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Woord vooraf 
 
 
Het jaar 2018 stond voor de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) 
in het teken van de steun aan de Stichting Siriz. 
 
De VBOK vindt het van groot belang dat onbedoeld zwangere vrouwen goed begeleid 
worden tijdens een onbedoelde zwangerschap. De VBOK steunt met deze reden Siriz. 
 
Siriz is dé specialist bij onbedoelde zwangerschap. Siriz biedt preventie, ondersteuning 
en zorg. Door middel van voorlichting onder jongeren wil Siriz het aantal onbedoelde 
zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast verleent zij kortdurende en 
langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een 
onbedoelde zwangerschap. Tevens biedt Siriz opvang aan zwangere vrouwen zonder 
woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap 
op jonge leeftijd. 
 
Vanaf deze plek wil het bestuur graag een lans breken voor de sociaal werkers van Siriz 
in het veld. De preventiewerkers, maatschappelijk werkers en woonbegeleiders die op 
bijzonder professionele wijze hun werk doen. Maar ook voor onze vele vrijwilligers. Het 
zijn regelrechte vakmensen voor wie maar één resultaat telt: het welzijn van hun cliënt. 
Of dat nu een aanstaande jonge moeder of vader is, een vrouw die hulp wil bij het 
verwerken van een abortus of de leerlingen in de klas waar zij een preventieles geven. In 
de keuzehulpgesprekken is de keuzevrijheid van de vrouw het uitgangspunt. Daar 
committeren medewerkers zich aan als zij bij Siriz werkzaam zijn. Zij doen dat met 
compassie voor het menselijk leven, ook het ongeboren leven. 
 
Ook in 2019 gaan we weer met frisse energie en zin ons inzetten voor Siriz. Hoe mooi 
zou het zijn als we in 2019 door een financiële bijdrage preventielessen kunnen geven 
om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen? En mocht iemand toch onbedoeld 
zwanger worden? Dan staan de medewerkers van Siriz klaar met hoogwaardige 
professionele zorg. 
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1. Visie en missie 
 
 
De Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (hierna te noemen: de VBOK) 
wil in de samenleving constructief aandacht vragen voor zowel de positie van de vrouw 
als van het ongeboren leven dat betrokken is bij een onbedoelde zwangerschap. Op 
grond daarvan wil zij mensen actief te betrekken in de vorm van werving van fondsen en 
vrijwilligers voor de Stichting Siriz. 
 
De basis van de VBOK is verwoord in de voorlopig vastgestelde visie en missie van 
waaruit de organisatie denkt en handelt. 
 

• Visie 
Elk menselijk leven is vanaf het begin waardevol en kwetsbaar, ook het ongeboren 
leven. We willen eraan bijdragen dat elk mens zich veilig kan ontwikkelen. 

 
Het bevorderen van verantwoord seksueel gedrag van jeugdigen en jongvolwassenen 
draagt eraan bij dat onbedoelde zwangerschappen worden voorkomen. 

 
In schijnbaar uitzichtloze situaties rond zwangerschap en jong ouderschap kunnen 
hulpverleners ogen openen voor perspectieven en kunnen cliënten daarnaar 
handelen. 

 
• Missie 
We versterken morele competenties, kennis en vaardigheden van jeugdigen en 
jongvolwassenen met het oog op een verantwoord seksueel gedrag en het voorkomen 
van onbedoelde zwangerschap. 
 
We bieden perspectief bij onbedoelde zwangerschap door ondersteuning en zorg te 
bieden aan mannen en vrouwen die worstelen met de keuze voor het voldragen of 
afbreken van de zwangerschap en de periode daarna. 

 
In de laatste maanden van 2018 is het maatschappelijk bestaansrecht van Siriz 
uitdrukkelijk ter discussie komen te staan. De aanzet hiervoor is gelegen in een 
campagne van het Humanistisch Verbond. Hoewel aanvankelijk deze op Siriz gericht was, 
is daar later de verbinding van Siriz met de VBOK aan toegevoegd. 
 
Het is daarom tijd een kritische blik te werpen op de status quo van de organisatie en 
een koers naar de toekomst uit te zetten. Een koers die aan zowel Siriz als de VBOK 
recht doet, het verhaal duidelijk en professioneel op de kaart zet, de fondsenwerving 
nieuw leven inblaast en het fundament legt voor een vernieuwde en verstevigde 
marktpositie. 
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2. Vrijwilligersbeleid 
 
 
Algemeen 
Door langdurige ziekte van de coach vrijwillige inzet hebben de activiteiten op het gebied 
van vrijwilligerswerving en -inzet op een laag pitje gestaan. Dit heeft nadrukkelijk een 
impuls nodig. 
Daarom is er met ingang van 15 oktober 2018 een vrijwilligersadviseur aangesteld die de 
volgende taken heeft. 
 

• Het inventariseren en analyseren van de markt voor vrijwilligerswerving en -inzet. 
• Het voorbereiden van communicatie om de vrijwilligers te faciliteren in de transitie 

naar een andere vorm van begeleiding en coaching vanuit de diverse 
bedrijfsonderdelen. Vrijwilligers die actief zijn op het gebied van PR en 
fondsenwerving, worden door fondsenwerving aangestuurd en begeleid en niet 
langer door aparte coaches. 

• Het voorbereiden van vrijwilligersactiviteiten voor zowel Siriz als de VBOK. 
• Het optimaliseren van diverse processen m.b.t. werving, inzet, training en 

begeleiding van vrijwilligers en het vormen van beleid hiervoor. 
 
In samenwerking met de manager marketing en community zal een plan ontwikkeld 
worden om bij te dragen aan een nieuw businessmodel voor Siriz met substantiële (zowel 
volume als inhoud) inzet van vrijwilligers. 
 
Aantal vrijwilligers 
Ultimo 2018 heeft de VBOK 94 vrijwilligers: 
• 62 vrijwilligers in 17 lokale teams; 
• 23 vrijwilligers die debattrainingen verzorgen; 
• 9 vrijwilligers die actief zijn op beurzen en andere evenementen. 
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3. Fondsenwerving 
 
 
Evenals in 2017 is in het verslagjaar de opbrengst uit fondsenwerving onder particulieren 
en kerken in 2018 licht gegroeid. In 2018 betreft het een groei van 5%. 
Daarnaast is een ander belangrijk gegeven de positieve ontwikkeling van het saldo van 
nieuwe leden en donateurs versus het verlies van bestaande leden en donateurs. Dat 
laatste is van belang omdat daarmee het verloop van leden en donateurs meer congruent 
wordt met de leeftijdsopbouw van onze donateurs.  
De keerzijde is dat de groei in fondsenwerving niet zo hoog is geweest als begroot. De 
begroting ging uit van een groei in fondsenwerving van 10%. Gezien alle inspanningen 
om nieuwe en aanvullende doelgroepen te bereiken met tegenvallende resultaten, lijkt de 
conclusie gerechtvaardigd dat de VBOK op basis van het huidige profiel de grenzen van 
haar marktpotentieel heeft bereikt.  
 
Om nieuwe kansen te genereren, zijn de bekende kanalen afnemend geschikt geraakt. 
Zowel beurzen als adverteren in andere media als affiliate marketing leveren nauwelijks 
nieuwe leden of donateurs op. Alleen het adverteren met bijvoorbeeld puzzels waarbij 
met de inzending een prijs valt te winnen, heeft in 2018 substantieel nieuwe potentiële 
leden of donateurs opgeleverd, namelijk ruim 1.000.  
 
Activiteiten 
De volgende activiteiten op het gebied van fondsenwerving zijn in het verslagjaar 
ondernomen.  
 
Direct mailonderhoud  - Contributiemailing in maart  

- Herinnering contributiemaling in mei  
- Direct mail + Laat Leven in juni  
- Direct mail september  
- Direct mail + Laat Leven in oktober  
- Direct mail in december  

(Her)activering   - Heractiveringsmailing in september  
- Urgentiemailing n.a.v. campagne Humanistisch Verbond in    

             september  
- Diversificatie van campagnes op basis van socio- 

            demografisch profiel  
- Telemarketing in oktober  
- Uitbreiding aantal mailingen naar kerken  
- Online marketing structureel onderdeel van ieder  

            campagnemoment  
Uitbreiding bestand   - Online marketing en social marketing  

- Deelname beurzen Opwekking en Familiedagen  
- Adverteren in puzzelnummers  
- Gezamenlijke actie met Pro Life Verzekeringen 

Communicatie algemeen  - Vernieuwen communicatieconcept magazine naar   
                                           multimediaal concept  

- Substantieel meer online verhalen en informatie  
- Vernieuwen beursconcept  
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Resultaten  
In de Jaarrekening van 2018 wordt uitgebreider ingegaan op de ontwikkelingen in 
opbrengsten en kosten. Alle hiervoor beschreven activiteiten hebben geleid tot een 
totaalopbrengst van € 1.625.169. Dat is een toename van € 63.610 ten opzichte van 
vergelijkbare periode en inzet in 2017. Een lichte toename met 4%. 
 
