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2 Inleiding
Met genoegen biedt het Scouting Nederland Fonds hierbij het bestuursverslag en het jaarverslag over
2018 aan, dat in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 voor kleine
organisaties (RJK C1) 'Kleine organisaties zonder winststreven' is opgesteld, waarbij het bieden van
transparantie gewaarborgd is.
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3 Doelstelling (statutair) van het Scouting Nederland Fonds
De Stichting Scouting Nederland Fonds heeft geen winstdoelstelling en stelt zich ten doel het
Scoutingspel in Nederland in de ruimste zin van het woord te bevorderen en ondersteunen.
Het Scouting Nederland Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Meer informatie
hierover is te vinden op https://www.scouting.nl/over-scouting/steun-scouting/anbi-informatie.
Deze doelstelling krijgt vorm in een tweetal statutaire functies:
1. Aanwending van het vermogen: het Scouting Nederland Fonds ondersteunt actief de
meerjarenbeleidsdoelstellingen van de Vereniging Scouting Nederland. Zo wordt bijgedragen
aan landelijke projecten met een sleutelfunctie, zoals de ontwikkeling van nieuwe
spelmaterialen, het voor de continuïteit van Scouting Nederland belangrijke programma
Groepsontwikkeling en de ontwikkeling van een nieuw landelijk Scoutingkampeerterrein in
Zeewolde. Groepen en regio's is een apart fonds, gevormd door donateurs en de jaarlijkse
opbrengsten van de Nationale Scoutingloterij. Groepen en regio’s kunnen individueel een
aanvraag indienen voor vernieuwende projecten, bij calamiteiten en voor nieuw- of verbouw
van Scoutinggebouwen en wachtschepen. Ook heeft Scouting een internationale dimensie,
daarom heeft het fonds ook aandacht voor internationale samenwerking, ontwikkeling en
uitwisseling.
2. Aanhouden van weerstandsvermogen voor Scouting Nederland: het Scouting Nederland
Fonds beheert verder een weerstandsvermogen om (financiële) calamiteiten, onvoorziene of
onverwachte gebeurtenissen binnen de Vereniging Scouting Nederland op te kunnen vangen.
Het beschikbare weerstandsvermogen bedraagt per 31 december 2018 € 3.795.727 en wordt
– om de waarde in stand te houden – jaarlijks geïndexeerd met de consumentenprijsindex
De statutaire doelstelling is in het verslagjaar niet gewijzigd.
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4 Samenstelling bestuur per 31 december 2018
De Stichting Scouting Nederland Fonds is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
41189958. Het bestuur van het Scouting Nederland Fonds bestaat volledig uit vrijwilligers die deze
functie onbezoldigd uitoefenen. Voor bestuursleden gelden voor de gemaakte onkosten de reguliere
declaratierichtlijnen. Het bestuur vergadert minimaal tweemaal per jaar.
Het bestuur van het Scouting Nederland Fonds is per 31 december 2018 als volgt samengesteld,
zoals bekend bij Kamer van Koophandel:
D.J. (Jaap) Boot

Voorzitter

W.S. (Wieteke) Koorn

Vicevoorzitter

A.P.C.M. (Nic) van Holstein

Secretaris/penningmeester

W. (Wouter) Zilverberg

Lid

W. (Wendy) Beenakker

Lid

P. (Philip) Komen

Lid

A.G. (Arwen) van der Leeuw

Lid

L.J.M.W. (Laura) Neijenhuis

Lid

M.R. (Thijs) Jansen

Lid
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5 Wat heeft het Scouting Nederland Fonds in 2018 gedaan?
Algemeen
In 2018 heeft het fonds opnieuw een grote bijdrage geleverd aan de projecten van Scouting
Nederland, een deel van het resultaat – namelijk de opbrengst donateurs en de opbrengst van de
Nationale Scouting Loterij - was bestemd voor de realisatie van de toekomstvisie van de vereniging.
Het rendement op beleggingen was sterk lager dan voorgaand jaar alsook de marktwaarde per
balansdatum.
Landelijke projecten
In 2018 heeft het Scouting Nederland Fonds voor het realiseren van de toekomstvisie de vereniging
een bijdrage van € 160.000 gegeven.
Regionale en lokale projecten
Naast landelijke projecten ondersteunt het Scouting Nederland Fonds ook regionale en lokale
Scoutingprojecten. Scoutinggroepen en -regio’s kunnen bij het Scouting Nederland Fonds een
aanvraag indienen voor vernieuwde projecten, ondersteuning bij calamiteiten of voor een bouwproject.
Het gaat daarbij om projecten die niet in de reguliere begroting van het organisatieonderdeel zelf
passen.
Naam groep

