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10c.1 Inleiding
Met genoegen biedt het Scouting Nederland Fonds hierbij het bestuursverslag en het jaarverslag over
2014 aan, dat is in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 voor 'Kleine
organisaties zonder winststreven' (RJK C1), waarbij het bieden van transparantie gewaarborgd is.
10c.2 Doelstelling (statutair) van 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 te 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/word-donateur/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 Scouting Loterij. Groepen en regio’s kunnen individueel een
aanvraag indienen voor vernieuwende projecten, bij calamiteiten en voor nieuw- of verbouw
van Scoutinggebouwen en wachtschepen. Scouting heeft tevens een internationale dimensie,
daarom heeft het Scouting Nederland 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 2014
€ 3.658.644 en wordt – om de waarde in stand te houden – jaarlijks geïndexeerd met de
consumentenprijsindex.
10c.3 Samenstelling bestuur per 31 december 2014
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 2014 als volgt samengesteld (en
bekend bij Kamer van Koophandel m.i.v. 24-12-2014):
B.A. (Boudewijn) Revis

Voorzitter

M. (Marion) Geerligs

Vicevoorzitter

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

Secretaris/penningmeester

W. (Wouter) Zilverberg

Lid

L.N. (Lisette) van der Wurff

Lid

M.D.I. (Michaël) Lansbergen

Lid

L.A. (Lars) Wieringa

Lid
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W.S. (Wieteke) Koorn

Lid

P. (Philip) Komen

Lid

M.J. (Maurice) van der Leeden

Lid

10c.4 Wat heeft het Scouting Nederland Fonds in 2014 gedaan?
Landelijke projecten
In 2014 heeft het Scouting Nederland Fonds opnieuw een bijdrage van € 160.000 geleverd aan het
voor de vereniging zo belangrijke programma Groepsontwikkeling.
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.
In 2014 zijn aan de volgende organisaties bijdragen voor projecten uitbetaald:
 Scoutinggroep Christofoor, Zwolle, bijdrage nieuwe vloer.
 Scoutinggroep Berghem, Berghem, bijdrage nieuw gebouw.
 Scoutinggroep Abel Tasman, Giesbeek, bijdrage aanbouw onderhoudsloods boten.
 Scoutinggroep Titus Brandsma, Maastricht, bijdrage wegwerken achterstallig groot
onderhoud.
 Scoutinggroep Hoogerheide, Hoogerheide, bijdrage uitbreiding gebouw.
 Scoutinggroep Pocahontas, Zoetermeer, bijdrage nieuw clubhuis.
 Scoutinggroep De Veste, Hasselt, bijdrage nieuw clubhuis.
 Scoutinggroep Goedereede, Stellendam, bijdrage vervanging asbestdak.
 Scoutinggroep Holendrecht, Amsterdam, bijdrage nieuw clubhuis.
 Scoutinggroep Rudyard Kipling, Nuenen, bijdrage aanbouw gebouw voor extra
materiaalopslag.
 Scoutinggroep Hoogvliet, Rotterdam, bijdrage nieuwbouw na brand.
 Scouting Doornakkers, Eindhoven, bijdrage verbouwing clubhuis.
 Stichting Scouting Ridderkerk, Ridderkerk, bijdrage nieuwbouw twee Scoutinggroepen.
 Scoutinggroep Prins Willem van Oranje, Cromvoirt, bijdrage uitbreiding clubhuis.
 Scoutinggroepen Rucphen/Sprundel, Rucphen/Sprundel, bijdrage nieuw gezamenlijk gebouw.
 Scoutinggroep De Landgraaf, Brunssum, brand in clubhuis, bijdrage vervanging materialen en
inboedel.
 Regio Parkstad, Heerlen, bijdragen uitvoeren onderzoek, reorganisatie groepen.
 Scoutinggroep Maria Goretti, Pey Echt, bijdrage grootschalige renovatie Scoutinggebouw ’t
Patronaat.
 Scoutinggroep Satoko Kitahara, Leidschendam, bijdrage verbouwing clubhuis.
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10c.5 Accountantsverklaring 2014
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10c.6 Jaarrekening 2014 Scouting Nederland Fonds
Balans per 31 december 2014
(alle bedragen in euro’s)

Na bestemming van het resultaat
31/12/2014

31/12/2013

3.870.000
110.098
-19
1.715.583
38.982

3.290.000
134.535
-4.399
1.215.022
1.842.045

5.734.644

6.477.203

Vorderingen/Overlopende activa
Nog te ontvangen rente
Project ‘Aankoop Nationaal Scoutingterrein’

