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Financieel verslag 2014

1. Inhoud
Het financieel verslag 2014 Stichting Vluchteling 
bestaat uit:
• de jaarrekening 2014: 
 - Balans
 - Staat van baten en lasten
 - Toelichting balans
 - Toelichting staat van baten en lasten
 - Kasstroomoverzicht
 - Format Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO)  
  fondsen
 - Overige gegevens
• bijlage 1: het kengetallenoverzicht 
• bijlage 2: begroting 2015, meerjarenraming en  
 toelichting.

In de samenvatting zijn de bedragen voor de lees-
baarheid afgerond op miljoenen met één cijfer ach-
ter de komma.

2. Samenvatting 

1. Het resultaat over 2014
‘Het [vluchtelingenprobleem] is het probleem om 
weer een bestaan op te bouwen. Daarom is het een 
juridisch, een economisch, een financieel probleem. 
‘Misschien zijn de details gecompliceerd, de es-
sentie is simpel – Gerrit Jan van Heuven Goedhart, 
1955

Om vluchtelingen echt te helpen, is goede wetge-
ving en vooral ook geld nodig, aldus Gerrit Jan van 
Heuven Goedhart, en zo is het nu nog steeds. Zonder 
centen kan Stichting Vluchteling niets betekenen 
voor vluchtelingen wereldwijd. In dit Financieel 

Jaarverslag wordt nader ingegaan op de financiële 
positie van Stichting Vluchteling.

In vergelijking met 2013 zijn de inkomsten € 3 mil-
joen gestegen. De inkomsten uit eigen fondsenwer-
ving zijn € 0,9 miljoen gestegen, de inkomsten uit 
de overheidsbijdrage € 0,5 miljoen en acties derden 
en overig samen € 1,6 miljoen.
De stijging van de inkomsten uit de eigen fondsen-
werving met 14% ten opzichte van 2013 is een mooi 
resultaat (stijging 2013 t.o.v. 2012 was 13%). De 
noden in bepaalde conflictgebieden zoals Syrië blij-
ven onverminderd hoog. Stichting Vluchteling vraagt 
hier via campagnes en de media aandacht voor, wat 
mede de basis is voor deze stijging. Ook de online 
marketing, vergezeld van omvangrijke free publici-
ty, werpt vruchten af. De baten uit nalatenschappen 
zijn in vergelijking met 2013 € 0,4 miljoen lager.

Het resultaat is € 51.804.
Een bedrag van € 0,7 miljoen is gekoppeld aan Fond-
sen, waaronder een SHO Fonds, het nieuwe fonds Ac-
tie Fonds Mijnen Ruimen, het Mr. C. Brouwer Fonds, 
en het NPL 13e trekking fonds voor hulp in Syrië.
Aan de projectreserve is € 0,6 miljoen onttrokken 
en een toevoeging aan de financiële reserve activa 
van € 11.850 heeft plaatsgevonden.

In 2014 heeft een hercertificering van de ISO 9001-
2008 plaatsgevonden. De certificering is geldig tot 
november 2017. De bestedingsratio’s en de CBF-ratio 
zijn in lijn met de ratio’s van de begroting en de 
realisatie over 2013. 

Hieronder is schematisch weergegeven hoe het ver-
schil tussen de realisatie 2014 - begroting 2014 en 
de realisatie 2013 is opgebouwd.
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De bestedingsratio’s en de CBF ratio zijn niet 
sterk afwijkend van de ratio’s van de begroting 
en de realisatie over 2014. Het CBF percentage is 
22,7% (dit was in 2013 21,3%).

Overzicht realisatie 2014 in vergelijking met de 
begroting 2014 en de realisatie 2013

 2014  2013  in € Verschillen in  %
 Werkelijk Begroot Werkelijk t.o.v.  Werkelijk Begroot
  €*.1000  €*.1000  €*.1000 2013  2014-2013 2014 
Baten   
- Baten uit eigen fondsenwerving 7.182    6.260  6.326 856  114 115
- Baten uit acties van derden   4.639    2.700  2.953  1.687   157 172
- Overige Baten    -  -  44   44-   - 
- Subsidies van overheden    2.023  1.500  1.550    473    131 135
- Renteopbrengsten    72    80  76   4-   95 90
 
Totaal Baten   13.916     10.540   10.949  2.967    127 132

- Hulp aan vluchtelingen  10.464 8.179  8.130 2.334  129 128
- Voorlichting   1.243  1.012  1.033  210   120 123
- Pleitbezorging   203  162  156  47   130 125
 
Besteding t.b.v. doelstelling   11.910  9.353 9.319 2.591   128 127

Wervingskosten   1.634  1.339  1.364  270   120 122

Kosten beheer en administratie  321    266  295   26   109 121
Totaal lasten  13.864 10.958   10.977 2.887  126 127
Som der lasten
    
Resultaat   52 418-  28- 80 
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De reserve positie per 31 december 2014

De totale omvang van de reserves is € 0,6 miljoen 
gedaald. De continuïteitreserve voldoet aan de in-
tern gestelde norm en valt binnen de grens van de 
richtlijn voor reserves van de VFI brancheorganisa-
tie van goede doelen. De projectreserve is afgeno-
men met € 0,6 miljoen. 
 
F. Halsema   G. Visser
Voorzitter bestuur  Penningmeester

Den Haag, 9 juni 2015

    2014     2013  Verschillen in %  
Kengetallen  Werkelijk  Begroot Werkelijk    t.o.v. 2013 
Bestedingsratio (totaal besteed
t.b.v. doelstelling/totaal baten) 85,6  88,7 85,1  0,5
Bestedingsratio (totaal besteed 
t.b.v. doelstelling/totaal lasten) 85,9  85,4 84,9    1,0
Beheer en administratie/totaal lasten 2,3 2,4 2,7  -0,4   
Wervingskosten/totaal lasten  11,8  12,2 12,4 -0,6
Kosten eigen fondsenwerving/baten 
eigen fondsenwerving (CBF ratio)  22,7 21,0 21,3  1,3

Verloop reserves 2014  2013 verschil 
 €   € in %
- Reserve financiering activa   280.100 268.250 104
- Continuïteitsreserve  2.225.284  2.225.284 100
- Vrije reserve voor projecten   1.469.342 2.097.696 70
 
Totaal Reserves  3.974.726  4.591.230 87
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Balans per 31 december 2014 
(Na voorgestelde resultaatbestemming) 

ACTIVA 
    31.12.14      31.12.13 
 € €  € €
Vaste activa    
2.1 - Materiële vaste activa     280.100  268.250

Vlottende activa 
2.2 Vorderingen 
 - Diverse vorderingen  48.699  101.675
 - Vooruitbetaalde kosten    78.815  3.433
 - Nog te ontvangen rente   46.927   53.924 
 - Nog te ontvangen nalatenschappen   413.395  820.639
 - Nog te ontvangen van Nederlandse overheid 600.000  800.000
    1.187.836 1.779.671
   
2.3 Liquide middelen    
 - Kas   4.027  1.318 
 - Rekeningen-courant  5.463.159  316.579
 - Spaarrekeningen  2.516.295  4.528.243
      7.983.481  4.846.140
 
      9.451.416  6.894.062
  

DE JAARREKENING 2014



FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

DE JAARREKENING 2014

Balans per 31 december 2014 
(Na voorgestelde resultaatbestemming) 

PASSIVA 
    31.12.14  31.12.13 
 €  €  € €
2.5 Reserves en fondsen  
 - 2.4.1 Reserves    
 - Reserve financiering activa   280.100  268.250
 - Continuïteitsreserve 2.225.284   2.225.284 
 - Projectreserve 1.469.342   2.097.696   
   3.974.726  4.591.230

 - 2.4.2  Bestemmingsfondsen  
 - Mr. C. Brouwer Fonds 93.129  6.000
 - Fonds NPL 13e trekking 476.920   - 
 - ActieFonds Mijnen Ruimen 97.264   -
 - Fonds SHO 6.996   -
   674.309  6.000 
 Langlopende schulden   
2.5 Schulden op lange termijn
 - Toegewezen aan projecten -  32.516
   -    32.516
 
 Kortlopende schulden
2.6 Schulden op korte termijn
 - Nog te betalen BTW  -  5.622 
 - Vooruitontvangen subsidie BuZA  780.268
 - Overlopende passiva  53.311
 - Nog te betalen loonheffing/premies  44.510  45.297
 - Nog te betalen dagen vakantiegeld  40.414 45.570
 - Crediteuren  183.606 81.916
 - Toegewezen aan projecten  3.700.273 2.085.911
  4.802.382   2.264.316

   9.451.416  6.894.062
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014  
 Realisatie 2014  Begroting 2014 Realisatie 2013
 €  €  €  €  €  €
Baten  
- Baten uit eigen fondsenwerving 7.181.547 6.260.000   6.325.798
 Mailingen-overige donaties 6.285.189 5.340.000  5.132.438
 Aktes  381.331 320.000  324.512
 Nalatenschappen 515.027  600.000  868.848

- Baten uit gezamenlijke actie   - -
- Baten uit acties van derden: SHO  464.928   pm 252.578
- Baten uit acties van derden: NPL   4.039.000 2.700.000 2.700.000
- Baten uit acties van derden: AMR   97.264 
- Baten uit acties van derden: Mr C Brouwer Fonds  37.706 
- Overige Baten  -  - 44.345
- Subsidies van overheden    2.023.174 1.500.000  1.550.000
- Renteopbrengsten     72.348 80.000  76.113
Som der baten     13.915.967   10.540.000   10.948.834

Lasten 
Bestemd voor doelstellingen       
A- Hulp voor vluchtelingen/
  ontheemden  10.463.967  8.179.000  8.130.032
B- Voorlichting   1.242.643  1.012.000  1.033.079 
C- Pleitbezorging   203.214  162.000 155.834
      11.909.824 9.353.000 9.318.945
Werving baten       
- Kosten eigen fondsenwerving    1.626.967    1.312.000 1.348.833
- Kosten gezamenlijke acties    - -  -
- Kosten acties derden  4.726 -  7.000 6.002  
- Kosten verkrijging subsidies overheden   2.100  20.000 8.682
      1.633.793 1.339.000  1.363.517
Beheer en administratie       
- Kosten beheer en administratie    320.546  266.000   294.804
      320.546 266.000  294.804
Som der lasten     13.864.163   10.958.000  10.977.266

