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Jaarrekening 2010 en toelichting

HumanistiscH Verbond  
Zoals u in het Jaarbeeld 2010 Voor een verdiepend,  
persoonlijk en maatschappelijk humanisme heeft kunnen  
lezen, werkte het Humanistisch Verbond in 2010 aan het 
vierde jaar van het Meerjarenprogramma Zelf denken samen 
leven. Dit programma is vastgesteld op de Algemene  
Ledenvergadering 2007, loopt tot en met 2011 en is leidraad 
voor het bestuur en het landelijk bureau. Hierin staan vier 
doelen geformuleerd, die jaarlijks uitgewerkt worden in een 
werkprogramma en begroting. In het paars vindt u de centrale 
doelstelling, in het oranje de speerpunten van 2010:
 
• •  een herkenbare rol van de humanistische levensbeschouwing 

als een morele en zinvolle levensvisie in de publieke, maat-
schappelijk-politieke discussie: het publieke humanisme.

Het verder ontwikkelen en uitdragen van onze visie op  
de rol van levensbeschouwing en religie in de samen- 
leving en op mensenrechten en individuele vrijheids- 
rechten. In 2010 resulteerde dat kortweg in aandacht voor 
humanisme en wetenschap, de humanistische meetlat, 
de politieke brochure en visie op humanisme en privacy. 
Voor ons pleidooi voor een humaan vreemdelingenbeleid, 
verscheen de brochure Onuitzetbaar. Voor het debat over 
een waardig levenseinde bij dementie werden vijf debat-
ten georganiseerd en is geïnvesteerd in de discussie over 
‘voltooid leven’. Tot slot heeft het Verbond als partner in  
de Dialoog meegewerkt aan de documentaire Help! een 
homo in de klas.

•  het in beeld brengen en op eigentijdse wijze benutten 
van de rijke traditie aan humanistische inspiratiebronnen 
bij maatschappelijke en persoonlijke zingevingvragen: 
existentieel humanisme. De nadruk hierbij ligt op het 
informeren van (potentiële) leden over de betekenis van  
de humanistische levensbeschouwing voor het ontwikkelen 
van een persoonlijk en maatschappelijk humanisme.

In 2010 investeerde het Verbond in de Humanistische Canon 
op www.humanistischecanon.nl en verscheen de folder  
Eigentijds humanisme. daarnaast werd de cursus Levens- 
kunst opgezet en werden er  voorbereidingen getroffen 
voor het organiseren van een humanistische filmavond. 

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

In 2010 vierde het Verbond met de humanistisch geeste- 
lijk begeleiders in de zorg hun 60-jarig bestaan en  
ontwikkelde tegelijkertijd een strategie voor vernieuwing,  
verbreding en professionalisering van humanistisch 
geestelijke begeleiding (met name in de zorg).  
De Learning Communities die in 2009 werden ontwikkeld 
werden verder uitgevoerd en via cliëntenraden is een 
breed publiek gewezen op (humanistisch) geestelijke 
verzorging. Daarnaast investeerde het Verbond opnieuw 
in het Expertisenetwerk Levensvragen en ouderen.

•  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.

In 2010 is de campagne Gelooft u ook meer in het leven 
vóór de dood? uitgebreid met radiospots. Daaraan heb-
ben Alexander Pechtold, Nelleke Noordervliet, Erwin 
Olaf, Hanneke Groenteman, Bas Haring en Karin Spaink 
meegedaan. Naast advertenties in diverse media leverden 
de radiospots 1024 nieuwe leden op. Op 31 december 
2010 telt de vereniging 12.905 leden, 40 afdelingen en 2 
locale ledeninitiatieven.
Daarnaast is geïnvesteerd in het verenigen van de  
leden op basis van inhoud in plaats van locatie en in de 
gezamenlijke voorbereiding van een nieuw Meerjaren-
programma. Voor het actief raadplegen van de achterban 
over wensen, behoeften en standpunten is een digitaal 
ledenpanel ontwikkeld. Voor het ondersteunen van 
actieve leden werden twee cursussen over communicatie 
gegeven.

Een uitgebreid overzicht van doelstellingen en resultaten 
vindt u in Jaarbeeld 2010 Voor een verdiepend persoonlijk en 
maatschappelijk humanisme.

