Per ultimo 2016 is er één lopende aangifte
van VSBfonds met het oog op frauduleuze praktijken

Vooruitzichten

van een aanvrager.

Voor 2017 heeft VSB Vermogensfonds opnieuw
€ 26 miljoen voor donaties beschikbaar gesteld aan

Integrale toegankelijkheid

VSBfonds en € 4 miljoen voor organisatiekosten.

Het door ons in 2014 betrokken pand aan de

Dankzij de vrijval van donaties uit voorgaande jaren

Maliebaan is fysiek onvoldoende toegankelijk. In 2016

is in 2017 een extra bedrag van € 1,97 miljoen voor

zou de begane grond geheel toegankelijk worden

donaties beschikbaar uit de bestemmingsreserves.

gemaakt. Als gevolg van onvoorziene wijzigingen

Daarnaast is € 100.000 begroot voor donaties via het

in de mogelijkheden voor levering van de gewenste

samenwerkingsverband Blockbusterfonds. Vanuit

technische constructie moesten de plannen echter

het fonds op naam zijn voor 2016 geen donaties

worden aangepast. Hierdoor zal de uitvoering hiervan

begroot vanwege de omvangrijke donaties de vanuit

pas in 2017 plaatsvinden.

dit fonds in 2015 zijn verstrekt. (Zie: niet in de balans
opgenomen rechten.)

Nieuwe pensioenregeling

Het begrote donatievolume voor 2017 bedraagt dus

De medewerkers van VSBfonds hadden tot en

€ 28,1 miljoen, als volgt te verdelen:

met 31 december 2016 een pensioenregeling in

• Kunst & Cultuur

€ 16,5 miljoen

de vorm van een verzekerde regeling. Per 1 januari

• Mens & Maatschappij

€ 10,0 miljoen

2017 moest er een nieuwe acceptabele en haalbare

• Beurzenprogramma

€ 1,6 miljoen

pensioenregeling zijn. Om dit te kunnen faciliteren is er
een werkgroep gevormd waarin zowel de werknemer

De jaarplannen van de verschillende afdelingen zijn

als werkgever vertegenwoordigd waren. De werkgroep

het uitgangspunt bij de invulling van het budget voor

heeft alle mogelijkheden onderzocht en verzameld in

organisatiekosten in 2017. In dit budget is nog geen

een adviesrapport welke vervolgens aan de directie

rekening gehouden met de herijking van de visie.

is overhandigd. De uitgangspunten voor de nieuwe

De nieuwe visie zal in 2017 nog kunnen leiden tot

pensioenregeling waren onder meer dat deze een

verschuivingen binnen het budget.

verzorgend karakter moest hebben, gebaseerd is op
onderlinge solidariteit, aansluit bij de uitgangspunten
van het loongebouw en dat de kostenstijging van de
pensioenpremies acceptabel en beter beheersbaar is.
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Omvang jaarlijkse uitkering door VSB Vermogensfonds

Financiën & Bedrijfsvoering

aan VSBfonds

• Herijking van de richtlijnen voor project

De jaarlijkse uitkering aan VSBfonds is sinds 2009
bepaald op € 30 miljoen. VSB Vermogensfonds
heeft in 2014 besloten dat indexatie van deze

verantwoording waarvoor geen controleverklaring
gevraagd wordt.
• Opvolging adviezen RI&E (Risico Inventarisatie &

uitkering plaatsvindt wanneer het vermogen van

Evaluatie) en de nulmeting MVO (Maatschappelijk

VSB Vermogensfonds de ‘evenwichtsgrens’ van

Verantwoord Ondernemen).

€ 1,2 miljard heeft bereikt. Eind 2016 bedroeg dat
vermogen iets meer dan € 1,16 miljard. Verlaging van

• Realisatie verbouwing begane grond Maliebaan 14
ter verbetering van de toegankelijkheid.

de jaarlijkse uitkering vindt plaats als en zodra dat
vermogen daalt tot onder de grens van € 857 miljoen.

ICT

Deze evenwichtsgrens is berekend op basis van een

• Opstellen van een lange termijn informatiserings-

verwacht nominaal rendement van 4,5% per jaar en
een verwachte inflatie van 2% per jaar. De jaarlijkse
peildatum is vastgesteld op 30 september.

en automatiseringsplan inclusief informatie
beveiligingsbeleid.
• Het opstellen van de automatiseringsvisie voor
de komende 4 jaar. Dit gebeurt op basis van

Met de evenwichtsgrens worden grote schommelingen

het informatiebeveiligingsonderzoek en de

van de jaarlijkse uitkering aan VSBfonds voorkomen.

ontwikkelingen met betrekking tot de herijking van

Dit is wenselijk met het oog op de planning van het

de visie, de digitale frontoffice en de benodigde

jaarlijkse donatievolume en de inrichting en personele
bezetting van de organisatie.

sturingsinformatie.
• Verbeteren digitale ondersteuning personeels
administratie en -rapportages.

Beleidsvoornemens 2017

HR

Voor 2017 staan, naast de reguliere activiteiten, de

• Implementatie van de nieuwe pensioenregeling bij

volgende onderwerpen op het programma:

PFZW.
• Het uitvoeren van een medewerkers tevredenheids

Donaties

onderzoek.

• Ook voor 2017 is weer € 26 miljoen aan donatie
budget toegekend. Inclusief vrijval van toekenningen

Communicatie en voorlichting

aan projecten die niet of in andere vorm doorgegaan

• Aanvragers informeren over wat de wijzigingen

zijn, zullen we € 28 miljoen toekennen aan de

voortkomend uit de herijking van het beleid voor hen

projecten die het best op ons beleid aansluiten.

betekenen.

