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Financieel verslag 2017

1. Inhoud

Het financieel verslag 2017 Stichting Vluchteling bestaat uit:
• Inhoud
• Samenvatting
• Balans
• Staat van baten en lasten 
• Kasstroomoverzicht
• 1. Toelichting algemeen en grondslagen
• 2. Toelichting balans (inclusief  SHO-format)
• 3. Toelichting op staat van baten en lasten
• 4. Overige gegevens (inclusief  controleverklaring 2017)
• Bijlage 1: kengetallenoverzicht 
• Bijlage 2: begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2020

In de samenvatting zijn de bedragen voor de leesbaarheid 
afgerond op miljoenen met één cijfer achter de komma.
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2. Samenvatting 

1. Het resultaat over 2017

In financieel opzicht is het een bijzonder goed jaar geweest. 
Door een aantal grote eenmalige bijdragen en door een aan-
tal meerjarige toewijzingen vanuit de overheid zijn de baten op  
€ 28 miljoen uitgekomen. De stijging van de baten ten opzichte 
van 2016 is € 6,5 miljoen, hetgeen neerkomt op een stijging van 
31%. De stijging van de baten ten opzichte van de begroting is 
€ 7,7 miljoen, hetgeen neerkomt op een stijging van 38%. 

Het resultaat is -/-  € 11.564.
Aan de reserves is in totaal € 6.000 toegevoegd (exclusief  
2017 resultaat). In 2017 is aan de reserve lokale-partnerbeleid  
€ 250.0000 toegevoegd voor de ontwikkeling van het lokale part-
nerbeleid. Daarnaast is eind 2017 besloten tot het opzetten van 
een innovatiereserve ter waarde van € 720.000. Aan de continu-
iteitsreserve is € 500.000 toegevoegd. De stijging van de kosten 
voor een groeiende organisatie rechtvaardigen deze toevoeging. 
De onttrekking aan de projectreserve is € 1.502.822 (inclusief  het 
2017 resultaat) geworden, de projectreserve bedraagt daarmee  
€ 2,1 miljoen. Aan de reserve voor financiering activa tenslotte 

is € 27.290 toegevoegd ter dekking van de waarde van de ma-
teriële vaste activa.

Aan de fondsen is in totaal € 6.000 onttrokken. Een bedrag van 
€ 306.171 is gekoppeld aan een aantal fondsen zoals het Ac-
tiefonds Mijnen Ruimen, het Mr Brouwer Fonds en de lopende 
SHO actie “tegen honger in Afrika”. Daarnaast is een fonds op-
gezet voor een bedrag van € 46.120 voor KUNO (Kenniscentrum 
Humanitaire Hulp). Stichting Vluchteling is penvoerder van dit 
samenwerkingsverband tussen 10 ngo’s, de gemeente Den Haag 
en BuZa.

De bestedingsratio’s zijn in 2017 iets hoger dan de begroting 
2017 en de realisatie over 2016. Het CBF-percentage over 2017 
is 19,6%. Dit was in 2016 21,1%.

    2017      2016  Verschillen in %  t.o.v.  
Kengetallen  Werkelijk  Begroot Werkelijk Begroot 2017  Werkelijk 2016
Bestedingsratio (totaal besteed t.b.v. 
doelstelling/totaal baten)  88,2  84,5 84,7 3,6 3,5
Bestedingsratio (totaal besteed 
t.b.v. doelstelling/totaal lasten)  88,1  84,0 85,2   4,1 2,9
Beheer en administratie/totaal lasten  2,1 2,4 2,0  -0,3    0,1
Wervingskosten/totaal lasten  9,8  13,6 12,8 -3,8 -3,0
Kosten eigen fondsenwerving/baten 
eigen fondsenwerving (CBF ratio)  19,6 23,2 21,0 -3,5 -1,4
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Overzicht realisatie 2017 in vergelijk met de begroting 2017 en de realisatie 2016

Hieronder is schematisch weergegeven hoe het verschil tussen 
de realisatie 2017 - de begroting 2017 en de realisatie 2016 is 
opgebouwd. 

 2017 2016  Verschillen in € Verschillen in  %
 Werkelijk Begroot Werkelijk t.o.v. t.o.v. Werkelijk Begroot

  €*.1000  €*.1000  €*.1000 begroting 2017 realisatie 2016 2017 - 2016 2017 
Baten   
- Baten van particulieren  12.479 11.072  10.852 1.407 1.627  115 113
- Baten van bedrijven  107 250  308  143- 201-  35 43
- Baten van loterijorganisaties  2.700  2.700    2.700  - -  100 100
- Baten van subsidies van overheden  8.552 5.500    5.689   3.052 2.863 150 155
- Baten van andere organisaties zonder 
  winststreven  3.445 579  1.759   2.866 1.686 196 595
Som van de geworven baten  27.283   20.101   21.307   7.182 5.975  128 136
- Overige baten  528  -   -  528  528
Som der Baten  27.810   20.101  21.307  7.709   6.503  131 138

Lasten
Besteed aan doelstellingen
A. Hulpverlening  22.207 14.615 16.386 7.592 5.822 136 152
B. Voorlichting  1.863  2.016 1.475  153-  388  126 92
C. Pleitbezorging  448  358 200  90 248  224 125
Saldo besteed aan doelstellingen  24.518  16.989  18.061 7.529  6.457  136 144
Wervingskosten  2.727  2.756   2.716 29- 11  100 99
Kosten beheer en administratie  577   482  419  95 158  138 120
Som van de lasten  27.822 20.227 21.196 7.595 6.626  131 138

Saldo voor financiële baten en lasten  12-  126-  111   114  123-  10- 9
Saldo financiële baten en lasten  0 60 4  60- 4- 1 0
Saldo van baten en lasten  12- 66-  115 54 127-  10- 18



FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

5

DE JAARREKENING 2017

De totale omvang van de reserves is ongeveer gelijk gebleven. 
De continuïteitreserve voldoet aan de intern gestelde norm en 
valt ruim binnen de grens van de richtlijn voor reserves van 
de Goede Doelen Nederland (de brancheorganisatie van goe-
de doelen) ook na toevoeging € 0,5 miljoen. De projectreserve 
is afgenomen met € 1,5 miljoen en bedraagt nu € 2,1 miljoen. 
Een projectreserve van € 1 miljoen is voldoende. Dit betekent 
dat in de komende jaren een bedrag van € 1,1 miljoen aan de 
reserve kan worden onttrokken. De innovatiereserve (nieuw) is 
€ 720.000 en de reserve lokale-partnerbeleid is per eind 2017 
€ 1.250.000. De reserve voor financiering activa, ter dekking 
van de waarde van de materiële vaste activa, is gestegen naar 
€ 415.750.

Ab Klink     Gido Visser
Voorzitter Raad van Toezicht  Penningmeester

Den Haag, 29 mei 2018 

Hieronder is het verloop van de reserves weergegeven.

Verloop reserves 2017  2016 Verschil 2017-2016
 €  € €
- Reserve financiering activa  415.750 388.461 27.289
- Continuïteitsreserve  3.775.284  3.275.284 500.000
- Projectreserve 2.081.801 3.584.623 -1.502.822
- Innovatiereserve 720.000 - 720.000
- Reserve lokale-partnerbeleid 1.250.000 1.000.000 250.000

Totaal Reserves  8.242.835  8.248.368 -5.533
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ACTIVA 

    31.12.17      31.12.16
 € €  € €
Vaste activa    
2.1 - Materiële vaste activa     415.750  388.461

Vlottende activa 

2.2 Vorderingen 

 2.2.1 Te ontvangen bijdrage NPL   2.700.000 2.700.000
 2.2.2 Vooruitbetaalde kosten   194.942  28.193
 2.2.3 Nog te ontvangen rente   4.901  18.729
 2.2.4 Nog te ontvangen nalatenschappen  912.729  526.047
 2.2.5 Nog te ontvangen van Nederlandse overheid 3.491.660  1.222.214
 2.2.6 Diverse vorderingen  67.872  5.474
    7.372.104 4.500.657

2.3 Effecten   20.706 -
   
2.4 Liquide middelen    
 2.4.1 Kas   2.566  1.674
 2.4.2 Rekeningen-courant  1.170.599  3.559.395
 2.4.3 Spaarrekeningen  5.394.313  5.627.899
    6.567.478  9.188.968
 
     14.376.038  14.078.086
  

Balans per 31 december 2017 
(Na voorgestelde resultaatbestemming)
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Balans per 31 december 2017 
(Na voorgestelde resultaatbestemming)

PASSIVA 

    31.12.17 31.12.16
 €  €  € €
2.5 Reserves en fondsen  
 2.5.1 Reserves    
 2.5.1.1 Reserve financiering activa   415.750 388.461
 2.5.1.2 Continuïteitsreserve 3.775.284   3.275.284 
 2.5.1.3 Projectreserve 2.081.801  3.584.623
 2.5.1.4 Innovatiereserve  720.000  -
 2.5.1.5 Reserve lokale-partnerbeleid 1.250.000  1.000.000  
   8.242.835  8.248.368

 2.5.2 Bestemmingsfondsen  
 2.5.2.1 Mr. C. Brouwer Fonds 5.258  180.000
 2.5.2.2 Fonds NPL 13e trekking -   27.513 
 2.5.2.3 ActieFonds Mijnen Ruimen 200.000   150.809
 2.5.2.4 SHO Fonds 100.913   -
 2.5.2.5 Fonds Kenniscentrum KUNO 46.120   -  
    352.291  358.322
2.6 Langlopende schulden
 2.6.1 Toegewezen aan projecten  1.765.529  -   
   1.765.529  -
 
2.7 Kortlopende schulden  
 2.7.1 Nog te betalen BTW  105  -
      2.7.2 Vooruitontvangen bijdragen Kenniscentrum KUNO 60.000  6.000
 2.7.3 Overlopende passiva  35.976  -
 2.7.4 Nog te betalen loonheffing/premies  -  78.773
 2.7.5 Nog te betalen dagen vakantiegeld  82.219 69.925
 2.7.6 Crediteuren  207.482 248.395
 2.7.7 Toegewezen aan projecten  3.599.714 5.068.305
 2.7.8 Nog te betalen pensioenpremie  30.887 -
  4.015.383   5.471.397
   14.376.038  14.078.086



FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

8

DE JAARREKENING 2017
Staat van baten en lasten 2017  

 Realisatie 2017  Begroting 2017 Realisatie 2016

 €  €  €  €  €  €

Baten  
- Baten van particulieren 12.479.030 11.072.000  10.851.809
- Baten van bedrijven  107.259  250.000   307.779
- Baten van loterijorganisaties  2.700.000 2.700.000 2.700.000
- Baten van subsidies van overheden  8.551.642 5.500.000 5.688.939
- Baten van andere organisaties zonder winststreven  3.444.747 579.000 1.758.807
Som van de geworven baten  27.282.678 20.101.000  21.307.334
- Overige baten 527.500
Som der baten 27.810.178  20.101.000 21.307.334

