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2 Inleiding 
 
Met genoegen biedt het Scouting Nederland Fonds hierbij het bestuursverslag en het jaarverslag over 
2019 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 2019 € 3.856.458 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 2019 
 
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 2019 als volgt samengesteld, 
zoals bekend bij Kamer van Koophandel:  
 
D.J. (Jaap) Boot     Voorzitter  
 
W. (Wendy) Beenakker   Vicevoorzitter 
 
Ph. (Philip) Komen   Secretaris/penningmeester  
 
W. (Wouter) Zilverberg   Lid 
 
B.J.S. (Sanne) Hekman   Lid 
 
A.G. (Arwen) van der Leeuw  Lid 

 
L.J.M.W. (Laura) Neijenhuis  Lid 
 
M.R. (Thijs) Jansen   Lid 
 
M.I. (Maam) van der Blij  Lid 
 
S.C. (Saskia) van Dongen  Lid 
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5 Wat heeft het Scouting Nederland Fonds in 2019 gedaan? 
 
Algemeen 
In 2019 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. 
  
Landelijke projecten  
In 2019 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. De volgende groepen zijn in 2019 ondersteund: 
 
Groep Plaats Aanvraag voor 

Scouting Nijkerk Nijkerk bijdrage nieuw clubhuis 
Scouting Menno Simonsz Haarlem bijdrage nieuw clubhuis 
De Damherten Leidschendam verbouwing / aanbouw clubhuis 

Nassaugroep Strijen 
bijdrage verbouwing zodat onderhoud  boten 
en training binnen kunnen plaatsvinden 

Rijswijkse Meeuwen Rijswijk bijdrage nieuw clubhuis 
Scouting Esjeeka Tilburg bijdrage nieuw clubhuis 
Scouting Den Hoorn Den Hoorn bijdrage nieuw clubhuis 
Scouting Graaf Bernadotte Heemstede bijdrage verbouwing 
Andreas Zijlmansgroep Waalwijk bijdrage nieuw clubhuis 
Scouting Oostburg Oostburg bijdrage nieuw clubhuis 
Scouting Maggy Lekeux Laren Eemnes bijdrage nieuw clubhuis 
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De belangrijkste genomen besluiten Scouting Nederland Fonds in 2019 
 
10-04-2019 

 Het bestuur neemt kennis van het Jaarverslag 2018 Scouting Nederland Fonds, in 
afwachting van een goedkeurende verklaring van de accountant. 

 Het bestuur neemt kennis van het Jaarverslag 2018 Scoutinglandgoed BV en besluit haar 
vertegenwoordiger te mandateren het jaarverslag in de AVA Scoutinglandgoed BV te 
bespreken en van goedkeuring te voorzien, onder voorbehoud van een goedkeurende 
accountantsverklaring.  

 
12-06-2019 

 Het bestuur stelt het Jaarverslag 2018 Scouting Nederland Fonds vast.  
 
02-10-2019 

 Het bestuur stemt in met de begroting SNF 2020.  
 Het bestuur stemt in met het verzoek om voor het jaar 2020 wederom een bijdrage van € 

160.000 beschikbaar te stellen aan de vereniging Scouting Nederland voor de realisatie van 
de toekomstvisie en € 48.000 voor de extra inzet die de vereniging Scouting Nederland zal 
doen rond het thema Partnerships en Sponsoring (€ 208.000 in totaal). 

 Het bestuur mandateert de vertegenwoordigers in de AVA de begroting Scoutinglandgoed 
BV 2020 goed te keuren.  

 
27-11-2019 

 Het SNF-bestuur neemt de meerjarenraming en – begroting SLZ BV 2020-2024 voor 
kennisgeving aan. 

 
 

6 Beleidsvoornemens en begroting 2020 
Het bestuur van het Scouting Nederland Fonds zet ook in 2020 het vastgestelde beleid voort.  
 
