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Verslag van het bestuur van de Nederlandse Stichting
Initiatives of Change (Morele Herbewapening)
gevestigd te Amaliastraat 10, 2514 JC Den Haag

Inleiding
“Initiatives of Change (IC) is een voor ieder toegankelijk wereldwijd netwerk van mensen van
verschillende levensovertuiging met als gemeenschappelijk doel zich in te zetten voor een betere
wereld. Zij proberen in hun leven ruimte te maken voor stilte en zich te oriënteren op morele
waarden als eerlijkheid, zuiverheid, onzelfzuchtigheid en liefde. Geloof is voor velen de
inspiratiebron. Initiatives of Change daagt een ieder uit pionier te zijn voor een positieve
verandering in de samenleving, te beginnen in eigen leven.”

Uitgangspunten

Initiatives of Change staat open voor een ieder en discrimineert niet wegens godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook.
Initiatives of Change is niet gebonden aan enige politieke, kerkelijke of economische instelling of
organisatie en kan en wil met iedereen samenwerken voor zover dat past bij haar doelstelling.
Initiatives of Change is een beweging van voornamelijk vrijwilligers en is niet uit op financieel
gewin.

Activiteiten

Initiatives of Change ontplooit initiatieven in en buiten Nederland. Initiatieven, voortvloeiend uit de
doelstelling, richten zich onder andere op:
•

Het bijdragen aan verzoening en genezing in conflictsituaties

•

Het bouwen van bruggen van vertrouwen tussen verschillende groepen en landen

•

Het versterken van de morele en geestelijke grondslagen van de samenleving

•

Het stimuleren van leiderschap gebaseerd op morele integriteit, compassie en dienstbaarheid

De Nederlandse Stichting Initiatives of Change biedt via haar centrum op de Amaliastraat te Den
Haag een plaats voor inspiratie, toerusting en ontmoeting. Door het beheer van de middelen
ondersteunt de stichting activiteiten en initiatieven. Een van de doelstellingen van de stichting is
het verstrekken van financiële hulp tot het bevorderen van de morele herbewapening, in het
bijzonder van die van Nederland. De activiteiten en initiatieven die zij ondersteunt betreffen dus
zowel Nederland als andere landen.
De Nederlandse stichting is aangesloten bij Initiatives of Change International, dat het werk van
Initiatives of Change wereldwijd vertegenwoordigt en coördineert.
Een meer gedetailleerd verslag van de activiteiten in het boekjaar is elders in dit rapport
opgenomen.
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Juridisch

Sinds 1948 is de Nederlandse Stichting Initiatives of Change als stichting statutair gevestigd in ’s
Gravenhage. De laatste statuten- en of naamswijzigingen bij notariële akte dateren van 21
november 2001 en 24 november 2003, na voorlegging aan- en goedkeuring van de belastingdienst
in ’s-Hertogenbosch. In december 2007 heeft de belastingdienst gemeld dat onze stichting aan alle
criteria voldoet als een Algemeen Nut Beogende Instelling. (ANBI status). De erkenning is
ingegaan per 1 januari 2008.

Bestuur van de stichting

De bestuursstructuur bestaat uit een bestuur, ondersteund door een financiële commissie en de
algemeen coördinator. Daarnaast kent de stichting een raad van toezicht.

Bestuur

De taak van het bestuur is het beheer van de middelen en goederen der stichting en het
ontplooien van activiteiten, alsmede het vorm geven aan het beleidsplan, in samenwerking en
overleg met actief betrokkenen en vrienden van IC. In het bestuur van de stichting hadden in 2012
zitting:
•

M.H.P. Fermin, voorzitter; portefeuille IC internationaal

•

D.J. Geertsema, portefeuille aandachtsgebieden (Initiatief Management Proces)

•

H.G. de Pous-de Jonge, zonder portefeuille

•

J.K.C. de Pous, secretaris

•

C.J. Scheijgrond, zonder portefeuille, tot 16 juni

•

C.C.M. Wambrauw, portefeuille externe betrekkingen, tot 4 februari

•

C.W.M. Wolvekamp, portefeuille financiën

Financiële commissie
De financiële commissie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de dagelijkse financiële
handelingen. Lid kunnen zijn zowel bestuursleden als niet bestuursleden. In de financiële commissie
hadden in 2012 zitting:
•