Plaats

Omschrijving

Willem de Zwijgergroep

Vlaardingen

Nieuwbouw

Maurits Vioolgroep
Scouting Marnix van sint
Aldegonde

Vlaardingen

Nieuwbouw

Vlaardingen

Nieuwbouw

Scouting Cuijk

Cuijk

Realisatie botenloods

Dr A. F. Philipsgroep
Buitenplaats Scouting
Harderwijk

Eindhoven

Renovatie wachtschip

Harderwijk

Nieuwbouw

Scouting Albaldah

Haarle

Aankoop en verbouwing clubhuis

De belangrijkste genomen besluiten Scouting Nederland Fonds in 2018
In de vergadering van 24-01-2018:
 Het bestuur bevestigt het tussentijds genomen besluit om in te stemmen met het aangaan van
een rekening courant verhouding tussen Scoutinglandgoed BV en het SNF
 Het bestuur bevestigt het tussentijds genomen besluit om in te stemmen met het beleidsplan
SNF 2018
 Het landelijk bestuur stemt in met de in de notitie Speerpunten Scoutinglandgoed Zeewolde
2018 beschreven speerpunten en vraagt haar afgevaardigden in de AVA om in te stemmen
met de permanente uitbreiding van de aanstelling van de directeur Scoutinglandgoed BV voor
de inzet op de groei van het aantal overnachtingen / evenementen.
In de vergadering van 18-04-2018:
 Het bestuur stelt het jaarverslag Scouting Nederland Fonds 2017 vast en besluit deze, onder
voorbehoud van de goedkeurende verklaring van de accountant, ter kennisgeving aan de
landelijke raad voor te leggen.
 Het bestuur stemt in met de comfortletter Scoutinglandgoed BV.
In de vergadering van 03-10-2018:
 Het bestuur stelt de begroting Scouting Nederland Fonds 2019 inclusief toelichting vast.
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6 Beleidsvoornemens en begroting 2019
Het bestuur van het Scouting Nederland fonds zet ook in 2019 het vastgestelde beleid voort.

Op de begroting is geen accountantscontrole toegepast.
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7 Beleggingsbeleid
Met de beleggingen wordt gestreefd naar behoud van het vermogen. Daarvoor wordt een
conservatieve belegging strategie beoogd en voornamelijk belegd in solide obligatie beleggingen.
De doelstellingen hebben geen betrekking op vermogensgroei of inkomsten uit vermogen. Bij de
spreiding van beleggingen over de categorieën gelden onderstaande bandbreedtes:
Aandelen 15 – 25 %
Obligaties 75 – 85%
Het doelrisicoprofiel is defensief. Rabo institutioneel vermogensbeheer is belast met het beheer
van de portefeuille.
Criteria voor vermogensbeheer:
 Het Scouting Nederland Fonds heeft met haar risicomijdende beleggingen een
beleggingshorizon van minimaal vijf jaar.
 Het Scouting Nederland Fonds wenst niet te beleggen in:
• Bedrijven en organisaties die tabaks,- wapen-, seks en/of alcoholproducten
fabriceren,
• Bedrijven en organisaties die te maken hebben met kinderarbeid,
• De seksindustrie zelf,
• Politiek of politiek getinte organisaties,
• Landen waar Scouting verboden is.
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Jaarrekening
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8 Jaarrekening Scouting Nederland Fonds 2018
jaarrekening 2018

(alle bedragen in euro's)

Balans per 31 december 2018
Na bestemming van het resultaat
31/12/2018

31/12/2017

133.220
1.800.000
198.238
67.771
60.000
23.999
6.160.926
8.444.154

240.084
1.800.000
60.000
75.333
70.000
72.666
6.233.831
8.551.914

Activa
Financiële vaste activa
Deelneming Scoutinglandgoed B.V.
Lening Scoutinglandgoed B.V.
R/c Scoutinglandgoed B.V.
Lening Dwingeloo
Lening Harderhaven
Lening Naaldenveld
Beleggingen