Resultaat   51.804 418.000- 28.432-
Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:       
Reserves
- Reserve financiering activa   11.849  32.000 11.434-
- Continuiteitsreserve  
- Projectreserve  628.354-   450.000- 173.356
Fondsen:
- Mr. C. Brouwer Fonds  87.129    84.104-
- Actie Fonds Mijnen Ruimen   97.264 - 
- Fonds SHO Stop Ebola Ramp  6.996 
- Fonds NPL 13e trekking    476.920   106.250-
      
Totaal    51.804 418.000-    28.432-



FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

DE JAARREKENING 2014DE JAARREKENING 2014

REALISATIE 2014 - BEGROTING 2014 - REALISATIE 2013 

Bestemming                           Doelstelling    
 

  A. Vluchtelingen/Ontheemden         B          C    
  Vluchte- Mr. C. SHO  NPL 13e MoU       Voor-       Pleit- 
  lingen  Brouwer- Stop trekking IRC/SV   lichting bezorging
           fonds       Ebola         Syrië
   €   €   €   €   €         €            €
Subsidies en bijdragen   3.374.819    450.000 850.150   5.494.798    - 142.839
Afdrachten -   -  -    - -
Aankopen en verwervingen  -   -         -       -    -
Uitbesteed werk  -   -  - -   -
Publiciteit en communicatie   -       -        -    903.701  13.666
Personeelskosten   181.119      5.722 7.918     -      222.648 30.683
Huisvestingskosten  7.696         1.315  92     -    9.461 1.304
Kantoor en algemene kosten  70.171   577 895    1.960    - 86.260 11.887
Afschrijving  16.736      - -     - 20.574 2.835
Subtotaal bureaukosten   275.722  577 7.932 9.970    -   338.942 46.709
Totaal   3.650.540  577  457.932 860.120 5.494.798 1.242.643 203.214
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             Werving baten                    Realisatie en Begroting    
 
                                            

2014  2014 2013 
    

         
  Eigen  Acties  Subsidies Beheer & Realisatie  Begroting   Realisatie 
  Fondsen derden overheden Admini- 2014 2014         2013  
   werving                 stratie
    €   €   €      €                     
Subsidies en bijdragen   -  -  -   - 10.312.605  7.891.549 7.891.236
Afdrachten -  - -  - - - -
Aankopen en verwervingen  -  - -  - -  - -
Uitbesteed werk  -  - -  - - - -  
Publiciteit en communicatie   1.381.533   - -       - 2.298.900 1.795.373 1.891.333
Personeelskosten   161.223  4.726    2.100    210.563 826.701 893.716 872.595
Huisvestingskosten  6.850   -     -    8.947  35.665 38.869 37.789
Kantoor en algemene kosten  62.462    - -       81.579 315.792 270.753 227.245
Afschrijving  14.898     - -   19.457 74.500 67.218 57.066
Subtotaal bureaukosten   245.433 4.726 2.100 320.546 1.252.657 1.270.556 1.194.695
Totaal   1.626.967 4.726  2.100 320.546 13.864.163 10.957.478 10.977.264
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Kasstroomoverzicht 2014 

 2014 2013
Kasstroom uit operationele activiteiten  € €
 
Resultaat boekjaar   51.804   28.432- 
 
Aanpassing voor:   
2.1  Afschrijvingen   74.500  57.066 
mutatie in voorzieningen

mutaties in werkkapitaal:
2.2  Vorderingen   591.835 65.604-
2.6  Schulden op korte termijn  2.538.065  1.070.211-
2.5  Schulden op lange termijn  32.516-  51.308-
  3.223.688 1.158.489-
    
Kasstroom uit investeringsactiviteiten    
2.1  Investeringen in het kantoorpand  52.021-  15.200-
2.1  Investeringen in overige bedrijfsmiddelen  34.328-  30.433-
  86.349-  45.633-
  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   
2.2  Toename/afname fin. activa + overige vorderingen  - 
  -  -

Mutatie Liquide Middelen  3.137.341  1.204.121- 

2.3  Stand liquide middelen op 1 januari  4.846.140    6.050.261
2.3  Stand liquide middelen op 31 december  7.983.481    4.846.140
  3.137.341 1.204.121-

KASSTROOMOVERZICHT 2014    
 
Belangrijkste verschillen:  
De mutaties in het werkkapitaal gerelateerd aan 
vooral de schuld op korte termijn en lange termijn 
zijn in totaal € 3,1 miljoen. De toename van de 
vordering heeft te maken met nieuw-afgesloten over-
eenkomsten met BuZa.

Het verschil met het resultaat van het boekjaar 
2013 is € 4,3 miljoen.
De totale liquiditeitspositie is per eind december 
2014 verhoogd met € 3,1 miljoen.
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TOELICHTING 

1. Algemeen

Stichting Vluchteling, opgericht in 1976, en kan-
toorhoudend aan de Stadhouderlaan 28, 2517 HZ 
‘s-Gravenhage, zet zich op humanitaire gronden in 
voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen en 
ontheemden in de regio om hen in staat te stellen 
hun leven opnieuw vorm te geven. 

De statutaire doelstelling van Stichting Vluchte-
ling luidt: 

• Het bieden van directe (nood)hulp aan vluchte- 
 lingen en ontheemden via de partnerorganisaties  
 van Stichting Vluchteling;
• Het schetsen van een realistisch beeld over   
 vluchtelingen en ontheemden richting het Neder- 
 landse publiek alsook politici en beleidsmakers; 
• Het werven van fondsen om aan bovengenoemde doel- 
 stellingen invulling te kunnen geven.
 
Bij de uitvoering van deze doelstellingen wordt 
bijzondere aandacht besteed aan de meest kwets-
baren zoals (alleenstaande) vrouwen en kinderen. 
Daarnaast vormt het vergroten van de zelfredzaam-
heid van vluchtelingen en ontheemden in alle hulp-
verleningsprojecten van Stichting Vluchteling een 
centraal element. Tot slot draagt Stichting Vluch-
teling in de uitvoering van haar werkzaamheden bij 
aan de realisatie van de milleniumdoelstellingen.  

1.1 Presentatie
Voor de financiële verslaglegging 2014 is de Richt-
lijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen 
RJ650 gevolgd. 

Het saldo van de staat van baten en lasten komt tot 
uitdrukking in de toename of afname van de nog te 
bestemmen fondsen en de reserve. De reserve is gro-
tendeels bestemd om in het komende jaar de projec-
ten voor vluchtelingen te financieren. 

In de staat van baten en lasten worden de in het 
verslagjaar gedane toewijzingen minus de intrek-
kingen en de in dat jaar behaalde koersresultaten 
– gereserveerd bedrag minus werkelijk uitgekeerd 
bedrag – opgenomen. Een kasstroomoverzicht is toe-
gevoegd. Dit overzicht wordt opgesteld volgens de 
indirecte methode met het resultaat als uitgangs-
punt.
De verdeling uitvoeringskosten naar bestemming is 
verwerkt in de toelichting lastenverdeling.

Ten aanzien van de kosten valt op te merken dat de 
bureaukosten worden toegerekend aan de drie statu-
taire doelstellingen, te weten 1. hulp aan vluch-
telingen (projectbegeleiding), 2. voorlichting en 
bewustmaking en 3. pleitbezorging. Daarnaast worden 
de kosten toegerekend aan de werving van de baten, 
waaronder de eigen fondsenwerving, en aan beheer en 
administratie. Kosten van beheer en administratie 
zijn niet aan doelstelling of werving baten toe te 
rekenen kosten. De percentages voor toerekening van 
de kosten worden jaarlijks bijgesteld en zijn geba-
seerd op het urenregistratiesysteem van de medewer-
kers.

1.1.1 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van 
resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 
het voorgaande jaar.
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1.1.2 Schattingen 
Voor toepassing van de grondslagen en regels op 
de jaarrekening is het nodig dat het Bestuur van 
Stichting Vluchteling zich over verschillende za-
ken een oordeel vormt, en dat het Bestuur schattin-
gen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de 
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien voor het 
geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste 
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oorde-
len en schattingen inclusief de bijbehorende ver-
onderstellingen opgenomen in de toelichting op de 
desbetreffende jaarrekeningposten.

1.1.3 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de in-
directe methode met het resultaat als uitgangspunt.
In het kasstroomoverzicht wordt een overzicht gege-
ven van de geldstromen die in de loop van het boek-
jaar 2014 zijn binnengekomen en uitgegaan. 
Het betreft operationele activiteiten, investerin-
gen en financieringsactiviteiten.

1.2 Grondslagen voor de waardering en presentatie 
van activa en passiva

1.2.1 Materiële vaste activa
Voor zover niet anders vermeld zijn de materiële 
vaste activa gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, 
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.

DE JAARREKENING 2014

 
Omschrijving Percentage  
  verkrijgingsprijs
Computers 25%
Inventaris 25%
Pand 2,5% - 12%

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden 
berekend op basis van voorgaande percentages van de 
verkrijgingsprijs.
Het pand zelf wordt in 40 jaar afgeschreven, de ge-
relateerde inventaris in 8 jaar. 
Er wordt gestart met afschrijven vanaf de eerste 
van de maand volgende op de maand waarin de inves-
tering heeft plaatsgevonden.

1.2.2 Bijzondere waarderverminderingen van materië-
le vaste activa.
Stichting Vluchteling beoordeelt op iedere balans-
datum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief 
aan een bijzondere waardevermindering onderhevig 
kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig 
zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief 
vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering 
is sprake als de boekwaarde van een actief hoger 
is dan de realiseerbare waarde, de realiseerbare 
waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de 
bedrijfswaarde. In 2014 is geen sprake geweest van 
een bijzondere waardevermindering.