C.W.M. Wolvekamp, voorzitter

•

J.K.C. de Pous, secretaris

•

C.J. Scheijgrond, lid

•

A. R. Burger, lid

•

R.W. Overdijkink, lid

3

3

Initiatives of Change

Verandering: persoonlijk, wereldwijd

Algemeen coördinator

De algemeen coördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het landelijk
centrum van IC. In 2012 vervulde de heer M.H.A. van den Wall Bake die functie.

Raad van toezicht
De stichting kent een raad van toezicht die belast is met het onderzoek en de goedkeuring van de
jaarrekening. In de raad van toezicht hadden in 2012 zitting:
•

L. Alderliesten, voorzitter

•

O.E.M. Brautigam, lid

•

E. van Dam, lid, m.i.v. 5 november

•

U. Lu, lid, tot 16 juni,

•

M. de Pous, lid

Financieel beleid
De stichting wordt primair gefinancierd vanuit giften, legaten en nalatenschappen. Legaten en
nalatenschappen worden, tenzij een specifieke bestemming is aangeduid, geacht te zijn bestemd
voor het werk van de stichting op lange termijn. De middelen worden daartoe belegd. De
jaarlijkse inkomsten uit dividend en rente worden aangewend voor de exploitatie. Koersstijgingen
worden geacht bij te dragen aan de instandhouding van het vermogen, en daarmee van
toekomstige inkomsten voor het werk van de stichting. In het financieel beleid van de stichting
past maar in beperkte mate financiering met vreemd vermogen, waarbij het primair gaat om
crediteuren en soortgelijke verplichtingen. Ten einde de doelstellingen van de stichting te
realiseren wordt jaarlijks een begroting opgesteld en door het bestuur vastgesteld. Daarbij kan het
bestuur, in het licht van de doelstellingen en het algemeen nut, in enig jaar instemmen met een
exploitatietekort. Gezien de inzet op lange termijn en de onzekerheid bij het inschatten van de
omvang worden koersresultaten en legaten/ nalatenschappen niet begroot.

Resultaten boekjaar
De resultatenrekening van de stichting laat een positief resultaat zien van € 125.024 (begroot was
een tekort van € 150.850). Zoals toegelicht bij het financieel beleid maakt Initiatives of Change
onderscheid in de reguliere jaarlijkse exploitatie en de exploitatie op lange termijn. In de
onderstaande tabel is dit uitgewerkt voor het jaarrekening resultaat 2012 (en 2011 ter
vergelijking).

Opbouw resultaat
Reguliere exploitatie
Instandhouding
Legaten met meerjarige doelstelling

2012
€
€
€

2011
-111.065 €
236.089
€
- €

-173.137
-264.291

Resultaat volgens jaarrekening

€

125.024

-437.428

€

-
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Het reguliere exploitatieresultaat laat een tekort zien. Het in het verleden bijeengebrachte
vermogen wordt aangesproken om de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken. Het
tekort is wel lager dan vorig jaar. Dit komt door lagere personeelslasten en overige lasten. De
personeelslasten zijn vooral lager doordat twee medewerkers de 65 jarige leeftijd bereikten en het
contract met een medewerkster is beëindigd. De overige lasten waren lager doordat niet alle
geplande uitgaven zijn gedaan. De ontvangen giften, donaties en legaten blijven in 2012 op het
zelfde niveau als in 2011. De begrote daling heeft zich niet voorgedaan. De opbrengsten uit
dividenden en coupons (€ 90.519; ingezet ten behoeve van de exploitatie), waren lager dan
begroot en lager dan in 2011.
De instandhouding komt vooral door het vermogensbeheer (koersresultaten). In 2012 is een
positief resultaat voor instandhouding gerealiseerd. De positieve koersresultaten in 2012 €
236.089 hebben een groot deel van het negatieve koersresultaat 2011
(-/- € 264.291) gecompenseerd, maar niet volledig. De doelstelling van het vermogensbeheer,
ondersteuning van de exploitatie en instandhouding van het vermogen als bron van toekomstige
inkomsten heeft voor de voortdurende economische crisis in 2012 niet gerealiseerd.
Van de ontvangen giften, donaties en legaten waren geen bijdragen bestemd voor meerjarige
projecten of ten behoeve van de lange termijn activiteiten van de stichting.
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die invloed hebben op de
ontwikkeling van het vermogen of het resultaat van de stichting. De begroting is in lijn met die
van voorgaande jaren. Het bestuur is bezig het beleidsplan te actualiseren. Hieruit worden voor
2013 geen significante effecten op de ontwikkeling van het vermogen of het resultaat verwacht.

