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Staat van baten en lasten over 2012
(alle bedragen in euro's)

31/12/2012

31/12/2011

91.977
78.605
160.681
3.182
124.735
-14.646
14.722
38.971
12.995
132.116

96.886
62.673
194.703
-2.326
143.413
-11.870
-54.956
31.375
10.787
-70.694

643.338

399.991

Lasten
Loonkosten
Kosten loterijen/begunstigers
Kosten regio's en groepen
Diversen
Kosten project Groepsvereniging
Garantstelling ontwikkelkosten spelmaterialen SN
Kosten Goutfonds
Kosten Fonds Ontwikkelingssamenwerking
Beheervergoeding
Provisie Vermogensbeheer

69.912
50.500
352
29.987
180.324
0
23.754
-

56.466
7.470
65.000
27
71.407
53.089
19.214
-

Totaal kosten

354.829

272.673

Batig saldo

288.509

127.318

Onttrekking
Ten laste van Rentefonds
Ten laste Fonds Ontwikkelingssamenwerking
Ten laste van Fonds groepen en regio's
Ten laste Goutfonds
Ten laste van Reserve project groepsvereniging
Ten laste Fonds vrij te besteden bedragen

50.500
180.324

53.089
65.000
145.813

230.824

263.902

1.560
1.790
86.198
54.241
121.859

1.403
2.803
77.518
48.780
-

Baten
Donaties
Rente
Opbrengst Scoutingloterij
Sponsorloterij
Bruto rente-opbrengst
Afschrijving betaald agio
Afwaardering naar lagere marktwaarde
Transactieresultaten
Dividenden
Koersresultaat aandelen

Bestemming
Fonds groepen en regio's
Rente Goutfonds
Rente Fonds Ontwikkelingssamenwerking
Indexering Weerstandsvermogen
indexering Rentefonds
Fonds vrij te besteden bedragen

265.648

130.504

Bijdrage Scouting Nederland Fonds
Vereniging Scouting Nederland Project 2010
Vereniging Scouting Nederland Groepsontwikkeling

93.685
160.000

205.125
55.591

Batig saldo

288.509

127.318
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Waarderingsgrondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640
voor kleine organisaties (RJK 640) Organisaties zonder winststreven.
Algemeen
In 2012 heeft het fonds opnieuw een grote bijdrage geleverd aan de projecten van Scouting
Nederland, een deel van het resultaat – namelijk de opbrengst donateurs minus de daarbij horende
kosten en de opbrengst van de Nationale Scoutingloterij – was bestemd voor de ondersteuning van
het Project 2010 en voor het project Groepsontwikkeling. Het jaar 2012 gaf de financiële markten
meer duidelijkheid. Hierdoor was sprake van een voorzichtig herstel van het vertrouwen van deze
markten. Met name het rendement op de aandelen profiteerde daarvan. De aandelenportefeuille van
het fonds is dan ook in waarde gestegen en hierdoor was in tegenstelling tot 2011 weer sprake van
een koerswinst. De exploitatie kon dan ook met een positief saldo worden afgesloten, terwijl in 2011
een onttrekking nodig was uit het ‘Fonds vrij te besteden bedragen’. Ondanks de aanhoudend lage
rentestanden zijn de rente-inkomsten op deposito’s/spaargelden door de grote liquiditeit toch hoger
uitgekomen dan in 2011. 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 besloten een bedrag van € 180.324 – zijnde het nu verwachte tekort – te onttrekken
aan het ‘Fonds vrij te besteden bedragen’.
Toelichting op de balans per 31 december 2012
Activa
Beleggingen
Sinds 2010 bestaat een klein deel van de portefeuille uit aandelen. Beursjaar 2012 liet voor de
aandelenmarkten een plus zien. Het resultaat was dat er in 2012, in tegenstelling tot 2011, weer
sprake was van koerswinst op de aandelen. Overigens wordt de portefeuille verder vooral belegd in
vastrente waarden en liquide middelen. In de portefeuille vastrentende waarden is nog steeds één
perpetuele belegging begrepen van Credit Logement. 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.
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Portefeuilleverdeling per einde verslagperiode:
Aandelen
14%
Vastrentend
40%
Liquiditeiten
46%
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
‘Aankoop Nationaal Scoutingterrein’. Het te verwerven Nationale Scoutingterrein zal worden ingericht
om groot- en kleinschalige (Scouting)evenementen mogelijk te maken. Het onder de
bestemmingsfondsen opgenomen ‘Fonds duurzame Investeringen’ zal worden benut voor de
financiering van dit Scoutingterrein. Ten slotte had het fonds per 31 december 2012 net als ultimo
2011 nog een vordering op de Vereniging Scouting Nederland. 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 Rabobankrekeningen en deposito’s op 31 december
2012. De liquide middelen staan met uitzondering van een ING-deposito van € 500.000 ter vrije
beschikking. Van het bedoelde deposito vervalt er tweemaal € 250.000 en wel op 23 februari en 23
mei 2013. 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)
Weerstandsvermogen
Bestemmingsfondsen
Omschrijving (bedragen in euro’s)
Rente Fonds
Fonds duurzame Investeringen
Fonds Groepen en Regio's
Goutfonds
Fonds Ontwikkelingssamenwerking
Fonds vrij te besteden bedragen