• Op basis van een nieuwe visie en herijking
van het donatiebeleid, zullen we zowel onze
beleidsprioriteiten en –criteria als de werkwijze van
het aanvragen en toekennen gaan veranderen.
• De gevolgen van deze herijking voor de aantallen en
donatieprocedures zijn nog niet bekend, vooralsnog
gaan we voort op dezelfde manier als in 2016.
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• Uitbouwen online vindbaarheid en zichtbaarheid
VSBfonds via vsbfonds.nl, sociale media en digitale
nieuwsbrieven.
• Toegankelijker maken van vsbfonds.nl voor mensen
die websites scannen.

Algemene gegevens
Naam en vestigingsplaats

geëigend acht, kunnen verwezenlijken, en wel onder

Dit verslag gaat over Stichting VSBfonds, Maliebaan

meer door het, al dan niet met (financiële) steun

14, 3581 CN Utrecht.

van anderen, verlenen van (financiële) steun aan
of het zelf realiseren van projecten van algemeen

Statutaire doelstelling

maatschappelijk belang met een ideële of sociale

Het statutaire doel van Stichting VSBfonds, dat zijn

strekking.

oorsprong heeft in 1817, is in 2007 als volgt gewijzigd:
het doel van de stichting is – zonder winstoogmerk

ANBI status

– een bijdrage te leveren aan het behoud en het

In verband met gewijzigde wetgeving per 1 januari

verbeteren van een leefbare Nederlandse samenleving

2010 heeft Stichting VSBfonds de ANBI-status

met het oog op een duurzame toekomst, alles in de

opnieuw aangevraagd en behouden. Vermelding

ruimste zin van het woord. De stichting zal haar doel

hiervan is te vinden op de website van de

met alle wettige middelen, die het bestuur daartoe

Belastingdienst.

Samenstelling Raad van Toezicht en Directie
De Raad van Toezicht van Stichting VSBfonds was in 2016 als volgt samengesteld:
Rooster van aftreden:
Mevrouw prof. dr. L.J. Gunning-Schepers

31/12/2018*

De heer drs. C.J. Beuving

31/12/2016*

Mevrouw mr. M. Bijkerk

31/12/2017

De heer prof. dr. B. Compaijen

31/12/2016*

De heer mr. H.H. Idzerda

31/12/2017*

De heer drs. J.W.M. van der Knaap

31/12/2019*

De heer drs. W. Weijland

31/12/2016*
* Statutaire verlenging mogelijk

Per 1 januari 2016 is de heer J.L.M. Bartelds RA afgetreden en bekleedt mevrouw prof. dr. L.J. GunningSchepers de functie van voorzitter.
De directie van Stichting VSBfonds werd tot 1 maart 2016 gevoerd door de heer mr. J.J.J. van Lanschot.
Vanaf die datum wordt de directie gevoerd door de heer mr. B.B. Schneiders.
Informatie betreffende nevenfuncties van directie en Raad van Toezicht is te vinden op onze website.
De bezoldiging van de directie is te vinden in de jaarrekening. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen
geen bezoldiging of onkostenvergoeding.

Accountant
Als accountant fungeert BDO Audit & Assurance B.V. in de persoon van de heer R.W.A. Eradus RA.
Mr. B.B. Schneiders
Directeur Stichting VSBfonds
Utrecht, 19 april 2017
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Accountantscontrole
BDO Audit & Assurance B.V. heeft het jaarverslag
2016 gecontroleerd en van een goedkeurende
controleverklaring voorzien.
Mr. B.B. Schneiders
Directeur Stichting VSBfonds
Utrecht, 19 april 2017

Goedkeuring en kwijting ter zake
gevoerde beleid
De Raad van Toezicht keurt het onderhavige
jaarverslag goed en verleent de directie kwijting ter
zake van het gevoerde bestuur in 2016.
Raad van Toezicht d.d. 19 april 2017:
Prof. dr. L.J. Gunning-Schepers, voorzitter
Drs. C.J. Beuving
Mr. M. Bijkerk
Prof. dr. B. Compaijen
Mr. H.H. Idzerda
Drs. J.W.M. van der Knaap
Drs. W. Weijland
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)
Bedragen x € 1.000
ACTIVA
Ref.

2016

2015

173

275

173

275

340

393

340

393

113

241

113

241

21.700

24.800

Vaste activa
Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vlottende activa
Vordering Stichting VSB Vermogensfonds
Pensioenpremies
Overige vorderingen en transitoria
Liquide middelen

Totaal activa
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1

2

3

4
1

41

368

402

1.732

1.446

23.801

26.689

24.427

27.598

Bedragen x € 1.000
PASSIVA
2016

2015

Algemene Reserve

4.440

4.524

Bestemmingsreserve

3.807

3.167

8.247

7.691

633

740

633

740

15.041

18.589

123

119

Ref.

Eigen vermogen

Langlopende schulden

5

6

Donatieverplichtingen

Kortlopende schulden
Donatieverplichtingen
Belastingen, sociale verzekeringspremies
Overige schulden en transitoria

Totaal passiva
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7

383

458

15.547

19.167

24.427

27.598

Staat van baten en lasten over 2016
Bedragen x € 1.000
Ref.