1a
1b
1c
2a
2b
2c
3

Vorderingen/Overlopende activa
Nog te ontvangen

4

84.589
84.589

126.330
126.330

Liquide middelen
Banksaldi

5

1.438.817
1.438.817

1.463.249
1.463.249

9.967.560

10.141.493

3.795.727
3.795.727

3.743.320
3.743.320

2.388.546
2.412.983
753.785
68.708
78.234
359.393
6.061.649

2.355.568
2.412.983
739.253
67.759
77.754
534.299
6.187.616

7.000
7.000

45.000
45.000

9.864.376

9.975.936

Totaal

Passiva
Eigen vermogen
Weerstandsvermogen

6

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve Rente
Bestemmingsreserve Duurzame investeringen
Bestemmingsreserve Groepen en Regio's (donateurs)
Bestemmingsreserve Goutfonds
Bestemmingsreserve ontwikkelingssamenwerking
Algemene reserve

7
7a
7b
7c
7d
7e
7f

Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds mobiliteit Scouts met een beperking

8

Schulden op lange termijn
Garantstelling ontwikkelkosten spelmaterialen SN

9

45.328
45.328

52.973
52.973

Schulden op korte termijn
Overige schulden/ Nog te betalen posten
R/C Vereniging Scouting Nederland

10
11

19.850
38.006
57.856

21.451
91.133
112.584

9.967.560

10.141.493

Totaal
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Staat van baten en lasten over 2018
(alle bedragen in euro's)

Werkelijk
2018
Baten
Donaties
Rente
Opbrengst Scoutingloterij
Opbrengst Fondswerving Landgoed
Vriendenloterij
Bruto rente-opbrengst
Afschrijving betaald agio
Vrijval voorziening naar lagere marktwaarde
Transactieresultaten
Dividenden
Koersresultaat aandelen
Diverse baten
Gift mobiliteit Scouts met een beperking

Lasten
Loonkosten
Kosten regio's en groepen
Kosten Scouting Nederland #Scouting2025
Diversen
Beheervergoeding
Correctie boekwaarde obligaties

12
13
14
15
16
17
17
17
17
17
18

19
20
21
22
23
25

Totaal kosten
Resultaat deelnemingen

24

Negatief saldo
Onttrekking
Ten laste van Bestemmingsreserve groepen en regio's
Algemene reserve

Bestemming
Bestemmingsreserve Groepen en Regio's (donateurs)
Indexering Bestemmingsreserve Goutfonds
Indexering Bestemmingsreserve ontwikkelingssamenwerking
Indexering Weerstandsvermogen
indexering Bestemmingsreserve Rente
Algemene reserve
Bestemmingsfonds mobiliteit Scouts met een beperking

Negatief saldo

26

26
26
26
26

Begroting
2018

Werkelijk
2017

61.672
62.312
154.460
100
15.540
73.979
2.553
1.748
0
16.003
12.237
7.645
0

52.000
60.000
150.000
14.000
75.000
-20.000
10.000
8.000
50.000
-

55.008
61.691
142.911
100
15.443
76.574
-24.112
-3.706
0
10.249
157.009
10.558
45.000