Lasten 
Besteed aan doelstellingen      
A. Hulpverlening    22.207.125 14.615.000 16.385.575
B. Voorlichting 1.863.468 2.016.000 1.475.327
C. Pleitbezorging 447.851 358.000 200.110
Saldo besteed aan doelstellingen 24.518.444   16.989.000 18.061.011
Wervingskosten 2.726.847 2.756.000 2.716.254
Kosten beheer en administratie 576.504 482.000 418.919
Som van de lasten 27.821.795 20.227.000 21.196.184

Saldo voor financiële baten en lasten 11.617- 126.000- 111.150
Saldo financiële baten en lasten 53 60.000 4.215
Saldo van baten en lasten 11.564- 66.000- 115.365
 
Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
Reserves 
- Reserve financiering activa 27.289  - 73.380
- Continuïteitsreserve 500.000 - 550.000
- Projectreserve 1.502.822- 66.000- 1.206.381-
- Innovatiereserve 720.000    -
- Reserve lokale-partnerbeleid 250.000 - 1.000.000

Fondsen
- Ham Foundation   - - 180.000-
- Mr. C. Brouwer Fonds   174.742- - 58.003
- Fonds NPL 13e trekking 2014 Actie Syrië   - - 130.512-
- Fonds NPL 13e trekking 2015 Panzi Foundation   27.513- - -
- Actie Fonds Mijnen Ruimen   49.191 -  49.125-
- SHO Fonds  100.913 -  -
- Fonds Kenniscentrum KUNO   46.120 - -
Totaal   11.564- 66.000- 115.365
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REALISATIE 2017 - BEGROTING 2017 - REALISATIE 2016 

Bestemming  Doelstelling    
 

      A. Vluchtelingen en Ontheemden        
 Vluchte- Lokale- Movement SHO hongers- Mr. C. AMR MoU NPL 
 lingen partner- on the  nood Afrika Brouwer  IRC/SV 2015 Panzi
   beleid    ground    fonds
  €  € €    €   € € € €
Subsidies en bijdragen 10.059.783 149.990 29.000 2.038.783 180.000  100.000 9.137.437 10.686

Afdrachten - - -  - - - -  -

Aankopen en verwervingen  - - -  - - - -  -

Uitbesteed werk  - - -  - - - -   -

Publiciteit en communicatie   -    - -       - - - - -
Personeelskosten  309.602 33.201 - 20.485     - - - 12.132
Huisvestingskosten 17.966   - - 2.663       - - - 1.229
Kantoor en algemene kosten 80.150 4.813 - 1.813  - - - 3.467
Afschrijving 13.926 -     -  - - - - -
Subtotaal bureaukosten  421.644 38.013 - 24.961 - - - 16.827
Totaal  10.481.427 188.003 29.000 2.063.744 180.000 100.000 9.137.437 27.513  

  

Bestemming         Werving  Kosten beheer Realisatie en Begroting 
         baten  en administratie                           
          

B
         

C
  

     
  Voor- Pleit- Kennis-    Realisatie Begroting Realisatie
  lichting bezorging centrum    2017 2017        2016  
  €  €   €    €  € €        €      €
Subsidies en bijdragen  -  147.298  2.050 -  - 21.855.027     14.426.291 16.089.553

Afdrachten - - - - - - - -

Aankopen en verwervingen - -  - - - -  - -

Uitbesteed werk - -  - - - - -   -

Publiciteit en communicatie 1.230.765 - -     1.932.697 - 3.163.462 3.434.250 3.033.416

Personeelskosten  464.830 160.299  76.971    613.002 438.769 2.129.290 1.738.044 1.661.288
Huisvestingskosten 26.919 8.238     9.256    29.047  22.086 117.404 52.348 31.269
Kantoor en algemene kosten 120.088 36.750  493       129.585 98.530 475.689 480.824 314.185
Afschrijving 20.866     6.386 110  22.516 17.120 80.923 95.243 66.474

Subtotaal bureaukosten  632.703 211.673 86.830 794.150 576.504 2.803.306 2.366.459 2.073.215

Totaal  1.863.468 358.971 88.880 2.726.847 576.504 27.821.795 20.227.000 21.196.184

TOELICHTING LASTENVERDELING
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Kasstroomoverzicht 2017
   
Belangrijkste punten:  
    

De liquide middelen zijn afgenomen met € 2,6 miljoen.

Het verschil met het resultaat van het boekjaar 2016 is € 0,1  
miljoen.
Het werkkapitaal (gerelateerd aan de vorderingen en de schul-

den) is toegenomen met € 2,5 miljoen. De toename van de 
vorderingen van € 2,9 miljoen houdt verband met een aantal 
nieuwe overeenkomsten met BuZa (ARC-financieringen) afge-
sloten in 2017, resulterend in een toename van € 2,3 miljoen. 
Daarnaast is de vordering in verband met nog te ontvangen na-
latenschappen toegenomen met € 0,4 miljoen. Verder zijn de 
schulden toegenomen met € 0,3 miljoen. De kasstroom uit in-
vesteringsactiviteiten is -/- € 0,1 miljoen. 

Kasstroomoverzicht 2017 

 2017 2016
Kasstroom uit operationele activiteiten  € €
 
Resultaat boekjaar   11.564- 115.365 
 
Aanpassing voor:   
2.1  Afschrijvingen   80.923 66.474
mutatie in voorzieningen

mutaties in werkkapitaal:
2.2  Vorderingen   2.871.447- 1.795.295
2.6  Schulden op korte termijn  2.862.355 1.169.936-
2.5  Schulden op lange termijn  2.552.840-  160.788-
  2.492.572- 646.410
Kasstroom uit investeringsactiviteiten    
2.1  (Des)investeringen in het kantoorpand  227.500  38.832-
2.1  (Des)investeringen in overige bedrijfsmiddelen   335.712- 101.022-
  108.212-  139.854-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   
2.3  Toename/afname fin. activa + effecten 20.706- - 
  20.706-  -

Mutatie Liquide Middelen  2.621.490-  506.555

2.4  Stand liquide middelen op 1 januari  9.188.968   8.682.413
2.4  Stand liquide middelen op 31 december   6.567.478   9.188.968
  2.621.490- 506.555
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Toelichting 

1. Algemeen
Stichting Vluchteling, opgericht in 1976, en vanaf  5 juli 2017 
kantoorhoudend aan de Laan van Nieuw Oost-Indië 131M, 
2593 BM ‘s-Gravenhage (voorheen Stadhouderslaan 28, 2517 HZ 
’s-Gravenhage), zet zich op humanitaire gronden in voor de op-
vang en begeleiding van vluchtelingen en ontheemden in de 
eigen regio. om hen in staat te stellen hun leven opnieuw vorm 
te geven. 

Na decennia van steeds intensievere samenwerking, zijn Stich-
ting Vluchteling en International Rescue Committee (IRC) in 
2015 een ‘operationele fusie’ aangegaan. Het van oorsprong 
Amerikaanse IRC is een van de grootste en meest ervaren hu-
manitaire organisaties ter wereld. 

Het samenwerkingsmodel is geëvalueerd met behulp van een 
extern consultancy bureau. De samenwerkingsovereenkomst 
blijft gehandhaafd.

De statutaire doelstelling van Stichting Vluchteling luidt sinds 
16 december 2015 (aanpassing als gevolg van overeenkomst 
met IRC):

De Stichting heeft ten doel mensen te helpen overleven, die 
het slachtoffer zijn van een conflict of  een natuurramp en aan-
sluitend gemeenschappen te ondersteunen bij het vinden van 
structurele oplossingen zodat mensen op eigen kracht hun toe-
komst kunnen verbeteren. De stichting richt zich met haar hulp 
op vluchtelingen en ontheemden. De stichting verleent hulp on-
geacht geloofsovertuiging, ras of  nationaliteit.
De stichting zal het doel realiseren door:

- de noden van vluchtelingen en ontheemden onder de aan- 
 dacht van de Nederlandse bevolking te brengen en op te ko- 
 men voor de belangen van deze vluchtelingen en ontheem- 
 den;
- een beroep op de Nederlandse bevolking de middelen 
  bijeen te brengen om deze vluchtelingen en ontheemden op 
  humanitaire gronden te helpen.
De stichting zal met de bijeengebrachte middelen activiteiten 
en/of  projecten uit laten voeren door IRC, op basis van de 
IRC-overeenkomst.

1.1 Presentatie
Voor de financiële verslaglegging 2017 is de Richtlijn Verslag-
geving 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 reserves. De reserves zijn grotendeels bestemd om in het ko-
mende jaar projecten voor vluchtelingen te financieren. 

In de staat van baten en lasten worden de in het verslagjaar 
gedane toewijzingen minus de intrekkingen opgenomen. Een 
kasstroomoverzicht is toegevoegd. Dit overzicht wordt opge-
steld volgens de indirecte methode met het resultaat als uit-
gangspunt.
De verdeling uitvoeringskosten naar bestemming is verwerkt in 
de toelichting lastenverdeling.
Ten aanzien van de kosten valt op te merken dat de bureau-
kosten worden toegerekend aan de drie statutaire doelstellin-
gen, te weten 1. hulp aan vluchtelingen (projectbegeleiding),  
2. voorlichting en bewustmaking en 3. pleitbezorging. Daar-
naast worden de kosten toegerekend aan de werving van de 
baten, waaronder de eigen fondsenwerving, en aan beheer en 
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administratie. Kosten van beheer en administratie zijn niet aan 
doelstelling of  werving baten toe te rekenen kosten. De per-
centages voor toerekening van de kosten worden jaarlijks bij-
gesteld en zijn gebaseerd op het urenregistratiesysteem van de 
medewerkers.

1.1.1 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaat-
bepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

1.1.2 Schattingen 
Voor toepassing van de grondslagen en regels op de jaarreke-
ning is het nodig dat het bestuur van Stichting Vluchteling zich 
over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen 
maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening op-
genomen bedragen. Indien voor het geven van het in artikel 
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 
deze oordelen en schattingen inclusief  de bijbehorende veron-
derstellingen opgenomen in de toelichting op de desbetreffen-
de jaarrekeningposten.

1.1.3 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte me-
thode met het resultaat als uitgangspunt.
In het kasstroomoverzicht wordt een overzicht gegeven van de 
geldstromen die in de loop van het boekjaar 2017 zijn binnen-
gekomen en uitgegaan. 
Het betreft operationele activiteiten, investeringen en financie-
ringsactiviteiten.

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 cumu-
latieve afschrijvingen.
De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend 
op basis van onderstaande percentages van de verkrijgingsprijs.

Er wordt gestart met afschrijven vanaf  het moment dat de in-
vestering heeft plaatsgevonden.

1.2.2 Bijzondere waardeverminderingen van materiële 
vaste activa
Stichting Vluchteling beoordeelt op iedere balansdatum of  er 
aanwijzingen zijn dat een vast actief  aan een bijzondere waar-
devermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indica-
ties 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 realiseerba-
re waarde, de realiseerbare waarde is de hoogste van de op-
brengstwaarde en de bedrijfswaarde. 