1.2.3 Vorderingen
Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaar-
deerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in minde-
ring gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Alle vorderingen, behalve nalatenschappen, hebben 
een looptijd die gemiddeld niet meer dan één jaar 
bedraagt. 
De waarde van de nalatenschappen en legaten wordt 
bij benadering betrouwbaar vastgesteld. Vaststel-
ling geschiedt op basis van de meest recente om-
schrijving ontvangen van de executeur-testamentair. 
De afhandeling kan langer dan één jaar duren.
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1.2.4 Liquide middelen 
Deze bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeis-
bare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
de nominale waarde.

1.2.5 Reserves en fondsen 
Het Bestuur van Stichting Vluchteling geeft door 
de benoeming van de reserves aan op welke wijze de 
haar ter beschikking staande middelen worden aange-
wend.
De reserves zijn onderverdeeld in: 
- Een continuïteitsreserve. Deze reserve wordt  
 gevormd voor de dekking van de risico’s op korte  
 termijn voor personeel en campagnes.
- Een reserve financiële activa. Deze reserve wordt  
 gevormd voor de dekking van de materiële activa  
 op korte termijn.
- Een projectreserve. Deze reserve wordt gevormd  
 voor de dekking van de hulpverlening.

Wanneer door derden aan een deel van de middelen 
een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel 
aangemerkt als een bestemmingsfonds.
De huidige bestemmingsfondsen zijn:
- Mr. C. Brouwer Fonds
- Fonds 13e trekking Nationale Postcode Loterij  
 (NPL), project Help Syrië
- SHO actie Stop Ebola crisis
- A(actie)F(onds)M(ijnen)R(uimen)

1.2.6 Schulden op lange termijn
Onder toegewezen aan projecten worden gedane toe-
wijzingen aan hulpprojecten verantwoord, verminderd 
met de daarop gedane uitkeringen. Indien een deel 
van de verplichting betrekking heeft op een periode 
langer dan één jaar na de balansdatum, wordt deze 

verwerkt onder de langlopende schulden. 
De reële waarde benadert de boekwaarde. 

1.2.7 Schulden op korte termijn en overlopende pas-
siva.
Onder toegewezen aan projecten worden gedane toe-
wijzingen aan hulpprojecten verantwoord, vermin-
derd met de daarop gedane uitkeringen. Het gaat om 
verplichtingen met een looptijd van minder dan één 
jaar.  
De reële waarde benadert de boekwaarde.

1.3 Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Financiële baten en lasten.
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig 
verwerkt, rekening houdend met de effectieve ren-
tevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij 
de verwerking van de rentelasten wordt rekening 
gehouden met verantwoorde transactiekosten op de 
eventueel ontvangen leningen. 

Donaties worden verantwoord in het jaar waarin zij 
worden ontvangen. Nalatenschappen worden opgenomen 
in het boekjaar waarin de omvang voldoende betrouw-
baar kan worden vastgesteld op basis van een om-
schrijving ontvangen van de executeur-testamentair. 
In de waardering worden materiële mutaties uit de 
meest recente correspondentie en ontvangsten tot 
aan het opstellen van de jaarrekening meegenomen. 
Bij het vaststellen van de omvang wordt voorzich-
tigheid betracht.

Toegezegde overheidsbijdragen voor projecten worden 
ontvangen in termijnen. In de meeste gevallen een 
eerste termijn van 80% en de resterende 20% na de 
eindrapportage over het betreffende project. Deze 
toegezegde maar nog niet ontvangen bedragen zijn 
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als vordering opgenomen op de balans en als baten 
verantwoord voor zover deze betrekking hebben op 
projecten van het boekjaar.

De toewijzingen aan projecten worden verantwoord in 
het jaar waarin het Bestuur of de directie hiertoe 
heeft besloten. De betreffende bedragen worden voor 
het volledige bedrag van de toewijzing onder de 
kortlopende schulden opgenomen. De daadwerkelijke 
uitkering heeft plaats ten laste van de schuldenre-
kening.

De andere baten en lasten worden in beginsel toege-
rekend aan het verslagjaar waarin de daarop betrek-
king hebbende activiteiten zijn verricht respectie-
velijk de lasten zijn ontstaan.
Bijdragen afkomstig uit gezamenlijke acties van een 
samenwerkingsverband worden voor het aan de stich-
ting toekomende deel verantwoord als nettoresultaat 
van die acties op het moment waarop recht bestaat 
op dit toekomende deel.

De ontvangen bijdragen uit nationale loterijen en 
uit de Samenwerkende Hulporganisaties worden als 
baten uit acties van derden verantwoord voor het 
ontvangen bedrag. De eventueel betaalde kosten in 
het kader van verkregen baten en/of subsidies wor-
den in de staat van baten en lasten onder verwer-
vingskosten verantwoord.

Stichting Vluchteling heeft haar pensioenregeling 
ondergebracht bij ACHMEA. Het betreft een zogenaam-
de toegezegd-pensioen regeling voor haar personeel. 
Onder een toegezegd-pensioen regeling wordt ver-
staan een regeling waarbij aan de werknemers een 
pensioen wordt toegezegd, waarvan de hoogte afhan-
delijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. 
Stichting Vluchteling heeft in het geval van een 

tekort bij de pensioenverzekeraar geen verplichting 
tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders 
dan hogere toekomstige premies. Indien er sprake is 
van een overschot of een tekort in het fonds zal 
ACHMEA beslissen tot het verlagen dan wel verhogen 
van de premies. De premies worden verantwoord als 
personeelkosten zodra deze verschuldigd zijn. Voor-
uitbetaalde premies worden opgenomen als overlopen-
de activa indien dit tot een terugstorting leidt of 
tot een vermindering van toekomstige betalingen. 
Nog niet betaalde premies worden als verplichting 
op de balans opgenomen. 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond 
van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van 
baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan 
werknemers.
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2. Toelichting op de balans

2.1 Materiële vaste activa 

Het verloop van de materiële vaste activa in 2014 
  computers  inventaris pand totaal
 €  €  €   € 
Aanschafwaarde per 1 januari 2014 148.953 35.557 555.110 739.620
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2014 -96.801 -32.381 -342.187 -471.369
Netto boekwaarde per 1 januari 2014 52.152 3.176 212.923 268.251

Boekwaarde per 1 januari 2014 52.152 3.176 212.923 268.251
Bij: aanschaffingen 2014 30.043  4.284 52.021 86.349
Af: afschrijvingen 2014 -25.037 -1.682 -47.781 -74.500

Boekwaarde per 31 december 57.158  5.778 217.163 280.100

Aanschafwaarde per 31-12-2014 178.996 39.841 607.131 825.969

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2014 -121.838  -34.063 -389.968 -545.869
Netto boekwaarde per 31 december 2014 57.158 5.778 217.163 280.100

Voor inventaris en computers wordt een afschrij-
vingstermijn van vier jaar gehanteerd en voor de 
afschrijving van het pand een termijn van veertig 
jaar. Op de waarde van de grond – € 68.067 – wordt 
niet afgeschreven. De WOZ-waarde van het gebouw is 
€ 495.000 (in 2013 € 550.000). De aanschaffingen van 
computers/apparatuur in 2014 betroffen nieuwe com-
puters en investeringen in online techniek. Geen 
inventaris van grote materiële waarde is aange-
schaft.
De aanschaffingen betreffende het pand waren uitga-
ven voor de herinrichting van de vergaderzaal en de 
receptie. Ook is in een deel van het pand de vloer-
bedekking vervangen. De kosten die hiermee gemoeid 
gaan, worden over een termijn van acht jaar afge-
schreven.

Voor eventuele kosten voor groot onderhoud aan het 
kantoorpand aan de Stadhouderslaan 28 te Den Haag, 
vestigingsplaats van de stichting, is geen separate 
voorziening gevormd.

Alle MVA zijn nodig voor de bedrijfsvoering en dus 
is geen sprake van directe aanwending in het kader 
van de doelstelling.
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2.2 Vorderingen

Het totaal bedrag aan vorderingen is € 1.162.513.

Het bedrag onder diverse vorderingen is € 23.376. 
Dit bedrag bestaat uit een drietal facturen ter 
waarde van € 10.983. Deze bedragen zijn begin 2015 
ontvangen.
Een aantal vorderingen ter waarde van totaal  
€ 7.773 wordt in de loop van 2015 afgewikkeld.
Een terugvordering van schenkingsrecht en een pre-
mie, in totaal € 4.620, staan nog open eind 2014.

Het totaal aan legaten en nalatenschappen waarvan 
de hoogte betrouwbaar kan worden vastgesteld, ter 
waarde van € 413.395, is in het proces van afwikke-
ling en ontvangst.

De vordering op de Nederlandse overheid is in to-
taal € 600.000.
Deze vordering heeft betrekking op een aantal inci-
dentele financieringsprogramma’s via het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken. De laatste termijnen worden 
voldaan in 2015, nadat de eindrapportage over deze 
noodhulpprojecten is goedgekeurd. 
De post vooruitbetaalde kosten ter waarde van  
€ 78.515 bestaat uit betalingen die betrekking heb-
ben op 2014.

De te ontvangen rente, € 46.927, is een bedrag dat 
is samengesteld uit de opgaven van diverse bancai-
re instellingen. Het betreft nog te ontvangen rente 
van de ING Bank, Rabobank en ASN-spaarrekening. 
Het totaal aan rentebaten op de spaarrekeningen is 
€ 72.348.

2.3 Liquide middelen

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking 
van de Stichting.
Het totaal bedrag aan liquide middelen is per 31 
december 2014 € 7.983.481. Dit was eind 2013  
€ 4.846.141. De totale saldi zijn € 3.137.341 hoger 
dan eind 2013.  
De post liquide middelen betreft gelden die op 
spaarrekeningen zijn geplaatst, evenals de saldi 
van rekeningen-courant en kasgelden. Doordat toe-
wijzingen voor de doelstelling hulp conform con-
tractueel vastgelegde termijnen, en na goedkeuring 
van tussentijdse rapportages, worden overgemaakt, 
staan liquide middelen geruime tijd op de bankreke-
ningen van Stichting Vluchteling. 
Van de ING Bank, ASN en Rabobank is in totaal   
€ 72.348 aan rente ontvangen. 
Dit is € 3.765 lager dan in 2013 (€ 76.113). Het 
renteperecentage is, net als in 2013, gemiddeld 1% 
voor de spaarrekeningen. 

