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Jaarrekeningen 2011 en toelichting

InleIdIng
Jaarbeeld 2011, Van ‘Zelf denken samen leven’ naar 
‘Inspireren en Verbinden’, geeft u inzicht in de be-
langrijkste activiteiten en diensten van het Huma- 
nistisch Verbond en het Steunfonds Humanisme. In 
dit document leest u de jaarcijfers van het Huma- 
nistisch Verbond, van het Steunfonds Humanisme 
over 2011 en de samengevoegde jaarcijfers van 
Het Humanistisch Verbond, Het Steunfonds en van 
Vrienden van Humanistisch Verbond afdeling Haag-
landen. De jaarcijfers zijn voorzien van een toelich- 
ting. Voor de bestuursverslagen en de volledige 
jaarrekeningen verwijzen wij u naar de website. 

Graag maken we van de publicatie van deze jaarcijfers 
gebruik om al onze leden, donateurs, schenkers,  
erfstellers en andere relaties hartelijk te danken voor  
hun loyale steun!

HumanistiscH Verbond
Het Meerjarenprogramma Zelf denken, samen leven 2007-2012, 
vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering 2007, was 
leidraad voor het bestuursbeleid. Met vier centrale doelen: 
•	 	een	herkenbare	rol	van	de	humanistische	levensbeschou-

wing als een morele en zinvolle levensvisie in de publieke, 
maatschappelijk-politieke discussie: het publieke humanis- 
me;

•	 	het	in	beeld	brengen	en	op	eigentijdse	wijze	benutten	
van de rijke traditie aan humanistische inspiratiebronnen 
bij maatschappelijke en persoonlijke zingevingvragen: 
existentieel humanisme; 

•	 	versterking	van	het	draagvlak	voor	en	aanbod	van	huma- 
nistische diensten -  geestelijke begeleiding in de zorg,  
defensie en justitie, uitvaartbegeleiding, vormingsonder-
wijs en relatieviering - en het ontwikkelen van een 
inhoudelijk inspirerende relatie tussen de humanistische 
dienstverleners en het HV: gezonden en verbonden;

een groeiend aantal leden, grotere betrokkenheid van leden 
bij de verdieping en profilering van de humanistische levens- 
beschouwing en versterking van de samenwerkingsrelaties 
binnen en buiten de Humanistische Alliantie: van verbond 
naar netwerk.
Het meerjarenprogramma werd uitgevoerd door middel van 
jaarprogramma’s en -begrotingen. 

Het Hoofdbestuur
Het hoofdbestuur1 vergaderde zeven maal, in aanwezig-
heid van de directie. Op de agenda stond: 
•		De	evaluatie	van	het	Meerjarenprogramma Zelf denken 

samen leven 2007-2012;
•		De	notitie	‘HV-visie op zelfgekozen levensbeëindiging  

ouderen vanwege voltooid leven’;

•		Het Meerjarenbeleidsplan 2012-2017, ‘Inspireren en  
verbinden’;
•		Programma	65-jarig	jubileum	Humanistisch	Verbond;
•		De	richtlijnen	van	de	Werkgroep	Beheer	Financiën	 

Afdelingen;
•		Verlenging	van	het	CBF-Keurmerk;
•		Het	overleg	met	Staatssecretaris	van	Veiligheid	en	Justitie	

de heer Teeven over de gevolgen van de bezuinigingen 
op humanistisch geestelijke begeleiding. 
•		Het	overleg	met	de	Minister	van	Defensie	de	heer	Hillen	
over	de	gevolgen	van	de	bezuinigingen	voor	de	Dienst	
Geestelijke Verzorging en over een nieuw beleidskader 
waarin de verhouding tussen het ministerie en de wette- 
lijke vertegenwoordiger van de levensbeschouwing  
(de zendende instantie) wordt benoemd;
•		Acties	gericht	op	de	Tweede	Kamer	tegen	de	inkrimping	
van	de	formatie	van	humanistisch	raadslieden	bij	Justitie;		
•		De	herziening	van	de	beroepscode	en	de	benoemings- 

procedure voor humanistisch geestelijk begeleiders;
•		Strategisch	inhoudelijk	beleid	gericht	op	de	vernieuwing	
van	de	HGB-zorg;
•		De	inhoudelijke	benoemingen	van	humanistisch	geeste- 

lijk begeleiders en bestuursbenoemingen van een aantal  
organisaties	zoals	Stichting	Steunfonds	Humanisme,	
Stichting	Humanistische	Uitvaartbegeleiding,	Raad	van	
Toezicht	Hivos,	Stichting	HVO	en	Stichting	Even	Anders	 
en die van de leden van de bevoegdheidscommissie.