77.358
413.658

69.979
156.330

Totaal

491.016

226.309

3.966.140

3.045.066

10.191.800

9.748.578

Weerstandsvermogen

3.658.644

3.622.420

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve Rente
Bestemmingsreserve Duurzame investeringen
Bestemmingsreserve Groepen en regio's (donateurs)
Bestemmingsreserve Goutfonds
Bestemmingsreserve Fonds ontwikkelingssamenwerking
Bestemmingsreserve vrij te besteden bedragen

2.302.283
2.412.984
612.186
66.225
75.994
503.048

2.279.489
2.412.984
427.449
65.570
75.242
539.501

5.972.720

5.800.235

39.661
249.427
271.348

13.648
209.404
102.871

10.191.800

9.748.578

Activa
Beleggingen
Obligaties tegen nominale waarde
Boekwaarde agio
Voorziening wegens lagere marktwaarde
Aandelen
Liquiditeiten bij Schretlen & Co

Liquide middelen
Banksaldo
Totaal
Passiva

Schulden op korte termijn
Nog te betalen posten
Garantstelling ontwikkelkosten spelmaterialen SN
R/C Vereniging Scouting Nederland
Totaal
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Staat van baten en lasten over 2014
(alle bedragen in euro's)

Werkelijk
2014
Baten
Donaties
Rente
Opbrengst Scoutingloterij
Sponsorloterij
Bruto renteopbrengst
Afschrijving betaald agio
Afwaardering naar lagere marktwaarde
Transactieresultaten
Dividenden
Koersresultaat aandelen

Begroting
2014

Werkelijk
2013

81.233
39.270
185.331
2.520
100.906
-27.800
4.379
-12.374
4.523
209.550

80.000
55.000
160.000
115.000
-15.000
31000
12000
-

82.656
50.761
175.741
2.531
114.180
-24.581
65.782
44.066
5.292
239.777

587.538

438.000

756.205

65.905
81.828
890
40.023
30.182

80.000
51.000
24.000

79.515
57.500
764
29.080
26.554

Totaal kosten

218.828

155.000

193.413

Batig saldo

368.710

283.000

562.792

Lasten
Loonkosten
Kosten regio's en groepen
Diversen
Garantstelling ontwikkelkosten spelmaterialen SN
Beheervergoeding

Onttrekking
Ten laste van Bestemmingsreserve groepen en regio's
Ten laste Bestemmingsreserve vrij te besteden bedragen

81.828
40.023

51.000
-

57.500
29.080

121.851

51.000

86.580

266.565
656

1.600

98.397
1.599

752
36.224
22.794
3.570

1.800
88.000
55.000
27.600

1.835
88.352
55.597
243.592

330.561

174.000

489.372

Bijdrage Scouting Nederland Fonds
Vereniging Scouting Nederland Groepsontwikkeling