2.4 Reserves en fondsen 

2.4.1 Reserve vrij besteedbaar vermogen
Hieronder is het verloop van de totale reserve 
weergegeven als ook het afzonderlijke verloop van 
elke reserve.
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Verloop reserves 
  2014 2013
  €  €
- Reserve financiering activa  280.100 268.250
- Continuïteitsreserve  2.225.284  2.225.284
- Vrije reserve voor 
 projecten   1.469.342 2.079.696

Totaal vrij besteedbaar 
vermogen  3.974.726  4.591.230

2.4.1.1 Reserve financiering activa 
De reserve financiering activa is vastgelegd in de 
materiële vaste activa.

De waarde van de reserve is direct gekoppeld aan 
de waarde van de materiële activa op de balans. De 
waarde van de aanschaffingen minus het totaal aan 
afschrijvingen in 2014 heeft geleid tot een toename 
van de totale waarde van € 11.849.
   
2.4.1.2 Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve dient als vaste reserve ten-
einde zeker te stellen dat Stichting Vluchteling aan 
haar verplichtingen anders dan voor projecten kan 
voldoen gedurende één jaar. De reserve heeft eind 
2014 een omvang van € 2.225.284. 
De reserve voldoet ruim aan de gewenste omvang, één 
maal de hoogte van de kosten van de werkorganisatie 
bestaande uit de bureaukosten en de kosten voor de 

fondsenwerving. Jaarlijks wordt ten tijde van het 
opstellen van de begroting bepaald of de hoogte van 
de reserve bijgesteld moet worden. De reserve ligt 
ruim onder de norm van de VFI brancheorganisatie 
van goede doelen, die in de richtlijn reserves goede 
doelen uitgaat van een hoogte van maximaal 1,5 maal 
de kosten van de werkorganisatie voor deze reserve.

2.4.1.3 Projectreserve
In 2013 is vastgesteld dat de reserve binnen een 
aantal jaren teruggebracht kan worden tot € 1 mil-
joen. Een hogere reserve is niet passend bij een 
noodhulporganisatie. Een reserve van € 1 miljoen 
is voldoende om in de eerste helft van het jaar 
projectverplichtingen te kunnen aangaan voor lo-
pende hulpprogramma’s en voor hulp bij plotseling 
optredende nieuwe vluchtelingenrampen. De reserve 
bedraagt eind 2014 € 1.469.342. De onttrekking in 
2014 is totaal € 628.354. Bij de opstelling van de 
begroting over 2015 en de raming voor de volgende 
jaren is de verdere onttrekking aan de reserve tot 
€ 1 miljoen voorzien.

Indien zich vluchtelingenrampen voordoen kan gedu-
rende het kalenderjaar ook de reserve worden aange-
sproken. De reserve moet nadien worden aangevuld. 
Op deze wijze wordt de reserve actief aangewend 
voor de doelstelling. 

 
Het verloop van de reserve financiering activa 
  2014 2013
  €  €
Stand per 1 januari  268.250 279.683
Toevoeging n.a.v 
bestuursbesluit  11.849  -11.433

Stand per 31 december   280.100 268.250

 
Het verloop van de continuïteitsreserve  
  2014 2013
  €  €
Stand per 1 januari  2.225.284 2.225.284
Toevoeging/onttrekking c.f.
resultaatverdeling  -  -
Toevoeging n.a.v.bestuursbesluit - -

Stand per 31 december  2.225.284 2.225.284
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Het verloop van de projectreserve  
  2014 2013
  €  €
Stand per 1 januari  2.097.696 2.724.340
Toevoeging/onttrekking c.f.
resultaatverdeling  -628.354  173.356
Onttrekking n.a.v. bestuursbesluit  -800.000

Stand per 31 december  1.469.342 2.097.696

2.4.2 Fondsen vastgelegd vermogen 

2.4.2.1 Fonds 13e trekking 2013 NPL 
In 2014 is een door Stichting Vluchteling geza-
menlijk met UNCHR en Warchild ingediend project 
goedgekeurd door de Nationale Postcode Loterij. 
Stichting Vluchteling is de penvoerder en ontvangt 
een bedrag van € 1.339.000. Het is een project ter 
ondersteuning van de slachtoffers van het oorlogs-
geweld in Syrië.
De eindrapportage en eindafrekening worden in 2015 
ingediend bij de Nationale Postcode Loterij.

 
Verloop NPL 13e trekking 2013 
  2014 2013
  €  €
Stand per 1 januari   - 106.249
- Toevoeging projectbijdrage 
  Stichting Vluchteling 1.339.000 
- Onttrekking voor toewijzing
 projecten en voorlichting -852.110 -92.691
- Onttrekking voor indirecte kosten -9.970 -13.558

Stand per 31 december  476.920 -

2.4.2.2 Mr. C. Brouwer Fonds
Ter nagedachtenis van de heer Brouwer, grondlegger 
en oprichter van Stichting Vluchteling, is in 2006 

 
Verloop Mr. C. Brouwerfonds 
  2014 2013
  €  €
Stand per 1 januari   6.000 90.104
- Toevoeging fam. Mr. C. Brouwer 37.706 7.250
- Onttrekking voor toewijzing
 projecten -577 -120.060
- Toevoeging SV na resultaatbepaling 50.000 28.706

Stand per 31 december  93.129 6.000

2.4.2.3 Actie Fonds Mijnen Ruimen
De Stichting Actie Fonds Mijnen Ruimen is per sep-
tember 2014 opgeheven. De doelstelling van AMR 
evenals de fondswervende activiteiten zijn onderge-
bracht bij Stichting Vluchteling.
Het liquidatiesaldo van € 97.264, inclusief de ren-
te van de bankrekeningen, is in 2014 ontvangen. 

2.4.2.4 Fonds SHO actie slachtoffers Ebola ramp
De van de SHO ontvangen middelen zijn te typeren 
als middelen met beperkte bestemmingsmogelijkheden. 
De reden van beperking is door derden bepaald. De 
bepalingen zijn vastgelegd in het financieel regle-
ment van de SHO.
De SHO middelen worden aan het einde van het boek-
jaar, indien van toepassing, in een bestemmings-
fonds van Stichting Vluchteling verantwoord. 

het Mr. C. Brouwer Fonds in samenwerking met de 
familie Brouwer opgericht. De doelstelling van het 
fonds is het steunen van activiteiten ten behoeve 
van Tibetaanse vluchtelingen.
In 2014 is een fondsenwervende campagne door de 
familie Brouwer georganiseerd. Dit heeft geleid tot 
een toevoeging van € 37.706. Daarnaast wordt vanuit 
Stichting Vluchteling € 50.000 toegevoegd aan het 
Fonds.
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Verloop schulden op lange termijn
 2014 2013
  €  €
- Toewijzing projecten  - 32.516

2.5 Schulden op lange termijn

De uitvoering van deze projecten beslaat een loop-
tijd langer dan één jaar. De afloop is contractueel 
vastgelegd voor het volgende kalenderjaar.

2.6 Schulden op korte termijn

2.6.1 Crediteuren 
De post openstaande crediteuren per 31 december 
2014 heeft betrekking op kosten gerelateerd aan 
dienstverlening, inzet derden en voorlichtingskos-
ten. Afwikkeling vindt plaats begin 2015.

Verloop crediteuren
 2014 2013
  €  €
- Crediteuren  183.606 81.916

2.6.2 Toegewezen aan projecten  

De schuld op korte termijn voor de toegewezen pro-
jecten is in vergelijking met 2013 77% hoger. Een 
beschikking voor een overheidsfinanciering is eind 
december ontvangen en dit veroorzaakt de relatief 
hoge stijging van de schuld.
Van de uitstaande verplichtingen dateert 2% uit 
2011, 4% uit 2012, 2% uit 2013 en 92% heeft betrek-
king op verplichtingen uit 2014. 
De uitbetaling van de toewijzingen geschiedt in 
termijnen. Uitkering van een volgende termijn wordt 
afhankelijk gesteld van goedkeuring van tussentijd-
se rapportages.
Projectspecificaties zijn te vinden op de website 
www.vluchteling.nl
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Toegewezen aan projecten   
  2014 2013
 €   €  € €
Stand per 1 januari   2.118.428 2.118.428 3.112.920
Toewijzingen in het verslagjaar:   
Hulp aan vluchtelingen 9.013.468 7.392.369

Mr.C. Brouwer Fonds 577  120.060  
SHO Ebola/Syrië 450.000 234.897
Projecten Pleitbezorging 142.839 57.046
NPL 13e trekking 2013 850.150 90.786  
    12.575.463 7.895.158

  14.693.891 11.008.078
   
Netto uitkeringen in het verslagjaar   
Hulp aan vluchtelingen  -9.668.623 -8.815.469
SHO Stop Ebola Ramp -120.000 -
NPL 13e trekking 2013   -424.150  -38.166 
Mr. C. Brouwer Fonds    -577 -36.018

  -10.213.350 -8.889.653
   
Stand per 31 december   4.480.541 2.118.428
- Toegewezen aan projecten   1.704.639 1.981.766
- Toegewezen aan projecten SHO Ebola   330.000 
- Toegewezen aan projecten NPL 13e trekking 2013   426.000  52.620 
- Toegewezen aan projecten Mou IRC   1.203.616
- Toegewezen aan Mr. C. Brouwer Fonds 36.018 84.042  
 
Totaal 3.700.273 2.118.428

Naast de projectverplichting van € 3,7 miljoen is 
een bedrag van € 780.268 vooruit ontvangen van het 
Ministerie van Buitenlandse zaken.
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2.6.3. Nog te betalen belastingen en premies socia-
le verzekeringen
Eind 2014 was de maand december nog openstaand. Be-
taling heeft begin 2015 plaats gevonden.