Bestuurlijk	overleg	vond	plaats	met	
•		het	Steunfonds	Humanisme	over	de	jaarrekeningen	HV/
Steunfonds	en	over	de	Meerjarenraming	HV/Steunfonds	
2012-2017 
•		de	Stichtingen	Humanistisch	Vormingsonderwijs	(HVO)	

over de ontwikkelingen binnen HVO, waaronder de 
voortgang van de landelijke financiering van het HVO; 
•		de	Stichting	Universiteit	voor	Humanistiek	(UvH)	over	het	
nieuwe	strategische	plan	van	de	UvH,	de	omvangrijke	
reorganisatie	binnen	de	UvH	en	over	het	nieuwe	Meer-
jarenbeleidsplan ‘Inspireren en verbinden’ van het HV 

ledenactIes
In mei en november vonden ledenacties plaats met de  
vraag	om	een	(extra)	donatie.	Het	werven	van	notariële	
schenkingen was onderdeel van deze acties. 
Onderwerp van de voorjaarsactie was de humanistisch 
geestelijke begeleiding met een opbrengst van ruim  
€	45.000.	
De	najaarsactie	had	als	onderwerp	een	humaan	vreemdelin-
genbeleid en bracht € 47.000 op.  
De	totale	opbrengst	(€	92.299)	was	hoger	dan	in	voorgaande	
jaren.	De	oorzaak	daarvan	ligt	in	de	stijging	van	het	aantal	
leden en de keuze van de thema’s. 

1  Het bestuurslidmaatschap van het Humanistisch Verbond is onbezoldigd. Het Humanistisch Verbond kent wel een declaratieregeling voor onder meer reis- en 
telefoonkosten. Overeenkomstig de Code Goed Bestuur is de zittingstermijn van de bestuursleden sinds 2009 vier jaar, met één mogelijke herbenoeming. Voor de 
zittende bestuursleden geldt een overgangsregeling.

http://www.humanistischverbond.nl/doc/jaarbeeld2011.pdf
http://www.humanistischverbond.nl/over_ons/cbfkeurmerk
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Humanistisch Verbond en steunfonds Humanisme

ledenwervIng
In 2011 werd de wervingscampagne “Geloof u ook meer in het 
leven vóór de dood?”	voortgezet.	De	campagne	bestond	uit	
advertenties en een radiospot. 
De	campagne	resulteerde	in	2011	in	984	nieuwe	leden	Ten	
opzichte van 31 december 2010 is het aantal betalende 
leden	gestegen	met	186.	Het	totaal	aantal	betalende	leden	
per	31	december	is	11.500;	inclusief	medeleden	is	het	aantal	
per 31 december 2011 13.022.  

Het HumanIstIscH verbond fInancIeel
De	Vereniging	Humanistisch	Verbond	sloot	het	boekjaar	2011	
af	met	een	positief	resultaat	ad	€	87.863.	De	jaarcijfers	van	de	
Vereniging van het Humanistisch Verbond, bestaan uit die 
van Humanistisch Verbond landelijk en die van Humanistisch 
Verbond afdelingen.
•	 	Humanistisch	Verbond	landelijk	sloot	2011	af	met	een	

positief	resultaat	van	€	107.871	
•	 	Humanistisch	Verbond	afdelingen	sloot	2011	af	met	een	

negatief	resultaat	van	€	20.008	

Het positieve resultaat werd bepaald door hogere baten uit 
contributies, ledenacties, schenkingen en een subsidie voor 
het	project	De	Dialoog.	