Het beheer van het vermogen heeft bij het Scouting Nederland Fonds primair als doel de 
(financiële) continuïteit en daarmee het beheersen van risico’s en secundair het optimaliseren van 
de financieringsbaten. Risicobeheersing is hierbij leidend. De huidige duurzaamheidscriteria en de 
bandbreedte zorgen ervoor dat de beleggingen een lager rendement hebben dan gewoon is in het 
portefeuilleprofiel Defensief. De beperkingen in rating zorgt ervoor dat de keuze uit het aantal 
obligaties lager is. In 2020 is het bestuur daarom voornemens om de bandbreedte van de 
beleggingsportefeuille te herijken.  
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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 2019 

 
 
 
 

Stichting Scouting Nederland Fonds, Leusden
(alle bedragen in euro's) jaarrekening 2019

Balans per 31 december 2019
Na bestemming van het resultaat

31/12/2019 31/12/2018
Activa

Financiële vaste activa
Deelneming Scoutinglandgoed B.V. 1a 494.909 133.220
Lening Scoutinglandgoed B.V. 1b 1.800.000 1.800.000
R/c Scoutinglandgoed B.V. 1c 300.000 198.238
Lening Dwingeloo 2a 62.438 67.771
Lening Harderhaven 2b 50.000 60.000
Lening Naaldenveld 2c 0 23.999
Beleggingen 3 6.827.815 6.160.926

9.535.162 8.444.154
Vorderingen/Overlopende activa
Nog te ontvangen 4 82.271 84.589

82.271 84.589
Liquide middelen
Banksaldi 5 1.112.911 1.438.817

1.112.911 1.438.817

Totaal 10.730.344 9.967.560

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve
Algemene reserve 6 698.343 359.393
Weerstandsvermogen 6 3.856.458 3.795.727

4.554.801 4.155.120
Bestemmingsfondsen 7
Bestemmingsfonds Pelt 7a 15.000 0
Bestemmingsfonds Gout 7b 69.808 68.708
Bestemmingsfonds mobiliteit Scouts met een beperking 7c 6.059 7.000

90.867 75.708
Bestemmingsreserves 8
Bestemmingsreserve Rente 8a 2.426.763 2.388.546
Bestemmingsreserve Duurzame investeringen 8b 2.412.983 2.412.983
Bestemmingsreserve Groepen en Regio's (donateurs) 8c 722.203 753.785
Bestemmingsreserve ontwikkelingssamenwerking 8d 79.486 78.234
Bestemmingsreserve aanloopverliezen Scoutinglandgoed 8e 361.291

6.002.726 5.633.548

10.648.394 9.864.376
Schulden op lange termijn
Garantstelling ontwikkelkosten spelmaterialen SN 9 37.615 45.328

37.615 45.328
Schulden op korte termijn
Overige schulden/ Nog te betalen posten 10 45.073 19.850
R/C Vereniging Scouting Nederland 11 -738 38.006

44.335 57.856

Totaal 10.730.344 9.967.560



Jaarverslag 2019 Stichting Scouting Nederland Fonds 13
 

 
 
Op de begroting is geen accountantscontrole toegepast. 

Staat van baten en lasten over 2019
(alle bedragen in euro's)

Begroting
2019

Werkelijk 
2019

Werkelijk 
2018

Baten
Donaties 12 48.000 45.434 61.672
Rente 13 60.000 65.836 62.312
Opbrengst Scoutingloterij 14 145.000 135.984 154.460
Opbrengst Fondswerving Landgoed 15 -                       0 100
Vriendenloterij 14.000 13.577 15.540
Crowdfundingplatform Steunscouting 25 20.000 48.727
Bruto rente-opbrengst 16 75.000 63.654 73.979
Afschrijving betaald agio 17 -20.000 0 2.553
Vrijval voorziening naar lagere marktwaarde 17 -                       0 1.748
Transactieresultaten 17 10.000 0 0
Dividenden 17 9.000 15.007 16.003
Koersresultaat beleggingen 17 50.000 394.024 12.237
Diverse baten 18 -                       22.713 7.645

411.000 804.956 408.249

Lasten
Loonkosten (via inhuur VSN) 19 75.000 74.091 87.954
Kosten regio's en groepen 20 50.000 53.000 41.600
Crowdfundingplatform Steunscouting 25 48.727
Donatie Scouting Nederland 21 160.000 160.000 160.000
Diversen 22 5.000 15.992 9.758
Beheervergoeding 23 30.000 30.421 37.394
Correctie boekwaarde obligaties 24 0 0 37.538

Totaal kosten 320.000 382.230 374.244

Resultaat deelnemingen 26 129.250-           361.291 106.964-    

Positief saldo -38.250 784.017 -72.959

Onttrekking
Ten laste van Bestemmingsreserve groepen en regio's 210.000           213.000 201.600
Ten laste van fonds mobiliteit 941
Algemene reserve 27 113.047           0 174.904