Belastingen en premies sociale verzekeringen
 2014 2013
  €  €
- Loonbelasting en sociale premies  44.510 45.297

2.6.4. Nog te betalen vakantiegeld/dagen
Maandelijks wordt de opbouw van vakantiegelden in 
waarde opgenomen op de balans. In de maand mei 
vindt de jaarlijkse uitbetaling plaats.
Niet opgenomen vakantiedagen worden, conform de 
hiervoor geldende regelgeving, naar het volgen-
de kalenderjaar meegenomen. De waarde van de niet 
opgenomen vakantiedagen van het totaal van de werk-
nemers bedraagt eind 2014 € 40.414. Het betreft in 
totaal 65 dagen van 10 werknemers.

Nog te betalen kosten
 2014 2013
  €  €
- Vakantiegelden/dagen werknemers  40.414 54.494

2.7 Niet in de balans opgenomen rechten en ver-
plichtingen

Krachtens testamentaire verkrijging heeft Stichting 
Vluchteling in 1986 in bloot eigendom een vermogen 
verkregen. De waarde van dit vermogen per 31 decem-
ber 2014 is volgens opgave van de bewindvoerder 
€ 1.614.134 (2013 € 1.534.382). 
Capital Support Bewind en Executele B.V. voert het 
beheer. De stichting kan niet over de middelen 
beschikken. Op dit vermogen rust geen vaste bestem-
ming, noch is een besluit tot mogelijke aanwending 
genomen.

Een contract met de Nationale Postcode Loterij is 
geldig van de periode 2011 tot en met 2015. De 
bijdrage van de Nationale Postcode Loterij is geba-
seerd op de inkomsten uit eigen fondsenwerving. 
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In 2014 heeft een kortlopende actie voor de slacht-
offers van de Ebola ramp plaatsgevonden. De ver-
antwoording van de ontvangen bijdrage is weergege-
ven in het daarvoor bestemde SHO format financiële 

(eind)verantwoording nationale actie en format 
jaarrekening. Alle middelen zijn besteed en verant-
woord. 

Format financiële (eind)verantwoording nationale actie en format jaarrekening
 SHO actie Stop Ebola
 Boekjaar 2014 Tot en met boekjaar 2014
 Totaal Totaal
Baten  € €  €
Baten uit acties derden  464.928 464.928
Rente  - - -
Totaal baten - 464.928  464.928
   
Kosten voorbereiding en 
coördinatie (AKV)   
AKV 7.932-  7.932-
  
Totaal beschikbaar voor 
hulpactiviteit - 456.996 456.996
 Noodhulp Wederopbouw Totaal  Noodhulp Wederopbouw Totaal
Lasten €   €  € € € €
Committeringen van deelnemer (AD)
- verstrekte steun via de UO  450.000   450.000  450.000  450.000
- verstrekte steun via de IK
- verstrekte steun via de AD zelf   
Totaal beschikbare commiteringsruimte - - 450.000 450.000
 Boekjaar 2014 Tot en met boekjaar 2014
   Noodhulp Wederopbouw Totaal  Noodhulp Wederopbouw Totaal
Inzicht in kasstromen van de 
deelnemer €   €  € € € €
Overmakingen door AD met 
betrekking tot: 
- verstrekte steun via de UO  120.000 120.000 120.000 120.000
- verstrekte steun via de IK
- verstrekte steun via de AD zelf  
Totaal overmakingen 120.000 120.000 120.000 120.000

Inzicht in bestedingen ter plaatse   
- besteding ter plaatse door de UO   105.559 105.559 105.559 105.559
- besteding ter plaatse door de IK
- besteding ter plaatse door de AD zelf  
Totaal overmakingen 105.559  105.559 105.559 105.559
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3. Toelichting op de staat van baten en lasten

3.1 Algemeen en toerekeningsgrondslag en methodiek 

Algemeen 
De personele inzet en de daaraan gerelateerde kos-
ten voor huisvesting, kantoorkosten, algemene kos-
ten en afschrijvingskosten zijn berekend op basis 
van de door het Bestuur goedgekeurde kostentoere-
keningssystematiek. De basis voor de kostentoere-
kening is de urenregistratie van de organisatie. 
Hieronder in het kort de uitgangspunten van het 
door het Bestuur vastgestelde methodiek. 

Toerekening grondslag en methodiek inzet en kosten 
personeel en bureau
Stichting Vluchteling hanteert een sluitende uren-
registratie. Werknemers moeten aangegeven hoe-
veel uur zij per dag besteden aan activiteiten die 
vooraf door het management zijn bepaald. Daarnaast 
moet een korte omschrijving gegeven worden van de 
uitgevoerde activiteiten. De activiteiten behoren 
tot de doelstellingen, fondsenwerving, algemeen 
management, en activiteiten zoals MFS- en NPL-in-
zet en SHO-acties. De uren toegerekend aan algemeen 
management worden verhoudingsgewijs doorbelast naar 
de diverse doelstellingen en de fondsenwerving.

De uitkomst van de urenregistratie wordt gebruikt 
voor de toerekening van alle kosten die niet zon-
der meer aan een doelstelling en/of de fondsen-
werving kunnen worden toegewezen. Het gaat om de 
categorieën kantoorkosten, communicatiemiddelen, 
afschrijvingen, lidmaatschappen en andere kosten 
die onder de categorie overhead, conform nieuwe 
opzet jaarverslaggeving, kunnen vallen. Reiskos-
ten en andere kosten die direct zijn gerelateerd 
aan een doelstelling en/of de fondsenwerving kunnen 

rechtstreeks worden toegeschreven aan die doelstel-
lingen, fondsenwerving en/of andere, niet-reguliere 
activiteiten.

Stichting Vluchteling heeft geen werknemers in 
dienst die buiten Nederland werkzaam zijn.

Kosten van gemengde activiteiten: voorlichting en 
fondsenwerving
De afdeling voorlichting en fondsenwerving wordt 
geconfronteerd met het feit dat veel fondsenwer-
vende activiteiten ook een voorlichtend element 
bevatten. De kosten van pleitbezorging en project-
begeleiding kunnen in het algemeen direct worden 
doorbelast naar die doelstellingen.

Campagnes
De grootste kostenposten voor de afdelingen met een 
gemengd karakter zijn de vier of meer jaarlijkse 
campagnes. De kosten hiervoor – zoals vormgeving, 
drukwerk, verzending – bedragen circa 50% van het 
totale budget voor de beide afdelingen. Campagnes 
die speciaal gericht zijn op een crisissituatie, 
zijn in de eerste plaats fondsenwervend; alle cam-
pagnekosten vallen in dergelijke gevallen onder 
fondsenwerving.

Externe communicatie
Ter ondersteuning van de campagnes worden veelal 
advertenties geplaatst en radio- en/of tv-spotjes 
uitgezonden. Deze manier van communiceren heeft in 
eerste instantie een fondsenwervend doel, en uitga-
ven hieraan komen geheel ten laste van fondsenwer-
ving.

Acties
Acties kunnen een gemengd karakter hebben, maar 
zijn vooral bedoeld om de Nederlandse bevolking 
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voor te lichten – denk aan de jaarlijkse Wereld-
vluchtelingendag en de Van Heuven Goedhart-lezing 
en -penning. Hiervoor is onder voorlichting een 
aparte begrotingspost – voorlichting algemeen pu-
bliek – opgenomen. Ook binnen de begroting voor 
fondsenwerving is een bedrag voor acties opgenomen. 
Dit bedrag is echter aanzienlijk lager dan het bud-
get voor acties die onder voorlichting vallen. 

Reportages
Reportages die met externe hulp tot stand zijn 
gekomen, zijn veelal gericht op voorlichting. In-
dien dergelijke reportages ook worden ingezet voor 
fondsenwervende activiteiten – ter voorafgaande 
bepaling door het management – is er sprake van een 
gemengde activiteit. In dat geval komen de kosten 
gelijkelijk ten laste van de posten voorlichting en 
fondsenwerving. 

Beheer en Administratie
Conform de richtlijnen valt de inzet van het alge-
meen management onder beheer en administratie.

Tot slot worden in de bijlage Kengetallen verhou-
dingen tussen de directe en indirecte kosten, de 
doelstellingen, de kostenpost beheer en administra-

tie en de kosten voor de werving van de baten weer-
gegeven. Op basis van deze gegevens zal gewenste 
normering moeten worden vastgelegd binnen de orga-
nisatie – zie de bijlage Kengetallen.

3.2 Analyse bij de staat van baten en lasten

Kengetallen en Bestedingsratio’s 2014 afgezet tegen 
2013
De bestedingsratio’s over 2014 zijn in lijn met de 
begroting over 2014 en wijken bijna niet af van het 
voorgaande jaar.
De kosten voor werving en beheer & administratie 
zijn 14,1%. Dit is 0,5% lager dan begroot en 0,4% 
beneden de SV norm van 15% (zie ook bijlage I, Ken-
getallen).

Voorlichting en bewustmaking
De kosten voor voorlichtingsactiviteiten gericht op 
het Nederlandse publiek zijn € 209.564 hoger dan 
de uitgaven in 2013 en € 230.643 hoger dan de be-
groting. Bij diverse onderdelen, campagnes maar ook 
activiteiten onder deze doelstelling, is gekeken 
naar haalbaarheid en toegevoegde waarde van geplan-
de activiteiten.

     2014  2013  Verschillen in 
Kengetallen    Werkelijk Begroot Werkelijk % t.o.v. 2013 
Bestedingsratio (totaal besteed
t.b.v. doelstelling/totaal baten)  85,6  88,7 85,1 0,5
Bestedingsratio (totaal besteed 
t.b.v. doelstelling/totaal lasten)   85,9  85,4   84,9 1,0
Beheer en administratie/totaal lasten  2,3 2,4  2,7  -0,4
Wervingskosten/totaal lasten   11,8  12,2  12,4 -0,6
Kosten eigen fondsenwerving/baten 
eigen fondsenwerving (CBF ratio)   22,7 21,0 21,3 1,3
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Pleitbezorging
De kosten voor de doelstelling pleitbezorging zijn 
€ 47.380 hoger dan in 2013. Een aantal bijdragen 
is besteed aan de crisis in CAR. Na het vertrek 
van de lobbymedewerkster zijn de activiteiten door 
het team projecten in afstemming met de directeur 
voortgezet. In vergelijking met de begroting over 
2013 is € 41.214 meer uitgegeven. 