Ontwikkelingen in 2012
Ingevolge een eerder besluit van het bestuur is per februari een projectmedewerkster in dienst
genomen die verantwoordelijk is voor het coördineren en uitbreiden van het Creators of Peace
Circles programma in Nederland.
Het bestuur heeft afscheid genomen van mevrouw U. Lu die zes jaar lang lid is geweest van de
raad van toezicht. Het bestuur spreekt zijn erkentelijkheid uit voor de nauwgezetheid waarmee
zij haar taak vervulde. Als nieuw lid van de raad van toezicht is benoemd de heer E. van Dam.
Tevens is afscheid genomen van de bestuursleden C.C.M. Wambrauw en C.J. Scheijgrond.
Mevrouw Wambrauw heeft enkele jaren in het bestuur gezeten. De heer Scheijgrond is
achtentwintig jaar lid geweest waarvan dertien jaar als voorzitter. Het bestuur is ook hen dank
verschuldigd en met name de heer Scheijgrond onder wiens enthousiaste voorzitterschap een
aantal belangrijke processen in gang is gezet.

Activiteiten

In de inleiding van het verslag staat dat IC een voor iedereen toegankelijk netwerk is van mensen
van verschillende levensovertuiging met als gemeenschappelijk doel zich in te zetten voor een
betere wereld. En om pionier te zijn voor een positieve verandering in de samenleving. De
stichting probeert dat te verwezenlijken door het organiseren van allerlei activiteiten, veelal in het
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nationale centrum in Den Haag. Een andere “activiteit” die daarbij past is het onderhouden van
persoonlijke contacten in het brede netwerk. Daardoor wordt samenhang gecreëerd en een
gevoel van gemeenschapszin. In een verslag als dit wordt alleen de eerste soort activiteiten
zichtbaar. De andere soort is moeilijk te kwantificeren maar voor het realiseren van haar
doelstelling niet minder belangrijk. Door de medewerkers wordt daaraan dan ook veel tijd
besteed.

Nederland

De stichting biedt ruimte voor inspiratie, toerusting en ontmoeting. Daartoe vond er iedere derde
woensdag van de maand, uitgezonderd de zomerperiode, een openbare avond plaats in het
landelijk centrum over een uiteenlopend aantal onderwerpen. Het doel van die en andere
activiteiten is mensen moreel en geestelijk toe te rusten zodat ze een bindende factor in de
samenleving vormen en pionier zijn voor de hierboven genoemde positieve verandering.
Het aantal deelnemers aan de activiteiten loopt sterk uiteen, van minder dan tien tot boven de
zeventig.
O ntmoeting en toerusting
Openbare avonden:
•

Een avond met Désanne van Brederode, schrijfster en filosofe, over het thema: Heeft het
christendom toekomst in Nederland?

•

Een avond met Koen Holzapffel, remonstrants predikant over de betekenis van visie en
visioenen.

•

Een avond rondom de film An African Answer. De film verhaalt over het verzoeningsproces
tussen twee stammen in Kenia.

•

Een avond over het verband tussen conflicten en natuurlijke hulpbronnen, een initiatief van IC,
STEK voor stad en kerk in Den Haag en het International student Chaplaincy.

•

Een avond over Verandering, de enige constante.