323.047 213.941 376.504

Bestemming 
Algemene reserve 27 12.600 338.949 -                
Indexering Weerstandsvermogen 27 48.500 60.732 52.406
Bestemmingsfonds Pelt 27 -                       15.000 0
Indexering Bestemmingsfonds Gout 27 900 1.099 949
indexering Bestemmingsreserve Rente 27 30.000 38.217 32.978
Bestemmingsreserve Groepen en Regio's (donateurs) 27 193.000           181.418 216.132
Indexering Bestemmingsreserve ontwikkelingssamenwerking 27 1.000 1.252 1.080
Bestemmingsreserve Aanloopverliezen Scoutinglandgoed 27 361.291

286.000 997.958 303.545

Positief saldo -37.047 784.017 -72.959



Jaarverslag 2019 Stichting Scouting Nederland Fonds 14
 

9 Waarderingsgrondslagen 
De Jaarrekening is op 22 april 2020 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 2020-2024 van Scoutinglandgoed BV laat een afname van het negatief resultaat 
zien, al blijven met name de hoge rentelasten een knelpunt. Deze rentelasten komen ten bate van het 
Scouting Nederland Fonds.  
 
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 reële waarde 
De obligaties worden bij de eerste waardering op grond van RJ 226.201 gewaardeerd tegen 
reële waarde waarbij de reële waarde gelijk is aan de kostprijs. De stichting heeft niet de 
doelstelling om de obligaties aan te houden tot einde looptijd. Om die reden worden de 
obligaties ook na de eerste verwerking op grond van RJ 226.203 gewaardeerd tegen de reële 
waarde. De reële waarde wordt vastgesteld aan de hand van de beurskoersen per 31 
december van het betreffende boekjaar. De waardeveranderingen worden in de winst-en-
verliesrekening verwerkt. 
 
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 2019. 
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       
De schulden op lange termijn kennen een 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 2019 
 
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. De reguliere exploitatie 2019 van Scoutinglandgoed BV heeft geleid tot een tekort 
van € 277.418, dit ligt in de lijn van de prognose van € 274.345. In 2019 is door de vereniging 
Scouting Nederland het eerste deel van de bijdrage voor het Avonturenhuis van 1 miljoen euro 
gedoneerd. Omdat deze donatie via het resultaat loopt, is het resultaat van Scoutinglandgoed BV voor 
bestemming € 722.582 positief waarvan de helft als resultaat deelneming ten gunste van het Scouting 
Nederland Fons komt.  
 
1b. Lening Scoutinglandgoed B.V. 
Op 31 december 2019 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 2019 is er 
een bedrag van € 300.000,-- 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 € 106.667 korter 
dan 5 jaar en van € 21.104 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 2019 
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 2019 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. 
 
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 2019 liet in december een stijging van de koersen zien, hierdoor was de koerswinst op 
aandelen significant hoger dan in 2018.  
 
Middelenverdeling per einde verslagperiode: 
Aandelen  22% 
Vastrentend  73%  
Liquiditeiten   5% 
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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.  
 
5. Liquide middelen 
Het betreft de saldi van de diverse ING en RABO bankrekeningen en deposito’s op 31 december 
2019. De liquide middelen en de deposito’s staan ter vrije beschikking.   
 
Passiva 
 
6. Algemene reserve 
 
Onderdeel van de algemene reserve is het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is 
bestemd om calamiteiten binnen Scouting Nederland te kunnen opvangen. Het weerstandsvermogen 
wordt jaarlijks geïndexeerd met het consumenten prijsindexcijfer (2019: 1,6%) om de waarde in stand 
te houden.  
 

 
 
Aan de algemene reserve werd daarnaast door het hoge beleggingsresultaat van dit jaar per saldo 
een bedrag toegevoegd van € 339.949 (2018: negatief € 174.904).    
 
 
7. Bestemmingsfondsen 
 

 
 
7a. Bestemmingsfonds Pelt 
Er is in 2019 een nieuw fonds ontstaan door een legaat van wijlen de heer Pelt. Dit fonds dient ter 
ondersteuning van kinderen waarvan ouders onvoldoende financiën hebben om hun kinderen deel te 
laten nemen aan Scouting. In 2019 werden geen uitkeringen gedaan.    
 
7b. Bestemmingsfonds Gout 
De definitie van fondsen en reserves  worden genoemd in de waarderingsgrondslagen. Eerdere jaren 
werd het Gout Fonds onder bestemmingsreserves verantwoord. Volgens de definitie valt deze 
bestemming echter onder de bestemmingsfondsen en is deze hernoemd. Dit fonds is gevormd uit een 
legaat van Els Gout - van Eek. Jaarlijks mag het bedrag van de indexatie met het 
consumentenprijsindexcijfer (2019: 1,6 %) worden aangewend voor een speciaal doel: uitwisseling 
van scouts met het buitenland. Het saldo blijft in principe in stand. In 2019 werden geen uitkeringen 
gedaan.  
 