Een ander resultaat is het verloop in leden- en donateursaantallen. Dat heeft zich minder 
ongunstig ontwikkeld. 
 
 2017 2018 
Instroom leden/donateurs   515 460 
Uitstroom van leden/donateurs 2.519 1.145 
Saldo    -1.935 -806 

 
De instroom is in het verslagjaar in vergelijking met 2017 wat afgezwakt; daarentegen is 
de uitstroom beperkter. 
 
Analyse  
Het werven van fondsen is nodig om het natuurlijk verloop van leden en donateurs te 
compenseren, maar niet geschikt om het ledental substantieel uit te breiden. Hooguit zal 
nog een heel lichte groei te realiseren zijn. 
Of inzet met behulp van online marketing wel significante groei in de achterban zal 
opleveren, is maar zeer de vraag. Wat dat betreft is investeren daarin een zeker risico, 
dat beheerst moet worden genomen. Goede online marketeers zijn duur. Hoe dit 
verloopt, hangt ook sterk samen met de toekomstige positionering van de VBOK, maar 
minstens zo belangrijk zijn de ontwikkelingen in de externe omgeving. 
 
Substantiële inkomstengroei valt eerder te halen uit investeren op vermogensfondsen. 
Dat vereist investering in relaties en netwerken. Vermogensfondsen zijn over het 
algemeen alleen te interesseren voor projecten, niet voor structurele exploitatiekosten. 
Daar valt wellicht een goede modus in te vinden; hierin is de volgende 
ontwikkelingsvraag opgesloten qua fondsenwerving voor de VBOK in nauwe samenhang 
met Siriz. 
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4. Maatschappijbeïnvloeding 
 
 
De VBOK heeft ook in 2018 nadrukkelijk gewerkt aan de positie van de organisatie. 
Hierbij wordt helder en respectvol onderscheid gemaakt tussen de VBOK en andere 
organisaties in het veld. 
We letten hierbij op de volgende aspecten. 
 
• Samenleving 

De VBOK wil beslist en strijdbaar zijn, maar tevens het redelijke alternatief voor wat 
in Nederland als fundamentalistisch wordt afgedaan. De VBOK is betrouwbaar en 
professioneel in eigen handelen en spreken. 

 
• Achterban 

Voor de achterban willen we de spreekbuis zijn die in de samenleving een eigen, 
gerespecteerde positie inneemt. Voor beeld- en meningsvorming zijn wij de 
betrouwbare gids. 

 
Om hieraan structureel te werken, hebben in 2018 de volgende thema’s aandacht 
gekregen. 
 
Abortuspil 
Eind februari is ingespeeld op het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en PvdA ‘Legale 
medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts’ om de abortuspil via de 
huisarts ter beschikking te stellen. Het initiatiefwetsvoorstel wordt ondersteund door een 
petitie onder aanvoering van Bureau Clara Wichmann. Een tegenpetitie onder aanvoering 
van de VBOK heeft geleid tot ruim 21.000 ondertekeningen. De petitie is aangeboden op 
6 september 2018, voorafgaand aan een algemeen overleg van de vaste Tweede 
Kamercommissie van VWS. 
Het initiatief voor de tegenpetitie kwam voort uit zorgen over de beperkte tijd die 
huisartsen over het algemeen hebben voor begeleiding bij een onbedoelde 
zwangerschap, evenals over de geringe reikwijdte van die begeleiding. 
 
Taboe op abortus 
Een van de thema’s voor 2018 was het taboe op het spreken over abortus. Naar 
aanleiding van de verschijning van het boek Abortus, schaamte en schuld. Wat vrouwen 
vertellen en waarom zij zwijgen (december 2017) heeft de VBOK een bijdrage geleverde 
aan EO Live (Radio 5) op 21 april 2018. 
 
Medische ethiek 
Op 6 juli 2018 heeft minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een nota 
medische ethiek aan de Tweede Kamer toegezonden. Daarin zet hij beleidslijnen neer die 
voor een belangrijk deel te maken hebben met het levensbegin. De VBOK heeft de nota – 
voor wat betreft het levensbegin – samengevat en becommentarieerd. 
Hierin is gereageerd op actuele wetenschappelijke en politieke ontwikkelingen rond het 
embryo, namelijk de kweek ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Het kabinet 
vraagt de maatschappij om bezinning. De VBOK heeft hierin in het verslagjaar een rol 
gespeeld door een gedeeld gevoel van urgentie te kweken bij verwante organisaties en 
personen.  
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5. Organisatie 
 
 
Bestuur 
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Jaarlijks stelt het bestuur de 
doelen voor het volgende kalenderjaar vast met bijbehorende begroting. Strategische 
plannen zijn vastgesteld voor fondsenwerving en vrijwillige inzet. Het bestuur droeg zorg 
voor de uitvoering en realisatie van de in het jaarbeleidsplan opgenomen activiteiten. 
 
Per 31 december 2018 kende het bestuur van de VBOK de volgende samenstelling. 
 

• Mevrouw M. (Marjan) Haak-Griffioen, geboren op 29 juni 1951, voorzitter. 
Aanvang zitting: 2012 | Einde zitting tweede termijn: 2020 
Nevenfuncties: 
o Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Siriz 
o Voorzitter Kamers met Kansen Nederland 
o Voorzitter Present Woerden 
o Voorzitter Stichting 4 en 5 mei Woerden 
o Vicevoorzitter Raad van Toezicht Openbare Onderwijs Groep Amersfoort 
o Lid Raad van Advies CIZ 
o Bestuurslid Stichting Mens 
o Bestuurslid bestuur Stichting GIDSnetwerk 
o Bestuurslid Klachtencommissie Governance en Beloning MBO 
o Bestuurslid Klachtencommissie EemlandWonen 

 
• Mevrouw M.E. (Maaike) Harmsen, geboren op 13 november 1975. 

Aanvang: 2018 | Einde zitting eerste termijn: 2020 
Functie: 
o PhD Candidate onderzoeksgroep ‘The future of Business Ethics’ 
Nevenfuncties: 
o Commissaris Nedag BV 
o Secretaris Stichting Dream it, Wish it, Do it 
o Lid Raad van Toezicht Stichting Siriz 
o Lid landelijke Regiegroep hereniging Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en 

Nederlandse Gereformeerde kerken 
 

• De heer A.T. (Aldert) Hoksbergen, geboren op 9 februari 1976, vicevoorzitter. 
Aanvang: 2014 | Einde zitting tweede termijn: 2021 
Functie: 
o Directeur-eigenaar Interimbureau Deltra BV 
Nevenfuncties: 
o Voorzitter Raad van Toezicht Prader-Willi Stichting 
o Lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Meppel 
o Lid Raad van Toezicht Stichting Cultureel Centrum de Plataan 
o Lid Accreditatiecommissie Opleidingscentrum Bureau Meesterschap 
o Lid Raad van Toezicht Stichting Siriz 

 
• De heer drs. H.L. (Huib) van der Kolk, geboren op 4 november 1960. 

Aanvang: 2014 | Einde zitting tweede termijn: 2022 
Functie: 
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o Interim- en projectmanager bij WB de Ruimte 
Nevenfuncties: 
o Lid Raad van Toezicht Stichting Siriz 

 
• De heer S.L. (Steef) Visser RA, geboren op 6 maart 1959. 

Aanvang: 2012 | Einde zitting tweede termijn: 2019 
Functie: 
o Partner en CEO Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs 
Nevenfuncties: 
o Voorzitter Raad van Commissarissen Fides Wonen 
o Voorzitter Stichting Kerkelijk Bureau Hersteld Hervormde Kerk (landelijk) 
o Voorzitter Stichting Predikantstraktementen Hersteld Hervormde Kerk 

(landelijk) 
o Voorzitter Commissie Toezicht & Financiën Hersteld Hervormde Kerk 
o Voorzitter Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee 
o Voorzitter Commissie MKB Koninklijke NBA 
o Secretaris Stichting voor Sociale en Maatschappelijke Belangen te 

Sommelsdijk 
o Secretaris Stichting Monumentenbehoud en Stichting Monumentenbeheer te 

Sommelsdijk 
o Penningmeester Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Middelharnis-

Sommelsdijk 
o Penningmeester Vereniging van Bedrijven Goeree-Overflakkee 
o Bestuurslid Stichting Predikantspensioenen Hersteld Hervormde Kerk 

(landelijk) 
o Bestuurslid Stichting Paulina.nu 
o Bestuurslid Stichting Support Goede Doelen 
o Lid van Raad van Toezicht Stichting Siriz 

 
• De heer drs. J.B.S. (Joël) van de Wetering RC, geboren op 14 april 1978. 