Hulpverlening
Aan de doelstelling hulpverlening is in totaal  
€ 2,3 miljoen meer toegewezen dan begroot. In ver-
gelijking met 2013 is eveneens € 2,3 miljoen meer 
toegewezen. Het ontvangen van meer middelen uit 
acties derden en overige baten, € 1,6 miljoen, de 
hogere inkomsten uit eigen fondsenwerving € 0,9 
miljoen, en de extra € 0,5 miljoen overheidsfinan-
ciering liggen hieraan ten grondslag.

Fondsenwerving
De kosten voor de fondsenwervende activiteiten wa-
ren in 2014 € 1.633.793. Dit is € 270.276 meer dan 
in 2013. Het CBF-percentage is 22,7%, in 2013 was 
dit 21,3%. Het begrote percentage was 21,4%.
De inkomsten uit de eigen fondsenwerving zijn 14% 
hoger dan in 2013. De inkomsten zijn 15% hoger dan 
begroot voor 2014.

Baten

Ten opzichte van de realisatie over 2013 vertoonden 
de totale inkomsten een stijging van € 2.967.133.  
De baten uit de eigen fondsenwerving zijn geste-
gen met € 855.749, uit acties derden, SHO en NPL en 
overige baten, is € 1.641.975 meer verkregen; en 
uit renteopbrengsten € 3.765 minder. De overheids-
subsidie tenslotte was in 2014, in vergelijking met 
2013, € 473.174 hoger. 

3.3 Baten eigen fondsenwerving

- Het aantal donateurs eind 2014 is 110.009. Eind  
 2013 was dit 78.882, een stijging van 39%.
- Het aantal machtiginghouders bedraagt eind 2014  
 30.458 (2013: 27.143). Dit is 12% meer dan in  
 2013.
- Daarnaast zijn 1.143 aktehouders in het bestand  
 opgenomen. Dit is een stijging van 11%. Sinds be- 
 gin 2014 is het niet langer verplicht om een schen- 
 kingsakte via de notaris vast te leggen. De vereen- 
 voudigde procedure heeft drempelverlagend gewerkt  
 voor veel mensen (2013: 1.029 aktehouders).
 De machtiginghouders en de aktehouders vormen  
 de structurele inkomsten binnen de eigen fondsen- 
 werving. Het bedrag aan nalatenschappen waarvan de  
 waarde betrouwbaar kan worden vastgesteld is eind  
 2014 € 515.027. Dit is 41% lager dan in 2013.

Baten eigen fondsenwerving  
  realisatie begroting  realisatie 
  2014 2014   2013 2014-2103
  €  €   € 
Campagnes en donaties  6.285.189 5.340.000  5.132.438 122
Aktes  381.331 320.000   324.512 118
Nalatenschappen 515.027 600.000   868.848 59

Totaal  7.181.547 6.260.000  6.325.798 114
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3.4 Baten uit acties van derden 

Samenwerkende Hulporganisaties 
De SHO actie voor de slachtoffers van de Ebola ramp 
heeft totaal zo’n € 10 miljoen opgeleverd. SV heeft 
hier € 464.928 van ontvangen. Bijna alle middelen 
zijn toegewezen en besteed. Zie ook 2.4.2.4 Fonds 
SHO Ebola. 

Verloop SHO Fonds
 2014  2013
   €  €
Stand per 1 januari - 95.556
Toevoeging vanuit SHO 464.928 7.044
- onttrekking voor toewijzing 
  uitvoerende organisatie -450.000 -90.044
- onttrekking apparaatskosten/
  voorbereiding en coördinatie -7.932 -12.555
    
Stand per 31 december  6.996 -

Bijdrage Nationale Postcode Loterij 
Naast de reguliere jaarlijkse bijdrage van   
€ 2.700.000 is een extra bijdrage van € 1.339.000 
ontvangen voor een extra bijdrage uit de 13e trek-
king voor hulpverlening in Syrië. Dit project wordt 
samen met WarChild en UNHCR uitgevoerd.  

Verloop NPL 13e trekking 2013
 2014  2013
   €  €
Stand per 1 januari - 106.249
- Toevoeging projectbijdrage  
  Stichting Vluchteling  1.339.000
- Onttrekking voor toewijzing 
 projecten en voorlichting -852.110 -92.691
- Onttrekking voor indirecte kosten -9.970 -13.558
    
Stand per 31 december  476.920 -

3.5 Overige baten 

3.6 Subsidies van overheden 

De bijdragen van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken waren begroot op € 1.500.000.
In 2014 is één bijdrage ontvangen van € 2.000.000 
voor humanitaire hulp aan de slachtoffers van het 
oorlogsgeweld in Syrië. Daarnaast is een bijdrage 
ontvangen van € 23.174 voor de financiering van de 
Humanitarie Top. Dit betreft een samenwerkingsver-
band van een aantal NGO’s die een Nederlandse Huma-
nitaire Top organiseren in de aanloop naar de World 
Humanitarian Summit van 2016 in Istanbul.
Het betreft in beide gevallen incidentele subsi-
dies.

3.7 Renteopbrengsten

De totale renteopbrengsten bedragen € 72.348.
Dit is € 7.526 lager dan begroot. Rentepercentages 
bij de banken blijven minimaal.

3.8. Verdeling bureaukosten

De wijze waarop de kosten werden toegerekend aan de 
doelstellingen is toegelicht in hoofdstuk 3.1.
Op basis van de urenregistratie die alle werknemers 
maandelijks invullen zijn ook de uren die betrek-
king hebben op de inzet voor de werving van de 
baten, evenals de inzet voor beheer en administra-
tie, te herleiden.  De werkelijke personeelskosten, 
conform de arbeidsvoorwaarden, vermenigvuldigd met 
de werkelijke uren per doelstellingen en/of wer-
ving baten en/of beheer en administratie, worden op 
deze wijze berekenend. De andere bureaukosten zo-
als huisvestingskosten, kantoorkosten en algemene 
kosten worden op basis van de verhoudingen van de 
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verdelingen toegeschreven. Dit met uitzondering van 
kosten inzet derden, voor specifieke doelstellingen 
en/of reiskosten die veelal betrekking hebben op de 
doelstelling hulpverlening en/of voorlichting.

Algemeen

Het totaal van de bureaukosten is 1% lager dan de 
begroting voor 2014. In vergelijking met 2013 zijn 
de kosten 5% (€ 57.962) hoger. Dit verschil wordt 
veroorzaakt door met name de hogere reiskosten en 
de hogere kantoorkosten. In tijden van crisis moe-
ten soms extra reizen worden gemaakt die niet te 
voorzien zijn. Naast de assessment reizen, waren 
ook de nodige monitoringreizen noodzakelijk. De 
automatiseringskosten, het websitebeheer en alle 
bijkomende onderhoudskosten bedragen samen zo’n 
90% van de totale kantoorkosten. Het blijkt in de 
praktijk erg lastig om te bezuinigen op deze kos-
tensoort. Het is nodig dat de organisiatie snel en 
adequaat kan werken en reageren, en dit vereist dat 
de werknemers met kwalitatief hoogwaardige appara-
tuur en technieken blijven werken. 
De afschrijvingskosten zijn 30% hoger in vergelij-
king met 2013. Dit is gekoppeld aan de investerin-
gen op gebied van computers, apparatuur en investe-
ringen in het gebouw zelf.
Het aantal werknemers en de daarbij behorende kos-

ten zijn bepalend voor de hoogte van de bureau-
kosten. In 2014 vormden de uiteindelijke personele 
lasten 66% van de kosten, in 2013 was dit 73%.  
Reis- en verblijfskosten, bestuurskosten, accoun-
tants-, notaris- en juridische kosten en algemene 
kosten (porti, contributiebetalingen) zijn in de 
RJ650-specificatie ondergebracht onder de rubriek 
“kantoor en algemene kosten”.
In de toelichting op de staat van baten en lasten 
is een specificatie per doelstelling en activiteit 
weergegeven.

In de toelichting lastenverdeling, onderdeel van 
het model jaarrekening RJ650, is de specificatie van 
de onderdelen van de bureaukosten als volgt:

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Kantoor en algemene 
kosten

Afschrijving

Specificatie kosten naar bestemming

6%

66%

25%

3%

Specificatie kosten naar bestemming     
  Realisatie  Begroot  Totaal  Realisatie- Vergelijk 2014-
 2014  2014  2014 Begroting 2013 in %
 € € € € €
Personeelskosten 826.701 893.515 872.595 -66.814 95
Huisvestingskosten  35.665  39.000  37.789 -3.335 94 
Kantoor en algemene kosten 315.792  271.588  227.245 44.204 139
Afschrijving  74.500 66.911 57.066 7.589 131
Totaal  1.252.657 1.271.014 1.194.695 -18.357 105
 1.252.657 1.271.014 1.194.695 99 105
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Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond 
van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van 
baten en lasten, voor zover ze verschuldigd zijn 
aan de werknemers. In de arbeidsvoorwaarden hebben 
zich geen noemenswaardige wijzigingen voorgedaan in 
2014.
De personele kosten inclusief inzet derden bedragen 
66% van alle bureaukosten, in de begroting is dit 
69%.
In vergelijking met 2013 zijn de totale personeels-
kosten € 45.894 lager. Dit komt deels doordat de 
lobbymedewerkster die per augustus 2014 uit dienst 
is gegaan, niet is vervangen. Nieuw personeel is 
niet aangenomen in afwachting van de verdere af-

spraken die ook met IRC gemaakt zullen worden 
t.a.v. de personele invulling in de toekomst. Wel 
is er net zoals voorheen gebruikt gemaakt van vrij-
willigers/stagiaires en tijdelijke arbeidskrachten 
voor speciale evenementen zoals de Nacht van de 
Vluchteling.
Stichting Vluchteling heeft geen werknemers in 
dienst die buiten Nederland werkzaam zijn.
Eind 2014 is een externe consultant ingezet ter on-
dersteuning voor het team projecten. 