BATEN

Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

8

Ontvangen uitkering
30.000

VSB Vermogensfonds

30.000

30.505

Nog te ontvangen uitkering
VSB Vermogensfonds
Rente spaarrekening en overige rente

9

Totaal baten

–

–

270

10

14

15

30.010

30.014

30.790

26.889

27.189

27.413

349

352

314

LASTEN
Donaties

10

Donatietoezeggingen
Communicatie donaties
Vrijval donatieverplichtingen
voorgaande jaren

(1.878)

–

(1.422)

Netto donatievolume

25.360

27.541

26.305

Organisatiekosten

11
2.880

3.015

3.327

Communicatie

94

116

79

Kantoorkosten

895

892

806

Afschrijvingen

225

237

249

4.095

4.260

4.461

–

–

506

29.454

31.801

31.273

556

(1.787)

(483)

Personele kosten

Totaal kosten van de organisatie
Kosten 25-jarig jubileum
Totaal lasten
Saldo Staat van Baten en Lasten

640

(1.541)

470

Mutatie Algemene Reserve

(85)

(246)

(952)

Saldo Staat van Baten en Lasten

556

(1.787)

(483)

Mutatie Bestemmingsreserve
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5

Kasstroomoverzicht 2016
Bedragen x € 1.000

EXPLOITATIESALDO

2016

2015

556

(483)

3.100

4.200

74

(260)

Kasstroom uit operationele activiteiten
Aanpassing voor:
Mutatie vordering VSB Vermogensfonds
Afname overige vorderingen
Afname voorzieningen
Afname korte schulden
Afschrijving materiële + immateriële vaste activa
Totaal ontvangen kasstromen
Kasstroom uit operationele activiteiten

–

–

(3.620)

(2.678)

225

249

(221)

1.511

335

1.028

(107)

42

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Afname langlopende donatieverplichting
Desinvestering materiële + immateriële vaste activa
Mutatie financiële vaste activa

Investering (im)materiële vaste activa

20

4

124

(10)

37

36

(90)

(272)

4

21

286

814

1.446

632

286

814

1.732

1.446

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie financiële vaste activa
MUTATIE GELDMIDDELEN
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar
Stand per 31 december
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Toelichting algemeen

Deze jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 640 Organisatie zonder Winststreven van de Richtlijnen voor
de Jaarverslaggeving. De jaarrekening betreft Stichting VSBfonds, Maliebaan 14, 3581 CN Utrecht.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen
de verkrijgingsprijs. In de balans, de Staat van Baten en Lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Operationele leasing
Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die
aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als
operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met
ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de
looptijd van het contract.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Continuïteitsveronderstelling
De continuïteit van VSBfonds is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
• Voor het jaar 2017 is door Stichting VSB Vermogensfonds aan VSBfonds een donatie van € 30 miljoen
toegezegd.
• VSB Vermogensfonds heeft als enige doelstelling “beheer van haar vermogen en het doen van uitkeringen
aan de te Utrecht gevestigde Stichting VSBfonds zodanig dat deze in staat is en blijft haar doel te
verwezenlijken”.
• VSB Vermogensfonds heeft een eigen vermogen van ca. € 1,16 miljard.

Algemeen
De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva, met
uitzondering van het eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, tenzij een andere
waarderingsgrondslag is vermeld.

Stelselwijziging
In 2016 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
de directie van VSBfonds zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen
maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het
geven van het conform algemeen geldende grondslagen vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
desbetreffende jaarrekeningposten.

Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de aanschafwaarde, rekening
houdend met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

Vorderingen
De vordering Stichting VSB Vermogensfonds betreft de rekeningcourant verhouding met VSB
Vermogensfonds en is gewaardeerd tegen de nominale waarde.
De overige vorderingen en transitoria hebben een looptijd van korter dan 1 jaar, tenzij expliciet anders is
vermeld in de betreffende toelichting. Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de reële
waarde van de tegenprestatie.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas-, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Algemene Reserve
Deze reserve is een vrij besteedbaar vermogen en is het resultaat van de in het verleden gerealiseerde
positieve en negatieve saldi van de staat van baten en lasten. Tekorten in enig jaar worden geboekt ten laste
van deze reserve mits het saldo van de reserve dit toelaat.
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Bestemmingsreserve Toekomstige Donaties
Overschotten van beschikbaar gestelde donatiebudgetten worden geboekt ten gunste van de Bestemmings
reserve Toekomstige Donaties. Tekorten in enig jaar worden geboekt ten laste van deze reserve mits het
saldo van de reserve dit toelaat.

Bestemmingsreserve Beurzen
Overschotten van beschikbaar gestelde beurzen worden geboekt ten gunste van de Bestemmingsreserve
Beurzen. Tekorten in enig jaar worden geboekt ten laste van deze reserve mits het saldo van de reserve dit
toelaat.

Bestemmingsreserve Blockbusterfonds
Liquiditeitsverzoeken vanuit het samenwerkingsverband Blockbusterfonds worden geboekt ten laste van de
Bestemmingsreserve Blockbusterfonds, mits het saldo van de reserve dit toelaat.
Tot en met 2014 werden overschotten van beschikbaar gestelde donatiebudgetten in het kader van het
Blockbusterfonds geboekt ten gunste van de Bestemmingsreserve Blockbusterfonds. Vanaf 2015 worden
terugbetalingen van leningen van het Blockbusterfonds niet meer aan VSBfonds teruggestort maar blijven
staan op een gemeenschappelijke rekening van de partners binnen het Blockbusterfonds. Alleen de vrijval
die betrekking heeft op leningen die vóór 2015 zijn verstrekt worden nog teruggestort, en ten gunste van de
Bestemmingsreserve Blockbusterfonds geboekt.