Aanvang: 2018 | Einde zitting eerste termijn: 2022 
Functie: 
o Manager Business Control Specifiek Achmea – divisie Zilveren Kruis 
Nevenfunctie: 
o Lid Raad van Toezicht Stichting Siriz 

 
• Mevrouw mr. drs. D.P.J. (Daniëlle) Woestenberg MA MA, geboren op 14 oktober 

1980. 
Aanvang: 2018 | Einde zitting eerste termijn: 2022 
Functies: 
o Lobbyist/jurist Interkerkelijke Contact met de Overheid (CIO) / Jurist Ad Extra 

Secretariaat Nederlandse Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke 
Kerk 

o Docente Levensbeschouwing Rythoviuscollege Eersel 
o Eigenaar adviesbureau PubliuZ 
Nevenfuncties: 
o Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Fides Wonen  
o Lid Raad van Toezicht ProDemos, huis voor de Rechtstaat 
o Lid Raad van Toezicht Opella 
o Lid Raad van Commissarissen SSH& 
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o Lid Raad van Toezicht Stichting Thuiszorg West-Brabant 
o Lid Raad van Toezicht WorldVision 
o Lid Raad van Toezicht Siriz 

 
• Mevrouw drs. F.E. (Francis) Wout, geboren op 18 september 1953. 

Aanvang: 2018 | Einde zitting eerste termijn: 2020 
Functie: 
o Perschef bisdom Rotterdam 
Nevenfuncties: 
o Voorzitter College van Perschefs van de Nederlandse Kerkprovincie 
o Lid Bisschoppelijke Commissie voor Communicatie en Media (BCCM) 
o Lid Bisschoppelijk Brielse Commissie t.g.v. Nationaal bedevaartsoord te Brielle 
o Lid Participantenraad Laurens Zorg 
o Lid Raad van Toezicht Stichting Siriz 

 
Werkwijze 
Het bestuur kwam in het verslagjaar zesmaal bijeen voor een vergadering. 
 
Vergoeding bestuursleden 
Per 1 mei 2018 is er niet langer een vacatieregeling van kracht voor de bestuursleden 
van de VBOK. 
In totaal bedroegen de vacatievergoedingen voor de bestuursleden over 2018 € 3.139. 
Daarnaast is er voor een bedrag van € 43 aan onkosten gedeclareerd door het bestuur 
van de VBOK. 
 
Algemene Ledenvergadering 
In het verslagjaar werd één Algemene Ledenvergadering gehouden. In die vergadering 
van 6 juni 2018 werd goedkeuring verkregen voor het jaarverslag en de jaarrekening van 
2017, evenals van een statutenwijziging. 
Tevens werd een aantal personen (her)benoemd tot lid van het bestuur en werd 
instemming verkregen voor de voordracht van een aantal personen tot benoeming van 
lid van de Raad van Toezicht van Siriz. 
 
Personele organisatie 
Per 31 december 2018 kende de VBOK de volgende personele samenstelling. 
 
• De heer R.A. (Ronald) Zoutendijk MBA MSW, algemeen directeur 
• De heer B. (Arthur) Alderliesten, directeur kenniscentrum 
• Mevrouw I. (Ivette) Schuitema, manager marketing en community 
• Mevrouw P.E. (Pauline) Kuiper-Papjes, coach vrijwillige inzet 
• Mevrouw A. (Anneke) Scholma-Zetstra, ledenadministrateur 
• Mevrouw J. (Jentine) Kuipers-Blokhuis, vrijwilligersadviseur 
 
Ontwikkelopgaven 
Om de strategische doelen te realiseren, zijn voor de VBOK de volgende 
ontwikkelopgaven belangrijk: 

- een professionele, strijdbare organisatie; 
- een moderne ICT-infrastructuur; 
- een goede marketing- en communicatiestrategie. 
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Hierin is in 2018 belangrijke vooruitgang geboekt. Met de ontwikkeling van nieuwe 
vormen van communicatie, zowel in de publicaties op het gebied van maatschappelijke 
discussie als in online en print-uitingen van fondsenwerving is de VBOK verder gegaan op 
de ingeslagen weg om heldere, eenduidige en relevante boodschappen te formuleren. 
Dat heeft vorm gekregen in de campagnes en in de uitgave van het ledenmagazine in 
een nieuwe vorm. 
 
Voor de ICT-infrastructuur zijn belangrijke, voorbereidende stappen gezet in het 
ontwikkelen van een ICT-fundament. Op grond daarvan worden in de komende jaren 
steeds stappen gezet in de ontwikkeling. 
 
De marketing- en communicatiestrategie is verder ontwikkeld door onder meer veel 
aandacht te geven aan de diversifiëring van boodschappen per subdoelgroep en een 
integrale benadering tussen de VBOK en Siriz activiteiten op het gebied van marketing en 
communicatie. 
Bovendien is uiteraard veel aandacht en energie besteed aan het voldoen aan de 
Algemene verordening gegevensbescherming. 
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6. Bijdrage Siriz 
 
De VBOK heeft Siriz voor 2018 voorzien van een bijdrage van € 730.000. Siriz biedt 
preventie, ondersteuning en zorg op het terrein van onbedoelde zwangerschap. Om deze 
diensten te bekostigen wordt, naast de bijdrage van de VBOK, gebruikgemaakt van 
financiering door het Ministerie van VWS en gemeenten en donaties en giften van 
derden. 
De bijdrage van de VBOK betreft ca. 21% van de totale baten van Siriz. 
 
Siriz heeft de volgende activiteiten ontplooid in 2018. 
 
Preventie 
Siriz wil een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal onbedoelde 
zwangerschappen onder jongeren. Siriz doet dat door jeugdigen in de leeftijd van 11 tot 
25 jaar in preventielessen bewust en weerbaar te maken op het gebied van seksualiteit, 
relaties en onbedoelde zwangerschap. Siriz laat hen nadenken over het ontstaan en de 
waarde van menselijk leven. 
 
Realisatie 2018 preventie 
In 2018 heeft Siriz 853 voorlichtingslessen gegeven aan 16.181 jeugdigen en jongeren. 
Daarmee heeft Siriz de beoogde doelstelling voor 2018, van 850 lessen en 17.500 
bereikte jeugdigen en jongeren, grotendeels behaald. 
 
Ondersteuning 
Siriz geeft kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die 
te maken hebben met een onbedoelde zwangerschap. Kortdurende hulpverlening vindt 
plaats via de telefoon, e-mail, chat en WhatsApp. Daarnaast bieden maatschappelijk 
werkers langdurende psychosociale begeleiding. 
Het betreft: 

• keuzebegeleiding; 
• begeleiding tijdens en na de zwangerschap; 
• postabortus-hulpverlening; 
• hulp bij een zorgwekkende 20-wekenecho; 
• begeleiding bij vertrouwelijk bevallen; 
• begeleiding bij plaatsing van een kind in een pleeggezin; 
• begeleiding bij afstand ter adoptie. 

 
Realisatie 2018 Ondersteuning 
In 2018 heeft Siriz 3.522 kortdurende hulpvragen beantwoord. Daarmee heeft ze haar 
doelstelling voor 2018, van 3.000 korte hulpvragen, ruimschoots behaald. 
Het aantal beoogde afgesloten begeleidingstrajecten voor 2018 lag op 400. Met 376 
afgesloten begeleidingstrajecten is deze doelstelling helaas niet gerealiseerd. 
 
Zorg 
Siriz wil jonge moeders, die dat nodig hebben, de kans geven om binnen een veilige 
woonomgeving een zelfstandig bestaan op te bouwen, samen met hun kind. Deze opvang 
en begeleiding biedt Siriz op diverse locaties aan. 
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Realisatie 2018 Zorg 
In totaal heeft Siriz in 2018 51 jonge (aanstaande) moeders opgevangen en begeleid in 
de volgende vormen van opvang: 

• Opvanggezinnen     9 
• Leef-/leerhuis De Regentes in Gouda 14 
• Leef-/leerhuis Chavah in Groningen  9 
• Begeleid wonen Delft    8 
• Begeleid wonen Gouda   11 

 
In 2018 beoogde Siriz een bezettingsgraad van ten minste 90% te realiseren van haar 
huizen voor begeleid wonen en leef-/leerhuizen. Siriz heeft deze doelstelling in drie 
zorglocaties behaald. Alleen de bezetting van het huis voor begeleid wonen in Gouda was 
lager, namelijk 71%. Dit is te verklaren doordat er nagenoeg gelijktijdig bewoners zijn 
uitgestroomd. 
 