Het Bestuur van Het HumanistiscH  
verBond1

Het hoofdbestuur vergaderde in 2010 zeven maal in  
aanwezigheid van de directie over:
•  het ondersteunen van het burgerinitiatief ‘Uit vrije wil’  

en het inhoudelijke voorstel voor een standpunt over 
euthanasie bij ‘voltooid leven’;

•  het instellen van de commissie Herziening Beroepscode 
en Benoemingsprocedure;

•  het ontwikkelen van een lobbystrategie vanwege de 
dreigende korting op de formatie van humanistisch 
raadswerk in justitiële inrichtingen, op grond van een 
behoeftepeiling onder gedetineerden; 

1  Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. Het Humanistisch Verbond kent wel een declaratieregeling voor onder meer reis- en telefoonkosten. Overeenkomstig de 
Code Goed Bestuur werd met ingang van november 2009 de zittingstermijn van bestuursleden aangepast. Bestuursleden hebben een zittingstermijn van vier jaar en 
kunnen maximaal één keer worden herbenoemd. Voor zittende bestuursleden geldt een overgangsregeling.

http://www.humanistischecanon.nl
http://www.humanistischverbond.nl/doc/hv_nieuwsbrief/jaarcijfershvstf.pdf
http://www.humanistischverbond.nl/doc/hv_nieuwsbrief/jaarcijfershvstf.pdf
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Humanistisch Verbond en steunfonds financieel

•
  de toekomst van de vereniging en de vereenvoudiging en 
het beheer van de financiën van de vereniging;
•  het beleidsplan “Strategie HGV-Z 2010-2016, voor de 

noodzakelijke vernieuwing van de geestelijke verzorging 
in de zorgsector;

•  het conceptmeerjarenplan van de Humanistische  
Alliantie;

•  het jaarprogramma 2010, het jaarverslag 2009,  
de jaarrekening 2009 en de begroting 2011; 

•  benoemingen van geestelijk verzorgers en bestuurs-
voordrachten voor Stichting HVO, Stichting HVO Primair, 
Raad van Toezicht Hivos, Stichting Humanistische Uitvaart-
begeleiding en Stichting Vrienden van HV Haaglanden.

Bestuursoverleg vond plaats met:
 -  omroep HUMAN over samenwerking met de VPRO;
 -  de Raad van Toezicht en het College van Bestuur  

van de Universiteit voor Humanistiek.

sticHting HumanistiscHe uitvaart- 
Begeleiding
Met de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding (HUB) 
werd in 2010 een nieuwe overeenkomst getekend. Volgens 
deze overeenkomst is met ingang van 2010 een medewerker 
in dienst bij het HV die is gedetacheerd bij en gefinancierd 
wordt door de Stichting HUB. 

steunfonds Humanisme
Het Steunfonds Humanisme werft en beheert gelden ten 
gunste van het Humanistisch Verbond. De werkzaamheden 
van het Steunfonds bestaan uit:
•  Informeren over en werven van nalatenschappen
•  Informeren over de dienst Executeur
•  Juridische en fiscale afhandeling van nalatenschappen
•  Uitvoering executeurschap
•  Werving en beheer notariële schenkingen

De werving van nalatenschappen en executeurschappen 
vindt plaats op basis van advertenties, de brochure Bijdragen  
aan een traditie van menswaardigheid, huisbezoeken en 
via de website. Het werven van extra donaties en notariële 
schenkingen gebeurt via direct mailacties onder de leden,  
op gezamenlijke titel van Steunfonds en Verbond. 
De brochure werd middels de advertentie 494 maal aan-
gevraagd en dat leidde tot 73 aanvragen voor een eerste 
bezoek.
Per 31 december 2010 telde het bestand 501 erfstellers. In 
2009 waren dat er 473.

In mei en november vonden twee ledenacties plaats 
voor een extra donatie. De opbrengst van de acties was 
€ 77. 978. Het Humanistisch Verbond en het Steunfonds 
Humanisme danken onze begunstigers!

Het steunfondsBestuur
Het bestuur vergaderde in 2010 vier keer. Alle  
keren in aanwezigheid van de directeur en één  
keer in aanwezigheid van de penningmeester  
van het Humanistisch Verbond. 
De belangrijkste onderwerpen waren: 
•  advertentiebeleid werving ET-schappen;
•  opbrengsten nalatenschappen, notariële  

schenkingsakten, voor- en najaarsactie;
•  opbrengsten en beheer beleggingen;
•  duurzaam beleggen;
•  rentepercentage vermogen van de afdelingen 

van het Humanistisch Verbond.

Besteding middelen
Overeenkomstig de CBF-richtlijnen zijn de kosten toe- 
gerekend naar ‘doelstelling’, ‘eigen fondsenwerving’ en 
‘beheer en administratie’. De grondslag voor deze toereke- 
ning wordt toegelicht op pagina 13 van de Jaarrekening 
2010 Vereniging Humanistisch Verbond. En op pagina 9 van 
de Jaarrekening 2010 Stichting Steunfonds Humanisme

Voor inzicht in de realisatie ten opzichte van de begroting  
verwijzen wij u graag naar de volledige:
Jaarrekening 2010 Vereniging Humanistisch Verbond
Jaarrekening 2010 Stichting Steunfonds Humanisme

De geconsolideerde Jaarrekening Humanistisch Verbond en 
Steunfonds verschijnt in augustus op de website.