Donatieverplichtingen
Verplichtingen uit hoofde van donaties worden in het jaar van toezegging als verplichting opgenomen.

Langlopende en kortlopende schulden
Langlopende en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen de totale baten en de totale lasten. Ontvangsten en
uitgaven worden in de Staat van Baten en Lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met
de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel
betaald.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de)
Staat van Baten en Lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; als deze baten in het
verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende
bestemmingsreserve(s). Een onttrekking aan de bestemmingsreserve wordt als besteding (last) verwerkt in
de Staat van Baten en Lasten.
Als aan bestemmingsreserve(s) wordt gedoteerd dan wel daaraan wordt onttrokken, dan wordt deze mutatie
op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de Staat van Baten en Lasten wordt bepaald inclusief het
overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming.
Onder de Staat van Baten en Lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit
saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

Baten
De inkomsten worden toegerekend aan het boekjaar waar deze betrekking op hebben en betreffen de
ontvangen uitkering van Stichting VSB Vermogensfonds en de werkelijke renteontvangsten gedurende het
boekjaar.

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de Staat van
Baten en Lasten.

Pensioen
De pensioenregeling voor medewerkers bestaat uit een verzekering voor een uitkeringsovereenkomst op
basis van middelloon en een pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar. De regeling heeft een voorwaardelijke
indexatie. De eigen medewerkersbijdrage bedraagt 3,11% van de pensioengrondslag.
De pensioenregeling voor de directie bestaat uit een verzekering op basis van beschikbare premie.
Op de pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en VSBfonds
betaalt op contractuele basis premies aan de verzekeringsmaatschappij. De premies worden verantwoord
als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.
Nog niet betaalde premies worden als verplichting in de balans opgenomen.
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Afschrijvingen
De afschrijvingen op bedrijfsmiddelen worden gebaseerd op verkrijgingprijs of vervaardigingprijs.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

Verstrekte donaties
Donatieverplichtingen worden ten laste van het boekjaar gebracht waarin het besluit tot toekenning
schriftelijk aan de aanvrager is meegedeeld en er een in rechte afdwingbare verplichting is ontstaan,
ongeacht in welk boekjaar de donatie wordt uitgekeerd.

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroom
overzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van
kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen
uit hoofde van het leasecontract, is voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit
financieringsactiviteiten aangemerkt. Het gedeelte dat betrekking heeft op de interest is aangemerkt als een
uitgave uit operationele activiteiten.
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Toelichting op de balans per 31 december 2016
1. Immateriële vaste activa
Bedragen x € 1.000
Aanschafwaarde

751

Cumulatieve afschrijvingen

(476)

Boekwaarde per 1 januari

275

Investeringen

65

Desinvestering

–

Cumulatieve afschrijving desinvestering

–

Afschrijvingen

(166)

Mutatie

(102)

Aanschafwaarde per 31 december
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

816
(643)
173

Immateriële activa betreffen de investeringen in software voor boekhouding, digitaal aanvragen, internet en
intranet.

2. Materiële vaste activa
Bedragen x € 1.000
Collectie
spaarpotten
Aanschafwaarde

Totaal

250

234

674

1.158

(250)

–

(515)

(765)

Boekwaarde per 1 januari

–

234

159

393

Investeringen

–

–

26

26

Desinvestering

–

(20)

–

(20)

Cumulatieve afschrijving desinvestering

–

–

–

–

Afschrijvingen

–

–

(58)

(58)

Mutatie

–

(20)

(33)

(53)

Cumulatieve afschrijvingen

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
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Andere
vaste
bedrijfsmid.

Kunst
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250

214

699

1.163

(250)

–

(573)

(823)

–

214

126

340

De afschrijvingspercentages luiden in procenten van de aanschafwaarde:
Verbouwingen

20,0

Inventaris

20,0

Telefoonapparatuur

20,0

Hard- en software

33,3

Met de verkoop van een aantal kunstwerken uit de opslag is ook die boekwaarde in 2016 afgewaardeerd.
Op kunstwerken wordt niet afgeschreven.
De verzekerde waarde van de materiële vaste activa bedraagt:
Bedragen x € 1.000
2016

2015

Kunst

592

620

Andere vaste bedrijfsmiddelen

925

2.400

1.517

3.020

3. Financiële vaste activa
Bedragen x € 1.000
LANGLOPENDE LENINGEN

Boekwaarde per 1 januari

Alphabet
autolease

Lening
20062175
Varend
Erfgoed

Totaal

12

229

241

–

13

13

(1)

–

(1)

(3)

(136)

(139)

8

106

113

Toevoegingen (toegekende leningen/nieuwe leaseauto’s)
Onttrekkingen leningen/Alphabet lease
Aflossing leningen/aflossingsverplichting Alphabet lease
komend jaar
Boekwaarde per 31 december

De langlopende lening aan Alphabet autolease betreft de financiering van 1 leaseauto.
Met het Nationaal Restauratiefonds is in 2006 een samenwerkingsverband aangegaan voor het behoud van
varend erfgoed. Binnen dit samenwerkingsverband heeft VSBfonds de afgelopen tien jaar leningen verstrekt
voor totaal € 228.900.
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Begin 2016 is de lening geëvalueerd met alle betrokken partijen. Omdat er weinig gebruik van de regeling
werd gemaakt hebben het Nationaal Restauratiefonds en VSBfonds besloten om per 31-12-2016 de over
eenkomst tussen het Restauratiefonds en VSBfonds te beëindigen.
Na beëindiging van de overeenkomst blijven de bepalingen daarvan onverkort van kracht ten aanzien van
voor de beëindiging door het Nationaal Restauratiefonds reeds verstrekte leningen totdat de laatste rente en
aflossingen zijn voldaan.