7c Bestemmingsfonds mobiliteit Scouts met een beperking 
In mei 2017 werd een bijdrage ontvangen met als bestemming mobiliteit Scouts met een beperking. In 
2019 stond nog een deel van deze donatie open om de kosten voor het beheer van de voorzieningen 
te dekken (onderhoud en verzekering). In 2019 is hiervoor een bedrag van € 941 gebruikt.  
 
 
 
 

bedragen in euro's 31-12-2019 31-12-2018
Obligaties tegen nominale waarde 4.790.000 4.540.000
Boekwaarde agio 345.752 231
Voorziening wegens lagere marktwaarde 0 0
Aandelen 1.692.036 1.390.266

6.827.788 6.193.810

Omschrijving (bedragen in euro’s) 31-12-2018 BIJ AF 31-12-2019
Weerstandvermogen 3.795.727 60.731 3.856.458

Bestemmingsfonds  
omschrijving (bedragen in euro's) 31-12-2018 BIJ AF 31-12-2019

Bestemmingsfonds Pelt 0 15.000 15.000
Bestemmingsfonds Gout 68.708 1.099 69.807
Bestemmingsfonds mobiliteit Scouts met een beperking 7.000 0 941 6.059
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8. Bestemmingsreserves 
 

 
8a. Bestemmingsreserve Rente 
Om deze Bestemmingsreserve in stand te houden wordt deze jaarlijks met het consumentenprijs-
indexcijfer (2019: 1,6%) geïndexeerd. 
  
8b. 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. 
 
8c. Bestemmingsreserve Groepen en regio’s (donateurs) 
Aan deze Bestemmingsreserve worden de volledige netto opbrengsten van de donateurs en van de 
Nationale Scouting Loterij toegevoegd. Ditmaal kon een bedrag van € 181.418 aan deze 
bestemmingsreserve worden toegevoegd. Gedurende 2019 werd voor een bedrag van 
€ 53.000 (2018: € 41.600) aan uitkeringen aan groepen en regio’s gedaan. In 2019 werd een bijdrage 
van € 160.000 geleverd aan het realiseren van de toekomstvisie van Scouting Nederland. Ook dat 
bedrag werd aan deze bestemmingsreserve onttrokken. 
 
8d. Bestemmingsreserve Fonds ontwikkelingssamenwerking   
Jaarlijks is het bedrag van de indexatie met het consumentenprijsindexcijfer (2019: 1,6 %) 
beschikbaar voor een speciaal doel: Internationale uitwisselingsprogramma’s van Nederlandse scouts. 
In 2019 werden geen uitkeringen gedaan. 
 
8e Bestemmingsreserve aanloopverlies Scoutinglandgoed 
De reguliere exploitatie 2019 van Scoutinglandgoed BV heeft geleid tot een tekort van € 277.418. In 
2019 is door de vereniging Scouting Nederland het eerste deel van de bijdrage voor het 
Avonturenhuis van 1 miljoen euro gedoneerd. Omdat deze donatie via het resultaat loopt, is het 
resultaat van Scoutinglandgoed BV voor bestemming € 722.582 positief waarvan de helft als resultaat 
deelneming ten gunste van het Scouting Nederland Fonds komt.  Er wordt een bestemmingsreserve 
ter grootte van dit resultaat gevormd (€ 361.000) om daarmee de voorziene toekomstige verliezen van 
Scoutinglandgoed op te kunnen vangen.  
 
 
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 31-12-2019. 
 
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 op 13 april 2020 per brief bevestigd 

omschrijving (bedragen in euro's) 31-12-2018 BIJ AF 31-12-2019
Bestemmingsreserve Rente 2.388.546 38.217 2.426.763
Bestemmingsreserve Duurzame investeringen 2.412.983 2.412.983
Bestemmingsreserve Groepen en Regio's (donateurs) 753.785 181.418 213.000 722.203
Bestemmingsreserve ontwikkelingssamenwerking 78.234 1.252 79.486
Bestemmingsreserve aanloopverliezen Scoutinglandgoed 361.291 361.291
Algemene reserve 359.393 338.949 698.342

5.992.941 921.126 213.000 6.701.067
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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.  
 