Tabel bezettingsgraad 2018 zorglocaties Siriz 
 
Zorglocatie 2018 2017 
Begeleid wonen Gouda 87% 71% 
Begeleid wonen Delft 97% 97% 
Leef-/leerhuis De 
Regentes, Gouda 

93% 95% 

Leef-/leerhuis Chavah, 
Groningen 

123% 100% 
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7. Blik op 2019 
 
De VBOK heeft op 30 augustus 2010 de Stichting Siriz opgericht. Siriz is in Nederland 
een unieke organisatie op het terrein van de bevordering van seksuele integriteit, 
preventie van onbedoelde zwangerschap en ondersteuning en zorg bij onbedoelde 
zwangerschap. 
 
Om deze unieke positie te bewaken is het noodzakelijk om eens in de zoveel tijd te 
herijken. Het gaat dan om de beantwoording van vragen als: wat moeten we doen om op 
de meest effectieve manier duurzaam en kwalitatief de preventie-, ondersteunings- en 
zorgtaken te kunnen blijven doen voor onze doelgroep? 
 
De VBOK heeft een heldere doelstelling die al jaren wordt uitgedragen, namelijk: de 
bescherming van het ongeboren menselijk leven. 
In 2010 heeft de Stichting Siriz de preventie, ondersteuning en zorg die de VBOK al die 
jaren ervoor uitvoerde, overgenomen. Het bestuur van de VBOK constateert dat de visie 
en missie van Siriz door de beroepskrachten en vrijwilligers van Siriz op een praktische 
en liefdevolle wijze wordt onderschreven en uitgevoerd. 
De grondhouding dat de waarde van het menselijk leven, ook het ongeboren leven, een 
groot goed is wordt dagelijks door Siriz goed vertolkt. En dat vanuit waarden die 
berusten op de christelijke levensbeschouwing. 
 
Steeds vaker merkt het bestuur hoe complex het is om twee organisaties te zijn: Siriz en 
de VBOK. Er blijft na al die jaren nog steeds behoefte aan duidelijkheid over de relatie 
tussen deze twee. Die behoefte komt met name voort uit de naamgeving van de VBOK, 
het voortbestaan van de VBOK na de oprichting van Siriz en de vraag hoe de doelstelling 
van Siriz zich verhoudt tot die van de VBOK. 
Met name wordt regelmatig de vraag opgeworpen hoe de maatschappelijke beïnvloeding 
en fondsenwerving door de VBOK enerzijds, zich verhoudt tot de keuzebegeleiding, 
maatschappelijke ondersteuning en zorg door Siriz anderzijds. 
 
Hierdoor ontstaat telkens weer, bij verschillende personen en instanties, vraagtekens bij 
de professionaliteit van Siriz. Op deze wijze doorgaan zou dan ook betekenen dat de 
hulpverlening en daarmee het voortbestaan van Siriz bij herhaling ter discussie wordt 
gesteld. Dat is niet in het belang van onze doelgroep: de onbedoeld zwangere en het 
ongeboren kind. Duidelijkheid is dus geboden. 
 
Het bestuur ziet dat we krachtiger ons werk kunnen doen als we onder één naam 
verdergaan. 
We willen graag werken aan de versterking van het unieke aanbod van Siriz en met een 
eenduidig profiel naar buiten kunnen treden. Dat willen we in de eerste plaats doen door 
keuzehulp te verlenen. In de keuzehulp worden vrouwen en hun eventuele partner bij 
een onbedoelde zwangerschap professioneel geïnformeerd over alle keuzen, gevolgen en 
mogelijkheden. 
 
Aan vrouwen en hun eventuele partner die na hun keuze ondersteuning of zorg willen en 
nodig hebben, biedt Siriz die ook daadwerkelijk aan. In de combinatie van keuzehulp en 
daarna de mogelijkheid van ondersteuning en zorg ligt de kern van het unieke aanbod 
dat Siriz onderscheidt als organisatie. 
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We willen dit unieke profiel versterken en met één mond praten over onze boodschap in 
het maatschappelijke debat. 
 
In 2019 wordt deze toekomstverkenning besproken met de leden en wordt de Algemene 
Ledenvergadering gevraagd om goedkeuring voor de uitwerking van deze plannen in de 
vorm van een te nemen besluit. 
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8. Risicobeheersing 
 
Risico’s en onzekerheden 
In 2015 is gestart met het revitaliseringsprogramma, waarbij in financieel opzicht met 
name 2017 en 2018 de kanteljaren zouden moeten zijn. 
Hoewel de VBOK in 2018 meer giften uit particuliere fondsenwerving heeft verkregen ten 
opzichte van 2017, is het resultaat achtergebleven bij de begroting. Idealiter zou 
geïnvesteerd moeten worden in vernieuwingen om nieuwe wegen in te slaan in 
fondsenwerving. Enerzijds ontbreken daarvoor de middelen, anderzijds is de organisatie 
dusdanig beperkt in omvang dat dit niet realistisch is. Daarom kiest de VBOK voor een 
meer gestage maar doordachte verandering in aanpak. Dat leidt ook tot groei, maar in 
een ander tempo. 
De maatregelen die genomen worden, en waar in 2018 reeds aan is gewerkt, hebben 
met name betrekking op: 

• meer diversiteit in momenten van campagnes; 
• continue aandacht voor bewijsvoering van de impact van onze bestedingen; 
• nieuwe, multimediale communicatiestrategie; 
• monitoring en bijsturing. 

 
Voor 2019 is de begroting wat betreft de baten realistisch, in lijn met die van 2018, 
opgesteld. Alle structurele kosten worden gedekt uit de te verwachten giften die mede 
voortvloeien uit campagnes. Door verdere integratie van de backoffice met Siriz worden 
de organisatiekosten verlaagd. Deze organisatieverandering zal naar verwachting ook de 
nodige transitiekosten vergen, reden waarom wordt uitgegaan van nihil-resultaat. 
Door een andere aanpak van fondsenwerving, blijft de VBOK zich focussen op een 
gestage stijging van de inkomsten. Dit moet bijdragen aan een robuustere financiële 
situatie. 
 
De vereniging is sterk afhankelijk van de achterban. Daarom moet zij ervoor zorgdragen 
die juist en tijdig te informeren. 
De VBOK heeft een groot doel, maar een kleine personeelsformatie. Om efficiënter te 
kunnen werken zal worden toegewerkt naar een verdere integratie met Siriz en zal de 
VBOK zich in het bijzonder toeleggen op de werving van vrijwilligers en financiële 
middelen. 
 
Een datalek is een reëel risico. Om verlies van strategische data, reputatieschade en 
financiële gevolgen te voorkomen is hierop beleid vastgesteld. 
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9. Jaarrekening 2018 
 
Dit hoofdstuk bevat een kort verslag van de financiële situatie van de VBOK in 2018. Het 
financieel jaarverslag is opgesteld volgens de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 
voor fondsenwervende instellingen. Dit hoofdstuk is een samenvatting van het 
uitgebreide financiële verslag dat vastgesteld is door het bestuur van de VBOK. 
 