4. Vlottende activa
Bedragen x € 1.000
VORDERING STICHTING VSB VERMOGENSFONDS

Vordering Stichting VSB Vermogensfonds

2016

2015

21.700

24.800

Door de splitsing tussen VSBfonds en Stichting VSB Vermogensfonds in december 2007 is een rekeningcourantverhouding ontstaan. Op deze rekeningen worden de kasstromen tussen beide stichtingen
vastgelegd. Stichting VSB Vermogensfonds brengt geen rente in rekening, aangezien er tussen de fondsen
een personele unie bestaat en de opbrengsten bij VSB Vermogensfonds volgens de statuten ten goede
komen aan VSBfonds.
PENSIOENPREMIES
2016
Stand per 1 januari
Toevoeging ten laste van het resultaat
Ontvangen overrente

2015

41

30

297

358

–

12

(337)

(359)

1

41

2016

2015

Rente banken

2

4

Aflossingsverplichting Alphabet lease

3

3

Betaald

OVERIGE VORDERINGEN EN TRANSITORIA

Vooruitbetaalde kosten
Syntrus Achmea
Nog te ontvangen bedragen
Overige vorderingen
Totaal

30
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21

15

–

106

340

270

3

4

368

402

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. Het bedrag van € 106.000 van de verhuurder
betrof de eenmalige afkoop voor compensatie van niet-aftrekbare investerings-BTW voor de huur van de
7e verdieping van de Newtonlaan, ontstaan bij het afsluiten van het huurcontract in 2008. Dit huurcontract
is opgezegd per 1 december 2014, waardoor de verhuurder een bedrag van € 106.000 aan vooruitbetaalde
BTW compensatie moet terugbetalen. Eind 2016 zijn de verplichtingen ten aanzien van het huurcontract
afgewikkeld waarbij deze vordering is afgeboekt.
In de nog te ontvangen bedragen is het bedrag van € 202.500 aan nog te ontvangen gelden VSB
Vermogensfonds voor een donatie van het Fonds op naam en de terugbetaling van het VSBfonds-deel
naar aanleiding van de beëindiging van het samenwerkingsverband met het Nationaal Restauratiefonds
opgenomen.

LIQUIDE MIDDELEN
Dit betreft de vrij beschikbare banksaldi, voornamelijk in de vorm van een spaarrekening.
2016

2015

9

4

1.723

1.442

1.732

1.446

Rekening-courant
Spaarrekening

De hoogte van de liquide middelen is sterk afhankelijk van het moment waarop de toegekende donaties aan
de uitbetalingscriteria voldoen. Als voor het einde van het boekjaar vertragingen in projecten niet tijdig zijn
doorgegeven, zien we een stijging van de liquide middelen op de balans.

5. Eigen vermogen
Bedragen x € 1.000
ALGEMENE RESERVE
2016

2015

Stand per 1 januari

4.525

5.477

Bestemming saldo

(85)

(952)

4.440

4.525

Stand per 31 december

Deze reserve is een vrij besteedbaar vermogen en is het resultaat van de in het verleden gerealiseerde
positieve en negatieve saldi van de Staat van Baten en Lasten voor organisatiekosten. Met Stichting VSB
Vermogensfonds is afgesproken dat overschotten en tekorten van het beschikbaar gestelde budget ten
behoeve van organisatiekosten voor rekening van VSBfonds komen.
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BESTEMMINGSRESERVES
2016

2015

1.750

1.102

118

126

Blockbusterfonds

1.939

1.939

Stand per 31 december

3.807

3.167

2016

2015

Toekomstige donaties
Beurzen

TOEKOMSTIGE DONATIES

Stand per 1 januari

1.102

780

Toevoeging uit vrijval voorgaande jaren

1.762

1.160

Onttrekking bestemmingsreserve

(1.113)

(838)

Stand per 31 december

1.750

1.102

2016

2015

BEURZEN

Stand per 1 januari

126

115

Toevoeging uit vrijval voorgaande jaren

117

125

(125)

(114)

118

126

Onttrekking bestemmingsreserve
Stand per 31 december

Met Stichting VSB Vermogensfonds is afgesproken dat overschotten en tekorten van het beschikbaar gestelde
budget ten behoeve van donaties en beurzen voor rekening van VSBfonds komen.