Aan lasten	is	€	45.214	meer	uitgegeven	dan	begroot.	
Meerkosten zijn onder meer gemaakt voor:
•	 	inhuur	externe	deskundigen	en	tijdelijke	krachten
•	 	opleidingskosten		
•	 	kosten	financiële	administratie
•	 	advieskosten

De	hogere	baten	en	kosten	worden	toegelicht	in	de	volledige 
jaarrekening.

bestedIng mIddelen HumanIstIscH  
verbond
•	 	In	verhouding	tot	de	totale	baten	(inkomsten)	werd	

79,82%	besteed	aan	de	doelstellingen.	
•	 	In	verhouding	tot	de	totale	lasten	(uitgaven)	werd	83,25%	

besteed aan de doelstellingen.
•	 	In	verhouding	tot	de	totale	baten	‘eigen	fondswerving’	

werd	15,34%	besteed	aan	kosten	‘eigen	fondswerving’.	
•	 	In	verhouding	tot	de	totale	lasten	werd	9,07%	besteed	aan	

de kosten voor beheer en    administratie.

steunfonds Humanisme 
De	werkzaamheden	van	het	Steunfonds	bestaan	uit:
•	 	Informatievoorziening	over	en	werving	van	nalatenschap-

pen	via	de	dienst	Executeur	(ET-schap).

Inkomsten 2011 2010 Inkomsten 2011 2010
Baten	uit	fondsenwerving €	 1.022.481 €	 900.512 Baten	uit	fondsenwerving €	 749.398 €	 1791.513
Baten	uit	acties	derden	
(Bijdrage	Steunfonds)

€	 979.723 €	 967.718 Baten	uit	beleggingen € 47.170 €	 486.606

Subsidies €	 115.522 €	 92.704
Overige baten €	 13.367 €	 11.084

Totaal inkomsten € 2.131.093 € 1.972.018 Totaal inkomsten € 796.568 €  2.278.119

uItgaven 2011 2010 uItgaven 2011 2010
Kosten	doelstelling €	 1.700.977 €	 1.517.177 Kosten	doelstelling €	 1.357.316 € 1.244.373
Kosten	fondsenwerving €	 156.868 €	 245.627 Kosten	fondsenwerving	 €	 105.345 €	 125.566

Kosten	beleggingen €	 34.046 €	 34.392
Kosten	beheer	en	 
administratie

€	 185.386 €	 120.564 Kosten	beheer	en	 
administratie

€	 13.503 €	 42.419

ToTaal uiTgaven € 2.043.231 € 1.883.368 ToTaal uiTgaven € 1.510.210 € 1.446.750
ReSulTaaT € 87.863 € 88.650 ReSulTaaT - € 713.642 € 831.369

staat Van baten en Lasten  
HumanistiscH Verbond

staat Van baten en Lasten  
steunfonds Humanisme

Voor inzicht in de realisatie ten opzichte van de begroting 
verwijzen wij u graag naar de Jaarrekening	2011	Vereniging	
Humanistisch Verbond.

Voor inzicht in de realisatie ten opzichte van de begroting 
verwijzen wij u graag naar de Jaarrekening	2011	Stichting	
Steunfonds	Humanisme.

http://www.humanistischverbond.nl/doc/HumanistischVerbond_Gewaarmerkte_Jaarrekening2011.pdf
http://www.humanistischverbond.nl/doc/HumanistischVerbond_Gewaarmerkte_Jaarrekening2011.pdf
http://www.humanistischverbond.nl/doc/HumanistischVerbond_Gewaarmerkte_Jaarrekening2011.pdf
http://www.humanistischverbond.nl/doc/HumanistischVerbond_Gewaarmerkte_Jaarrekening2011.pdf
http://www.humanistischverbond.nl/doc/SteunfondsHumanisme_Gewaarmerkte_Jaarrekening2011.pdf
http://www.humanistischverbond.nl/doc/SteunfondsHumanisme_Gewaarmerkte_Jaarrekening2011.pdf


•	 	Juridische	en	fiscale	afhandeling	van	nalatenschappen.	
•	 	Uitvoering	ET-schap.
•	 	Beheer	van	notariële	schenkingsakten.

De	werving	van	nalatenschappen	en	executeurschappen	
gebeurt	middels	advertenties,	de	brochure	‘Bijdragen	aan	
een traditie van menswaardigheid’, huisbezoeken en via de 
website. 