Huisvestingskosten 
De huisvestingskosten wijken niet af van de begro-
ting en zijn nagenoeg gelijk aan 2013.

Overzicht bureaukosten 
  Realisatie Begroting Realisatie 2014-   verschil   Realisatie 2014 
 2014 2014 2013 2013 %  2014-2013 begroting 2013  
      in %
 € €   € €
        
Salarissen  576.558 873.000 603.102 96 -26.544 92
Sociale lasten  98.676  94.314 105 4.362
Pensioenlasten 83.416  82.866 101 550
Personeel acties derden 8.279   72.132 11 -63.853
Overige personeelskosten 54.707   -12.204 -448 -66.911
Inzet derden  9.904 20.000 32.385 31 -22.481
Reis- en verblijfskosten 103.220 61.000 61.818 167 41.402 169
Huisvestingskosten  34.258  39.000 37.789 91  -3.531 88
Kantoorkosten  132.004  94.000 96.244 137 35.760 140
Bestuurskosten 4.599 5.000 6.419 72 -1.820 92
Accountants & Juristen 42.480  47.000 41.123 103 1.357 90
Algemene kosten  30.058  64.000 21.641 139 8.417 47
Afschrijvingskosten   74.500  67.000 57.066 131 17.434 111
Totalen  1.252.657  1.270.000 1.194.695  57.962 99

Kantoor en algemene kosten (tabel specificatie kosten naar bestemming)

} }
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Het totaal van de uitgaven voor de categorie kan-
toor- en algemene kosten is 39% hoger dan in 2013 
en is € 44.204 hoger dan de begoting. 
Vooral de bijbehorende kosten bij het monitoren van 
crises, reiskosten/verblijfskosten en communicatie-
kosten, zijn niet te voorzien. Het is onmogeljk om 
het aantal crissisgebieden dat jaarlijks ontstaat 
en bezocht moet worden te plannen. Daarbij is het, 
zoals hierboven onder algemeen al aangegeven, in-
gewikkeld om kosten van techniek en automatisering 
omlaag te brengen. Deze kostenpost bevat ook de im-
mer toenemende kosten voor beheer, onderhoud en no-
dige aanpassingen van de website van de stichting. 

Afschrijvingskosten 
De afschrijvingskosten zijn € 74.500. Dit wijkt 
11% af van de begroting. Niet alle appartatuur die 
nieuw is aangeschaft of vervangen is, was begroot. 
Het aanpassen van de vergaderzaal en de receptie 
heeft in de laatste kwartalen in 2014 al geleid tot 
afschrijvingskosten.  

Bezoldiging Bestuur, Raad van Toezicht en Directie.
Aan de leden van het Bestuur en de Raad van Toe-
zicht van Stichting Vluchteling wordt geen bezoldi-
ging toegekend.

De directeur heeft een dienstverband voor onbepaal-
de tijd. Het betreft een full time dienstverband 
van 39 uur per week. Het totaal jaarinkomen voldoet 
aan de gestelde norm (VFI-norm is voor het totaal 
jaarinkomen € 109.550). 

De bezoldiging van de directeur is opgebouwd uit 
de brutosalariskosten inclusief vakantietoeslag, 
sociale lasten, pensioenpremies, en eindejaarsuit-
kering. De eindejaarsuitkering geldt standaard voor 
alle werknemers.

Naam C.A.J.M. Ceelen
Functie Directeur
Dienstverband 
Aard (looptijd) onbepaald
Uren 39
Parttime percentage  100
Periode 2014 2013
 Bedragen in €  Bedragen in €
Bruto loon / salaris  80.712  80.712
Vakantiegeld  6.457  6.457
Eindejaarsuitkering 6.699 6.699
Variabele beloningen - -
Totaal jaarinkomen  93.868    93.868 

SV lasten (werkgeversdeel) 12.723 13.571
Onbelaste vergoedingen 3.329 3.329
Belastbare vergoedingen/
bijtellingen 5.583 5.500
Pensioenlasten (werk-
geversdeel) 16.016 19.304
 37.650 41.704
Totaal bezoldiging 131.518 135.572

Bureaukosten 
Mede door het instellen van de urenregistratie is 
het mogelijk de inzet ten behoeve van activitei-
ten te meten. De inzet van de medewerkers vormt de 
basis voor de berekening van de bureaukosten voor 
deelname aan activiteiten.

De bureaukosten gemaakt in het kader van acties van 
de Nationale Postcodeloterij worden per maand op 
basis van de urenregistratie berekend. Het uurta-
rief van de medewerker wordt verhoogd met een op-
slagpercentage van 20% voor indirecte kosten.

3.9 Liquiditeitsbeheer en rente-inkomsten

Stichting Vluchteling houdt in haar liquiditeitsbe-
heer rekening met de mogelijkheid dat fondsen be-
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stemd voor projecten op korte termijn beschikbaar 
moeten zijn. Niet-direct benodigde fondsen worden 
op rentedragende rekeningen geplaatst. De omvang 
van de gelden die door het jaar heen op rentereke-
ningen kunnen worden geplaatst, kan fluctueren. In 
2014 waren de rentepercentages, evenals in 2013, 
gemiddeld 1% versus gemiddeld 4% in de jaren daar-
voor. 

4. Overige Gegevens

4.1 Voorstel resultaatbestemming
Het voorstel tot bestemming van  het resultaat is 
verwerkt in de jaarrekening.

4.2 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die ver-
melding behoeven.

4.3 Controleverklaring van de onafhankelijk accoun-
tant
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Bijlage 1    

Kengetallen    realisatie begroting realisatatie realisatatie
    2014 2014 2013 2012
    ¤ ¤ ¤ ¤

Totale baten  13.915.967 10.540.000 10.948.834 9.710.349
Eigen fondsenwerving 7.181.547 6.260.000  6.325.798 5.593.062
Kosten werving eigen fondsenwerving 1.626.967 1.312.000  1.348.833 1.152.624
Kosten werving baten totaal 1.633.793  1.339.000  1.363.517 1.155.806
Kosten beheer & administratie 320.546 266.000  294.804 262.047
Indirecte kosten  1.252.657 1.270.556  1.194.695 1.272.086
Directe kosten  12.611.506 9.686.922  9.782.569  8.774.938
Totale lasten  13.864.163  10.957.478 10.977.264 10.047.024  
CBF norm (max 25% van eigen fondsenwerving)  22,65  20,96   21,32 20.61
Percentage indirect - direct totaal/lasten 9,0 11,6 10,9 12,7
Beheer & administratie/totaal lasten 2,3   2,4   2,7 2,6
Kosten (werving + beheer 
& administratie)/totaal lasten 14,1  14,6   15,1 14,1 
CBF kengetal: Bestedingsratio
Totaal besteed t.b.v. doelstelling - totaal baten 85,6 88,7 85,1 88,9
Bestedingspercentage lasten versus totaal baten 99,6 104,0 100,3 103,5
Bestedingspercentage doelstelling versus totale lasten 85,9 85,4 84,9 85,9
Hulp voor vluchtelingen 10.463.967  8.179.000 8.130.032 7.354.363
Voorlichting   1.242.643  1.012.000 1.033.079 1.054.815
Pleitbezorging  203.214 162.000 155.834 219.993
Verhouding besteding doelstelling - baten 86 85 85 86
Totaal  doelstelling  11.909.824  9.353.000 9.318.945 8.629.171
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Bijlage 1    

Kengetallen    realisatie realisatie gemiddeld 
    2011 2010 2010-2014 
    ¤ ¤ ¤ 
Totale baten  13.717.565 13.315.487 12.321.688 
Eigen fondsenwerving 6.006.709 5.765.855  6.174.594 
Kosten werving eigen fondsenwerving 1.117.939 1.161.114  1.281.495 
Kosten werving baten totaal 1.122.419  1.171.452  1.289.397 
Kosten beheer & administratie 269.763 295.597  288.551 
Indirecte kosten  1.174.739 1.375.082  1.253.852 
Directe kosten  12.169.630 11.828.131  11.033.355  
Totale lasten  13.344.369  13.203.213 12.287.207   
CBF norm (max 25% van eigen fondsenwerving)  18,61  20,14   20,75 
Percentage indirect - direct totaal/lasten 8,8 10,4 11,4 
Beheer & administratie/totaal lasten 2,0   2,2   2,6 
Kosten (werving + beheer 
& administratie)/totaal lasten 10,4  11,1   12,8  
CBF kengetal: Bestedingsratio 
Totaal besteed t.b.v. doelstelling - totaal baten 87,1 88,1 115,1 
Bestedingspercentage lasten versus totaal baten 97,3 99,2 99,7 
Bestedingspercentage doelstelling versus totale lasten 89,6 88,9 87,2 
Hulp voor vluchtelingen 10.707.753  10.265.559 9.384.335 
Voorlichting   1.021.556  1.239.756 1.118.370 
Pleitbezorging  222.878 230.849 206.554 
Verhouding besteding doelstelling - baten 90 89 87 
Totaal  doelstelling  11.952.187  11.736.164 10.709.258 

Hulp

Voorlichting

Pleitbezorging

Kosten

Verhouding bestedingen 2014

1%

76%

14%

9%
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Toelichting Kengetallen periode 2010-2014 

Algemeen:
In het overzicht is een aantal van belang zijnde 
kengetallen voor Stichting Vluchteling opgenomen 
over een tijdsbestek van vijf jaar. Het gaat om de 
periode 2010-2014. 
Dit geeft inzicht in hoe het verloop van jaar tot 
jaar is en daarbij zijn de gemiddelden over de af-
gelopen vijf jaar berekend.