8.1 Balans 
 
ACTIVA 
  2018 2017 
  € € 
Vaste activa    
Materiele vaste activa  8.5.1 2.785 3.112 
    
Vlottende activa    
Vorderingen 8.5.2 4.136 12.960 
Liquide middelen 8.5.3 767.583 339.845 
  ________ ________ 
TOTAAL ACTIVA  774.504 355.916 
 
 
PASSIVA 
  2018 2017 
  € € 
Reserves en fondsen    
Reserves 8.5.4   
Overige reserves  49.829 148.142 
Fondsen 8.5.5   
Bestemmingsfondsen  65.010 23.520 
  ________ ________ 
Totaal reserves en fondsen  114.839 171.662 
    
Langlopende schulden    
Voorzieningen 8.5.7 4.538 7.450 
Kortlopende schulden    
Kortlopende schulden 8.5.8 655.127 176.084 
  _______ _______ 
Totaal PASSIVA  774.504 355.916 
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8.2 Staat van baten en lasten 
 
  Resultaat 

2018 
€ 

Begroting 
2018 

€ 

Resultaat 
2017 

€ 
BATEN     
Baten uit particuliere 
bedrijven 

8.6.1 1.515.242 1.723.700 1.453.763 

Baten uit bedrijven 8.6.2 15.853 0 22.300 
Baten van andere 
organisaties  

8.6.3 94.074 96.500 85.496 

  _________ _________ _________ 
SOM VAN DE 
GEWORVEN 
BATEN 

 1.625.169 1.820.200 1.561.559 

     
Baten als tegenprestatie 
voor de levering van 
producten of diensten 

8.6.4 643 0 
 

1.336 

Overige baten 8.6.5 324 0 7.207 
  _________ _________ _________ 
SOM VAN DE BATEN  1.625.488 1.820.200 1.570.102 
     
LASTEN     
     
Besteed aan de 
doelstellingen 

    

Kosten ondersteuning 
Siriz 

8.6.6 730.000 800.000 670.000 

Kosten ondersteuning 
Tienermoederfonds 

8.6.7 34.000 40.000 0 

Kosten beïnvloeding 
maatschappij 

8.6.8 124.072 91.122 192.208 

Wervingskosten 8.6.9 460.089 545.216 346.642 
Kosten beheer en 
administratie 

8.6.10 334.157 270.353 348.481 

  _________ _________ _________ 
SOM VAN DE LASTEN  1.682.319 1.746.691 1.557.330 
     
SALDO VOOR 
FINANCIËLE  
BATEN EN LASTEN 

    

Saldo financiële 
baten/lasten 

8.6.12 8 0 25 

  ______ ______ ______ 
SALDO VAN BATEN EN 
LASTEN 

 -56.823 73.509 12.797 
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Het tekort/overschot is in de onderstaande reserves en fondsen verwerkt: 
 
 Resultaat 

2018 
€ 

Begroting 
2018 

€ 

Resultaat 
2017 

€ 

Reserves    
Overige reserve -98.313 0 71.955 
    
Fondsen    
Bestemmingsfonds 
VBOK-teams 

11.057 0     1.024 

Bestemmingsfonds 
hulpfonds 

-6.818          0             -60.182 

Bestemmingsfonds 
Tienermoederfonds 

37.251 0             0 

 ______ ______ ______ 
 -56.823         0             12.797 
 
8.3 Kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. 
 
               2018                 2017 
 € € € € 
Kasstroom uit operationele 
activiteiten 

    

Resultaat boekjaar  -56.823  12.797 
     
Aanpassingen voor:     
Afschrijvingen bedrijfsmiddelen  1.804  1.383 
Mutaties voorzieningen  -2.913  3.289 
  _________  ________ 
  -57.931  17.469 
     
Veranderingen in het 
werkkapitaal 

    

Vorderingen 8.815  -3.834  
Kortlopende schulden 478.323  -64.883  
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  487.139  -68.717 
Ontvangen interest  8  25 
     
Totaal kasstroom uit 
operationele activiteiten 

 429.216  -51.223 
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 2018 
__________________ 

2017 
__________________ 

 € € € € 
Kasstroom uit 
investeringsactiviteiten 

    

Investeringen op lange 
termijn: 

    

Investeringen in materiële 
vaste activa 

-1.477  -2.484  

     
Totaal kasstroom uit 
investeringsactiviteiten 

 -1.477  -2.484 

     
Mutatie geldmiddelen  427.739  -53.707 
     
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: 
     
Stand per 1 januari  339.845  393.551 
Mutatie boekjaar  427.739  -53.707 
     
Geldmiddelen per 31 
december 

 767.585  339.845 

 
8.4 Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De activa en passiva zijn, 
voor zover niet anders vermeld, opgenomen voor de nominale waarde. 
 
De jaarrekening is ingericht overeenkomstig de bepalingen van de Richtlijn 
Jaarverslaggeving Fondsenwervende Organisaties (RJ-650) en de richtlijnen van het CBF. 
Om vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken zijn de cijfers voor 2017 indien nodig 
opnieuw gerubriceerd. 
 
Op basis van de statuten en de financiële relatie tussen de VBOK en Stichting Siriz kan 
worden geconcludeerd dat de VBOK feitelijke beleidsbepalende invloed heeft op Stichting 
Siriz en dat de VBOK zich daarmee kwalificeert als zogenaamde groepshoofd. In beginsel 
zou de VBOK als groepshoofd de jaarcijfers van Stichting Siriz moeten consolideren. De 
VBOK maakt op grond van het groottecriterium (kleine rechtspersoon) echter gebruik 
van de consolidatievrijstelling. 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Vorderingen 
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering vindt plaats onder 
aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele 
beoordeling van de vorderingen. 
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Liquide middelen 
De liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan 12 en 
worden gewaardeerd  tegen nominale waarde. 
 
Schulden 
De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. 
 
Voorziening loopbaanbudget 
Het loopbaanbudget is per 1 juli 2015 gestart. Vanaf dat moment reserveert de 
werkgever voor de werknemer een bepaald percentage van 1,5% het salaris. De 
voorziening is gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Waarderingsgrondslagen voor de resultaatbepaling 
 
Resultaat 
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 
Alle lasten in de jaarrekening zijn tegen historische kostprijs opgenomen. 
 
Baten waaraan door de gever een specifieke bestemming is toegekend worden, voor 
zover deze niet in het boekjaar zijn besteed, toegevoegd aan het betreffende 
bestemmingsfonds zodat de besteding in toekomstige jaren kan plaatsvinden aan de 
door de gever aangegeven bestemming. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste 
percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische 
levensduur. Boekwinsten en boekverliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn 
begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten 
niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen. 
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8.5 Toelichting op de balans 
 
8.5.1 Materiële vaste activa 
 Automatisering Totaal 
 € € 
Stand per 1 januari 2018   
Cumulatieve aanschafwaarde 5.425 5.425 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -2.313 -2.313 
Boekwaarde per 1 januari 2018 3.112 3.112 
   
Mutaties in 2018   
Investeringen 1.477 1.477 
Afschrijvingen -1.804 -1.804 
Totaal mutaties 2018 -327 -327 
   
Stand per 31 december 2018   
Aanschafwaarde 6.902 6.902 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -4.117 -4.117 
Boekwaarde per 31 december 2018 2.785 2.785 
   
Afschrijvingspercentage   
Automatisering 20%   
   
De materiële vaste activa worden aangehouden alszijnde benodigd voor de 
bedrijfsvoering. 
   
8.5.2 Vorderingen   
 
VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017 
 € € 
   
Vorderingen op debiteuren 137 3.614 
Nog te ontvangen rente 8 24 
Pensioenpremie 0 4.626 
Rekeningcourant Tienermoederfonds 0 1.827 
Overige vorderingen 3.992 2.870 
 ______________ _____________ 
Totaal 4.136 12.960 
 
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. 
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8.5.3 Liquide middelen 
 

  

 31-12-2018 31-12-2017 
 € € 
Bank   
Rabobank 57.161 197.654 
ING 710.281 141.973 
 ________________ _____________ 
 767.442 339.627 
   
Kas   
Kas 141 217 

 
De liquide middelen zijn direct opeisbaar.   
 
8.5.4 Reserves   
   
 31-12-2018 31-12-2017 
 € € 
Overige reserves   
Stand per begin boekjaar 148.142 76.187 
Donatie via resultaatsbestemming -98.313 

 
71.955 

 
 ________________ _____________ 
Stand per ultimo boekjaar 49.829 148.142 
   
Het deel van het resultaat dat over is na verdeling wordt toegevoegd aan de reserve. 
De VBOK werkt nauw samen met Stichting Siriz. Een groot deel van het resultaat komt 
ten goede aan Siriz. Het bestuur van de VBOK en de Raad van Toezicht van Siriz 
hebben voor komend jaar een verdere intensivering van de samenwerking op het 
programma staan. Hiermee wordt ook aandacht besteed aan de vermogenspositie van 
de VBOK. In goed overleg wordt afgestemd wat wenselijk en haalbaar is. 
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8.5.5 Fondsen 
 
 31-12-2018 31-12-2017 
 € € 
8.5.5.1 Bestemmingsfonds VBOK-teams   
Stand per begin boekjaar 16.702 15.678 
Dotatie via resultaatsbestemming 11.057 1.024 
Onttrekking via resultaatsbestemming 0 0 
 ____________ ___________ 
Stand per ultimo boekjaar 27.759 16.702 
   
Het bedrag aan liquide middelen van de VBOK-teams is toegevoegd aan het 
bestemmingsfonds. Deze liquide middelen horen weliswaar tot het eigen vermogen van 
de VBOK, maar staan niet ter beschikking van het landelijke kantoor. De mutatie is 
gelijk aan de mutatie van de liquide middelen van de VBOK-teams. 
 