In	2011	hebben	496	mensen	informatie	opgevraagd	over	de	
mogelijkheid	om	het	Steunfonds	te	benoemen	tot	executeur	
in	hun	nalatenschap.	Dit	heeft	geresulteerd	in	59	nieuwe	
erfstellers.
Per	31	december	2011	telde	het	bestand	493	erfstellers	te- 
genover	501	in	2010.	De	daling	in	het	aantal	erfstellers	is	het	
resultaat van een actualisering van het bestand die in 2011 
heeft plaatsgevonden.

Voorts	zijn	er	in	totaal	75	nalatenschappen	in	behandeling	
geweest, waarvan er 20 nieuw in behandeling zijn genomen, 
34 nalatenschappen doorlopen vanuit voorgaande jaren en 
21 zaken zijn afgehandeld. Het hoge aantal afgehandelde 
zaken (21 in 2011 tegenover 7 in 2010) is het resultaat van 
een verbeterd volgsysteem dat in 2011 werd ingevoerd.

Het steunfondsbestuur
Het	Steunfondsbestuur2 vergaderde in 2011 drie keer in 
aanwezigheid van de directie van het Humanistisch  
Verbond.	De	belangrijkste	onderwerpen	waren:	
•		advertentiebeleid	werving	ET-schappen;
•		opbrengsten	nalatenschappen,	notariële	schenkingsakten;
•		opbrengsten	en	beheer	beleggingen;
•		duurzaam	beleggen;
•		rentepercentage	vermogen	afdelingen	Humanistisch	

Verbond;
•		juridische	en	organisatorische	samenhang		tussen	 
Steunfonds/Humanistisch	Verbond.

Het steunfonds HumanIsme fInancIeel
Het	Steunfonds	sloot	2011	af	met	een	negatief	exploitatie- 
resultaat	ad	€	713.642.	Begroot	was	een	negatief	resultaat	
van	€	573.885.	
Dit	negatieve	resultaat	werd	voornamelijk	veroorzaakt	door	
de lagere inkomsten uit nalatenschappen en de negatieve 
ongerealiseerde	waardeverandering	van	de	effecten.	De	
inkomsten	uit	nalatenschappen	waren	€	635.938	gerealiseerd	
tegenover € 700.000 begroot Nalatenschappen zijn omgeven 
met een grote onzekerheid en deze inkomsten zijn derhalve 
moeilijk te begroten.  
Het	beleggingsresultaat	was	€	95.830	lager	dan	begroot.	
Ongerealiseerde waardeveranderingen zijn niet te begroten.

vermogens- en beleggIngsbeleId 
Het	Steunfonds	draagt	jaarlijks	een	deel	van	de	inkomsten	af	
aan de Vereniging Humanistisch Verbond ten behoeve van 
de exploitatie. In 2011 was deze structurele bijdrage 
€	950.000	plus	een	incidentele	bijdrage	van	€	29.723	voor	
de	viering	van	het	65-jarig	bestaan	van	het	Humanistisch	
Verbond.

Een	eventueel	surplus	aan	inkomsten	wordt	belegd	in	
obligaties	en	aandelen	om	de	financiële	continuïteit	van	het	
Verbond ook op langere termijn te borgen. Het beheer van 
de	beleggingsportefeuille	is	uitbesteed	aan	Schretlen	en	Co.	
Gezien	de	doelstelling	van	het	Steunfonds	en	het	Humanis-
tisch Verbond is het risicoprofiel van de beleggingen ‘neu-
traal/enige	risicobereidheid’.	
De	bank	acteerde	in	2011	op	basis	van	een	mandaat	om	 
wijzigingen aan te brengen in de portefeuille binnen de 
marge	van	70%	vastrentende	waarden	(obligaties;	minimum	
60%;	maximum	80%)	en	30%	aandelen	(minimum	20	%,	
maximum	40%).	