408.249

399.000

546.725

87.954
41.600
160.000
9.758
37.394
37.538

90.000
50.000
160.000
5.000
30.000
0

88.750
46.140
160.000
5.538
29.280
0

374.244

335.000

329.708

106.964-

132.000-

133.881-

-72.959

-68.000

83.136

201.600
174.904

210.000
132.000

206.140
39.860

376.504

342.000

246.000

216.132
949
1.080
52.406
32.978
0

202.000
300
300
11.000
7.000
53.400
-

197.921
935
1.074
51.683
32.523
45.000

303.545

274.000

329.136

-72.959

-68.000

83.136

Op de begroting is geen accountantscontrole toegepast.
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9 Waarderingsgrondslagen
De Jaarrekening is op 12 juni 2019 opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving C1 voor kleine organisaties (RJK C1) ‘Kleine organisaties zonder winststreven’. De
stichting is statutair gevestigd op Larikslaan 5 te Leusden en is ingeschreven bij het Handelsregister
Kamer van Koophandel onder nummer: 41189958 onder de naam Stichting Scouting Nederland
Fonds.
Continuïteit
Bij de waardering van activa en passiva is van de continuïteitsveronderstelling uitgegaan.
Saldering
Saldering van vorderingen en schulden is toegepast in de gevallen dat wettelijk verrekening mogelijk
is en afwikkeling op hetzelfde moment plaatsvindt.
Schattingen
Bij het maken van schattingen is zo goed mogelijk rekening gehouden met alle beschikbare relevante
informatie.
Financiële vaste activa
Deelneming Scoutinglandgoed
Onder vaste activa is sinds juni 2015 de deelneming in Scoutinglandgoed BV opgenomen. Het betreft
hier een niet geconsolideerde deelneming waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend en die
tegen de vermogensmutatiemethode is gewaardeerd. Overeenkomstig deze methode is deze
deelneming in de balans opgenomen tegen het aandeel in de nettovermogenswaarde rekening
houdend met haar aandeel in het aanloopverlies van de deelneming en haar aandeel in de directe
mutaties in het eigen vermogen van de deelnemingen vanaf het moment van verwerving. De
meerjarenbegroting 2018-2022 van Scoutinglandgoed BV laat een afname van het negatief resultaat
zien, al blijven met name de hoge rentelasten een knelpunt
Lening (Hypotheek) Scoutinglandgoed BV en rekening courant Scoutinglandgoed BV
De lening en rekening courant zijn opgenomen tegen nominale waarden.
Leningen verenigingsterreinen Scouting Nederland
De leningen zijn opgenomen tegen nominale waarden.
Beleggingen
Sinds 2010 bestaat een deel van de portefeuille uit aandelen en een deel uit vastrentende waarden
(obligaties).
Obligaties tegen nominale waarden
De leningen worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De geamortiseerde kostprijs wordt bepaald door middel van de effectieve-rentemethode
verminderd met eventuele afboekingen wegens bijzondere waardeverminderingen of
oninbaarheid. In de berekening wordt rekening gehouden met agio of disagio op het moment
van aankoop. Baten en lasten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt via het
amortisatieproces. De balanswaardering van de obligaties is op basis van de beurskoersen
per 31 december 2018.
Aandelen
Aandelen worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde. De reële
waarde van de effecten is bepaald met behulp van de beschikbare marktinformatie. De
balanswaardering van de aandelen is op basis van de beurskoersen per 31 december 2018.
Baten en lasten die voortvloeien uit veranderingen in de reële waarde worden verwerkt in de
winst-en-verliesrekening.
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Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een
voorziening voor oninbaarheid.
Liquide middelen
De geldmiddelen zijn vermeld op basis van de nominale waarde. Alle liquide middelen staan ter vrije
beschikking.
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves worden tegen nominale waarde gewaardeerd. Per bestemmingsreserve is
aangegeven wat het oormerk is. In de jaarrekening wordt het voorstel voor mutaties van de
bestemmingsreserves opgenomen en het bestuur besluit met het vaststellen van de jaarrekening over
deze mutaties.
Bestemmingsfonds
Het bestemmingsfonds betreft een donatie met een geoormerkt bestedingsdoel. Het bestedingsdoel is
onderdeel van de donatie en door de gever bepaald.
Schulden op lange termijn
Waardering tegen nominale waarde. Het betreft een garantstelling voor de ontwikkelkosten van
spelmaterialen van Scouting Nederland.
Schulden op korte termijn
Rekening courant vereniging Scouting Nederland
De rekening courant is opgenomen tegen nominale waarde.
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10 Toelichting op de balans per 31 december 2018
Activa
Financiële vaste activa
1a. Deelneming Scoutinglandgoed B.V.
Onder vaste activa is sinds juni 2015 de deelneming in Scoutinglandgoed BV opgenomen.
De deelneming bestond uit een in 2015 ingebracht 50 % aandeel van € 600.000 en de inbreng van
Agio van € 47.437. Het resultaat van 2018 is een verlies van € 106.964. Het aandeel in het
cumulatieve aanloopverlies komt daarmee op € 514.217.
1b. Lening Scoutinglandgoed B.V.
Op 31 december 2018 bedroeg het saldo van de hypothecaire lening € 1.800.000 (maximaal) tegen
een rente van 3%, deze rente is vast voor een periode van 5 jaar. De eerste 5 jaar vanaf 12-12-2015
behoeft er niet te worden afgelost, de einddatum van de lening is 14 december 2045.
1c. RC Scoutinglandgoed B.V.
Op 6 december 2017 is er een Rekening-courant lening met het Scoutinglandgoed B.V. aangegaan
met een looptijd van 10 jaar. Het maximale bedrag bedraagt € 350.000,--. Op 31 december 2018 is er
een bedrag van € 198.238,-- als opgenomen liquiditeit geboekt. De rente op deze rekening-courant
verhouding bedraagt 3%.
2. Leningen
Van alle aan terreinen van Scouting Nederland verstrekte leningen is de looptijd van € 119.331 korter
dan 5 jaar en van € 56.439 langer.
2a. Lening Dwingeloo
Op 1 maart 2015 is er een lening verstrekt aan de Vereniging Scouting Nederland van € 80.000 ter
financiering van de nieuwbouw van een stafhuis op Scoutingkampeerterrein Dwingeloo. De in 2018
vervallende termijn groot € 5.333 is opgenomen onder de post ‘’Nog te ontvangen’’.
2b. Lening Harderhaven
Op 1 maart 2015 is er een lening verstrekt aan de Vereniging Scouting Nederland van € 100.000 ter
financiering van noodzakelijke renovatie van het kampeergebouw op Scoutcentrum Harderhaven. De
in 2018 vervallende termijn groot € 10.000 is opgenomen onder de post ‘’Nog te ontvangen’’
2c. Lening Naaldenveld
Op 18 oktober 2016 is er een lening verstrekt aan Vereniging Scouting Nederland van € 130.000 ter
financiering van noodzakelijke renovatie van de sanitaire voorzieningen op kampeerterrein
Naaldenveld. Najaar 2017 en 2018 zijn er extra aflossingen van ieder €. 40.000 gedaan. De in 2018
vervallende termijn groot € 8.667 is opgenomen onder de post ‘’Nog te ontvangen’’.
3. Beleggingen
Sinds 2010 bestaat een deel van de portefeuille uit aandelen en een deel uit vastrentende waarden
(obligaties). De bandbreedte van de verdeling is 15 – 25% aandelen en 85 – 75% obligaties.
Beursjaar 2018 liet in december een forse daling van de koersen zien, hierdoor was de koerswinst op
aandelen beduidend lager dan in 2017.Rendementen op obligaties waren beter.
Middelenverdeling per einde verslagperiode:
Aandelen
22%
Vastrentend
74%
Liquiditeiten
4%
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bedragen in euro's
Obligaties tegen nominale waarde
Boekwaarde agio
Voorziening wegens lagere marktwaarde
Aandelen