•

Een avond met dr. Omnia Mazouk, voorzitter van IC International over Democracy- between
dream and reality.

Levensverhalen
Initiatives of Change stimuleert verandering op het persoonlijke vlak en het nemen van
verantwoordelijkheid voor je directe omgeving en de wereld. Tijdens een drietal avonden
vertelden sprekers hoe zij op geheel verschillende wijze daar invulling aan geven. De heer M. de
Pous die zijn hele leven als vrijwilliger in dienst heeft gesteld van Initiatives of Change. De heer
Alpar Alasag, directeur van de stichting islam en Dialoog en mevrouw Katja Boonstra, zakenvrouw
en dochter van een onderzeebootofficier tijdens de Tweede Wereldoorlog die zich met anderen
in Japan ie Engeland inzet voor verzoening en vriendschap tussen voormalige vijanden.
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Teamberaad
Eenmaal per jaar organiseert de stichting een weekend waar het wijdere netwerk van IC voor
uitgenodigd wordt. Ook dit jaar vond het teamberaad plaats in de Oxerhof, een
conferentiecentrum bij Deventer.
Bedrijf en ethiek
Gespreksgroep
Sinds een groot aantal jaren komt een groep mensen voornamelijk uit het bedrijfs- en zakenleven
eenmaal per jaar bijeen in het centrum in Den Haag
ZiEL cursus
In de eerste helft van het jaar is een geslaagde proefcursus gegeven onder de naam ZiEL:
Zingeving, ethiek en leiderschap. De doelgroep was jonge professionals tussen de 25 en 35 jaar.
Vrede en verzoening
Creators of Peace
De Nederlandse afdeling van het internationale netwerk Creators of Peace heeft in de loop van
het jaar een aantal Peace Circles en daaraan gerelateerde activiteiten georganiseerd, hetzij in het
centrum van IC in Den Haag, hetzij elders.
O verig
•

Vanuit het landelijk centrum werd ondersteuning verleend aan evenementen in het Institute
for Social Studies in Den Haag.

•

In Utrecht vond iedere maand een gespreksgroep plaats.

•

Het International Student Chaplaincy organiseerde in het landelijk centrum een conferentiedag
over Interreligieuze Dialoog.

Publiciteit
Naast de website wordt voor publiciteit gebruik gemaakt van een twee maandelijks nieuwsbrief,
Ander Nieuws, die naar een kleine 300 adressen wordt verzonden. Door middel van vrijwillige
bijdragen worden kosten van de productie en verzending gedekt.

Buitenland

Ook in 2012 steunde onze stichting op bescheiden wijze het Programma Foundations for
Freedom, dat met name in Oost-Europese landen actief is. Het bestuur heeft besloten die
jaarlijkse bijdrage die uit algemene middelen werd gefinancierd stop te zetten afgezien van een
kleine bijdrage aan een medewerker van Initiatives of Change in Roemenië.
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Het bestuur heeft mevrouw H.G. de Pous-de Jonge vrijgesteld om lid te zijn van de International
Council van Initiatives of Change Internationaal. Zij was verantwoordelijk voor het partnerschap
met internationale organisaties waaronder de Verenigde Naties, en voor het hoofdkantoor van
Initiatives of Change in Genève van waaruit activiteiten worden ontwikkeld passende bij de
raadgevende status van Initiatives of Change bij de economisch en sociale raad van de Verenigde
Naties. Haar lidmaatschap van het internationale bestuur is per oktober beëindigd.
Mevrouw C.W.M. Wolvekamp is lid van het bestuur van de Stichting Caux- Initiativen der
Veränderung. Deze stichting is verantwoordelijk voor het gebruik en de instandhouding van het
internationale conferentiecentrum van onze organisatie in Zwitserland.
Onze stichting is actief lid van de overkoepelende organisatie Initiatives of Change International.
De stichting werd op de jaarvergadering in Caux, Zwitserland, vertegenwoordigd door de
bestuursleden de heer M.H.P Fermin en mevrouw C.W.M. Wolvekamp, terwijl de algemeen
coördinator de heer M.H.A. van den Wall Bake eveneens aanwezig was. Mevrouw H.G. de Pousde Jonge was eveneens aanwezig in haar functie als lid van het internationale bestuur. Tijdens die
jaarvergadering is een Framework for common action aangenomen dat tot doel heeft dat we ons
als organisatie internationaal op enkele specifieke aandachtsgebieden richten. Ook werd er
aandacht besteed aan fouten die in het verleden binnen en door onze beweging zijn gemaakt. Die
fouten werden voor het eerst officieel erkend, en wel door de voorzitter van de International
Council dr. Omnia Marzouk, namens de International Association. Op die manier kunnen wonden
uit het verleden wellicht worden geheeld. En dat is geheel in lijn met een van de doelstellingen van
IC wereldwijd.
Den Haag, 25 mei 2013