 31-12-2018 31-12-2017 
 € € 
8.5.5.2 Bestemmingsfonds hulpfonds   
Stand per begin boekjaar 6.818 67.000 
Onttrekking via resultaatsbestemming -6.818 -60.182 
 ____________ ___________ 
Stand per ultimo boekjaar 0 6.818 
   
Dit bestemmingsfonds is in 2016 gevormd omdat er sprake was van een geoormerkte 
bijdrag van het Hulpfonds voor de nog niet geboren mens. Het restant van deze 
bijdrage is in 2018 volledig benut. 
 
 31-12-2018 31-12-2017 
 € € 
8.5.5.3 Bestemmingsfonds Tienermoederfonds   
Stand per begin boekjaar 0 0 
Dotatie via resultaatsbestemming 77.251 0 
Onttrekking via resultaatsbestemming -40.000 0 
 ____________ ___________ 
Stand per ultimo boekjaar 37.251 0 
   
Dit bestemmingsfonds is in 2018 gevormd omdat de VBOK fondsen werft voor het 
Tienermoederfonds. Van de bruto geworven middelen wordt hiervoor een percentage 
van 15% ingehouden als kosten eigen fondsenwerving. Het netto bedrag wordt 
overgemaakt naar het Tienermoederfonds. De onttrekking in 2018 betreft de 
overeengekomen bijdrage. Hiervan betreft € 6.000 ter dekking van de kosten en  
€ 34.000 komt ten goede van het Tienermoederfonds. 
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8.5.6.1 Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Er hebben zich na de balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan welke invloed 
hebben op de jaarrekening van 2018. 
 
8.5.6.2 Resultaatbestemming 
 
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 8.2. 
 
 31-12-2018 31-12-2017 
 € € 
LANGLOPENDE SCHULDEN   
 
8.5.7 Voorzieningen 

  

Voorziening loopbaanontwikkeling 4.538 7.450 
   
KORTLOPENDE SCHULDEN   
 
8.5.8.1 Crediteuren 

  

Crediteuren 47.063 111.960 
   
8.5.8.2 Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

  

Loonheffing 13.309 18.113 
Pensioenpremie 4.794 0 
Omzetbelasting 0 1.441 
 ___________ __________ 
Totaal 18.103 19.554 
   
8.5.8.3 Overige schulden   
Rekeningcourant Siriz 531.612 21.229 
Overige kortlopende schulden 58.349 24.061 
 ___________ __________ 
 589.961 45.290 
   
8.5.8.3.1 Overige kortlopende schulden   
Reservering accountantskosten 7.744 3.025 
Bankkosten 5.326 6.214 
Reservering vakantiedagen 9.447 10.112 
Te betalen bijdrage Tienermoederfonds 34.000 0 
Te betalen netto salarissen 512 2.368 
Overige kosten 1.320 2.341 
 ___________ __________ 
 58.349 24.061 
 
8.5.8.4 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
Bij het aantreden van de manager ledenadministratie, thans de directeur kenniscentrum, 
is in 2015 een leaseauto aangeschaft. De looptijd bedraagt vier jaar. De leasekosten 
bedragen ca. € 15.500 per jaar. 
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8.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
 Resultaat Begroting Resultaat 
 2018 2018 2017 
 € € € 
Baten    
8.6.1 Baten van particulieren    
Collecten 13.985 0 17.857 
Donaties en giften 488.402 563.512 365.932 
Contributies 929.755 1.064.389 1.020.290 
Nalatenschappen 45.357 0 17.808 
Lijfrenten 37.743 95.799 31.875 
 ________ _________ _________ 
 1.515.242 1.723.700 1.453.763 
    
Toelichting 
De begrote baten voor donaties en giften bevatten eveneens de giften van bedrijven 
en kerken. Als deze posten uit de realisatie worden meegenomen bedraagt de totale 
realisatie € 598.329. Dit betreft dus een overstijging van de begroting. De baten uit 
contributies en lijfrenten vielen daarentegen lager uit. De post nalatenschappen wordt 
niet begroot. 
 
 Resultaat Begroting Resultaat 
 2018 2018 2017 
 € € € 
Baten    
 
8.6.2 Baten van bedrijven 

   

Giften bedrijven 15.853 0 22.300 
 ________ _________ _________ 
 15.853 0 22.300 
    
Toelichting 
Deze baten zijn niet apart begroot daar zij moeilijk te sturen zijn. 
 
 Resultaat Begroting Resultaat 
 2018 2018 2017 
 € € € 
Baten    
 
8.6.3 Baten van andere organisaties 

   

Giften kerken 94.074 0 85.496 
Giften fondsen 0 96.500  0 
 ________ _________ _________ 
 94.074 96.500 85.496 
Toelichting 
De giften van kerken zijn niet apart begroot daar zij moeilijk te sturen zijn. Ten opzichte 
van vorig jaar is wel een overstijging gerealiseerd. De begrote fondsbijdragen zijn niet 
gerealiseerd. De bijbehorende uitgaven zijn zodoende ook niet gedaan. 
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 Resultaat Begroting Resultaat 
 2018 2018 2017 
 € € € 
Baten    
 
8.6.4 Baten als tegenprestatie voor de 
levering van producten en/of diensten 

   

Verkoop goederen 132 0 669 
Verkoop diensten 511 0 668 
 ________ _________ _________ 
 643 0 1.336 
    
8.6.5 Overige baten    
Verkoop overige -324 0 7.207 
 _________ _________ _________ 
 -324 0 7.207 
Toelichting 
De overige baten betreft de creditering op een verkoop van een advertentie voor in het 
VBOK-magazine in 2017. 
    
 Resultaat Begroting Resultaat 
 2018 2018 2017 
 € € € 
Lasten    
 
8.6.6 Kosten ondersteuning Siriz 

730.000 800.000 670.000 

 
8.6.7 Kosten ondersteuning 
Tienermoederfonds 

34.000 40.000 0 

 _________ _________ _________ 
 764.000 840.000 670.000 
    
In % van de totale baten 49,9% 48,7% 45,4% 
In % van de totale lasten 45,4% 48,1% 43,0% 
    
Toelichting 
De bijdrage aan Siriz valt € 75.000 lager uit dan begroot. De bijdrage wordt 
vastgesteld door het bestuur. 
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 Resultaat Begroting Resultaat 
 2018 2018 2017 
 € € € 
Lasten    
 
8.6.8 Kosten beïnvloeding 
maatschappij 

   

Publiciteit en communicatie 22.829  0 36.749 
Personeelskosten 57.571 33.920 100.928 
Overige kosten 0 0 105 
 _________ _________ __________ 
Directe kosten 80.400 33.920 137.782 
Uitvoeringskosten eigen organisatie 43.672 57.202 54.426 
 _________ _________ __________ 
 124.072 91.112 192.208 
    
In % van de totale baten 8,1% 5,3% 13,0% 
In % van de totale lasten 7,4% 5,2% 12,3% 
    
Toelichting 
De publiciteits- en communicatiekosten vallen lager uit dan begroot door minder 
mailingkosten. 
    
8.6.8.1 Publiciteit en 
communicatiekosten Beïnvloeding 
maatschappij 

   

Beurzen en evenementen 15.836 0 15.332 
Advertenties 750 0 0 
Website 2.874 0 10.072 
Overige kosten 3.369 0 11.345 
 _________ _________ __________ 
 22.829 0 36.749 
    
8.6.8.2 Personeelskosten Beïnvloeding 
maatschappij 

   

Salarissen 39.348 24.489 67.125 
Sociale lasten 8.621 3.789 12.778 
Pensioenkosten 4.725 2.637 6.578 
Overige personeelskosten 3.074 3.005 6.672 
Vrijwilligers 1.802 0 7.775 
 _________ _________ __________ 
 57.571 33.920 100.928 
    
8.6.8.3 Overige kosten Beïnvloeding 
maatschappij 

   

Overige kosten 0 0 105 
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 Resultaat Begroting Resultaat 
 2018 2018 2017 
 € € € 
8.6.9 Wervingskosten    
Publiciteits- en communicatiekosten 226.640 303.264 258.989 
Personeelskosten 186.889 194.223 36.907 
Overige kosten 46.560 32.460 34.019 
 _________ _________ __________ 
 460.089 529.947 329.914 
Directe kosten 0 15.269 16.727 
 _________ _________ __________ 
 460.089 545.216 346.642 
    
In % van de totale baten uit eigen 
fondswerving 

28,3% 30,0% 22,1% 

In % van de totale lasten 27,3% 31,2% 22,3% 
    
Toelichting 
De wervingskosten vallen lager uit dan begroot. Het percentage van 28,3% ligt echter 
boven de eis van het maximaal 25% van het CBF. Door langdurige ziekte zijn 
interimkosten gemaakt. Hier is strak beleid op gevoerd en in de begroting van 2019 is 
zichtbaar dat het percentage weer onder de 25% daalt. 
    