31-12-2018 31-12-2017
4.540.000 4.640.000
230.660
78.618
0
-3.706
1.390.266 1.518.919
6.160.926 5.852.769

4. Vorderingen/ Overlopende activa
Hieronder zijn de nog te ontvangen rentebaten van de diverse bankrekeningen en deposito’s
opgenomen alsmede de rente op de uitgegeven leningen en de vervallen termijnen van de verstrekte
leningen. In 2015 is de opgebouwde rente over obligaties ten onrechte als vordering opgenomen. Dit
is in de jaarrekening van 2018 gecorrigeerd via de staat van baten en lasten (25).
5. Liquide middelen
Het betreft de saldi van de diverse ING en RABO bankrekeningen en deposito’s op 31 december
2018. De liquide middelen en de deposito’s staan ter vrije beschikking.
Passiva
6. Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is bestemd om calamiteiten binnen Scouting Nederland te kunnen
opvangen. Het weerstandsvermogen wordt jaarlijks geïndexeerd met het consumenten prijsindexcijfer
(2018: 1,4%) om de waarde in stand te houden.
Omschrijving (bedragen in euro’s)
Weerstandvermogen

31-12-2017
3.743.321

BIJ
52.406

AF

31-12-2018
3.795.727

7. Bestemmingsreserves
omschrijving (bedragen in euro's)

31-12-2017

Bestemmingsreserve Rente
Bestemmingsreserve Duurzame investeringen
Bestemmingsreserve Groepen en Regio's (donateurs)
Bestemmingsreserve Goutfonds
Bestemmingsreserve ontwikkelingssamenwerking
Algemene reserve