M.H.P. Fermin
Voorzitter

J.K.C. de Pous
Secretaris
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Balans per 31 december 2012
(na resultaatbestemming)
2012
EUR

EUR

2011
EUR

EUR

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

1
2

961.408
300.000

1.024.461
300.000
1.261.408

1.324.461

Vlottende activa
Effecten
Overige vorderingen
Liquide middelen

3
4
5

3.109.831
32.993
207.662

Som der vlottende activa

Eigen vermogen

3.350.486

3.214.502

4.611.894

4.538.963

6

Algemene reserve
Herwaarderingsreserve
Bestemmingsreserves

O verlopende passiva

2.921.784
39.585
253.133

3.575.807
981.086
37.107

7

3.444.594
1.026.086
43.296
4.594.000

4.513.976

17.894

24.987

4.611.894

4.538.963
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Staat van baten en lasten over 2012
Werkelijk
2012
EUR

Begroot
2012
EUR

Werkelijk 2011

51.976
326.608
648

38.000
127.000
250

54.631
-153.273
292

379.232

165.250

-98.350

111.746
23.980
118.482

118.100
20.000
178.000

157.515
22.861
158.702

Som der lasten

254.208

316.100

339.078

Saldo

125.024

-150.850

-437.428

EUR

Baten
Legaten/nalatenschappen/giften
Baten uit beleggingen
Overige baten

8

Som der baten
Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige kosten

9
10

Bestemming van het saldo
Mutatie bestemmingsreserves
Dotatie bestemmingsfonds 65+
Dotatie algemene reserve

-6.189
–
131.213

-8.555
31.923
-460.796

125.024

-437.428
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2012
Algemeen
De Nederlandse Stichting Initiatives of Change (Morele Herbewapening) is gevestigd te Den Haag.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder
winststreven”.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, met uitzondering van de huizen en de
effecten.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer
het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen
die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld.
Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting,
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en
alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s.
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Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta’s
Transacties in vreemde valuta
Transacties luidend in vreemde valuta worden naar euro’s omgerekend tegen de geldende
wisselkoers per transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen
worden per balansdatum naar euro’s omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers.
Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s die tegen historische kostprijs worden
opgenomen, worden naar euro’s omgerekend tegen de geldende wisselkoersen per
transactiedatum. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden als last in de staat
van baten en lasten opgenomen.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, overige vorderingen,
geldmiddelen en overige te betalen posten.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien
instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in de staat van baten en lasten maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van
de eerste waardering.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier
gewaardeerd.

Financiële instrumenten die deel uitmaken van een handelsportefeuille
Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor
handelsdoeleinden worden gewaardeerd tegen reële waarde en wijzigingen in die reële waarde
worden verantwoord in de staat van baten en lasten. In de eerste periode van waardering worden
toerekenbare transactiekosten als last in de staat van baten en lasten opgenomen.

Overige vorderingen
Overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de
effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Overige financiële verplichtingen
Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen
geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode.

Materiële vaste activa
De huizen worden met ingang van 2011 gewaardeerd op actuele waarde. De actuele waarde
wordt bepaald aan de hand van de vastgestelde WOZ-waarde. De actuele waarde van het huis in
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de Amaliastraat wordt verminderd met de cumulatieve afschrijvingen, omdat het in gebruik is als
kantoorpand. Hierbij wordt rekening gehouden met grond waarover niet wordt afgeschreven.
De verbouwingskosten, inventarissen en auto’s worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire
methode op basis van de economische levensduur.
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd, indien zij de gebruiksduur van het object
verlengen.