bestedIng mIddelen steunfonds  
HumanIsme
•	 	In	relatie	tot	de	totale	baten	werd	170%	besteed	aan	 

doelstellingen.
•	 	In	relatie	tot	de	totale	lasten	werd	90%	aan	de	 

doelstellingen.
•	 	Van	de	totale	baten	eigen	fondswerving	werd	14%	 

besteed aan kosten eigen fondswerving. 
•	 	Van	de	totale	lasten	werd	0,89%	besteed	aan	kosten	 

beheer en administratie.

samengeVoegd 
Het boekjaar 2011 werd afgesloten met een negatief  
resultaat	van	€		655.675.	Begroot	was	een	negatief	resultaat	
van	€	712.456.

baten
De	inkomsten	in	2011	waren	iets	hoger	dan	begroot,	te	
weten	€	26.493.	De	inkomsten	uit	fondsenwerving	en	
subsidies waren aanzienlijk hoger dan begroot, maar daar 
tegenover stond een ton lagere baten uit beleggingen. 

lasten
De	gerealiseerde	uitgaven	in	2011	waren	lager	dan	begroot,	
te	weten	€	30.289.
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Humanistisch Verbond en steunfonds Humanisme
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bestedIng mIddelen
Uitgangspunt	voor	de	besteding	van	de	beschikbare	 
middelen zijn: 
•	 	een	maximale	besteding	ten	gunste	van	de	doelstelling;
•	 	het	percentage	middelen	besteed	aan	de	eigen	fonds- 

werving bedraagt geconsolideerd Humanistisch Verbond 
en	Steunfonds	Humanisme	maximaal	25%	(CBF-norm).

De	totale	bestedingen	aan	de	doelstellingen	in	relatie	tot	de	
totale	lasten	waren	in	2011	80,34%.
De	kosten	voor	fondsenwerving	in	relatie	tot	de	totale	baten	
waren	16,53	%.	Dit	is	ruim	onder	de	CBF-norm.	

In 2011 zag de verhouding van de totale bestedingen er als 
volgt uit: 

•	 	De	totale	bestedingen	aan	de	doelstellingen	in	relatie	tot	
de	totale	baten	waren	in	2011	108,22%.

•	 	De	totale	bestedingen	aan	de	doelstelling	in	relatie	met	de	
totale	lasten	waren	80,34%.

•	 	De	kosten	voor	fondsenwerving	in	relatie	tot	de	totale	
baten	waren	16,53	%.	Dit	is	ruim	onder	de	CBF	norm.	

•	 	De	bestedingen	voor	beheer	en	administratie	in	relatie	tot	
de	totale	lasten	waren	7,14%	

Postadres:
Postbus 75490
1070 aL amsterdam

Humanistisch Verbond / steunfonds Humanisme

bezoekadres:
Weteringschans 259
1017 XJ amsterdam
tel: +31 (0)20  521 90 00
fax: +31 (0)20 521 90 80
email: info@humanistischverbond.nl
www.humanistischverbond.nl

Humanistisch Verbond en steunfonds Humanisme

realisatie 2011 begroting 2011 realisatie 2010
Inkomsten:
Baten	uit	fondsenwerving €	1.720.925 €	1.661.457 €	2.639.400
Subsidies €	115.522 €	50.000 €	92.704
Rente	en	baten	uit	beleggingen €	52.512 €	151.009 €	489.678
totaal inkomsten € 1.888.959 € 1.862.466 € 3.221.782

uItgaven:
Besteed	aan	doelstellingen €	2.044.325 €	1.989.934 €	1.764.860

Werving baten:
Kosten	eigen	fondsenwerving €	284.448 €	381.955 € 373.074
Kosten	van	beleggingen €	34.046 € 32.000 €	34.392

beheer en administratie:
Kosten	beheer	en	administratie €	181.814 € 171.033 €	160.538
totaal uitgaven € 2.544.633 € 2.574.922 € 2.332.864

resuLtaat - € 655.675 - € 712.456 € 888.918

staat Van baten en Lasten samengeVoegd

Een	overzicht	van	de	bestedingspercentages	van	de	middelen	voor	doelstelling,	fondsenwerving	en	beheer	en	administratie	
worden nader toegelicht in de Samengevoegde	Jaarrekening. 

http://www.humanistischverbond.nl/doc/Samengevoegde_Gewaarmerkte_Jaarrekening2011.pdf