2.355.568
2.412.983
739.253
67.759
77.754
534.299
6.187.616

BIJ

AF

32.978
216.132 201.600
949
1.080
600
102.524
251.139 304.724

31-12-2018

2.388.546
2.412.983
753.785
68.708
78.234
431.775
6.134.031

7a. Bestemmingsreserve Rente
Om deze Bestemmingsreserve in stand te houden wordt deze jaarlijks met het
consumentenprijsindexcijfer (2018: 1,4%) geïndexeerd.
7b. Bestemmingsreserve Duurzame investeringen
Deze Bestemmingsreserve is bestemd voor de financiering van duurzame investeringen in vaste
activa, zoals in het Scoutinglandgoed, met een technische levensduur van minimaal 10 jaar.
7c. Bestemmingsreserve Groepen en regio’s (donateurs)
Aan deze Bestemmingsreserve worden normaal gesproken de volledige netto opbrengsten van de
donateurs en van de Nationale Scouting Loterij toegevoegd. Ditmaal kon een bedrag van € 216.132
aan deze Bestemmingsreserve worden toegevoegd. Gedurende 2018 werd voor een bedrag van
€ 41.600 (2017: € 46.140) aan uitkeringen aan groepen en regio’s gedaan. In 2018 werd een bijdrage
van € 160.000 geleverd aan het realiseren van de toekomstvisie van Scouting Nederland. Ook dat
bedrag werd aan deze Bestemmingsreserve onttrokken.
7d. Bestemmingsreserve Goutfonds
Deze Bestemmingsreserve is gevormd uit een legaat van Els Gout - van Eek. Jaarlijks mag het
bedrag van de indexatie met het consumentenprijsindexcijfer (2018: 1,4%) worden aangewend voor
een speciaal doel: uitwisseling van scouts met het buitenland. Het saldo blijft in principe in stand. Ook
in 2018 werden geen uitkeringen gedaan.
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7e. Bestemmingsreserve Fonds ontwikkelingssamenwerking
Besteding van het bedrag van de indexatie met het consumentenprijsindexcijfer (2018: 1.4%) is
jaarlijks specifiek voor de uitwisselingsprogramma’s van Nederlandse scouts beschikbaar.
In 2018 werd € 600 toegekend aan Stichting iNZet t.b.v. de samenwerking van Friese
Scoutinggroepen met meisjesscouts in Swaziland.
7f. Algemene reserve
Van de Algemene reserve werd door het aanloopverlies op de deelneming Scoutinglandgoed B.V., de
bijdrage aan Scouting Nederland en het tegenvallende beleggingsresultaat van dit jaar per saldo een
bedrag onttrokken van € 174.904 (2017: € 39.856 ).
8. Bestemmingsfonds mobiliteit Scouts met een beperking
In mei 2017 werd een bijdrage ontvangen met als bestemming mobiliteit Scouts met een beperking. In
2018 is het selectie proces voor outdoor mobiliteitshulpmiddelen gestart en is in het tweede kwartaal
2018 een aanbetaling gedaan voor de productie.
Bestemmingsfonds
omschrijving (bedragen in euro's)
Bestemmingsfonds mobiliteit Scouts met een beperking