31-12-2011
3.447.871

31-12-2011
2.169.650
2.412.984
437.052
62.411
71.617
383.454
5.537.168

BIJ
86.197

BIJ
54.241

AF

AF

50.500
1.560
1.790
121.859
179.450

180.324
230.824

31-12-2012
3.534.068

31-12-2012
2.223.891
2.412.984
386.552
63.971
73.407
324.989
5.485.794

Rentefonds
Dit fonds is bestemd om een zo groot mogelijk rendement te maken. Om het in stand te houden groeit
het jaarlijks met het consumentenprijsindexcijfer. De overwaarde kan vrij worden besteed en wordt
daarom aan het fonds met die naam toegevoegd.
Fonds duurzame ontwikkelingen
Fonds is bestemd voor duurzame investeringen in vaste activa, met een technische levensduur van
minimaal tien jaar.
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Fonds groepen en regio’s
Aan dit fonds worden normaal gesproken de netto opbrengsten van de donateurs en van de Nationale
Scoutingloterij toegevoegd. Deze opbrengsten werden echter net als in 2011 bestemd voor de
ondersteuning van diverse projecten van Scouting Nederland. Gedurende 2012 werd voor een bedrag
van € 50.500 (2011: € 65.000) aan uitkeringen aan groepen en regio’s gedaan.
Goutfonds
Dit fonds is gevormd uit een legaat van Els Gout - van Eek. Jaarlijks mag het rendement worden
aangewend voor een speciaal doel: uitwisseling van scouts met het buitenland. Net als in 2011
werden er in 2012 geen uitkeringen uit dit fonds gedaan.
Fonds ontwikkelingssamenwerking
Besteding van het ontwikkelingssamenwerkingsfonds is specifiek voor de uitwisselingsprogramma’s
van Nederlandse scouts. Anders dan in 2011 werden er in 2012 geen uitkeringen gedaan (2011: €
53.089).
Fonds vrij te besteden bedragen
Aan het Fonds vrij te besteden bedragen kon dit jaar uit het jaarresultaat weer een bedrag worden
toegevoegd van € 121.859. 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 besloten een bedrag van € 180.324 – zijnde het nu verwachte tekort – te onttrekken
aan dit fonds.
Schulden op korte termijn
Nog te betalen posten
Hieronder zijn in 2012 naast de voor groepen bestemde donateursbijdragen ook enkele aan de
wereldbonden door te storten bedragen opgenomen. In 2011 betrof het alleen de voor groepen
bestemde donateursbijdragen. 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 van de verkopen van deze spelmaterialen besloten
een bedrag van € 180.324 – zijnde het nu verwachte tekort – op te nemen als schuld aan Scouting
Nederland.
Toelichting op de staat van baten en lasten 2012
Baten
Donaties
Het betreft hier de bijdragen van donateurs van het fonds. Deze opbrengsten zullen net als in 2011
ook in 2012 deels worden bestemd voor Project 2010 en deels voor het project Groepsontwikkeling.
Opnieuw is een gedeelte van de opbrengst van de nieuwe donateursactie bestemd voor de door de
donateur opgegeven groepen en zal worden doorgestort.
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Rente
Dit zijn de renteopbrengsten van de bankrekeningen en deposito’s van het fonds.
Opbrengst Nationale Scoutingloterij
Dit betreft het nettoresultaat over 2012 van de Nationale Scoutingloterij. Deze opbrengsten zullen,
zoals toegezegd aan Scouting Nederland, ook in 2012 deels worden bestemd voor Project 2010 en
deels voor het project Groepsontwikkeling.
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 die door Scouting Nederland worden doorberekend
aan de stichting.
Kosten loterijen/begunstigers
In 2012 heeft anders dan voorgaande jaren geen mailing plaats gevonden naar de ouders van nieuwe
leden.
Diversen
Deze kosten zijn overige kosten.
Kosten regio’s en groepen
Hieronder wordt de aan de groepen verstrekte ondersteuning verantwoord. In 2010 zijn de criteria
voor toewijzing verbreed. Nu wordt onder voorwaarden ook geld uitgekeerd voor de inrichting van de
buitenruimte, waaronder nieuwbouw. In 2012 zijn 11 projecten gehonoreerd ( 2011: 14; 2010: 7).
Deze kosten worden onttrokken aan de desbetreffende Bestemmingsreserve.
Kosten project Groepsvereniging
Hieronder zijn weer de kosten van het project Groepsvereniging opgenomen ( 2011: € 71.407).
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 van de verkopen van deze spelmaterialen besloten
een bedrag van € 180.324 – zijnde het nu verwachte tekort – te boeken als kosten. Het bedrag is
vervolgens onttrokken aan het Fonds vrij te besteden bedragen.
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Kosten ontwikkelingssamenwerking
Anders dan in 2012 zijn geen kosten aan dit fonds onttrokken. In 2011 werd een financiële bijdrage
geleverd aan het project Orange 2011.
Beheervergoeding
Het betreft de periodieke kosten van de vermogensbeheerder Schretlen & Co.