BLOCKBUSTERFONDS

Stand per 1 januari

2015

1.939

1.802

Toevoeging uit vrijval a.g.v. terugbetaling donaties

–

137

Onttrekking bestemmingsreserve

–

–

1.939

1.939

Stand per 31 december
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De bestemmingsreserve Blockbusterfonds is per eind 2012 ingesteld. Met ingang van 1 juli 2012 is voor een
periode van vijf jaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Goede Doelen Loterijen, Stichting
VandenEnde Foundation en Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds onder de naam Blockbusterfonds (BBF).
Afgesproken is dat tijdens deze periode de deelnemende fondsen ieder jaarlijks € 500.000 beschikbaar
stellen. De donaties worden toegekend in de vorm van een lening, waarbij het kan voorkomen dat dit
bedrag op termijn wordt terugbetaald en beschikbaar komt voor nieuwe donaties. Terugbetalingen en
donaties werden tot halverwege 2014 verwerkt via de Bestemmingsreserve Blockbusterfonds. Sindsdien
blijven terugbetalingen binnen de BBF-administratie beschikbaar voor nieuwe donaties en worden alleen
betalingsverzoeken van de BBF-administratie verwerkt via de Bestemmingsreserve Blockbusterfonds.
Net als in 2015 is er geen verzoek tot een bijdrage aan het Blockbusterfonds ontvangen.
In 2016 heeft het bestuur besloten om het BBF na 2016 te continueren. Gegeven het revolverende karakter
van de afgelopen jaren is de huidige bestemmingsreserve Blockbusterfonds ruim voldoende voor de begrote
onttrekking van € 100.000 in 2017 en de jaren daaropvolgend.
HERLEIDING TOEVOEGING EN ONTTREKKING BESTEMMINGSRESERVES 2016
De vrijval van donaties uit voorgaande jaren wordt in het lopende jaar aan de bestemmingsreserve
toegevoegd. Jaarlijks wordt het saldo van de bestemmingsreserves dat per 31 oktober beschikbaar is,
toegevoegd aan het donatiebudget voor het daaropvolgende jaar.
Bedragen x € 1.000
Realisatie
2016

Begroting
2016

Onttrekking saldo organisatiekosten aan Algemene Reserve

(85)

(246)

Netto toevoeging/(onttrekking)

(85)

(246)

(1.113)

(916)

Onttrekking Bestemmingsreserve Toekomstige Donaties
Toevoeging uit vrijval donaties voorgaande jaren
Netto toevoeging/(onttrekking)
Onttrekking Bestemmingsreserve Beurzen
Toevoeging uit vrijval donaties voorgaande jaren

1.762

–

649

(916)

(125)

(125)

117

–

(8)

(125)

Onttrekking Bestemmingsreserve Blockbusterfonds

–

(500)

Toevoeging uit vrijval a.g.v. terugbetaling donaties

–

–

Netto toevoeging/(onttrekking)

–

(500)

556

(1.787)

Netto toevoeging/(onttrekking)

Totale netto toevoeging/(onttrekking)

Van het totaal saldo van de bestemmingsreserves van € 3,8 miljoen per eind 2016 is € 2,07 miljoen begroot
voor besteding in 2017. Een bedrag van € 0,1 miljoen moet voor 2017 in reserve gehouden worden voor
donaties vanuit het Blockbusterfonds.
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6. Langlopende schulden
(Bedragen x € 1.000)
DONATIEVERPLICHTINGEN
Zie het tussenkopje Langlopende donatieverplichtingen in het overzicht 7. Donatieverplichtingen.

7. Kortlopende schulden
(Bedragen x € 1.000)
DONATIEVERPLICHTINGEN
2016

2015

Stand per 1 januari

19.329

21.939

Donatietoezeggingen ten laste van het resultaat

26.889

27.413

Vrijgevallen donatieverplichtingen

(1.878)

(1.422)

(28.665)

(28.602)

15.674

19.329

633

740

15.041

18.589

15.674

19.329

Betalingen
Stand per 31 december
De stand per 31 december is samengesteld uit:
Langlopende donatieverplichtingen
- nog te betalen in 2018

535

- nog te betalen in 2019

99

Kortlopende donatieverplichtingen
- nog te betalen uit 2006

49

- nog te betalen uit 2007

47

- nog te betalen uit 2008

–

- nog te betalen uit 2009

–

- nog te betalen uit 2010

–

- nog te betalen uit 2011

25

- nog te betalen uit 2012

37

- nog te betalen uit 2013

132

- nog te betalen uit 2014

492

- nog te betalen uit 2015

1.378

- nog te betalen uit 2016

7.169

- nog te betalen in 2017

5.789

- vooruitbetaald
Stand per 31 december
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(76)

BELASTINGEN EN SOCIALE VERZEKERINGSPREMIES
2016

2015

Loonbelasting

91

89

Sociale verzekeringspremies

33

31

123

119

2016

2015

108

115

Stand per 31 december

OVERIGE SCHULDEN EN TRANSITORIA

Crediteuren
Vakantiedagen

82

90

Overige verplichtingen en transitoria

193

253

Stand per 31 december

383

458

AFWIKKELING HUURCONTRACT NEWTONLAAN
Eind 2016 is door VSBfonds met de verhuurder van het voormalige kantoor ingestemd met een schikking ten
aanzien van het lopende dispuut. Afgesproken is dat VSBfonds een betaling van € 70.022 aan de verhuurder
verricht en daarmee de zaak volledig en definitief zal zijn afgedaan. Daarmee komt de vordering van de
leverancier van € 226.000 op VSBfonds te vervallen.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Het huurcontract voor de huisvesting van VSBfonds loopt tot 1 december 2019, waarbij in de boekjaren 2015
t/m 2018 jaarlijks twee huurvrije maanden zijn opgenomen. Uit hoofde van dit contract en van de leasing van
auto’s bedragen de verplichtingen voor het jaar 2017 € 193.000 (10 maanden huur + lease auto’s). Van 2018
tot en met 2020 gaat het om € 381.000.
Bedragen x € 1.000