1.2.3 Vorderingen
Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd te-
gen de reële waarde van de tegenprestatie. 

 
Omschrijving Percentage  
  verkrijgingsprijs

Computers 20%
Inventaris 10%
Pand 2,5% - 12%
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Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering ge-
bracht op de boekwaarde van de vordering.
Alle vorderingen, behalve nalatenschappen, hebben een loop-
tijd die gemiddeld niet meer dan één jaar bedraagt. 
De waarde van de nalatenschappen en legaten wordt bij bena-
dering betrouwbaar vastgesteld. Vaststelling geschiedt op basis 
van de meest recente omschrijving ontvangen van de execu-
teur-testamentair. De afhandeling kan langer dan één jaar duren.

1.2.4 Liquide middelen 
Deze bestaan uit kasgelden, banktegoeden en direct opeisbare 
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 aangewend.
De reserves zijn onderverdeeld in: 
-  Een reserve financiering activa. Deze reserve wordt gevormd 
 voor de dekking van de materiële activa op korte termijn;
- Een continuïteitsreserve. Deze reserve wordt gevormd voor 
 de dekking van de risico’s op korte termijn voor personeel 
 en campagnes;
- Een projectreserve. Deze reserve wordt gevormd voor de 
 dekking van de hulpverlening;
- Een innovatiereserve. Deze reserve is voor ontwikkeling van 
 innovatieve strategieën op gebied van de doelstellingen. De 
 reserve wordt gevormd voor dekking van hulpverlening, 
 lobby en/of  voorlichting;
- Een reserve voor ontwikkeling van het lokale-partnerbeleid. 
 De reserve wordt gevormd voor dekking van de hulpverle- 
 ning door nationale organisaties. 

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een spe-
cifieke besteding is gegeven wordt dit deel aangemerkt als een 
bestemmingsfonds.
De huidige bestemmingsfondsen zijn:
-  Mr. C. Brouwerfonds; Dit fonds dient ter ondersteuning van  
 activiteiten ten behoeve van Tibetaanse vluchtelingen.
- A(ctiefonds)M(ijnen)R(uimen); Dit fonds dient ter ondersteu- 
 ning van ontmijnings activiteiten
- SHO Fonds; Middelen ter ondersteuning van de actie Hon- 
 ger in Afrika vanuit de Samenwerkende Hulporganisaties.  
 De reden van beperking wordt door derden bepaald.
-  Fonds Kenniscentrum KUNO. Dit fonds dient ter ondersteu- 
 ning van activiteiten op het gebied van kennisuitwisseling  
 over noodhulp, Het is een samenwerkingverband tussen  
 NGO‘s-, BuzA en de gemeente Den Haag.

1.2.6 Schulden op lange termijn
Onder toegewezen aan projecten worden gedane toewijzingen 
aan hulpprojecten verantwoord, verminderd met de daarop ge-
dane uitkeringen. Indien een deel van de verplichting betrek-
king heeft op een periode langer dan één jaar na de balansda-
tum, wordt deze verwerkt onder de langlopende schulden. 
De reële waarde benadert de boekwaarde. 

1.2.7 Schulden op korte termijn en overlopende passiva
Onder toegewezen aan projecten worden gedane toewijzingen 
aan hulpprojecten verantwoord, verminderd met de daarop ge-
dane uitkeringen. Het gaat om verplichtingen met een looptijd 
van minder dan één jaar.  
De reële waarde benadert de boekwaarde.
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1.3 Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Financiële baten en lasten.
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, re-
kening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetref-
fende 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 ont-
vangen. Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar 
waarin de omvang voldoende betrouwbaar kan worden vastge-
steld op basis van een omschrijving ontvangen van de execu-
teur-testamentair. In de waardering worden materiële mutaties 
uit de meest recente correspondentie en ontvangsten tot aan 
het opstellen van de jaarrekening meegenomen. Bij het vast-
stellen van de omvang wordt voorzichtigheid betracht.

Toegezegde overheidsbijdragen voor projecten worden ontvangen 
in termijnen. In de meeste gevallen een eerste termijn van 95% 
en de resterende 5% na de eindrapportage over het betreffende 
project. Deze toegezegde, maar nog niet ontvangen bedragen, zijn 
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 hiertoe heeft besloten. De betreffende bedra-
gen worden voor het volledige bedrag van de toewijzing onder de 
kortlopende/langlopende schulden opgenomen. De daadwerke-
lijke uitkering heeft plaats ten laste van de schuldenrekening.

De andere baten en lasten worden in beginsel toegerekend aan 
het verslagjaar waarin de daarop betrekking hebbende activitei-

ten zijn verricht respectievelijk de lasten zijn ontstaan.
Bijdragen afkomstig uit gezamenlijke acties van een samenwer-
kingsverband worden voor het aan de stichting toekomende 
deel verantwoord als nettoresultaat van die acties op het mo-
ment waarop recht bestaat op dit toekomende deel.
De ontvangen bijdragen uit de Nationale Postcode Loterij wor-
den verantwoord als baten van loterijorganisaties en de bijdra-
gen uit de Samenwerkende Hulporganisaties worden als baten 
van andere organisaties zonder winststreven verantwoord. De 
eventueel betaalde kosten in het kader van verkregen baten en/
of  subsidies worden in de staat van baten en lasten onder ver-
wervingskosten verantwoord.

Stichting Vluchteling heeft haar pensioenregeling onderge-
bracht bij Achmea. Het betreft een toegezegd-pensioenregeling 
voor haar personeel. Onder een toegezegd-pensioenregeling 
wordt verstaan een regeling waarbij aan de werknemers een 
pensioen wordt toegezegd, waarvan de hoogte afhankelijk is 
van leeftijd, salaris en dienstjaren. Stichting Vluchteling heeft in 
het geval van een tekort bij de pensioenverzekeraar geen ver-
plichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan 
hogere toekomstige premies. Indien er sprake is van een over-
schot of  een tekort in het fonds zal Achmea beslissen tot het 
verlagen dan wel verhogen van de premies. De premies worden 
verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. 
Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende 
activa indien dit tot een terugstorting leidt of  tot een vermin-
dering 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 

Voor computers wordt een afschrijvingstermijn van vijf  jaar ge-
hanteerd, voor inventaris een termijn van tien jaar en voor de 
afschrijving van het pand een termijn van veertig jaar. Op de 
waarde van de grond – € 68.067 – wordt niet afgeschreven. Op 
1 november 2017 is het pand verkocht voor € 755.000. Het re-
sultaat (opbrengst verkoop minus boekwaarde) is opgenomen 
in de staat van baten en lasten onder overige baten. 

De aanschaffingen van computers/apparatuur in 2017 betrof-
fen nieuwe computers en apparatuur voor de  ICT inrichting 
van de nieuwe kantoorruimte. Niet meegenomen apparatuur is 
gedesinvesteerd

De aanschaffingen voor de kantoorinrichting, meubilair en bij-
behorende zaken voor het nieuwe kantoor waren uitgaven voor 
de herinrichting van het kantoor. De kosten die hiermee ge-
moeid gaan, worden over een termijn van tien jaar afgeschre-
ven. Inventaris die bij de verhuizing niet is meegenomen, is ge-
desinvesteerd
Alle materiële vaste activa zijn nodig voor de bedrijfsvoering en 
dus is geen sprake van directe aanwending in het kader van de 
doelstelling.

2.2 Vorderingen
Het totaalbedrag aan vorderingen is € 7.372.104.
De nog te ontvangen bijdrage voor 2017 van de Nationale Post-
code Loterij is € 2,7 miljoen.

Het verloop van de materiële vaste activa in 2017 
  Computers  Inventaris Pand Totaal
 €  €  €   € 

Aanschafwaarde per 1 januari 2017 318.167 52.899 685.474 1.056.540
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2017 -183.038 -39.925 -445.116 -668.079
Netto boekwaarde per 1 januari 2017 135.129 12.974 240.358 388.461

Boekwaarde per 1 januari 2017 135.129 12.974 240.358 388.461
Bij: investeringen 2017 179.292 162.958  342.250
Af: desinvesteringen 2017 -121.308 -47.075 -685.473 -853.856
Af: afschrijvingen 2017 -59.163 -8.902 -12.858 -80.923
Bij: afschrijvingen desinvesteringen 2017 123.223 38.622 457.973 619.818

Boekwaarde per 31 december 257.173  158.577 - 415.750

Aanschafwaarde per 31 december 2017 376.151 168.782 - 544.933
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2017 -118.978  -10.205 - -129.183
Boekwaarde per 31 december 2017 257.173 158.577 - 415.750
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Een aantal facturen ter waarde van € 194.942 die betaald zijn 
in 2017 hebben betrekking op 2018. De vooruit te betalen pen-
sioenpremie van € 142.825 en de vooruit te betalen huur van  
€ 25.129 maken hier deel van uit.
De te ontvangen rente, € 4.901, is een bedrag dat is samenge-
steld uit de opgaven van diverse bancaire instellingen. Het be-
treft nog te ontvangen rente van de ING Bank en ASN Bank. 
Het totaal aan legaten en nalatenschappen waarvan de hoogte 
betrouwbaar kan worden vastgesteld, ter waarde van € 912.729, 
is in het proces van afwikkeling en ontvangst.

De vordering op de Nederlandse overheid is in totaal € 3.491.660
Deze vordering heeft betrekking op een aantal lopende inciden-
tele financieringsprogramma’s via het Distaster Reliëf  Allian-
ce (DRA) en Addressing Root Causes (ARC) samenwerkings-
verband met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste 
termijnen worden voldaan, nadat de eindrapportage over deze 
noodhulpprojecten is goedgekeurd. 

Het bedrag onder diverse vorderingen is € 67.872. Verrekening 
en betaling vinden in 2018 plaats.

2.3 Effecten
Het beleid van Stichting Vluchteling is dat er geen effecten, 
aandelen, obligaties en andere waarde fluctuerende waardepa-
pieren zelf  gekocht worden. In 2017 zijn uit een nalatenschap 
een aantal effecten overgenomen die op dit moment nog niet 
verhandelbaar zijn. De reële waarde van deze effecten per eind 
2017 is € 20.706. 

2.4 Liquide middelen
Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.
Het totaalbedrag aan liquide middelen is € 6.567.478 per 31 de-
cember 2017. Dit was eind 2016 € 9.188.968. De totale saldi zijn 
€ 2.621.490 lager dan per eind 2016.
De post liquide middelen betreft gelden die op spaarrekenin-
gen zijn geplaatst, evenals de saldi van rekeningen-courant en 
kasgelden. Doordat toewijzingen voor de doelstelling hulp con-
form contractueel vastgelegde termijnen, en na goedkeuring 
van tussentijdse rapportages, worden overgemaakt, staan liqui-
de middelen geruime tijd op de bankrekeningen van Stichting 
Vluchteling. 
Van de ING Bank en ASN is in totaal € 6.030 aan rente ontvan-
gen over 2017.  

2.5 Reserves en fondsen 

2.5.1 Reserves
Hieronder is het verloop van de totale reserves weergegeven 
als ook het afzonderlijke verloop van elke reserve.