Financiële vaste activa
De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het hoofd Financiële
instrumenten.

Vorderingen en effecten
De grondslagen voor de waardering van vorderingen en effecten is beschreven onder het hoofd
financiële instrumenten.

Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Waardevermeerderingen van materiële vaste activa die worden gewaardeerd tegen actuele
waarde (Huizen) worden opgenomen in de herwaarderingsreserve. De herwaarderingsreserve
wordt gevormd per individueel actief en is niet hoger dan het verschil tussen de boekwaarde op
basis van historische kostprijs en de boekwaarde op basis van actuele waarde. Als een actief wordt
vervreemd, valt een eventueel aanwezige herwaarderingsreserve met betrekking tot dat actief vrij
ten gunste van de Algemene reserve.

Kortlopende schulden
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd financiële instrumenten.

Opbrengstverantwoording
Legaten, algemene giften worden in het jaar van ontvangst verantwoord in de staat van baten en
lasten.
Ontvangen subsidies en giften voor speciale doeleinden worden in het jaar van ontvangst
verantwoord in de staat van baten en lasten. Deze subsidies en giften worden door het bestuur
toegewezen aan een bepaald doel en de nog niet bestede gelden worden via de
resultaatbestemming verantwoord als bestemmingsreserves onder het eigen vermogen.
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De bestedingen worden als last verantwoord indien de onvoorwaardelijke toezegging aan een
derde wordt gedaan. Via de resultaatbestemming vindt de onttrekking van deze bestedingen aan
de bestemmingsreserve plaats.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.
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Balans per 31 december 2012
1

Materiële vaste activa
Huizen
EUR

Verbouwings
-kosten
EUR

Stand per 1 januari 2012
Aanschaffingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Herwaardering

131.914
-149.883
1.026.086

116.199
-116.199
–

66.754
-61.818
–

51.621
-40.213
–

366.488
-368.113
1.026.086

Boekwaarde

1.008.117

–

4.936

11.408

1.024.461

–

–

14.175

–

14.175

–
-19.200
-45.000

–
–
–

–
-3.811
–

-22.458
-970
–

-22.458
-23.981
-45.000

–

–

–

14.211

14.211

-64.200

–

10.364

-9.217

-63.053

Stand per 31 december 2012
Aanschaffingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Herwaardering

131.914
-169.083
981.086

116.199
-116.199
–

80.929
-65.629
–

29.163
-26.972
–

358.205
-377.883
981.086

Boekwaarde

943.917

–

15.300

2.191

961.408

Afschrijvingspercentages

2%

10%

10-25%

20%

Mutaties in de boekwaarde:
Investeringen
Aanschafwaarde
desinvesteringen
Afschrijvingen
Herwaardering
Afschrijvingen
desinvesteringen

2

Inventarissen

Auto’s

Totaal

EUR

EUR

EUR

Financiële vaste activa
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2012
EUR

2011
EUR

300.000

300.000

300.000

300.000

Lening u/g betreft een geldlening van EUR 300.000 verstrekt vanaf mei 2010 met een looptijd van
5 jaar. Het rentepercentage bedraagt 4% per jaar. Op de geldlening behoeft gedurende de
looptijd niet te worden afgelost.

3

Effecten
De effecten bestaan uit obligaties en aandelen. De actuele waarde van de beursgenoteerde
effecten bedraagt 3.109.831 (2011EUR 2.921.784).

4

Overige vorderingen

Lopende interest obligaties
Te vorderen dividendbelasting
Overige vorderingen

2012
EUR

2011
EUR

24.382
6.352
2.259

32.830
6.755
–

32.993

39.585

In de overige vorderingen is, net als in 2011, geen bedrag begrepen met een resterende looptijd
langer dan 1 jaar.