8.6.9.1 Publiciteits- en 
communicatiekosten Wervingskosten 

   

Beurzen en evenementen 220 0 0 
Advertenties 6.648 0 14.601 
Mailings 166.183 303.264 183.724 
Overige directe kosten 53.589 0 60.664 
 _________ _________ __________ 
 226.640 303.264 258.989 
    
8.6.9.2 Personeelskosten 
wervingskosten 

   

Salarissen 16.557 17.137 27.526 
Sociale lasten 2.385 2.653 4.457 
Pensioenkosten 1.141 1.826 2.479 
Overige personeelskosten 26.447 909 1.478 
Interimpersoneel 140.359 171.698 968 
 _________ _________ __________ 
 186.889 194.223 36.907 
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 Resultaat 
2018 

Begroting 
2018 

Resulaat 
2017 

 € € € 
8.6.9.3 Overige wervingskosten    
Kantoorkosten 344 1.440 0 
Advieskosten 11.767 30.800 0 
Administratiekosten 33.489 0 33.529 
Contributies en abonnementen 760 220 211 
Overige kosten 200 0 279 
 _________ _________ _________ 
 46.560 32.460 34.019 
    
8.6.10 Beheer en administratie    
Publiciteits- en communicatiekosten 16.927 0 421 
Personeelskosten 216.531 139.064 243.960 
Kantoorkosten 468 0 2.094 
Overige kosten -233 99.840 20.167 
Rentekosten 22.272 0 22.420 
 _________ _________ __________ 
    
Directe kosten 255.966 238.904 289.061 
Uitvoeringskosten eigen organisatie 78.192 31.449 59.419 
 _________ _________ __________ 
 334.157 270.353 348.481 
    
In % van de totale baten 20,6% 14,9% 22,2% 
In % van de totale lasten 19,9% 15,5% 22,4% 
    
Toelichting 
De personeelskosten vallen hoger uit dan begroot door de kosten voor de interim-
directeur vanwege ziektevervanging van de directeur. De rentekosten waren begroot 
als uitvoeringskosten, net als de realisatie vorig boekjaar. Deze worden echter vanaf 
2017 hier opgenomen. 
    
8.6.10.1 Publiciteits- en 
communicatiekosten Beheer en 
administratie 

   

Advertenties 2.098 0 0 
Website 6.230 0 0 
Overige kosten 8.600 0 421 
 _________ _________ __________ 
 16.927 0 421 
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 Resultaat Begroting Resultaat 
 2018 2018 2017 
 € € € 
8.6.10.2 Personeelskosten Beheer en 
administratie 

   

Salarissen 136.044 93.050 103.055 
Sociale lasten 18.417 13.149 16.017 
Pensioenkosten 13.321 11.090 11.226 
Overige personeelskosten 23.659 21.775 20.859 
Uitzendkrachten 1.345 0 0 
Interimpersoneel 23.746 0 92.803 
 _________ _________ __________ 
 216.531 139.064 243.960 
    
8.6.10.3 Kantoorkosten Beheer en 
administratie 

   

Kantoorkosten 468 0 2.094 
 _________ _________ __________ 
 468 0 2.094 
    
8.6.10.4 Overige kosten Beheer en 
administratie 

   

Interne kwaliteit en controle 2.670 17.340 17.504 
Advieskosten 0 82.500 0 
Contributies en abonnementen 842 0 464 
Overige kosten -3.745 0 2.199 
 _________ _________ __________ 
 -233 99.840 20.167 
    
Toelichting 
De kosten voor interne kwaliteit en controle bevatten tevens de vacatievergoedingen 
aan het bestuur. 
    
8.6.10.5 Overige kosten Beheer en 
administratie 

   

Rente- en bankkosten 22.272 0 22.420 
 _________ _________ __________ 
 22.272 0 22.420 
    
8.6.11 Uitvoeringskosten    
Publiciteit- en communicatiekosten 1.627 0 15.309 
Personeelskosten 56.199 5.520 43.442 
Huisvestingskosten 18.326 0 22.764 
Kantoorkosten 17.793 3.000 21.438 
Overige kosten 23.698 95.400 17.320 
Afschrijvingen en rente 4.221 0 10.300 
 _________ _________ __________ 
 121.864 103.920 130.573 
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 Resultaat Begroting Resultaat 
 2018 2018 2017 
 € € € 
8.6.11.1 Publiciteits- en 
communicatiekosten Uitvoering 

   

Advertenties 0 0 5.389 
Mailings 0 0 364 
Overige kosten 1.627 0 9.556 
 _________ _________ __________ 
 1.627 0 15.309 
    
8.6.11.2 Personeelkosten Uitvoering    
Overige personeelskosten 9.984 5.520 6.259 
Interimpersoneel 46.215 0 37.183 
 _________ _________ __________ 
 56.199 5.520 43.442 
    
8.6.11.3 Huisvestingskosten Uitvoering    
Huurkosten 11.182 0 12.510 
Verzekeringskosten 508 0 3.445 
Overige huisvestingskosten 6.636 0 6.809 
 _________ _________ __________ 
 18.326 0 22.764 
    
8.6.11.4 Kantoorkosten Uitvoering    
Kantoorkosten 12.757 0 13.232 
Automatiseringskosten 5.037 3.000 8.207 
 _________ _________ __________ 
 17.793 3.000 21.438 
    
8.6.11.5 Overige kosten Uitvoering    
Accountantskosten 8.833 5.400 8.470 
Juridische kosten 4.129 0 25 
Advieskosten 2.723 90.000 2.133 
Verzekeringen 756 0 0 
CBF-erkenning 4.140 0 4.080 
Administratiekosten 1.989 0 2.273 
Overige kosten 998 0 18 
Contributies en abonnementen 130 0 321 
 _________ _________ __________ 
 23.698 95.400 17.320 
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 Resultaat Begroting Resultaat 
 2018 2018 2017 
 € € € 
8.6.11.6 Afschrijving en rente 
Uitvoering 

   

Afschrijvingskosten 4.221 0 10.300 
 _________ _________ __________ 
 4.221 0 10.300 
    
8.6.11.7 Toerekening Uitvoeringskosten 
De uitvoeringskosten worden vanaf 2015 toegerekend op basis van het aantal fte’s dat 
op jaarbasis werkzaam is geweest voor de betreffende kostenplaatsen. Tot 2015 
werden de uitvoeringskosten volledig toegerekend aan Eigen fondswerving. 
  

Resultaat 
 

Begroting 
 

Resultaat 
 2018 2018 2017 
 fte’s fte’s fte’s 
    
Eigen fondswerving  0 0,67 0,67 
Beïnvloeding maatschappij 1,67 2,51 2,18 
Beheer en administratie 2,99 1,38 2,38 
 ________ ________ _________ 
 4,66 4,56 5,23 
    
De uitvoeringskosten zijn toegrekend aan de volgende activiteiten. 
    
 Resultaat Begroting Resultaat 
 2018 2018 2017 
 € € € 
    
Eigen fondswerving 0 15.269 16.727 
Beïnvloeding maatschappij 43.672 57.202 54.426 
Beheer en administratie 78.192 31.449 59.419 
 ________ ________ _________ 
 121.864 103.920 130.573 
    
8.6.12 Financiele baten en lasten    
Rentebaten 8 0 25 
 _________ _________ __________ 
 8 0 25 
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 Resultaat Begroting Resultaat 
 2018 2018 2017 
 € € € 
8.6.13 Totale personeelslasten    
Salarissen 191.949 134.676 197.706 
Sociale lasten 29.423 19.591 33.252 
Pensioenkosten 19.186 15.553 20.283 
Overige personeelskosten 63.164 31.209 35.267 
Uitzendkrachten 1.345 0 0 
Interimpersoneel 210.320 171.698 130.954 
Vrijwilligers 1.802 0 7.775 
 _________ _________ __________ 
 517.190 372.727 425.237 
    
8.6.13.1 Salarissen    
Brutoloon 172.946 250.743 187.620 
Uitkeringen ziekteverzuim en/of 
zwangerschap 

-17.696 0 028.325 

Loopbaanontwikkeling 4.755 0 3.768 
Keuzebudget 31.944 0 34.642 
 _________ _________ __________ 
 191.949 250.743 197.706 
    
8.6.13.2 Sociale lasten    
Premie WW 5.576 10.472 6.632 
Premie WAO 10.817 15.384 12.338 
Premie WHK 1.757 0 1.963 
Premie ZVW 11.273 14.381 12.319 
 _________ _________ __________ 
 29.423 40.237 33.252 
    