Verloop reserves 2017  2016 Verschil 2017-2016
 €  € €
- Reserve financiering activa 415.750 388.461 27.289
- Continuïteitsreserve  3.775.284  3.275.284 500.000
- Projectreserve  2.081.801 3.584.623 -1.502.822
- Innovatiereserve 720.000 - 720.000
- Reserve lokale-partnerbeleid 1.250.000 1.000.000 250.000

Totaal Reserves  8.242.835  8.248.368 -5.533
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De waarde van de reserve is direct gekoppeld aan de waarde 
van de materiële activa op de balans. De waarde van de investe-
ringen minus het totaal aan afschrijvingen en desinvesteringen 
in 2017 heeft geleid tot een toename van de totale waarde van 
€ 27.289.

2.5.1.2 Continuïteitsreserve

2.5.1.1 Reserve financiering activa
 
Verloop Reserve financiering activa 
  2017 2016

  €  €
Stand per 1 januari  388.461 315.082
Toevoeging/onttrekking c.f. resultaatverdeling 27.289  73.380

Stand per 31 december  415.750 388.461

 
Verloop Continuïteitsreserve  
  2017 2016

  €  €
Stand per 1 januari  3.275.284 2.725.284
Toevoeging/onttrekking c.f. resultaatverdeling  500.000 550.000
Toevoeging n.a.v. bestuursbesluit - -

Stand per 31 december  3.775.284 3.275.284

De continuïteitsreserve dient als vaste reserve teneinde zeker te 
stellen dat Stichting Vluchteling aan haar verplichtingen anders 
dan voor projecten kan voldoen gedurende één jaar. De reserve 
heeft eind 2017 een omvang van € 3.775.284 en voldoet ruim 
aan de gewenste omvang. Jaarlijks wordt ten tijde van het op-
stellen van de begroting bepaald of  de hoogte van de reserve 
moet worden bijgesteld. 

De reserve ligt ruim onder de maximaal toegestane norm 
van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland, die in 
de richtlijn reserves goede doelen uitgaat van een hoogte van 
maximaal 1,5 maal de kosten van de werkorganisatie voor deze 
reserve. Kosten werkorganisatie 2017 € 4,7 miljoen (fondsen-
werving € 1,9 miljoen en kosten werkorganisatie € 2,8 miljoen). 
De maximaal toegestane continuïteitsreserve volgens de norm 
is € 7,1 miljoen.

2.5.1.3 Projectreserve

 
Verloop Projectreserve  
  2017 2016

  €  €
Stand per 1 januari  3.584.623 4.791.005
Toevoeging/onttrekking c.f. resultaatverdeling - 1.502.822 -1.206.382
Toevoeging bijdrage NPL (stelselwijziging) - -
Onttrekking n.a.v. bestuursbesluit

Stand per 31 december  2.081.801 3.584.623

De reserve bedraagt eind 2017 € 2.081.801.
De onttrekking in 2017 is totaal € 1.502.882. Het meerdere van 
€ 1 miljoen (bestuursbesluit in 2013) kan in 2018 aan het Fun-
ding Plan worden toegevoegd. Bij de opstelling van de begro-
ting over 2019 en de raming voor de volgende jaren zal reke-
ning worden gehouden met het doel een uiteindelijk reserve te 
hebben aan het einde van het kalenderjaar van € 1 miljoen.

Indien zich vluchtelingenrampen voordoen kan gedurende het 
kalenderjaar ook de reserve worden aangesproken. De reserve 
moet nadien worden aangevuld. Op deze wijze wordt de reser-
ve actief  aangewend voor de doelstelling. 



FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

18

DE JAARREKENING 2017

Deze reserve is eind 2017 na besluit door bestuur en Raad van 
Toezicht in het leven geroepen om nieuwe innovaties op gebied 
van hulpverlening, voorlichting en of  lobby te kunnen ontwik-
kelen en financieren.

2.5.1.5 Reserve lokale-partnerbeleid

2.5.1.4 Innovatiereserve

 
Het verloop van de reserve lokale-partnerbeleid 
  2017 2016

  €  €
Stand per 1 januari 1.000.000 -
Toevoeging n.a.v. bestuursbesluit - 1.000.000
Onttrekking voor toewijzing projecten -149.990 -
Onttrekking voor indirecte kosten -38.013 -
Toevoeging/onttrekking c.f. resultaatverdeling 438.003 -
  
Stand per 31 december  1.250.000 1.000.000

 
Verloop Innovatiereserve 
  2017 2016

  €  €
Stand per 1 januari - -
Toevoeging/onttrekking c.f. resultaatverdeling 720.000 -
Toevoeging n.a.v. bestuursbesluit - -

Stand per 31 december  720.000 -

Deze reserve wordt aangewend om de samenwerking met al 
bestaande lokale-partners te intensiveren. Daarnaast zal met 
meer lokale partners gaan worden samengewerkt in de nabije 
toekomst. Deze beleidskeuze brengt met zich mee dat zowel be-
drijfsmatig, als beheersmatig en op operationeel gebied aanpas-
singen nodig zijn naast het toewijzen van bijdragen aan lokale 
organisaties.

In 2017 hebben eerste onttrekkingen aan deze reserve plaats-
gevonden. 
Opdat in 2018 alle geplande toewijzingen kunnen plaatsvin-
den, inclusief  de te bekostigen ondersteuning vanuit Stichting 
Vluchteling, wordt aan het fonds € 438.003 toegevoegd.

2.5.2 Fondsen

 
Verloop Bestemmingsfondsen
  2017 2016
  €  €
Mr. C. Brouwer Fonds 5.258 180.000
Fonds NPL 13e trekking - 27.513 
Actiefonds Mijnen Ruimen 200.000 150.809 
SHO Fonds 100.913 - 
Fonds Kenniscentrum KUNO 46.120 - 

Totaal Bestemmingsfondsen 352.291 358.322 

Een aantal fondsen heeft een beperkte looptijd. Het totaal aan 
fondsen is in 2017 met € 6.032 afgenomen.

2.5.2.1 Mr. C. Brouwerfonds
 
Verloop Mr. C. Brouwerfonds 
  2017 2016
  €  €
Stand per 1 januari   180.000 121.997
- Toevoeging fam. Mr. C. Brouwer 5.258 48.086
- Onttrekking voor toewijzing projecten  -180.000 - 
- Toevoeging SV na resultaatbepaling - 9.917

Stand per 31 december  5.258 180.000

Ter nagedachtenis van de heer Brouwer, grondlegger en oprich-
ter van Stichting Vluchteling, is in 2006 het Mr. C. Brouwerfonds 
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Verloop Actiefonds Mijnen Ruimen 
  2017 2016
  €  €
Stand per 1 januari   150.809 199.934
Toevoeging AMR  875
Onttrekking voor toewijzing projecten  -100.000 -200.000 
Toevoeging SV na resultaatbepaling 149.191 150.000

Stand per 31 december  200.000 150.809

in samenwerking met de familie Brouwer opgericht. De doel-
stelling van het fonds is het steunen van activiteiten ten behoe-
ve van Tibetaanse vluchtelingen.
In 2017 is een bedrag van € 180.000 onttrokken aan het fonds 
in verband met toewijzing aan projecten. Aan het einde van het 
jaar is nog een laatste bijdrage van de familie Brouwer ontvan-
gen van € 5.028. Dit bedrag wordt in 2018 toegewezen, daarna 
zal het fonds worden opgeheven.

2.5.2.2. Fonds 13e trekking Nationale Postcode Loterij

 
Verloop NPL 13e trekking 2015 Panzi Foundation 
  2017 2016
  €  €
Stand per 1 januari   27.513 27.513
- Toevoeging projectbijdrage Stichting Vluchteling - -
- Onttrekking voor toewijzing projecten -10.686 -
- Onttrekking voor indirecte kosten -16.827 -
     
Stand per 31 december  - 27.513

In 2015 is een extra 13e trekking voor de Panzi Foundation toe-
gekend. Het betreft een gezamenlijk toewijzing met Unicef  en 
het Clingendael Instituut. Unicef  is de penvoerder. De eindafre-
kening heeft in 2017 plaatsgevonden.

2.5.2.3 Actiefonds Mijnen Ruimen

De Stichting Actiefonds Mijnen Ruimen is per september 2014 
opgeheven. De doelstelling van AMR, evenals de fondsenwer-
vende activiteiten, zijn ondergebracht bij Stichting Vluchteling.
In 2017 is een bijdrage geleverd aan een ontmijningsproject in 
Irak van € 100.000.
Vanuit Stichting Vluchteling is een bedrag van € 149.191 toege-
voegd aan het fonds. In 2018 kan hiermee een volgende bijdra-
ge worden beschikbaar gesteld. 

 
Verloop SHO Fonds 
  2017 2016
  €  €
Stand per 1 januari  -  -
Toevoeging vanuit SHO 2.164.657 -
Onttrekking voor toewijzing uitvoerende organisatie  -2.038.783 - 
Onttrekking apparaatskosten/voorbereiding en 
coördinatie -24.961 -

Stand per 31 december  100.913 -

2.5.2.4 SHO Fonds

De van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) ontvangen 
middelen zijn te typeren als middelen met beperkte bestem-
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mingsmogelijkheden. 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 boekjaar, in-
dien van toepassing, in een bestemmingsfonds van Stichting 
Vluchteling verantwoord. Per eind 2017 is er nog een bedrag 

van € 100.913 beschikbaar. Dit bedrag kan in 2018 worden toe-
gewezen.
In 2017 heeft de Actie Nederland tegen Hongersnood in Afrika 
van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) plaatsgevon-
den. De verantwoording van de ontvangen bijdrage is weerge-
geven in het daarvoor bestemde SHO-format financiële (eind)
verantwoording nationale actie en format jaarrekening. 

Format financiële (eind)verantwoording nationale actie en format jaarrekening
 SHO-actie: Help slachtoffers hongersnood Afrika

 Boekjaar 2017 Tot en met boekjaar 2017

 Totaal Totaal
Baten   €  €
Baten uit acties derden  2.164.657 2.164.657
Rente   - -
Totaal baten  2.164.657  2.164.657
   
Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV)   
AKV 24.961-  24.961-
  
Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit  2.139.696  2.139.696

 Noodhulp Wederopbouw Totaal  Noodhulp Wederopbouw Totaal
Lasten €   €  € € € €
Committeringen van deelnemer (AD)
- verstrekte steun via de UO  2.038.783   2.038.783  2.038.783  2.038.783
- verstrekte steun via de IK
- verstrekte steun via de D zelf    
Totaal beschikbare commiteringsruimte    100.913  100.913
 Boekjaar 2017 Tot en met boekjaar 2017
   Noodhulp Wederopbouw Totaal  Noodhulp Wederopbouw Totaal
Inzicht in kasstromen van de deelnemer  €    €  € € € €
Overmakingen door AD met betrekking tot: 
- verstrekte steun via de UO  1.981.283 1.981.283 1.981.283 1.981.283
- verstrekte steun via de IK
- verstrekte steun via de D zelf   
Totaal Overmakingen 1.981.283 1.981.283 1.981.283 1.981.283

Inzicht in bestedingen ter plaatse   
- besteding ter plaatse door de UO   1.845.018 1.845.018 1.845.018 1.845.018
- besteding ter plaatse door de IK
- besteding ter plaatse door de D zelf   
Totaal Overmakingen 1.845.018 1.845.018 1.845.018 1.845.018
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2.5.2.5 Fonds Kenniscentrum KUNO

 
Verloop Fonds Kenniscentrum KUNO 
  2017 2016
  €  €
Stand per 1 januari  -  -
Toevoeging /onttrekking c.f. resultaatverdeling 46.120 -
Toevoeging n.a.v. bestuursbesluit - -

Stand per 31 december  46.120 -

Voor het Kenniscentrum Humanitaire Hulp (KUNO) is eind 
2017 een fonds in het leven geroepen. Stichting Vluchteling is 
penvoerder van dit samenwerkingsverband tussen 10 ngo’s, de 
gemeente Den Haag en BuZa. Het fonds heeft een waarde van 
€ 46.120 per eind 2017 en wordt gevormd door het saldo van 
ontvangen baten en lasten in 2017. 