Jaarrekening Scouting Nederland Fonds

11

3 Wat heeft het Scouting Nederland Fonds in 2012 gedaan?
Landelijke projecten
Het Scouting Nederland Fonds heeft de volgende landelijke projecten ondersteund:
Project 2010
In 2012 heeft het fonds voor de laatste maal een financiële bijdrage geleverd aan de diverse
activiteiten binnen Project 2010 met name rondom vernieuwing van het spelaanbod en Scouting
Academy.
Groepsontwikkeling
In 2012 werd door gegaan met het in 2011 gestarte project Groepsontwikkeling. Het fonds zal daar
ook de komende jaren een bijdrage aan blijven leveren.
Regionale en lokale projecten
Naast landelijke projecten ondersteunt het Scouting Nederland Fonds ook regionale en lokale
Scoutingprojecten. Scoutinggroepen en -regio’s kunnen bij het fonds een aanvraag indienen voor
vernieuwde projecten, ondersteuning bij calamiteiten of een bouwproject. Het gaat daarbij om
projecten die niet in de reguliere begroting passen.
In 2012 zijn aan de volgende organisaties bijdragen voor projecten uitbetaald:
 Scouting De Hanzeluiden (Groningen)
 Scouting De Granaet (Dokkum)
 Scouting Axel (Axel)
 Scouting Guithégro (Nunspeet)
 Scouting Wartburg (Monnickendam)
 Scouting Graaf van Lynden (Lisse)
 Scouting Damherten (Den Haag)
 Scouting Poeldijk (Naaldwijk)
 Scouting Heino (Rozendaelgroep)
 Scouting Buys Ballot (Epe)
 Titus Brandsmagroep (Breda)
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