Het HumanistiscH verBond financieel
Het Humanistisch Verbond sloot het boekjaar 2010 af met 
een positief resultaat ad € 88.651 tegenover een begroot 
negatief resultaat van € 48.560,-.
Het positieve resultaat werd bepaald door hogere baten  
uit contributies, donaties, schenkingen en een hoger uit-
gevallen subsidie voor het project De Dialoog. In totaal  
waren de baten € 181.531,- hoger dan begroot  
(zie toelichting Jaarrekening pagina 19).

Aan lasten is € 44.320 meer uitgegeven dan begroot. 
Meerkosten zijn onder meer gemaakt voor:
• personeelskosten
• huisvestingskosten afdelingen  
• organisatiekosten
Deze hogere kosten worden toegelicht in de volledige  
jaarrekening.

De jaarcijfers van het Humanistisch Verbond, bestaan uit die 
van Humanistisch Verbond landelijk en die van Humanistisch 
Verbond afdelingen.
Humanistisch Verbond landelijk sloot 2010 af met een  

http://www.humanistischverbond.nl/doc/jaarrekeninghv2010.pdf
http://www.humanistischverbond.nl/doc/jaarrekeningsf2010.pdf


positief resultaat van € 177.829,- tegenover een begroot 
resultaat van € 38.499,-.
Humanistisch Verbond afdelingen sloot 2010 af met een 
negatief resultaat van € 89.178,-, tegenover een begroot 
negatief resultaat van € 87.059,-. De negatieve resultaten 
van de afdelingen zijn het gevolg van de beleidsbeslissing 
reserves aan te wenden voor activiteiten.

Besteding HumanistiscH verBond 
Op grond van de aanpassingen van de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving RJ 650 is naast de verhouding bestedin-
gen aan doelstellingen ten opzichte van de totale baten ook 
de verhouding bestedingen aan doelstellingen ten opzichte 
van de totale lasten berekend:

-  In verhouding tot de totale baten werd 78,99 % besteed aan 
de doelstellingen. 

-  In verhouding tot de totale lasten werd 80,57% besteed aan 
de doelstellingen.

-  In verhouding tot de totale baten ‘eigen fondswerving’ werd 
27,83% besteed aan kosten ‘eigen fondswerving’. 

- In verhouding tot de totale lasten werd 6,47% besteed aan 
de kosten voor beheer en administratie. 

In 2010 is gestart met een tijdregistratiesysteem. Met ingang 
van 2011 zal de kostentoerekening op basis van deze  tijd- 
registratie plaatsvinden.

Het steunfonds financieel
Het Steunfonds sloot 2010 af met een positief exploitatie- 
resultaat ad € 831.369,-. Begroot was een  negatief resultaat 
ad € 545.823,-. 
Het positieve resultaat ten opzichte van de begroting werd 
veroorzaakt door aanzienlijk hogere baten uit eigen fonds- 
werving en  uit opbrengsten beleggingen. De inkomsten uit 
nalatenschappen vielen hoger uit: € 1.685.150,- gerealiseerd 
tegenover € 700.000 begroot. Het beleggingsresultaat was  
€ 343.606,- hoger dan begroot.
Nalatenschappen zijn omgeven met een grote onzekerheid 
en deze inkomsten zijn derhalve moeilijk te begroten.

Besteding steunfonds Humanisme
In relatie tot de totale baten werd 54 % besteed aan doel- 
stellingen. Deze verhouding was begroot op 135% (zie 
toelichting pagina 15). De discrepantie wordt veroorzaakt 
door het feit dat de moeilijk in te schatten baten in 2010 
veel hoger waren dan begroot, terwijl de bestedingen lager 
uitvielen dan begroot. 
De verhouding tussen de totale bestedingen aan de  
doelstellingen in relatie tot de totale lasten was 86%,  
overeenkomstig de begroting. 

-  Van de totale baten eigen fondswerving werd  7 % besteed 
aan kosten eigen fondswerving. 

-  Van de totale lasten werd 2,88% besteed aan kosten beheer 
en administratie.  

inkomsten 2010 2009 inkomsten 2010 2009
Baten uit fondsenwerving € 900.512 € 702.680 Baten uit fondsenwerving € 1.791.513 € 1.351.562
Baten uit acties derden 
(Bijdrage Steunfonds)

€ 967.718 € 831.367 Baten uit beleggingen € 486.606 € 789.992

Subsidies € 92.704 € 87.253
Overige baten € 11.084 € 7.348

Totaal inkomsten € 1.972.018 € 1.628.648 Totaal inkomsten € 2.278.119 €  2.141.554

uitgaven 2010 2009 uitgaven 2010 2009
Kosten doelstelling € 1.517.177 € 1.435.497 Kosten doelstelling € 1.244.373 € 1.062.960
Kosten fondsenwerving € 245.627 € 198.965 Kosten fondsenwerving € 125.566 € 105.114