0-1 jaar
Leaseverplichtingen
Huur
TOTAAL

1-5 jaar

> 5 jaar

Totaal

22

22

–

44

171

359

–

530

€ 193

€ 381

–

€ 574

Niet in de balans opgenomen rechten
Uit een legaat dat VSBfonds in mei 2011 ontving, is het fonds op naam ‘Van Haeften Fonds In Nomine
Caritatis’ opgericht. Het betrof een bedrag van € 3,8 miljoen dat ondergebracht is bij VSB Vermogensfonds.
Als richtlijn voor het jaarlijks te besteden donatiebedrag uit dit fonds wordt voorlopig een meerjarig
gemiddeld rendement van 4% aangehouden. Donaties uit dit fonds komen ten gunste van het aandachts
gebied Mens & Maatschappij en specifiek van projecten gericht op het ontwikkelen en onderhouden
van talenten zowel bij lichamelijk als verstandelijk gehandicapten, bij voorkeur door middel van creatieve
activiteiten, waaronder ook begrepen het bijwonen van bijeenkomsten, concerten en dergelijke.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016
8. Ontvangen uitkering VSB Vermogensfonds
(Bedragen x € 1.000)
Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

30.000

30.000

30.000

–

–

505

30.000

30.000

30.505

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

Rente spaarrekening en overige rente

10

14

15

Totaal

10

14

15

Ontvangen uitkering VSB Vermogensfonds
Ontvangen uitkering Van Haeften Fonds
In Nomine Caritatis
Totaal

9. Rente spaarrekening en overige rente
(Bedragen x € 1.000)

In de loop van het jaar is een rentevergoeding op de spaarrekening van gemiddeld 0,45% ontvangen.
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10. Donaties
(Bedragen x € 1.000)
Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

Donaties
- Kunst & Cultuur

16.061

16.202

15.408

- Mens & Maatschappij

9.373

9.532

9.716

- Beurzen

1.455

1.455

1.515

–

–

775

349

352

314

Totale Donatietoezeggingen

27.238

27.541

27.727

Vrijval donatieverplichtingen voorgaande jaren

(1.878)

–

(1.422)

Netto donatievolume

25.360

27.541

26.305

Fonds op naam
Communicatie donaties

Van Stichting VSB Vermogensfonds is in 2016 € 30 miljoen ontvangen. Van dit totaalbedrag was € 26 miljoen
bestemd voor donaties. Het verschil met de totale donatietoezeggingen komt uit de bestemmingsreserves
(zie 5. Eigen Vermogen, Herleiding toevoeging en onttrekking bestemmingsreserves). De donatie Beurzen
in 2016 betreft de toezegging voor het Beurzenprogramma 2017. De post communicatie donaties betreft
communicatiekosten die gemaakt zijn voor projecten die VSBfonds ondersteunt, zoals de Beurzendag en de
uitreiking van de VSB Poëzieprijs.
De post vrijval donatieverplichtingen voorgaande jaren bevat de vrijgevallen toezeggingen van donaties die in het
verleden (2015 en eerder) zijn geaccordeerd.
In het algemeen kunnen we de vrijval per aandachtsgebied als volgt specificeren:
Bedragen x € 1.000
Kunst & Cultuur

742

Mens & Maatschappij

482

Beurzen

117

Overige (vervallen aandachtsgebieden)

538

Totaal

1.878

De redenen van het vrijvallen van een donatie zijn (in percentage van het aantal projecten):
• Project gaat niet door (36%)
• Project wordt gewijzigd qua opzet (17%)
• Projectkosten vallen lager uit waardoor de donatie naar beneden wordt bijgesteld (44%)
• Toegewezen beurzen worden niet gebruikt (3%)
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11. Organisatiekosten
(Bedragen x € 1.000)
Van Stichting VSB Vermogensfonds is in 2016 € 30 miljoen ontvangen, waarvan € 4 miljoen werd bestemd
voor organisatiekosten. De daadwerkelijke organisatiekosten bedroegen in 2016 bijna € 4,1 miljoen en waren
daarmee 3,9% lager dan begroot. De organisatiekosten bleven achter op de begroting als gevolg van onder
meer tijdelijk niet ingevulde vacatureruimte, lagere kosten voor evaluatie en minder consultancykosten voor
automatisering. Hierdoor hoeft in plaats van de begrote overschrijding van € 245.000 slechts € 85.000 uit de
algemene reserve te worden gefinancierd.
Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