2.6 Schulden op lange termijn

De uitvoering van deze projecten beslaat een looptijd langer 
dan één jaar. De afloop is contractueel vastgelegd voor na het 
volgende kalenderjaar. Het betreft een drietal projecten in Af-
ghanistan, Jordanië en Nepal.

2.7 Schulden op korte termijn

2.7.1. Nog te betalen BTW

Dit betreft nog te betalen BTW over het 4e kwartaal van 2017. 
Betaling vindt begin 2018 plaats.

2.7.2. Vooruitontvangen bijdragen Kenniscentrum KUNO

Verloop schulden op lange termijn
 2017 2016
  €  €
Toewijzing projecten 1.765.529 -

Nog te betalen BTW
 2017 2016
  €  €
Nog te betalen BTW 105 -

Vooruitontvangen bijdragen Kenniscentrum KUNO
 2017 2016
  €  €
Vooruitontvangen bijdragen Kenniscentrum KUNO 60.000 6.000

In november 2017 zijn de bijdragen voor het Kenniscentrum 
KUNO met betrekking tot 2018 gefactureerd aan de ngo’s in het 
samenwerkingsverband. Deze baten zullen worden opgenomen 
in de staat van baten en lasten in 2018.

2.7.3. Overlopende passiva

Overlopende passiva
 2017 2016
  €  €
Overlopende passiva 35.976 -

Het bedrag aan overlopende passiva betreft onder andere een 
reservering voor nog te betalen kosten van € 19.520 en een re-
servering voor te betalen sociale lasten over vakantiegeld en 
nog niet opgenomen vakantiedagen van € 16.444. Verrekening 
en betaling vinden in 2018 plaats.
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2.7.4. Nog te betalen loonheffing/premies

Nog te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen
 2017 2016
  €  €
Loonbelasting en sociale premies 0 78.773

Betaling van de loonheffing en premies sociale verzekeringen 
over december 2017 heeft eind 2017 plaats gevonden. Met be-
trekking tot 2016 vond betaling begin 2017 plaats.

2.7.5. Nog te betalen vakantiegeld/dagen

Nog te betalen kosten
 2017 2016
  €  €
Vakantiegelden/dagen werknemers 82.219 69.925

Maandelijks wordt de opbouw van vakantiegelden in waarde 
opgenomen op de balans. In de maand mei vindt de jaarlijkse 
uitbetaling plaats. Per eind 2017 € 47.775.
Niet opgenomen vakantiedagen worden, conform de hiervoor 
geldende regelgeving, naar het volgende kalenderjaar meege-
nomen. De waarde van de niet opgenomen vakantiedagen van 
het totaal van de werknemers bedraagt eind 2017 € 34.444. Het 
betreft in totaal 172 dagen van 26 werknemers.

De post openstaande crediteuren per 31 december 2017 heeft 
betrekking op kosten gerelateerd aan dienstverlening, inzet 
derden en voorlichtingskosten. Afwikkeling vindt plaats begin 
2018.

2.7.7 Toegewezen aan projecten 

2.7.6 Crediteuren

Verloop crediteuren
 2017 2016
  €  €

Crediteuren  206.482 248.395

Verloop toewijzingen projecten
 2017 2016
  €  €

Toewijzing projecten 3.599.714 5.068.305

De schuld op korte termijn voor de toegewezen projecten is in 
vergelijking met 2016 29% lager. Een aantal projecten is afge-
rond in 2017, daarnaast is een aantal grote projecttoewijzingen 
in de afrondende fase en worden laatste betalingen gedaan na 
ontvangst van de benodigde inhoudelijk en financiële rappor-
tages. 
Van de uitstaande verplichtingen dateert 14% uit 2015 of  daar-
voor, 31% heeft betrekking op verplichtingen uit 2016 en 55% 
heeft betrekking op verplichtingen uit 2017.
De uitbetaling van de toewijzingen geschiedt in termijnen. Uit-
kering van een volgende termijn wordt afhankelijk gesteld van 
goedkeuring van tussentijdse rapportages.

Projectspecificaties zijn te vinden op de website: 
www.vluchteling.nl 
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Hieronder is het verloop van de totale toewijzingen aan projecten (lange en korte termijn) weergegeven.

Toegewezen aan projecten   

  2017 2016

 €   €  € €

Stand per 1 januari   5.068.305  6.374.406

Toewijzingen in het verslagjaar:   
Hulp aan vluchtelingen 19.133.275 15.393.247
Actie Fonds Mijnen Ruimen 100.000  200.000
Mr. C. Brouwer Fonds 180.000  
SHO hongersnood Afrika 2.038.783  
Projecten Pleitbezorging 147.298 106.050
NPL 13e trekking  10.686 112.622
Lokale-partnerbeleid 149.990
Movement on the ground 29.000
Ham Foundation   180.000

  21.789.032  15.991.919

  26.857.337 22.366.325
   
Netto uitkeringen in het verslagjaar   
Hulp aan vluchtelingen  19.158.811 17.033.020
Actie Fonds Mijnen Ruimen 190.000 180.000 
SHO Stop Ebola Ramp 1.981.283 
NPL 13e trekking     85.000 
Mr. C. Brouwer Fonds 162.000  

  21.492.094 17.298.020
   
Stand per 31 december   5.365.243 5.068.305
Toegewezen aan projecten   5.018.181 5.028.743
Toegewezen aan projecten SHO hongersnood Afrika 57.500       -   
Toegewezen aan projecten Mou IRC  289.562     39.562
 
Totaal 5.365.243  5.068.305
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2.7.8 Nog te betalen pensioenpremie

De post nog te betalen pensioenpremie per 31 december 2017 
heeft betrekking op pensioenpremie over 2017 voor werkne-
mers van Stichting Vluchteling. Verrekening en betaling vinden 
in 2018 plaats.

2.8 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtin-
gen

Verplichtingen

IRC funding plan
Onderdeel van de goedgekeurde begroting 2018 is het zgn. IRC 
funding plan ter waarde van € 8,8 miljoen. Op basis van vast-
gestelde criteria zullen in 2018 overmakingen en toewijzingen 
plaatsvinden.

Huur apparatuur
Een huurovereenkomst is aangegaan met Veenman Financial 
Services B.V. inzake de huur van apparatuur. De huurovereen-
komst heeft een looptijd van 72 maanden en is ingegaan per in-
stallatiedatum (29-06-2017). De huurlasten bedragen per kwar-
taal € 3.171,12 (exclusief  btw).

Huur kantoorruimte
Stichting Vluchteling maakt sinds 1 juli 2017 gebruik van 
kantoorruimte aan de Laan van Nieuw Oost-Indië 131M te  

Nog te betalen pensioenpremie
 2017 2016
  €  €

Nog te betalen pensioenpremie 30.887 -

Den Haag. De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur 
van 10 jaar. Beëindiging van de huurovereenkomst vindt plaats 
door opzegging door huurder aan verhuurder of  door verhuur-
der aan huurder tegen het einde van de lopende huurperiode of, 
met in achtneming van een termijn van 12 maanden. De huur-
lasten bedragen per kwartaal € 25.129,45 (exclusief  jaarlijkse 
verhoging per 1 juli).

Bankgarantie
Een bankgarantie is afgegeven aan Van Wilsum Vastgoedbe-
heer B.V. voor een bedrag van € 27.177,85 in verband met de 
huur van kantoorruimte. Als gevolg van het afgeven van de 
bankgarantie geldt op ING-rekening NL26INGB0667101047 
een blokkade voor hierboven genoemd bedrag.
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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 kosten voor huis-
vesting, kantoorkosten, algemene kosten en afschrijvingskosten 
zijn berekend op basis van de door het bestuur goedgekeurde 
kostentoerekeningssystematiek. 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 urenregistratie. 
Werknemers moeten aangegeven hoeveel uur zij per dag beste-
den aan activiteiten die vooraf  door het management zijn be-
paald. Daarnaast moet een korte omschrijving gegeven worden 
van de uitgevoerde activiteiten. De activiteiten behoren tot de 
doelstellingen, fondsenwerving, algemeen management, en ac-
tiviteiten zoals NPL-inzet en SHO-acties. De uren toegerekend 
aan algemeen management worden verhoudingsgewijs doorbe-
last naar de diverse doelstellingen en de fondsenwerving.

De uitkomst van de urenregistratie wordt gebruikt voor de toe-
rekening van alle kosten die niet zonder meer aan een doelstel-
ling en/of  de fondsenwerving kunnen worden toegewezen. Het 
gaat om de categorieën kantoorkosten, communicatiemidde-
len, afschrijvingen, lidmaatschappen en andere kosten die on-
der de categorie overhead, conform nieuwe opzet jaarverslag-
geving, kunnen vallen. Reiskosten en andere kosten die direct 
zijn gerelateerd aan een doelstelling en/of  de fondsenwerving 

kunnen rechtstreeks worden toegeschreven aan die doelstellin-
gen, fondsenwerving en/of  andere, niet-reguliere activiteiten.

Stichting Vluchteling heeft geen werknemers in dienst die bui-
ten Nederland werkzaam zijn.

Kosten van gemengde activiteiten: voorlichting en fond-
senwerving
De afdeling voorlichting en fondsenwerving wordt geconfron-
teerd met het feit dat veel fondsenwervende activiteiten ook 
een voorlichtend element bevatten. De kosten van pleitbezor-
ging en projectbegeleiding kunnen in het algemeen direct wor-
den doorbelast naar die doelstellingen.

Campagnes
De grootste kostenposten voor de afdelingen met een gemengd 
karakter zijn de campagnes. De kosten hiervoor – zoals vorm-
geving, drukwerk, verzending – bedragen circa 50% van het to-
tale budget voor de beide afdelingen. Campagnes die speciaal 
gericht zijn op een crisissituatie, zijn in de eerste plaats fond-
senwervend; alle campagnekosten vallen in dergelijke gevallen 
onder fondsenwerving.