31-12-20017
45.000

BIJ
0

AF
38.000

31-12-2018
7.000

Schulden op lange termijn
9. Garantstelling ontwikkelkosten spelmaterialen Scouting Nederland
Dit betreft de garantstelling conform de toezegging van het Scouting Nederland Fonds uit april 2011
voor de ontwikkelkosten van de spelmaterialen van Scouting Nederland voor zover deze kosten niet
konden worden gedekt uit verkopen.
Schulden op korte termijn
10. Overige schulden/nog te betalen posten
Dit ziet op crediteurenposten en nog te betalen rente- en bankkosten per 31-12-2018.
11. Rekening courant Vereniging Scouting Nederland
Het Scouting Nederlandfonds onderhoudt een rekening courant relatie met de vereniging Scouting
Nederland. Het fonds heeft een schuld aan de vereniging Scouting Nederland.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Ter versterking van de continuïteit en de noodzakelijke liquiditeit van Scoutinglandgoed BV heeft het
Scouting Nederland Fonds eind 2017 een rekening courant krediet verstrekt voor een bedrag van
maximaal € 350.000. Verder heeft het Scouting Nederland Fonds per brief bevestigd dat de komende
12 maanden garant wordt gestaan voor de continuïteit. Deze brief moet gezien worden in relatie tot de
statuten van Scoutinglandgoed BV, het mandaat van de directeur/bestuurder en het daarin
opgenomen punt dat er moet worden gehandeld binnen de kaders van een vastgestelde begroting.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met invloed op de cijfers per balansdatum.
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11 Toelichting op de staat van baten en lasten 2018
Baten
12. Donaties
Het betreft hier de bijdragen van donateurs van het fonds. Deze opbrengsten komen ten goede aan
de Bestemmingsreserve Groepen en regio’s. Helaas loopt het aantal donateurs wel jaarlijks terug.
13. Rente
Dit zijn de renteopbrengsten van de bankrekeningen, leningen en deposito’s van het fonds
14.Opbrengst Scouting Loterij
Dit betreft het nettoresultaat over 2018 van de Scouting Loterij en de vrijgevallen prijzengelden uit
voorgaande jaren.
15. Opbrengst Fondswerving Landgoed
In 2018 is er nog een bedrag van € 100 ingebracht in het Scoutinglandgoed. Dit bedrag is als volgt
opgebouwd, donaties voor de opstallen van het Scoutinglandgoed voor een bedrag van € 100.
16. Bruto renteopbrengst
Hieronder zijn alle renteopbrengsten van de aangehouden obligaties opgenomen.
17. Beleggingen
‘Afschrijving betaald agio’ , ‘Afwaardering naar lagere marktwaarde’ heeft betrekking op de
aangehouden obligatieportefeuille. Onder ‘Dividenden’ en ‘Koersresultaat aandelen’ staan de baten
van de aandelenportefeuille.
18 Diverse baten
Hier wordt het bedrag verantwoord dat door de verkoop van spelmaterialen aan marge is gegenereerd
in 2018 door de vereniging Scouting Nederland
Lasten
19 Loonkosten
Het betreft de beroepskosten van fondsenwerving en administratieve ondersteuning die door Scouting
Nederland worden doorberekend aan de stichting.
20. Kosten regio’s en groepen
Gedurende 2018 zijn er 12 aanvragen binnengekomen voor bijdragen van het Scouting Nederland
Fonds. Van de aanvragen zijn er in 2018 8 toegekend en uitgekeerd, 1 afgewezen en wachten 3 op
de realisatie van het doel waarvoor werd aangevraagd. In 2017 zijn 10 projecten gehonoreerd .
Deze kosten worden onttrokken aan de desbetreffende Bestemmingsreserve.
21 Kosten Scouting Nederland #Scouting2025
Voor het realiseren van de toekomstvisie #Scouting2025 van Scouting Nederland heeft het Scouting
Nederland Fonds een bijdrage geleverd.
22 Diversen
Deze kosten hebben deels betrekking op niet eerder opgenomen accountantskosten. Tevens zit er
een bedrag in voor de beheer kosten van het platform SteunScouting.nl. In 2018 is er met dit platform
ongeveer € 24.600 door middel van crowdfunding voor de deelnemende groepen ingezameld.
23. Beheersvergoeding
Dit betreft de vergoeding aan Rabo Institutioneel Vermogensbeheer voor het beheer van de
portefeuille. De afwijking in het bedrag is het gevolg van het opnemen van de nog te betalen kosten
van het vierde kwartaal.
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24. Resultaat deelnemingen
Door het aanloopverlies van Scoutinglandgoed B.V. over het boekjaar 2018 was het resultaat
deelnemingen negatief.
25 Correctie boekwaarde obligaties
In 2015 is de opgebouwde rente over obligaties ten onrechte als vordering opgenomen. Dit is in de
jaarrekening van 2018 gecorrigeerd.
26. Resultaatbestemming
Na bestemming is € 174.904 aan de algemene reserve onttrokken.
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12 Ondertekening

Leusden, 12 juni 2019

D.J. (Jaap) Boot

Voorzitter

A.P.C.M. (Nic) van Holstein

Secretaris/penningmeester
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13 Controleverklaring
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