CBF-norm: Percentage kosten ten behoeve van de wer-
ving van de baten
De kosten voor de eigen fondsenwerving liggen bene-
den de 25% norm van het CBF. Sinds 2010 vinden meer 
fondsenwervende campagnes plaats, die ondersteund 
worden door radio en/of tv-uitingen. Dit heeft, 
zoals eerder aangeven, geleid tot een structurele 
groei in het aantal donateurs. In 2014 is het kos-
tenpercentage 22,7%. In totaal is € 300.000 meer 
uitgegeven dan in 2013. Het CBF-percentage in 2013 
was 21%.

Verhouding directe - indirecte kosten 
Door te kunnen blijven voldoen aan de verhoogde 
kwaliteitsnormen voor externe financiering, CBF en 
andere betrokken instanties bij de goede doelen-
organisaties, ligt het niet in de verwachting dat 
totale indirecte kosten veel lager dan 15% zullen 
uitkomen (norm).
Het percentage voor 2014 is 14,1% en dit was in 
2013 15,1%. Met name de hogere besteding aan de 
doelstelling hulp, beïnvloed door het verkrijgen 
van € 2 miljoen overheidssubsidie en de extra € 1,3 
miljoen via de NPL, zijn hier van invloed op.

Percentage kosten (beheer & administratie en wer-
vingskosten)
De kosten die niet behoren tot de doelstellingen 
zijn de kosten die gemaakt worden ten behoeve van 
beheer en administratie, en de fondsenwerving. 
Stichting Vluchteling tracht dit kostenpercentage 
beneden de 15% te houden. Een kostenpercentage van 
totaal 10%, waarvan 8% voor fondsenwerving en 2% 
voor beheer & administratie, is het meest wense-
lijk. Echter kwaliteitsmanagement kost geld en ook 
fondsenwerving brengt kosten met zich mee. Maan-
delijks wordt het kostenpercentage geanalyseerd. 
Indien nodig worden tijdelijke en/of structurele 
bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. 

Het kostenpercentage (kosten voor werving baten en 
kosten beheer en administratie) is voor 2014 in 
totaal 14,1%, waarvan 2,3% voor beheer & adminis-
tratiekosten en 11,8% voor kosten werving. Ook de 
wervingskosten voor het verkrijgen van overheids-
subsidie en acties derden (13e trekking NPL) vallen 
onder deze categorie. Uitsluitsel over toewijzingen 
wordt in 2015 bekendgemaakt.

Bestedingsratio: totaal besteed t.b.v. de doelstel-
lingen/totaal baten  
Conform RJ 650:423, is de verhouding totaal besteed 
versus totaal baten weergegeven.
De doelstelling Pleitbezorging is per 1 januari 
2008 statutair opgenomen.
De norm is 85% - 90%. In 2014 is dit percentage 
86%. Deze uitkomst voldoet aan de wenselijke norm. 
De specifictaties per doelstelling zijn af te lezen 
uit het overzicht.
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Bestedingsratio: totaal besteed t.b.v. de doelstel-
ling/totale lasten:
Conform RJ 650:423 is de verhouding totaal besteed 
versus totaal lasten weergegeven.
Van de totale lasten wordt 85,9% besteed aan de 
doelstellingen. 

De verhouding bestedingen doelstellingen
Bestedingen aan hulpverlening, voorlichting en 
pleitbezorging worden beïnvloed door de relatief 
grote bedragen die aan extra hulpverlening worden 
uitgegeven in een periode van de grote SHO-acties 
en/of noodhulpacties waarin ook BuZa middelen toe-
kent voor de noodhulp. Aan voorlichting wordt in de 
laatste jaren meer tijd en geld besteed dan voor-
heen. De voorlichtingsactiviteiten zijn belangrijk 
voor het verkrijgen van het benodigde draagvlak. 
Dit draagvlak vormt een basis voor de fondsenwer-
ving. 
De gewenste verhouding (norm) tussen de doelstel-
lingen is Hulpverlening 85-90%, en Voorlichting en 
Pleitbezorging samen 10-15%. 
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Begroting 2015 / meerjarenraming 2016 - 2017
Staat van Baten en Lasten

bedragen (x 1.000)
 Realisatie 2014  Begroting 2015 Raming 2016 Raming 2017
   €   € €  €  €  € €  €
Baten       
- Baten uit eigen fondsenwerving 7.182 7.180  8.000  10.000
Mailingen en overige donaties 6.285  6.250 7.050 9.000 
Aktes  381  380  400 450
Nalatenschappen 515 550 550 550
- Baten uit acties derden     pm  pm pm
  SHO (Samenwerkende Hulporganisaties) 465
  NPL (Nederlandse Postcode Loterij) 4.039  3.760 2.700 2.700
 AMR (Actie fonds mijnen ruimen)  97
  Mr C Brouwer Fonds  38  
- Overige Baten: IRC MOU - 
- Subsidies van overheden   2.023  6.501   2.000 2.000
- Baten uit= beleggingen     
- Overige baten (rente)  72   80   80 80

Som der baten   13.916  17.521 12.780 14.780  
    
Lasten     
Bestemd voor doelstellingen     
- Hulp aan vluchtelingen   10.464 14.915 9.329 11.161
- Voorlichting   1.243 1.470  1.507 1.527
- Pleitbezorging  203 87   98 105
  11.910 16.472   10.934 12.793
Werving baten     
- Kosten eigen fondsenwerving  1.627 1.645  1.689 1.742
- Kosten gezamenlijke acties  5  -   - -
- Kosten acties derden  2  7  7 7
- Kosten verkrijging subsidies overheden     7  
- Kosten van beleggingen      
      1.634  1.652    1.696  1.749
Beheer en administratie      
- Kosten beheer en administratie    321    275   278  279
        321   275     278  279
   
Som der lasten      13.864  18.399 12.908 14.820
     
Resultaat         52 878-    129-  40-
Resultaatbestemming     
    
Toevoeging/onttrekking aan:   
- Reserves      
Projecten        628-   450-   89- -
Continuiteitsreserve              - 
Financiering activa         12  1  
- Fondsen
Actie Fonds Mijnen Ruimen     97 40-       40-  40-
SHO Ebola actie    7
Mr C Brouwer Fonds  87  80-
NPL fonds 13e trekking    477  309-  
Totaal       52    878-    129- 40-
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Kernpunten meerjarenbegroting 2015-2017

SV gaat ervan uit dat het mogelijk moet zijn de 
stijgende lijn qua inkomsten uit eigen fondsen-
werving te continueren. We blijven geloven in onze 
kracht en zijn ervan overtuigd dat we boven het 
niveau van 2014 kunnen uitkomen. 

Zoals aangegeven in het Strategisch Meerjarenplan 
2015-2017, moet blijvend worden ingezet op het 
verhogen van inkomsten uit de eigen fondsenwerving 
en het verhogen van het aantal (structurele) dona-
teurs. Dit betekent dat beschikbare middelen waar 
mogelijk ingezet moeten worden ten behoeve van de 
fondsenwerving. Veel campagnes hebben daarbij een 
voorlichtend karakter en kosten zijn dan ook deels 
gerelateerd aan de doelstelling communicatie.

Het CBF-percentage voor 2015 komt uit op 23%, dit 
is 1% hoger dan voor 2014. Het percentage blijft 
binnen de maximale CBF norm van 25%.
Van de totale baten is voorzien dat 82% aan de 
doelstellingen besteed wordt. 82% daarvan is be-
stemd voor de hulp aan vluchtelingen, 17% voor 
voorlichting en 1% voor pleitbezorging.

Het kostenpercentage (kosten beheer en administra-
tie en kosten fondsenwerving) is 18% voor 2015. In 
2014 is dit percentage op basis van de prognose 
slechts 10% (begroot was 15%). 
Op het moment echter dat de NPL ons 13e trekkings-
voorstel honoreert, of dat andere baten uit ge-
zamenlijke acties derden (SHO) verkregen worden, 
daalt het kostenpercentage.

De eigen fondsenwerving blijft de belangrijkste 
bron van inkomsten voor Stichting Vluchteling. 
Ook de bijdrage van Nationale Postcode Loterij is 

voor Stichting Vluchteling van groot belang. Con-
form het beleid van de Nationale Postcode Loterij 
mag de bijdrage niet meer bedragen dan 50% van de 
inkomsten uit eigen fondsenwerving van een goede 
doelenorganisatie. Daarbij mag de bijdrage van de 
Nationale Postcode Loterij niet hoger zijn dan een 
derde van de totale eigen inkomsten. Dit percentage 
is voor 2015 27%.

De invoering van de werkkostenregeling voor het 
personeel per 1 januari 2015 zal niet leiden tot 
hogere kosten. Het aantal werknemers (12) is gelijk 
aan het aantal van 2014. Er zijn geen ingrijpende 
kostenwijzigingen voorzien voor het personeel. 

De opgestelde en goedgekeurde begroting over 2015 
is in mei 2015 aangepast. Ten tijde van het op-
stellen van de begroting was nog niet bekend dat 
een aantal overheidsbijdragen in 2015 zouden worden 
ontvangen. 
Voor Syrië is in januari € 2,1 miljoen ontvangen. 
Beschikkingen voor noodhulp in Zuid-Soedan van 
€ 0,8 miljoen, en € 0,6 miljoen voor Irak, zijn ook 
ontvangen. Een totaal van € 3,5 miljoen kan dus 
alsnog opgenomen onder overheidsfinanciering.
Wanneer en welke noodhulpbijdragen verder via de 
overheid kunnen worden ontvangen, was in november 
2014 nog niet bekend. Er liepen eind 2014 aanvragen 
voor o.a. Syrië en CAR. De noodzaak om voor 
1 mei 2015 de geplande samenwerkingsovereenkomst 
met IRC te tekenen was in elk geval een voorwaar-
de om de fondsen te verkrijgen. De overeenkomst is 
inmiddels getekend. De bijstelling van de begroting 
2015 wordt dan ook op vergadering van 28 mei 2015 
aangeboden. 
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