Externe communicatie
Ter ondersteuning van de campagnes worden veelal adverten-
ties geplaatst en radio- en/of  tv-spotjes uitgezonden. Deze ma-
nier van communiceren heeft in eerste instantie een fondsen-
wervend doel, en uitgaven hieraan komen geheel ten laste van 
fondsenwerving.

Acties
Acties kunnen een gemengd karakter hebben, maar zijn vooral  
bedoeld om de Nederlandse bevolking voor te lichten – denk 
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aan de jaarlijkse Wereldvluchtelingendag en andere evenemen-
ten. Hiervoor is onder voorlichting een aparte begrotingspost 
– voorlichting algemeen publiek – opgenomen. Ook binnen de 
begroting voor fondsenwerving is een bedrag voor acties op-
genomen. Dit bedrag is echter aanzienlijk lager dan het budget 
voor acties die onder voorlichting vallen. 

Reportages
Reportages die met externe hulp tot stand zijn gekomen, zijn 
veelal gericht op voorlichting. Indien dergelijke reportages ook 
worden ingezet voor fondsenwervende activiteiten – ter voor-
afgaande 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 algemeen manage-
ment onder beheer en administratie.

Tot slot worden verhoudingen tussen de directe en indirecte 
kosten, de doelstellingen, de kostenpost beheer en administra-
tie en de kosten voor de werving van de baten weergegeven 
in bijlage 1: kengetallenoverzicht. Op basis van deze gegevens 
zal gewenste normering moeten worden vastgelegd binnen de 
organisatie – zie toelichting bij bijlage 1: kengetallenoverzicht.

3.2 Analyse bij de staat van baten en lasten

3.2.1 Analyse van baten
De totale baten in 2017 zijn € 27,8 miljoen, in 2016 was dit  
€ 21,3 miljoen en begroot voor 2017 was € 20,1 miljoen.
Ten opzichte van de realisatie over 2016 zijn de totale gewor-
ven baten in 2017 28% hoger en de totale baten inclusief  overi-
ge baten zelf  31% hoger.
De baten van particulieren is gestegen met € 1,6 miljoen, de 
baten van bedrijven is gedaald met € 0,2 miljoen, de baten van 
loterijorganisaties is gelijk gebleven, de baten van subsidies van 
overheden is gestegen met € 2,9 miljoen en de baten van andere 
organisaties zonder winststreven is gestegen met € 1,7 miljoen. 
De overige baten zijn in 2017 € 0,5 miljoen. De overige baten 
hebben betrekking op de verkoop van het pand en zijn eenma-
lig van karakter.

Baten van particulieren 

  realisatie realisatie  
 2017 2016   2017-2016 in %
  €  €   
Campagnes, donaties en giften  5.691.162 6.370.682  89
Incasso's 3.644.553  3.111.259 117
Aktes  523.471 453.641 115
Nalatenschappen 2.619.844 916.226  286
Totaal  12.479.030 10.851.809   115

De totale baten van particulieren bedragen in 2017 € 12.479.030.
Het aantal donateurs eind 2017 is 201.313. Eind 2016 was dit 
157.420, een stijging van 28%.
Het aantal machtiginghouders bedraagt eind 2017 46.469 
(2016: 38.951). 
Daarnaast zijn 1.654 aktehouders in het bestand opgenomen 
(2016: 1.550 aktehouders).
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Baten van subsidies van overhedenDe machtiginghouders en de aktehouders leveren de struc-
turele inkomsten met betrekking tot baten van particulieren. 
Het bedrag aan nalatenschappen waarvan de waarde betrouw-
baar kan worden vastgesteld is eind 2017 € 2.619.844 (in 2016:  
€ 916.226). De voornaamste reden van deze stijging heeft te 
maken met één grote nalatenschap welke is afgewikkeld in 
2017 (€ 1,7 miljoen). Het betreft een testamentaire verkrijging 
welke Stichting Vluchteling in 1986 in blooteigendom heeft ver-
kregen. De stichting kon niet eerder over deze middelen be-
schikken.

Baten van bedrijven

Baten van bedrijven
 2017 2016
  €  €

Baten van bedrijven 107.259 307.779
Totaal 107.259 307.779

De totale baten van bedrijven bedragen in 2017 € 107.529 en 
blijven daarmee behoorlijk wat achter bij 2016.

Baten van loterijorganisaties

Baten van loterijorganisaties
 2017 2016
  €  €

Nationale Postcode Loterij (reguliere bijdrage)  2.700.000 2.700.000
Totaal 2.700.000 2.700.000

De reguliere jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcode Lote-
rij bedraagt € 2.700.000. Deze bijdrage is ongeoormerkt.

Baten van subsidies en overheden
 2017 2016
  €  €

Baten van subsidies en overheden 8.551.642 5.688.939
Totaal 8.551.642 5.688.939

De bijdragen van het ministerie van Buitenlandse Zaken waren 
begroot op € 5,5 miljoen.

In 2017 is via de Distaster Reliëf  Alliance in totaal € 5,0 mil-
joen ontvangen voor hulpverlening in Afghanistan, CAR, Irak, 
Nigeria, Somalië, Syrië, Yemen en Zuid-Soedan. Het betreft in 
alle gevallen incidentele subsidies. Via Addressing Root Causes 
(ARC) financiering is € 3,5 miljoen ontvangen voor hulpverle-
ning in Afghanistan en Jordanië.

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Baten van andere organisaties zonder winststreven
 realisatie  realisatie
 2017 2016
  €  €

SHO 2.164.657 -
AMR fonds - 875
Mr C Brouwerfonds 5.258 48.086
Stichtingen (DOB etc.) 1.027.986 1.568.952
Kenniscentrum KUNO 135.000 -
Kerken/religieuze instellingen 111.845 140.894
Totaal 3.444.747 1.758.807

De totale baten van andere organisaties zonder winststreven 
bedragen in 2017 € 3.444.747.
Het verschil met 2016 wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
SHO-actie Nederland tegen Hongersnood in Afrika welke een 
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Onder overige baten is de opbrengst uit de verkoop van het 
pand aan de Stadhouderslaan opgenomen. Op 1 november 
2017 is het pand verkocht. Het resultaat bedraagt € 527.500 
(opbrengst verkoop minus boekwaarde).

3.2.2 Analyse van lasten

Doelstelling: A. Hulpverlening
Aan de doelstelling hulpverlening is in totaal € 7,6 miljoen meer 
toegewezen in 2017 dan begroot. In vergelijking met 2016 is 
€ 5,8 miljoen meer toegewezen. Het in 2017 ontvangen van 
meer baten van particulieren (€ 1,6 miljoen meer), meer ba-
ten van subsidies van overheden (€ 2,9 miljoen meer) en meer 
baten van andere organisaties zonder winststreven (€ 1,7 mil-
joen meer) ten opzichte van 2016 ligt hier onder andere aan ten 
grondslag. 

In 2017 zijn, met projecten in 26 landen, 1,2 miljoen mensen 
geholpen (in 2016 waren dit 1 miljoen mensen).

Doelstelling: B. Voorlichting
De totale kosten voor voorlichtingsactiviteiten gericht op het 
Nederlandse publiek bedragen € 1.863.468 in 2017 en zijn  

extra baten opleverde van € 2,1 miljoen. SHO-acties worden 
ook niet begroot. 

Overige baten

Overige baten
 2017 2016
  €  €

Verkoop pand (opbrengst minus boekwaarde) 527.500 -
Totaal 527.500 -

€ 388.142 hoger dan de kosten in 2016 maar € 152.703 lager 
dan de begroting 2017. Bij diverse onderdelen, campagnes 
maar ook activiteiten onder deze doelstelling, is gekeken naar 
haalbaarheid en toegevoegde waarde van geplande activiteiten. 
Een aantal begrote evenementen en activiteiten zijn uiteindelijk 
niet uitgevoerd (in 2017 14% lager dan begroot) en de indirecte 
kosten zijn ook iets lager uitgevallen dan begroot (in 2017 4% 
lager dan begroot). In 2017 is er ten opzichte van 2016 meer 
uitgegeven aan evenementen, activiteiten en campagnes (31% 
hoger). Ook de indirecte kosten zijn hoger in 2017 vergeleken 
met 2016 (24% hoger). 

Doelstelling: C. Pleitbezorging
De kosten voor de doelstelling pleitbezorging bedragen in 2017 
€ 358.971 (exclusief  Kenniscentrum KUNO). Dit is gelijk aan de 
begroting 2017 en € 158.861 hoger dan in 2016. Een bijdrage 
aan een onderzoek met het oog op pleitbezorging in de Cen-
traal Afrikaanse Republiek (CAR) valt onder deze doelstelling. 

De kosten met betrekking tot Kenniscentrum KUNO bedragen 
in 2017 € 88.880. Deze kosten zijn nieuw in 2017 ten opzichte 
van 2016 en waren ook niet begroot in 2017.

Wervingskosten
De kosten voor de fondsenwervende activiteiten waren in 2017 
€ 2.726.847. Dit is vrijwel gelijk aan de begroting van 2017  
(€ 2.756.000) en 2016 (€ 2.716.254). 
Het CBF-percentage is 19,6 in 2017 tegenover 21,0 in 2016. Het 
begrote CBF-percentage was 23,2.
De inkomsten uit de eigen fondsenwerving zijn 7% hoger dan in 
2016 en 15% hoger dan begroot in 2017.
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Kosten beheer en administratie
De kosten voor beheer en administratie waren in 2017  
€ 576.504. In 2016 was dit € 418.919 en begroot voor 2017 was 
€ 482.000. Dit is een stijging van 38% ten opzichte van 2016 en 
20% ten opzichte van de begroting 2017.
De voornaamste reden van de stijging heeft betrekking op per-
soneelskosten. De personeelskosten waren in 2017 € 102.482 
(30%) hoger dan in 2016. In verband met de groei van de orga-
nisatie is een nieuwe medewerker aangetrokken voor de finan-
ciële administratie en is er meer uitgegeven aan inzet derden.
 

3.2.3 Saldo financiële baten en lasten

Liquiditeitsbeheer en rente-inkomsten
Stichting Vluchteling houdt in haar liquiditeitsbeheer rekening 
met de mogelijkheid dat fondsen bestemd 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 renterekenin-
gen kunnen worden geplaatst, kan fluctueren. In 2017 waren de 
rentepercentages historisch laag, maar net boven de 0%. 

Het totale saldo financiële baten en lasten bedraagt in 2017  
€ 53.

Dit bedrag bestaat enerzijds uit ontvangen rente van banken 
(de rentepercentages bij de banken zijn minimaal) van € 6.030 
en een positief  resultaat uit beleggingen via ABN Amro € 559. 
Anderzijds bestaat dit bedrag uit een negatief  resultaat van  
€ 6.536 met betrekking tot een afboeking (boekverlies) in ver-
band met het desinvesteren van materiële activa, zoals eerder 
aangegeven in hoofdstuk 2.1 Materiële vaste activa.