160.000

160.000

160.000

Batig saldo

368.710

283.000

562.792

Bestemmingsreserve Groepen en regio's (donateurs)
Indexering Bestemmingsreserve Goutfonds
Indexering Bestemmingsreserve Fonds
ontwikkelingssamenwerking
Indexering Weerstandsvermogen
indexering Bestemmingsreserve Rente
Bestemmingsreserve vrij te besteden bedragen
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10c.6.1 Toelichting op de jaarrekening Stichting Scouting Nederland Fonds
Waarderingsgrondslagen
De Jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving C1 ‘Kleine organisaties zonder winststreven’ (RJK C1).
Algemeen
In 2014 heeft het Scouting Nederland 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 het project Groepsontwikkeling. Door
de aanhoudend lage rentestanden zijn de rente-inkomsten op deposito’s/spaargelden ondanks de
grote liquiditeit lager uitgekomen dan in 2013. Verder daalden de transactieresultaten en nam het
koersresultaat op de aandelen af. De exploitatie kon toch ook in 2014 weer met een positief saldo
worden afgesloten. In lijn met de toezegging van het Scouting Nederland Fonds uit april 2011 om
garant te staan voor de ontwikkelkosten van de spelmaterialen van Scouting Nederland is op basis
van het nu voorziene tekort op de geactualiseerde meerjarenbegroting 2014-2017 van de verkopen
van deze spelmaterialen besloten opnieuw een bedrag van € 40.030 – zijnde het nu verwachte tekort
– te onttrekken aan het ‘Fonds vrij te besteden bedragen’.
Toelichting op de balans per 31 december 2014
Activa
Beleggingen
Sinds 2010 bestaat een klein deel van de portefeuille uit aandelen. Beursjaar 2014 liet een duidelijke
plus zien. Het resultaat was dat er in 2014 weer sprake was van koerswinst op de aandelen.
Overigens wordt de portefeuille verder vooral belegd in vastrentende waarden en liquide middelen. Uit
de portefeuille is in 2014 de perpetuele belegging van Credit Logement verkocht. Onder de post
‘Beleggingen’ zijn ook de in liquide vorm aangehouden gelden bij Schretlen & Co tegen nominale
waarde opgenomen.
Investeringen in vastrentende waarden
De obligaties worden zo mogelijk tot het einde van de looptijd aangehouden. 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-enverliesrekening verwerkt via het amortisatieproces.
Investering in aandelen
Investeringen in 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. Baten en
lasten die voortvloeien uit veranderingen in de reële waarde worden verwerkt in de winst-enverliesrekening.
Portefeuille verdeling per einde verslagperiode:
Aandelen
18%
Vastrentend
41%
Liquiditeiten
41%
Vorderingen/Overlopende activa
Hieronder zijn de nog te ontvangen rentebaten van de obligaties en de diverse bankrekeningen en
deposito’s opgenomen. Ook is er een onderhanden werkpost voor de lopende kosten voor het project
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‘Aankoop Nationaal Scoutingterrein’. Het te verwerven Scoutinglandgoed Zeewolde zal worden
ingericht om groot- en kleinschalige (Scouting)evenementen mogelijk te maken. De onder de
‘Bestemmingsreserves’ opgenomen ‘Bestemmingsreserve Duurzame Investeringen’ zal worden benut
voor de financiering van dit Scoutingterrein. Waardering van alle vorderingen/overlopende activa vindt
plaats op basis van de nominale waarde.
Liquide middelen
Het betreft het saldo van de diverse ING- en RABO-bankrekeningen en deposito’s op 31 december
2014. De liquide middelen staan ter vrije beschikking. Waardering vindt plaats tegen nominale
waarde.
Passiva
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is bestemd om calamiteiten binnen de Vereniging Scouting Nederland te
kunnen opvangen. Het weerstandsvermogen wordt jaarlijks geïndexeerd met het
consumentenprijsindexcijfer om de waarde in stand te houden.
Omschrijving (bedragen in euro’s)
Weerstandvermogen

31-12-2013
3.622.420

BIJ
36.224

AF

31-12-2014
3.658.644

BIJ

AF

31-12-2014

Bestemmingsreserves
Omschrijving (bedragen in euro's)

31-12-2013

Bestemmingsreserve Rente

2.279.489

Bestemmingsreserve Duurzame Investeringen

2.412.984

Bestemmingsreserve Groepen en regio's
Bestemmingsreserve Goutfonds
Bestemmingsreserve Fonds
Ontwikkelingssamenwerking
Bestemmingsreserve vrij te besteden bedragen