Kosten beleggingen € 34.392 € 29.919
Kosten beheer en  
administratie

€ 120.564 € 111.182 Kosten beheer en  
administratie

€ 42.419 € 35.509

ToTaal uiTgaven € 1.883.368 € 1.745.644 ToTaal uiTgaven € 1.446.750 € 1.233.502
ReSulTaaT € 88.650 -€ 116.996 ReSulTaaT € 831.369 € 908.052
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staat Van baten en Lasten  
HumanistiscH Verbond

staat Van baten en Lasten  
steunfonds Humanisme
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vermogens- en BeleggingsBeleid 
Een deel van de inkomsten draagt het Steunfonds jaarlijks  
af aan het landelijk bureau van het Humanistisch Verbond 
ten behoeve van de begroting. In 2010 was deze bijdrage   
€ 950.000 plus een incidentele bijdrage ten behoeve van de 
overdracht van de Verbonds-archieven van het Humanistisch 
Archief naar het Utrechts Stadsarchief ( € 17.718).
Een ander deel van de inkomsten wordt gespaard en belegd 
in obligaties en aandelen. Het beheer van de beleggings- 
portefeuille is uitbesteed aan Schretlen en Co. Gezien de 
doelstelling van het Verbond en het Steunfonds is het  
risicoprofiel van de beleggingen ‘gematigd defensief’. 
De bank acteerde in 2010 op basis van een mandaat om bin-
nen de marge van 60% vastrentende waarden (obligaties), 
30% aandelen en 10% alternatieve beleggingen, wijzigin-
gen aan te brengen in de portefeuille. Overeenkomstig de 
afspraak vinden verschuivingen in de beleggingsportefeuille 
plaats ten gunste van duurzame en ethische fondsen.  
Wijzigingen in de portefeuille worden altijd vooraf voor- 
gelegd aan de penningmeester en vervolgens goedgekeurd 
door het bestuur van het Steunfonds. 
In september en december 2010 vond  een  bespreking 
plaats met de accounthouder van Schretlen over de  
prestaties van de portefeuille.  
In de septemberbespreking werd besloten de alternatieve 
beleggingen tot 0% af te bouwen ten gunste van vast- 
rentende waarden op het moment dat de verkoop een  
gunstig resultaat oplevert.
Eveneens werd besloten het rentepercentage te verhogen 
dat het Steunfonds betaalt aan afdelingen van het Verbond 
die hun vermogen hebben ondergebracht bij het Steun-
fonds. De rente werd verhoogd van 1,5% (0,5% + 1%) naar 
3,09 % (2,09% + 1%) om te voorkomen dat afdelingen hun 
vermogen onderbrengen bij een andere bank. 

Jaarrekeningen van verBond en  
steunfonds geconsolideerd
De uitgangspunten voor de besteding van middelen zijn 
in 2010 gerealiseerd.
Geconsolideerd is:
•  54.80 % besteed aan doelstelling;
•  14.13 % besteed aan fondswerving;
•  6.88 % besteed aan beheer en administratie.
Ten slotte is met name het percentage besteed aan fonds- 
werving zeer verheugend omdat de CBF-norm 25% is. Een 
percentage waar het Humanistisch Verbond en het Steun-
fonds Humanisme gezamenlijk ver onder blijven.

Het HumanistiscH verBond stelt  
zicH ten doel:
1.  Allen te verenigen die instemmen met het humanistisch 

beginsel; dat wil zeggen met menselijke vermogens het 
leven en de wereld trachten te begrijpen;  waarbij wezen-
lijk voor de mens wordt geacht zijn vermogen tot onder- 
scheidend oordelen waarvoor niets of niemand buiten 
hem verantwoordelijk kan worden gesteld. Daarbij is 
ook het nemen van verantwoordelijkheid voor zijn/haar 
omgeving van essentieel belang. Steekwoorden zijn hierbij 
zelfbeschikking, gelijke behandeling en verdraagzaam-
heid; keuzevrijheid speelt daarin een centrale rol. 

2.  Een centrum te zijn voor verdieping, verspreiding en  
verdediging van de humanistische levensovertuiging. 

3.  Activiteiten te ontwikkelen of deel te nemen aan activ-
iteiten van anderen welke bijdrage aan het ontstaan van 
een samenleving van mensen die zich van hun verant-
woordelijkheid voor zichzelf, hun medemens, de natuur  
en de samenleving bewust zijn. 

Humanistisch Verbond / 
steunfonds Humanisme

Postadres:
Postbus 75490
1070 aL amsterdam

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

samengevoegd 
resultaat

2010 2009
€   920.019 €   791.056