3.3 Toelichting bureaukosten

Verdeling bureaukosten
De wijze waarop de kosten worden toegerekend aan de doel-
stellingen, wervingskosten en kosten beheer & administratie is 
toegelicht in hoofdstuk 3.1.
Op basis van de urenregistratie die alle werknemers maande-
lijks invullen zijn ook de uren die betrekking hebben op de in-
zet voor de werving van de baten, evenals de inzet voor beheer 
en administratie, te herleiden. De werkelijke personeelskosten, 
conform de arbeidsvoorwaarden, vermenigvuldigd met de wer-
kelijke uren per doelstelling en/of  wervingskosten en/of  be-
heer en administratie, worden op deze wijze berekend. De an-
dere bureaukosten zoals huisvestingskosten, kantoorkosten en 
algemene kosten worden op basis van de verhoudingen van de 
verdelingen toegeschreven. Dit met uitzondering van kosten in-
zet derden, voor specifieke doelstellingen en/of  reiskosten die 
veelal betrekking hebben op de doelstelling hulpverlening en/
of  voorlichting.
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Overzicht bureaukosten 2017 
  Realisatie Begroting Realisatie 2017-   verschil  vergelijking 
 2017 2017 2016 2016 in %  2017-2016 realisatie 2017  
      begroting 2017
 € €   € % € %
        

Salarissen  1.247.817 1.630.208 942.547 132 305.270 104
Sociale lasten  204.265  157.156 130 47.109
Pensioenlasten 145.835  127.088 115 18.747
Overige Personeelskosten 89.464   60.039 149 29.425
Inzet derden 429.777 107.835 353.705 122 76.072 399
Reis- en verblijfskosten 103.199 93.025 71.855 144 31.344 111
Huisvestingskosten  116.175  52.348 29.559 393  86.616 222
Kantoorkosten  197.773 171.315 162.598 122 35.175 115
Bestuurskosten 54.991 63.418 8.226 668 46.765 87
Accountants & Juristen 54.509 71.010 48.079 113 6.430 77
Algemene kosten  61.751  82.057 22.258 277 39.493 75
Afschrijvingskosten   80.923  95.243 66.474 122 14.449 85
NPL kosten (personeel+huisvesting
+kantoor) 16.827  23.629  -6.802
Totalen  2.803.306  2.366.459 2.073.215 135 730.091 118

Algemeen

} }

De bureaukosten bedragen in 2017 in totaal € 2.803.306. Het to-
taal van de bureaukosten is 18% hoger dan begroot voor 2017. 
In vergelijking met 2016 zijn de kosten 35% (€ 730.091) hoger.
De ingezette groei in de organisatie, die in 2015 is gestart, is 
ook in 2017 doorgezet. Door de groei van de Stichting en daar-
mee de toename in aantal medewerkers, zijn ook de beheersta-
ken groter geworden. Het MT bestaat inmiddels uit 4 fte, dit 
was in 2016 gemiddeld 3 fte. In verband met de groei en de 
verhuizing naar een nieuw kantoor waren (extra) investeringen 
nodig om onder andere extra werkplekken te creëren. 
Aan personele kosten, inclusief  inzet derden, is € 468.002 meer 
besteed dan in 2016, en € 391.246 meer dan begroot.
Het aantal werknemers (inclusief  inzet derden) en de daarbij 

behorende kosten zijn bepalend voor de hoogte van de bureau-
kosten. In 2017 vormden de uiteindelijke personele lasten 76% 
van de totale bureaukosten, in 2016 was dit 80%.  
Reis- en verblijfskosten, kantoorkosten, bestuurskosten, ac-
countants-, notaris- en juridische kosten en algemene kosten 
(porti, contributiebetalingen) zijn in de RJ650-specificatie on-
dergebracht onder de rubriek “kantoor en algemene kosten”.

In de toelichting lastenverdeling, onderdeel van het model jaar-
rekening RJ650, is de specificatie van de onderdelen van de bu-
reaukosten als volgt:
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Specificatie kosten naar bestemming 
  realisatie begroting realisatie verschil  vergelijking   
 2017 2017 2016 realisatie 2017 realisatie 2017  
    begroting 2017 realisatie 2016 
 € € €  % 

Personeelskosten 2.129.290 1.738.044 1.661.288 391.246 128
Huisvestingskosten  117.404 52.348 31.269 65.057 375
Kantoor en algemene kosten 475.689 480.825 314.185 -5.136 151
Afschrijvingskosten 80.923 95.243 66.474 -14.320 122
Totaal 2.803.306 2.366.459 2.073.215 436.847 135

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Kantoor en algemene kosten

Afschrijving

Specificatie kosten naar bestemming

3%

76%

17%

4%

Personeelskosten
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 ar-
beidsvoorwaarden hebben zich geen noemenswaardige wijzi-
gingen voorgedaan in 2017. Voor het bepalen van de hoogte 
van het salaris van de medewerkers hanteert Stichting Vluchte-
ling de BBRA-overheidsschalen.
De personele kosten inclusief  inzet derden bedragen 76% van 
alle bureaukosten, in de begroting is dit 73%.

Door de toename van het aantal vluchtelingen crisisses zijn er 
werkzaamheden bijgekomen. Daarom zijn in 2017 vijf  nieuwe 

medewerkers aangenomen voor nieuwe en of  gewijzigde func-
ties. Voor de Nacht van de Vluchteling waren twee medewer-
kers tijdelijk in dienst en ook werd de receptie beter bemenst 
om donateurs te woord te staan.

Stichting Vluchteling had in 2017 een team van 27 medewer-
kers, die samen 24,9 fte vertegenwoordigen. In 2016 waren dit 
24 medewerkers (17,76 fte). Ook werden zes consultants inge-
huurd, hetgeen een verklaring is voor de hoogte van de kosten 
voor inzet derden (20% van de totale personeelskosten in 2017). 

Stichting Vluchteling heeft geen werknemers in dienst die bui-
ten Nederland werkzaam zijn.

Huisvestingskosten 
De huisvestingskosten zijn in 2017 in totaal € 117.404 (inclusief  
huisvestingskosten met betrekking tot NPL). Dit is aanzienlijk 
hoger dan in 2016 en dan begroot. De oorzaak hiervoor is de 
verhuizing naar het nieuwe kantoor (huur/inrichtingskosten) in 
verband met de verkoop van het oude pand aan de Stadhou-
derslaan (eenmalige kosten zoals, makelaarskosten, adverten-
tiekosten en extra schoonmaakkosten).
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Kantoor en algemene kosten
De totale kantoor en algemene kosten zijn in 2017 € 475.689 
en daarmee vrijwel gelijk aan de begroting. De kantoor- en al-
gemene kosten bedragen in 2017 17% van de totale bureaukos-
ten. In 2016 was dit 15%.

Afschrijvingskosten 
De afschrijvingskosten zijn € 80.923. In 2017 is voor een bedrag 
van € 342.250 geïnvesteerd in computers, apparatuur, installa-
tie en inventaris. De aan de investeringen in 2017 gerelateerde 
kosten voor afschrijvingen bedragen € 21.631. Dit is tevens een 
verklaring voor de stijging van de afschrijvingskosten ten op-
zichte van 2016 (22% hoger).

3.4 Bezoldiging Raad van Toezicht en Directie

Aan de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Vluchte-
ling wordt geen bezoldiging toegekend.

De directeur heeft een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het 
betreft een full time dienstverband van 39 uur per week. Het 
totaal jaarinkomen voldoet aan de gestelde norm van Goede 
Doelen Nederland (maximaal jaarinkomen € 114.247). 

De bezoldiging van de directeur is opgebouwd uit de brutosa-
lariskosten inclusief  vakantietoeslag, sociale lasten, pensioen-
premies, en eindejaarsuitkering. De eindejaarsuitkering geldt 
standaard voor alle werknemers. De bezoldiging valt ruim 
binnen de wet normering topinkomens van € 181.000.

Naam C.A.J.M. Ceelen
Functie Directeur
Dienstverband 
Aard (looptijd) onbepaald
Uren 39
Parttime percentage  100
Periode 2017 2016
 Bedragen in €  Bedragen in €
Bruto loon / salaris  86.034  84.173
Vakantiegeld  6.883  6.734
Eindejaarsuitkering 7.141 6.986
Bijzondere beloning 2.501 1.818
Totaal jaarinkomen 102.559   99.711 

SV lasten (werkgeversdeel) 18.565 16.104
Onbelaste vergoedingen 3.297 3.329
Belastbare vergoedingen/bijtellingen 3.240 3.284
Pensioenlasten (werkgeversdeel) 21.761 17.908
 46.863 40.625
Totaal bezoldiging 149.422 140.336
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  2017 2016  Verschillen in % t.o.v. 
Kengetallen Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot  Werkelijk 
    2017  2016
Bestedingsratio (totaal besteed
t.b.v. doelstelling/totaal baten) 88,2  84,5 84,7 3,6 3,5
Bestedingsratio (totaal besteed 
t.b.v. doelstelling/totaal lasten) 88,1  84,0 85,2 4,1 2,9
Beheer en administratie/totaal lasten 2,1 2,4 2,0 -0,3 0,1
Wervingskosten/totaal lasten 9,8  13,6 12,8 -3,8 -3,0
Kosten eigen fondsenwerving/baten 
eigen fondsenwerving (CBF ratio) 19,6 23,2 21,0 -3,5 -1,4

3.5 Kengetallen en Bestedingsratio’s 2017 afgezet tegen 
2016

De bestedingsratio’s zijn iets hoger dan de begroting over 2017.
De besteding aan de doelstelling ten opzichte van de totale ba-
ten is 3,4% hoger en de wervingskosten zijn 3,0% lager dan in 
2016.
De kosten voor werving en beheer & administratie zijn 11,9%. 
Dit is 2,9% lager dan in 2016. Zie ook bijlage 1.
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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 vermelding 
behoeven.