22.794

2.302.283
2.412.984

427.449 266.565

81.828

612.186

65.570

655

66.225

75.242

752

75.994

539.501

3.570

40.023

503.048

5.800.235 294.336 121.851

5.972.720

Bestemmingsreserve Rente
Om deze Bestemmingsreserve in stand te houden, wordt deze jaarlijks met het
consumentenprijsindexcijfer geïndexeerd.
Bestemmingsreserve Duurzame ontwikkelingen
Deze Bestemmingsreserve is bestemd voor duurzame investeringen in vaste activa, met een
technische levensduur van minimaal tien jaar.
Bestemmingsreserve Groepen en regio’s
Aan deze bestemmingsreserve worden normaal gesproken de volledige netto opbrengsten van de
donateurs en van de Nationale Scouting Loterij toegevoegd. Deze opbrengsten werden opnieuw
bestemd voor de ondersteuning van het project Groepsontwikkeling van Scouting Nederland
(€ 160.000). Ditmaal kon een bedrag van € 266.565 aan deze bestemmingsreserve worden
toegevoegd. Gedurende 2014 werd voor een bedrag van € 81.828 (2013: € 57.500) aan uitkeringen
aan groepen en regio’s gedaan.
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Bestemmingsreserve Goutfonds
Deze bestemmingsreserve is gevormd uit een legaat van Els Gout-van Eek. Jaarlijks mag het bedrag
van de indexatie met het consumentenprijsindexcijfer worden aangewend voor een speciaal doel:
uitwisseling van scouts met het buitenland. Ook in 2014 werden geen uitkeringen gedaan.
Bestemmingsreserve Fonds ontwikkelingssamenwerking
Besteding van het bedrag van de indexatie met het consumentenprijsindexcijfer is jaarlijks specifiek
voor de uitwisselingsprogramma’s van Nederlandse scouts beschikbaar. Net als in 2013 werden er in
2014 geen uitkeringen gedaan.
Bestemmingsreserve Vrij te besteden bedragen
Aan de bestemmingsreserve ‘Vrij te besteden bedragen’ kon dit jaar per saldo een bedrag worden
toegevoegd van € 3.570 (2013: € 243.592). In lijn met de toezegging van het Scouting Nederland
Fonds uit april 2011 om garant te staan voor de ontwikkelkosten van de spelmaterialen van Scouting
Nederland is op basis van het nu voorziene tekort op de geactualiseerde meerjarenbegroting van de
verkopen van deze spelmaterialen opnieuw besloten een additioneel bedrag van € 40.023 – zijnde
het nu verwachte tekort – te onttrekken.
Schulden op korte termijn
Nog te betalen posten/Overlopende passiva
Hieronder zijn in 2014 nog enkele aan de wereldbonden door te storten bedragen, de nog aan
groepen door te storten bedragen van de VriendenLoterij, de eind december toegekende bijdrage voor
een Scoutinggroep en een in 2014 van de E. David uit het Verenigd Koninkrijk ontvangen gift
opgenomen. Deze gift zal worden gebruikt voor het nieuw te ontwikkelen Scoutinglandgoed. Het
Scouting Nederland Fonds heeft per 31 december 2014 een schuld aan de Vereniging Scouting
Nederland. Waardering vindt plaats op basis van de nominale waarde.
Garantstelling ontwikkelkosten spelmaterialen Scouting Nederland
In lijn met de toezegging van het Scouting Nederland Fonds uit april 2011 om garant te staan voor de
ontwikkelkosten van de spelmaterialen van Scouting Nederland is op basis van het nu voorziene
tekort op de geactualiseerde meerjarenbegroting 2014-2017 van de verkopen van deze
spelmaterialen besloten een additioneel bedrag van € 40.023 (2013: € 29.080) – zijnde het nu
verwachte tekort – op te nemen als schuld aan Scouting Nederland.
Toelichting op de staat van baten en lasten 2014
Baten
Donaties
Het betreft hier de bijdragen van donateurs van het Scouting Nederland Fonds. Deze opbrengsten
komen ten goede aan de ‘Bestemmingsreserve Groepen en regio’s’.
Rente
Dit zijn de renteopbrengsten van de bankrekeningen en deposito’s van het Scouting Nederland
Fonds.
Opbrengst Nationale Scouting Loterij
Dit betreft het nettoresultaat over 2014 van de Nationale Scouting Loterij en de vrijgevallen
prijzengelden uit voorgaande jaren. Deze opbrengsten zullen, zoals toegezegd aan Scouting
Nederland, deels worden bestemd voor het project Groepsontwikkeling.
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Bruto renteopbrengst
Hieronder zijn alle renteopbrengsten van de aangehouden obligaties opgenomen.
Beleggingen
‘Afschrijving betaald agio’, ‘Afwaardering naar lagere marktwaarde’ en ‘Transactieresultaten’ hebben
betrekking op de aangehouden obligatieportefeuille. Onder ‘Dividenden’ en ‘Koersresultaat aandelen’
staan de baten van de aandelenportefeuille.
Lasten
Loonkosten
Het betreft de beroepskosten van fondsenwerving en administratieve ondersteuning die door
Scouting Nederland worden doorberekend aan de stichting.
Diversen
Deze kosten zijn overige kosten.
Kosten regio’s en groepen
Hieronder wordt de aan de groepen verstrekte ondersteuning verantwoord. In 2014 zijn 18 projecten
gehonoreerd (2013: 12). Deze kosten worden onttrokken aan de desbetreffende bestemmingsreserve.
Garantstelling ontwikkelkosten spelmaterialen Scouting Nederland
In lijn met de toezegging van het Scouting Nederland Fonds uit april 2011 om garant te staan voor de
ontwikkelkosten van de spelmaterialen van Scouting Nederland is op basis van het nu voorziene
tekort op de geactualiseerde meerjarenbegroting 2014-2017 van de verkopen van deze
spelmaterialen besloten een additioneel bedrag van € 40.023 ( 2013: € 29.080 – zijnde het nu
verwachte tekort – te boeken als kosten. Het bedrag is vervolgens onttrokken aan de
‘Bestemmingsreserve vrij te besteden bedragen’.
Beheervergoeding
Het betreft de periodieke kosten van de vermogensbeheerder Schretlen & Co.
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