8.6.13.3 Pensioenkosten    
Premie OP 18.551 21.886 19.830 
Premie AP 636 470 453 
 _________ _________ __________ 
 19.186 22.356 20.283 
    
8.6.13.4 Overige personeelskosten    
Reiskosten 5.824 0 8.355 
Consumpties 697 0 514 
Opleidingskosten 9.598 0 3.307 
Telefoonkosten 0 0 195 
Vakliteratuur 348 0 301 
Leaseauto 12.685 0 13.690 
Verzuimverzekering 8.172 0 4.806 
Overige personeelskosten 25.840 3.736 4.100 
 _________ _________ _________ 
 63.164 3.736 35.267 
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 Resultaat Begroting Resultaat 
 2018 2018 2017 
 € € € 
8.6.13.5 Uitzendkrachten    
Uitzendkrachten 1.345 0 0 
 _________ _________ ________ 
 1.345 0 0 
    
8.6.13.6 Interimpersoneel    
Interimpersoneel 210.320 30.000 130.954 
 _________ _________ __________ 
 210.320 30.000 130.954 
    
8.6.13.7 Vrijwilligers    
Wervingskosten 0 0 4.011 
Vrijwilligersvergoeding 292 0 441 
Reiskosten 67 15.000 139 
Opleidingskosten 878 0 2.907 
Overige kosten vrijwilligers 566 12.500 276 
 _________ _________ __________ 
 1.802 27.500 7.775 

 
8.7 Vergoeding bestuur en bezoldiging directie 
 
Per 1 september 2014 is een vacatieregeling van kracht voor de bestuursleden van de 
VBOK. Er wordt een vacatievergoeding toegekend die correspondeert met het Besluit 
vergoedingen adviescolleges en commissies. In het desbetreffende Besluit worden 
geharmoniseerde bedragen gehanteerd die overeenkomen met 3% van het maximum 
van salarisschaal 18 van bijlage B van het  BBRA 1984. Hiermee is gegarandeerd dat het 
maximumbedrag automatisch wordt gewijzigd als de algemene salarisontwikkeling van 
het burgerlijk rijkspersoneel daartoe aanleiding geeft. 
 
8.7.1 Vergoedingen bestuur 
Over 2018 zijn de volgende vergoedingen door leden van het bestuur gedeclareerd 
(inclusief btw). 
 

• De heer H.L. (Huib) van der Kolk € 1.859 
• Mevrouw M.E. (Maaike) Harmsen €    768 
• Mevrouw F.E. (Francis) Hupkens-Wout €    512 

 
Daarnaast worden gemaakte kosten ten behoeve van VBOK vergoed indien deze 
gedeclareerd worden. Deze kosten zijn begrepen in de uitvoeringskosten, zoals genoemd 
in paragraaf 8.6.10.4. Aan de bestuursleden zijn geen leningen, voorschotten en 
garanties verstrekt. 
 
 
8.7.2 Bezoldiging directie 
Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de beloning van de 
directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het 
beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was op 15 april 2019. Bij de 
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bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt VBOK de 
Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties (zie 
www.goededoelennederland.nl). De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een 
maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij VBOK vond plaats 
door het bestuur. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 415 Punten met een 
maximaal jaarinkomen van EUR 116.785 (1 fte/12 mnd.). 
 
De voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomens van de 
directie bedroegen voor de heer B. Alderliesten (1 fte/4 mnd.): € 27.515 en voor de heer 
R.A. Zoutendijk (0,11 fte/8 mnd.): € 8.355. Deze beloningen bleven binnen de geldende 
maxima. 
Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen 
en de overige beloningen op termijn bleven (voor de heer B. Alderliesten en de heer R.A. 
Zoutendijk, met een bedrag van respectievelijk € 34.149 en € 10.690) binnen het in de 
regeling opgenomen maximum van € 189.000 per jaar. De belaste 
vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op 
termijn stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen. 
 
De BSD-score is als volgt opgebouwd: 
 
Bestedingen aan de doelstellingen:  90 punten 
Aantal medewerkers en vrijwilligers: 50 punten 
Diversiteit activiteiten: 115 punten 
Aansturing vanuit koepelorganisatie: 80 punten 
Aansturing van directie: 80 punten 
Totaal: 415 punten 
 
De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige 
beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het 
jaarinkomen. 
De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in paragraaf 8.9 toegelicht. 
 

http://www.goededoelennederland.nl/


8.8 Toelichting lastenverdeling 
 
 Ondersteuning Siriz Ondersteuning 

Tienermoeder-
fonds 

Beïnvloeding 
maatschappij 

Wervings-
kosten 

Beheer en 
admini-
stratie 

Uitvoerings-
kosten 

Totaal 2018 Begroot 2018 Totaal 2017 

Subsidie en bijdragen 730.000 34.000 0 0 0 0 764.000 840.000 670.000 

Eigen activiteiten/directe 
kosten 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Publiciteit en 
communicatie 

0 0 22.829 226.640 16.927 1.627 268.023 303.264 296.158 

Personeels- 
kosten 

0 0 57.571 186.889 216.531 56.199 517.190 367.207 381.795 

Huisvestings- 
kosten 

0 0 0 0 0 18.326 18.326 0 0 

Kantoor- 
en algemene 
kosten 

0 0 0 46.560 236 41.492 88.287 132.300 56.384 

Afschrijving 
en rente 

0 0 0 0 22.272 4.221 26.493 0 22.420 

Totaal 730.000 34.000 80.400 460.089 255.966 121.864 1.682.319 1.642.771 1.426.757 

Uitvoerings- 
kosten 

0 0 43.672 0 78.192 0 0 103.920 130.573 

Totaal 730.000 34.000 124.072 460.089 334.157 0 1.682.319 1.746.691 1.557.330 

 
          



8.9 Toelichting bezoldiging directie 
 
Naam  De heer B.  

(Arthur) Alderliesten 
De heer R.A. 

(Ronald) Zoutendijk 
Functie Directeur   
Dienstverband Aard: Onbepaald Onbepaald 
 Omvang: 36 uren per week 4 uren per week 
 Periode: 1-1-2018 –  

30-4-2018 
1-5-2018 –  
31-12-2018 

    
  € € 
Bezoldiging Brutosalaris 23.148 6.972 
 Opbouw keuzebudget 4.367 1.383 
 Totaal (jaar)inkomen 27.515 8.355 
    
 SV-lasten 3.324 1.379 
 Loopbaanbudget 406 122 
 Pensioenlasten 2.904 834 
    
 Totaal bezoldiging 34.149 10.690 
 Totaal bezoldiging 2017 98.777 0 
 
Voor een toelichting op het beleid van de uitgangspunten voor de bezoldiging van de 
directeur verwijzen we naar paragraaf 8.7.2 van dit jaarverslag. 
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8.10 Begroting 
 
 Begroting Realisatie Begroting 
 2019 2018 2018 
 € € € 
Baten    
Baten van particulieren 1.500.000 1.515.242 1.723.700 
Baten van bedrijven 15.000 15.853 0 
Baten van andere organisaties 85.000 94.074 96.500 
 _________ _________ _________ 
Som van de geworven baten 1.600.000 1.625.169 1.820.000 
    
Baten als tegenprestatie voor levering 
van goederen of diensten 

0 643 0 

Overige baten 6.000 -324 0 
 _________ _________ _________ 
Som van de baten 1.606.000 1.625.488 1.820.200 
    
Lasten    
Besteed aan de doelstellingen    
Kosten ondersteuning Siriz 850.000 730.000 800.000 
Kosten ondersteuning 
Tienermoederfonds 40.000 34.000 40.000 
Beïnvloeding maatschappij 0 124.072 91.122 
 _________ _________ _________ 
 890.000 888.072 931.122 
    
Wervingkosten 308.040 460.089 545.216 
Kosten beheer en administratie 406.434 334.157 270.353 
 _________ _________ _________ 
Som van de lasten 1.604.474 1.677.319 1.746.691 
    
Saldo financiële baten en lasten 0 8 0 
    
Resultaat 1.526 -56.823 73.509 
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Algemene gegevens 
 
Postadres 
Postbus 60, 2800 AB  Gouda 
 
Bezoekadres 
Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN  Gouda 
 
Contactgegevens 
Telefoon: 085 130 15 71  
info@vbok.nl 
www.vbok.nl 
 
Overige gegevens 
IBAN: NL36 INGB 0002 5857 80 
KvK: 405 30 980 
Btw: NL003108764.B01 
RSIN: 003108764 

mailto:info@vbok.nl
http://www.vbok.nl/
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