4.3 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant
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Bijlage 1    
Kengetallen    begroting realisatie realisatie realisatie realisatatie  realisatie gemiddeld
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2013-2017
   � � � � � �

Totale baten  21.856.000 27.810.178 21.311.548 23.856.679 13.915.967 10.948.834 19.568.641

Eigen fondsenwerving  13.500.000 13.726.121 12.869.434 10.492.846 7.181.547 6.325.798 10.119.149

Kosten werving eigen fondsenwerving  3.156.000 2.692.279 2.703.349 1.933.156 1.626.967  1.348.833 2.060.917

Kosten werving baten totaal 3.175.000 2.726.847 2.716.254 1.942.881 1.633.793  1.363.517 2.076.658

Kosten beheer & administratie 552.000 576.504 418.919 334.109 320.546 294.804 388.976

Indirecte kosten   3.142.000 2.803.306 2.073.215 1.580.954 1.252.657 1.194.695 1.780.966

Directe kosten   19.219.000 25.018.489  19.122.968 21.133.431 12.611.506 9.782.569 17.533.793

Totale lasten  22.361.000  27.821.795 21.196.184 22.714.385  13.864.163 10.977.264 19.314.758

CBF norm (max 25% van eigen fondsenwerving)  23,38 19,61 21,01 18,42 22,65 21,32 20,37

Percentage indirect - direct totaal/lasten 14 10 10 7 9 11 9

Beheer & administratie/totaal lasten 2   2 2 1 2 3 2

Kosten (werving + beheer & administratie)/totaal lasten 16,67  11,87  14,79 10,02 14,10 15,11  12,77

CBF kengetal: 

Bestedingsratio; Totaal besteed t.b.v. doelstelling - totaal baten 85 88 85 86 86 85 86

Bestedingspercentage lasten versus totaal baten 102 100 99 95 100 100 99

Bestedingspercentage doelstelling versus totale lasten 83 88 85 90 86 85  87

Hulp voor vluchtelingen  16.094.000  22.207.125 16.385.575 18.836.516 10.463.967 8.130.032  15.204.643

Voorlichting   2.033.000 1.863.468 1.475.327 1.460.716 1.242.643 1.033.079 1.415.047

Pleitbezorging  507.000 447.851 200.110 140.164 203.214 155.834 229.435

Verhouding besteding doelstelling - baten 83 88 85 90 86 85 87

Totaal  doelstelling   18.634.000 24.518.444 18.061.011 20.437.396 11.909.824 9.318.945 16.849.124

Toelichting Kengetallen periode 2013-2017

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 2013-2017. 
Dit geeft inzicht in hoe het verloop van jaar tot jaar is en daarbij 
zijn de gemiddelden over de afgelopen vijf  jaar berekend.

CBF-norm: Percentage kosten ten behoeve van de werving van de 
baten
De kosten voor de eigen fondsenwerving liggen beneden de 
25% norm van het CBF. De eerder ingezette groei zet zich 
voort, zowel in inkomsten als in de structurele groei in het aan-

tal donateurs. In 2017 is het CBF-percentage 20%, vergeleken 
met 21% in 2016.

Percentage kosten (beheer & administratie en wervingskosten)
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 wenselijk. Echter kwaliteitsmanagement kost geld en ook 
fondsenwerving brengt kosten met zich mee. Maandelijks wordt 
het kostenpercentage geanalyseerd. Indien nodig worden tijdelij-
ke en/of  structurele bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. 
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Het kostenpercentage (kosten voor werving baten en kosten 
beheer en administratie) is voor 2017 in totaal 12%, waarvan 
2% voor beheer en administratie en 10% voor werving. Ook de 
wervingskosten voor het verkrijgen van overheidssubsidie en 
acties derden (13e trekking NPL) vallen onder deze categorie. 
Uitsluitsel over (extra) toewijzingen wordt in 2018 bekendge-
maakt.

Bestedingsratio: totaal besteed t.b.v. de doelstellingen/totaal baten  
Conform RJ 650:423 is de verhouding totaal besteed versus to-
taal baten weergegeven.
De norm is 85% - 90%. In 2017 is dit percentage 88%. Deze 
uitkomst voldoet aan de wenselijke norm. De specificaties  per 
doelstelling zijn af  te lezen uit het overzicht.

Bestedingsratio: totaal besteed t.b.v. de doelstelling/totale lasten:
Conform RJ 650:423 is de verhouding totaal besteed versus to-
taal lasten weergegeven.
Van de totale lasten wordt 88% 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 
toekent voor de noodhulp. Aan voorlichting wordt in de laatste 
jaren meer tijd en geld besteed dan voorheen. De voorlichtings-
activiteiten zijn belangrijk voor het verkrijgen van het benodig-
de draagvlak. Dit draagvlak vormt een basis voor de fondsen-
werving. 
De gewenste verhouding (norm) tussen de doelstellingen is 
hulpverlening 85-90%, en voorlichting en pleitbezorging samen 
10-15%. 

In 2017 is de verhouding 91% hulpverlening en 9% voorlichting 
en pleitbezorging (gelijk aan 2016).



FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

41

DE JAARREKENING 2017

Bijlage 2 Begroting 2018 en Meerjarenraming 
2019-2020

Kernpunten meerjarenbegroting 2018-2020 
 
De begroting over 2018 wordt aangeboden met de raming voor 
de jaren 2019 en 2020. Deze raming is bedoeld om richting te 
geven aan het beleid.  
 
Met ingang van 2017 is de opstelling van de staat van baten 
en lasten volgens de RJ650 regelgeving (ontwerp jaarrekening 
voor fondsenwervende organisaties) gewijzigd. Ondanks dat 
het CBF-percentage (kosten percentage eigen fondsenwerving) 
niet meer verplicht is, blijft Stichting Vluchteling dit voorlopig 
wel gebruiken. Dit opdat het mogelijk is de verhouding tussen 
de kosten en de inkomsten eigen fondsenwerving met voor-
gaande jaren te vergelijken. 
Hoe de wervingskosten van alle baten (particulieren, bedrijfs-
leven, loterijen, overheden etc.) zich verhouden tot de baten is 
conform de nieuwe regelgeving ook weergegeven. Het percen-
tage wordt bepaald door de wervingskosten te delen door de 
som van de geworven baten.  
 
Het DRA (Dutch Reliëf  Alliance) wordt naar alle waarschijn-
lijkheid vanaf  2018 voor 4 jaar voortgezet. De Tweede Kamer 
heeft op dit moment nog geen definitieve beslissing genomen. 
De te ontvangen bijdrage via de overheid is gesteld op € 5,5 
miljoen in de begroting voor 2018. Voor het opgenomen bedrag 
zijn al wel uitgewerkte voorstellen ingediend bij het DRA. Het is 
mogelijk dat dit bedrag nog wijzigt. Een eventuele bijdrage aan 
een acute crisis, hier is apart budget voor, is niet opgenomen in 
de begroting.  

Het uitgangspunt voor de begroting voor 2018 is een continu-
ering van de stijgende lijn in inkomsten uit eigen fondsenwer-
ving. Een uitgebreide en onderbouwde fondsenwervingsstrate-
gie ligt hieraan ten grondslag.  
 
De begroting voor 2018 geeft een resultaat van -/- € 0,5 mil-
joen. Dit negatieve resultaat ontstaat o.a. door een toewijzing 
van € 1,0 miljoen aan de reserve lokale-partnerbeleid en een 
toewijzing van € 0,2 miljoen aan het AMR fonds (Actiefonds 
Mijnen Ruimen). Per saldo zal er een onttrekking aan de project- 
reserve plaatsvinden van € 0,5 miljoen. De prognose voor eind 
2017 gaat ervan uit dat dat de geplande onttrekking aan de pro-
jectreserve (deels) zal worden doorgevoerd.  
 
De continuïteitsreserve wordt in 2017 aangevuld met € 0,5 mil-
joen in verband met de groei van de organisatie. De uiteinde-
lijke aanvulling is deels afhankelijk van het eindresultaat over 
2017. 
Conform de richtlijn Goede Doelen Nederland kan een conti-
nuïteitsreserve maximaal 1,5 maal de kosten van de werkorga-
nisatie (inclusief  kosten fondsenwerving) bedragen. De totale 
werkkosten in 2018 zijn € 4,7 miljoen (tijdelijke contracten, in-
zet derden en afschrijvingskosten buiten beschouwing gelaten). 
De hoogte van de continuïteitsreserve bedraagt eind 2018 dan 
80% van de kosten van de werkorganisatie. Indien de groei van 
de organisatie een meer permanent karakter krijgt is verdere 
bijstelling nodig. 
 
De totale reserves en fondsen bedragen hiermee eind 2018  
€ 6,5 miljoen, dit was in 2016 € 8,6 miljoen.  

In het Jaarplan 2018 is toegelicht hoe wordt ingezet op het ver-
hogen van inkomsten uit de eigen fondsenwerving en het ver-
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Hulp vluchtelingen en 
ontheemden

Voorlichting

Lobby

Wervingskosten en beheer
en administratie

72%
17%

9%

2%

hogen van het aantal (structurele) donateurs. Veel campagnes 
en acties hebben daarbij mede een voorlichtend karakter en 
daarom is ook voor de doelstelling voorlichting meer budget 
nodig. 
 
Het percentage wervingskosten voor 2018 komt uit op 14,5%, 
de prognose voor 2017 is 10,3%. Het CBF-percentage voor 
2018 is 23,5%, de prognose voor 2017 is 21,5%. Als altijd wordt 
ook volgend jaar het percentage wervingskosten nauwlettend 
gemonitord. Voor 2018 zijn de wervingskosten € 3,2 miljoen. 
Van de totale baten is voorzien dat 83% aan de doelstellingen 
besteed wordt, 72% daarvan is bestemd voor de hulp aan vluch-
telingen, 9% voor voorlichting en 2% voor pleitbezorging. 
 
Het kostenpercentage (kosten beheer en administratie en kos-
ten werving) is 17% voor 2018. In 2017 is dit percentage op ba-
sis van de prognose 12%.
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Begroting 2018 / meerjarenraming 2019 - 2020
Staat van Baten en Lasten

(bedragen x 1.000)
 Realisatie 2017 Begroting 2017 Begroting 2018 Raming 2019 Raming 2020
 €   € €   € €  €  €  € €  €
Baten       
- Baten van particulieren  12.479 11.072 13.200  13.676  14.730
- Baten van bedrijven 107 250  150 162  175
- Baten van loterijorganisaties 2.700  2.700 2.700  2.700  2.700
- Baten van subsidies van overheden  8.552 5.500  5.500  5.400 5.400
- Baten van andere organisaties zonder winststreven  3.445 579  306 353 366
- Som van de geworven baten  27.283 20.101  21.856 22.291 23.371
- Overige baten  528  -
Som der baten  27.810  20.101 21.856 22.291 23.371 
    
Lasten     
Bestemd aan doelstellingen     
A. Hulpverlening  22.207  14.615  16.094  15.902 16.620
B. Voorlichting   1.863  2.016  2.034 2.125 2.251
C. Pleitbezorging 448 358 507 384  389
Saldo besteed aan doelstellingen 24.519 16.989 18.634 18.410 19.260
Wervingskosten  2.727 2.756 3.175  3.348 3.568
Kosten beheer en administratie  577 482 552  541 551
Som van de lasten  27.822 20.227 22.361  22.299 23.379

Saldo voor financiële baten en lasten    12-  126- 505- 8- 8-
Saldo financiële baten en lasten    0  60 8 8 8
Saldo van baten en lasten    12-  66- 498- 0- 0-

Bestemming saldo van baten en lasten     
Toevoeging/onttrekking aan:   
- Reserves      
- Reserve financiering activa     27 -  -  - -
- Continuïteitsreserve     500 -   - - -
- Projectreserve    1.503-    66-     498-     - -
- Reserve lokale-partnerbeleid    250    -        -     - -
- Innovatiereserve   720   -       -     - -
Fondsen
- Ham Foundation   - -     -     - -
- Mr. C. Brouwer Fonds    175- - -    - -
- Actie Fonds Mijnen Ruimen    49 - -   - -
- Fonds NPL 13e trekking 2015 Panzi Foundation  28- -     -    - -
- Fonds Kenniscentrum KUNO  46 -     -    - -
- Fonds SHO  101 -   -    - -
Totaal  12- 66-  498-    - -
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