In 2019 is een legaat ontvangen onder voorwaarden. Het betreft een bijdrage in de realisatie van 
kampeervoorzieningen voor scouts. Uitbetaling vindt plaats nadat aan de voorwaarden is voldaan.  
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met invloed op de cijfers per balansdatum. 
 
In 2020 is Nederland opgeschrikt door het coronavirus (Covid-19). Ook voor de vereniging Scouting 
Nederland heeft dit grote gevolgen. Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 werd duidelijk dat alle 
Scoutingactiviteiten in het voorjaar tot nader order stilgelegd worden, zowel lokaal, regionaal als 
landelijk. Ook is een groot aantal evenementen afgelast (HIT, LSW, Jungle Experience, deelname 
European Scout Jamboree). De gevormde reserves voor calamiteiten bij evenementen zijn afdoende 
om de reeds gemaakte kosten te dekken. Eventuele andere gevolgen, op bijvoorbeeld de 
ledenontwikkeling en de zomerovernachtingen op de vereningsterreinen zijn bij het vaststellen van de 
jaarrekening nog niet duidelijk.  
 
Mogelijk dat er door de vereniging in 2020 een beroep op het Scouting Nederland Fonds gedaan 
wordt. 
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11 Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 
 
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. Een aantal donateurs heeft gekozen de donatie als 
periodieke gift te doen. 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 2019 van de Scouting Loterij en de vrijgevallen prijzengelden uit 
voorgaande jaren.   
 
15. Opbrengst Fondswerving Landgoed 
Er zijn geen aanvullende opbrengsten in 2019 ontvangen 
 
16. Bruto renteopbrengst 
Hieronder zijn alle renteopbrengsten van de aangehouden obligaties opgenomen. 
 
17. Beleggingen 
‘Afschrijving betaald agio’ en ‘Afwaardering naar lagere marktwaarde’ heeft betrekking op de 
aangehouden obligatieportefeuille. Onder ‘Dividenden’ en ‘Koersresultaat beleggingen’ 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 2019 door de vereniging Scouting Nederland, alsook de ontvangst van het legaat van de heer Pelt.    
 
 
Lasten 
 
19 Loonkosten 
Het betreft de kosten van fondsenwerving en administratieve ondersteuning die door Scouting 
Nederland worden doorberekend aan de stichting.  
 

20. Kosten regio’s en groepen 
Gedurende 2019 zijn er 13 aanvragen binnengekomen voor bijdragen van het Scouting Nederland 
Fonds. Van de aanvragen zijn er in 2019 11 toegekend en uitgekeerd en 2 afgewezen. In 2018 zijn 12 
projecten gehonoreerd. Deze kosten worden onttrokken aan de desbetreffende Bestemmingsreserve. 
 
21 Donatie Scouting Nederland 
Voor het realiseren van de toekomstvisie van Scouting Nederland heeft het Scouting Nederland Fonds 
een bijdrage geleverd.  
 
22 Diversen 
Deze kosten hebben deels betrekking op accountantskosten. Tevens zit er een bedrag in voor de 
beheer kosten van het platform SteunScouting.nl.  
 
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. 
 
24 Correctie boekwaarde obligaties 
In 2019 hebben geen correcties plaatsgevonden.  
 



Jaarverslag 2019 Stichting Scouting Nederland Fonds 21
 

25. Crowdfunding 
In 2019 is met het crowdfundingplatform € 48.727 voor de deelnemende groepen ingezameld. 
 
26. Resultaat deelnemingen 
De reguliere exploitatie 2019 van Scoutinglandgoed BV heeft geleid tot een tekort van € 277.408, dit 
ligt in de lijn van de prognose van € 274.345. In 2019 is door de vereniging Scouting Nederland het 
eerste deel van de bijdrage voor het Avonturenhuis van 1 miljoen euro gedoneerd. Omdat deze 
donatie via het resultaat loopt, is het resultaat van Scoutinglandgoed BV voor bestemming € 722.582 
positief waarvan de helft als resultaat deelneming ten gunste van het Scouting Nederland Fonds komt.  
De donatie wordt binnen Scoutinglandgoed BV als bestemmingsreserve opstallen op de balans 
opgenomen. 
 
27. Resultaatbestemming 
Na bestemming is € 338.949 aan de algemene reserve toegevoegd. 
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12 Ondertekening 
 
 

Leusden, 22 april 2020 
 
 
 
 
 
D.J. (Jaap) Boot   Voorzitter 
 
 
 
 
Ph. Komen    Secretaris/penningmeester 
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13 Controleverklaring 

 
. 
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