1.670

1.788

1.914

507

533

460

Personele kosten
- Salarissen
- Sociale lasten
- Pensioenlasten

294

318

358

- Overige personele kosten

409

376

595

Communicatie

94

116

79

Kantoorkosten

895

892

806

Afschrijvingen

225

237

249

4.095

4.260

4.461

–

–

506

Organisatiekosten
Kosten 25-jarig jubileum

SALARISSEN, SOCIALE EN PENSIOENLASTEN
In 2016 waren er gemiddeld 40 medewerkers in dienst. Twee van deze medewerkers hebben een contract
voor bepaalde tijd voor enerzijds de opvang van piekbelasting en anderzijds een vervanging tijdens een
zwangerschapsverlof.
De personele kosten zijn lager dan begroot als gevolg van tijdelijk niet ingevulde vacatureruimte. De totale
personeelslasten, gecorrigeerd voor buitengewone lasten en lagere kosten als gevolg van tijdelijk niet
ingevulde vacatureruimte, waren in 2016 nagenoeg gelijk aan 2015.
Het aantal fte bedroeg in 2016 gemiddeld 33,4; in 2015 was dit gemiddeld 32,8 fte. De toename wordt mede
veroorzaakt door het onderbrengen van een deel van de (voorheen extern afgenomen) ICT werkzaamheden
in een vaste functie. In de pensioenlasten zijn de nog te betalen doorbelastingen van kosten van
vermogensbeslag en rente 2016 opgenomen.
BELONING DIRECTIE EN BESTUUR
De directeur is per 1 maart 2016 in dienst getreden. Tot medio augustus was hij benoemd voor 1 dag per
week en daarna voor 4 dagen in de week. Zijn deeltijdfactor was per saldo 0,4 fte.
In 2016 bedroeg zijn bruto jaarloon inclusief vakantiegeld en eindejaaruitkering € 57.828. Dit is inclusief een
compensatie vanwege afgetopte pensioenopbouw van € 8.658. Het werkgeversdeel van de sociale lasten
bedraagt € 7.571. Per 1-1-2017 is de pensioenregeling van de directeur in de collectieve regeling van PFZW
opgenomen.
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De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging. Ook zijn aan hen noch aan de statutair
directeur leningen, voorschotten, garanties of dienstauto’s verstrekt.
OVERIGE PERSONELE KOSTEN
Onder deze post worden inhuur derden, kosten vallend onder de werkkostenregeling en overige personeelskosten
verantwoord. De kosten zijn hoger dan begroot doordat extra inhuur nodig was voor tijdelijke vervanging als gevolg
van vacatures, zwangerschapsverlof en externe stages. Deze kosten worden gedekt door de lagere personele
kosten in verband met vacatures. De gemiddelde inhuur in 2016 bedroeg 1,8 fte.
COMMUNICATIEKOSTEN
Hier gaat het om de kosten die zijn gemaakt voor communicatie en voorlichting, exclusief de communicatiekosten
die direct gerelateerd zijn aan donaties. Deze laatste zijn onderdeel van de donatiebegroting (zie 10. Donaties).
Omdat een aantal van de geplande activiteiten niet door is gegaan, minder kostte dan gedacht of later dan
gepland is gestart, is minder besteed aan marktbewerking KC en MM.
KANTOORKOSTEN
De post kantoorkosten betreft facilitair/huisvestingskosten, automatisering, algemene kosten en overige
kantoorkosten. In 2016 waren de kantoorkosten per saldo nagenoeg gelijk aan de begroting.
De extra kosten als gevolg van de afwikkeling van het huurcontract van de Newtonlaan werden gedekt door de
lagere kostenrealisatie op het gebied van doelmatigheidsonderzoek en themagericht werken.
AFSCHRIJVINGEN
De post afschrijvingen betreft de reguliere afschrijving op kantoorinventaris en software die momenteel in gebruik
is. De lagere afschrijvingskosten ten opzichte van de begroting zijn het gevolg van de vertraging bij de verbouwing
voor het rolstoeltoegankelijk maken van het pand. Als gevolg van het uit het assortiment gaan van de beoogde
liftconstructie moest gezocht worden naar een alternatief waardoor de in 2016 geplande verbouwing pas in 2017
uitgevoerd kan worden.
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Accountantscontrole
BDO Audit & Assurance B.V. heeft de jaarrekening 2016 gecontroleerd en van een goedkeurende
controleverklaring voorzien.
Mr. B.B. Schneiders
Directeur Stichting VSBfonds
Utrecht, 19 april 2017

Goedkeuring en kwijting ter zake gevoerde beleid
De Raad van Toezicht keurt de onderhavige jaarrekening, inclusief de balans, staat van baten en lasten goed
en verleent de directie kwijting ter zake van het gevoerde bestuur in 2016.

Raad van Toezicht d.d. 19 april 2017:
Prof. dr. L.J. Gunning-Schepers, voorzitter
Drs. C.J. Beuving
Mr. M. Bijkerk
Prof. dr. B. Compaijen
Mr. H.H. Idzerda
Drs. J.W.M. van der Knaap
Drs. W. Weijland
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Overige gegevens
Bestemming van het saldo baten en lasten over 2016
De bestemming van het saldo baten en lasten is als volgt:
Bedragen x € 1.000
2016

2015

Algemene Reserve

(85)

(952)

Bestemmingsreserve Toekomstige Donaties

649

322

–

137

(8)

11

556

(483)

Bestemmingsreserve Blockbusterfonds
Bestemmingsreserve Beurzen
Saldo

Het saldo baten en lasten van het boekjaar 2016 wordt conform bovenstaande detaillering verwerkt.
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Tel: +31 (0)30 284 98 00
Fax: +31 (0)30 284 99 61
info@bdo.nl
www.bdo.nl

BDO Audit & Assurance B.V.
Postbus 4053, 3502 HB Utrecht
Van Deventerlaan 101, 3528 AG Utrecht
Nederland

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de directie en de Raad van Toezicht van Stichting VSBfonds
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting VSBfonds te Utrecht gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
 Geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van het vermogen van Stichting VSBfonds op 31 december 2016 en van
het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor
de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven (RJ 640).
 Voldoet de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2016
in alle van materieel belang zijnde opzichten aan de eisen van financiële rechtmatigheid.
Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en
regelgeving opgenomen bepalingen.
De
1.
2.
3.

jaarrekening bestaat uit:
De balans per 31 december 2016.
De staat van baten en lasten over 2016.
De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting VSBfonds, zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
 Verslag Raad van Toezicht 2016.
 Verslag directie 2016.
 Algemene gegevens.
 Overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186.
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met RJ 640
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de
jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen
in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen.
Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de stichting.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid,
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons
oordeel.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
 Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.
 Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.
 Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
 Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet
langer kan handhaven.
 Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen.
 Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Utrecht, 20 april 2017
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,
w.g.
R.W.A. Eradus RA
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