5

Liquide middelen
2012

2011
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Kas
Bank

EUR

EUR

352
207.310

396
252.737

207.662

253.133

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

6

Eigen vermogen
Algemene
reserve
EUR

Herwaarderings Bestemmings- reserve
reserve
EUR

Totaal

Stand per 31 december 2011

3.444.594

1.026.086

43.296

4.513.976

Mutaties 2012
Resultaat boekjaar 2012
Herwaardering

131.213
–

–
-45.000

-6.189
–

125.024
-45.000

981.086

37.107

4.594.000

Stand per 31 december 2012 3.575.807

EUR

Het resultaat is vooruitlopend op het besluit van het bestuur, als volgt verwerkt:
• Een bedrag van EUR 131.213 toe te voegen aan de algemene reserve.
• Een bedrag van EUR 6.189 te onttrekken aan de bestemmingsreserve.
De bestemmingsreserves zijn als volgt nader te specificeren:

Internationaal Reisfonds
Jeugdfonds
Overige

Stand per
1 januari
2012
EUR

Dotatie
2012

Onttrekking
2012

EUR

EUR

Stand per
31 december
2012
EUR

24.751
16.656
1.889

–
–
14.963

–
5.246
15.906

24.751
11.410
946

43.296

14.963

21.152

37.107
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Overlopende passiva
In de overlopende passiva is, net als in 2011, geen bedrag begrepen met een resterende looptijd
langer dan 1 jaar.

Financiële instrumenten
Algemeen
De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten die de
onderneming blootstellen aan marktrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de
balans onder effecten zijn opgenomen.
De stichting handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de
omvang van het marktrisico te beperken.

Kredietrisico en renterisico
De effecten (waaronder obligaties) worden gewaardeerd op marktwaarde. Hiernaast loopt de
stichting geen krediet- en renterisico.

Marktwaarde
De effecten, zoals in de balans verantwoord, zijn reeds gewaardeerd op marktwaarde. De
marktwaarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder
vorderingen (lopende interest en te vorderen en vooruitbetaalde bedragen), liquide middelen en
kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Leaseverplichting
Ultimo 2012 heeft de stichting een meerjarige operational leaseverplichting inzake
kopieerapparatuur. Voor 2013 bedraagt de verplichting circa EUR 6.200 (2012: EUR 6.200).
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Staat van baten en lasten over 2012
8

Baten uit beleggingen

Dividend, opbrengst obligaties en bankrente
Koersresultaten

9

2012
EUR

2011
EUR

90.519
236.089

111.018
-264.291

326.608

153.273

Personeelskosten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten

2012
EUR

2011
EUR

52.315
8.973
50.458

36.665
6.106
114.744

111.746

157.515

2012
EUR

2011
EUR

39.724
34.301
16.744
27.713

55.100
39.982
28.059
35.561

118.482

158.702

10 Overige kosten

Initiatieven
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Diverse lasten
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Den Haag, 25 mei 2013
Namens het bestuur,

M. Fermin
Voorzitter

J.K.C. de Pous
Secretaris
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Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Nederlandse Stichting Initiatives of Change
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2012 van Nederlandse Stichting
Initiatives of Change te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van Nederlandse Stichting Initiatives of Change is verantwoordelijk voor het opmaken
van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede
voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”. Het bestuur is tevens verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel
belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg
van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne
beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het
getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in
de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van Nederlandse Stichting
Initiatives of Change. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur
van Nederlandse Stichting Initiatives of Change gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van
het algehele beeld van de jaarrekening.
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
O ordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Nederlandse Stichting Initiatives of Change per 31 december 2012 en van
het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640
“Organisaties zonder winststreven”.
Verklaring betreffende het jaarverslag
Tevens melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met
de jaarrekening.
Den Haag, 7 juni 2013
KPMG Accountants N.V.
C. den Besten RA
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Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming
In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen ten aanzien van resultaatbestemming.

Resultaatbestemming
Het bestuur heeft het resultaat over 2012 als volgt bestemd:
•

Toevoegen aan de algemene reserve

EUR 131.213

•

Onttrekking aan de bestemmingsreserve

EUR 6.189
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