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In dit jaarverslag kijken we terug op de activiteiten 

van Stichting Novum en de projecten die zij financieel 

ondersteunde in 2008. Sinds haar oprichting onder-

steunt Stichting Novum bijzondere projecten die ten 

goede komen aan slechtziende en blinde mensen in 

binnen- en buitenland. 

Bij het beoordelen van de ondersteuningsaanvragen 

voor projecten en activiteiten in Nederland is een 

belangrijk criterium dat het project bijdraagt aan ver-

nieuwingen in de revalidatie, het onderwijs of de zorg, 

of daarop een aanvulling vormt. Voor de internatio-

nale projecten voert Stichting Novum een beleid dat 

gericht is op samenwerking en kennisuitwisseling. 

De financiering van zorginstellingen voor mensen 

met een zintuiglijke beperking in Nederland zal 

de komende jaren steeds meer onder druk komen 

te staan. Stichting Novum wil daarom het belang 

benadrukken van de charitatieve sector. Deze kan 

onderzoek, vernieuwingen en bijzondere activiteiten 

ondersteunen die niet voor overheidssubsidie in 

aanmerking komen, maar wel van belang zijn 

voor deze kwetsbare doelgroep. Om een paar

 voorbeelden te noemen:

•  Vroegtijdige onderkenning van cerebrale visuele 

problematiek (CVi) bij prematuur geboren kinderen 

kan zorgen dat men tijdig kan beginnen met een re-

validatietraject. Vaak worden eventuele afwijkingen 

nog te laat of helemaal niet gesignaleerd.

•  Onderzoek naar voelstrategieën kan slechtziende 

en blinde kinderen ondersteunen bij het ontwikke-

len van hun tastgevoel en ouders leren hoe zij hun 

kind daarbij kunnen stimuleren. 

In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording 

af over 2008. U vindt hier ook een toelichting op de 

criteria voor het toekennen van projectsubsidies en 

onze werkwijze. Tevens is een overzicht opgenomen 

van het aantal toegekende en afgewezen subsidie-

aanvragen. 

Zoals een vermogensfonds past, is er ook een 

passage gewijd aan het beleggingsbeleid en de op 

het vermogen behaalde rendementen in 2008. In het 

financiële deel van het jaarverslag is de jaarrekening 

opgenomen, voorzien van een goedkeurende 

verklaring van de accountant.

Wij willen onze waardering uitspreken voor alle 

nieuwe ideeën, initiatieven en de inzet van de 

mensen die dagelijks met de doelgroep werken. 

Dankzij hun inspanningen en gedrevenheid worden 

steeds weer nieuwe stappen gezet in de kennis-

ontwikkeling en vernieuwing op het gebied van 

onderwijs, zorg en revalidatie. 

Wij kijken voor komend jaar alweer uit naar de 

nieuwe initiatieven en projecten. 

Namens het bestuur van Stichting Novum,

Berend Wapstra

Huizen, 26 mei 2009

VOORWOORD 
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DE DOELSTELLING 

VAN STICHTING NOVUM

Het doel van de stichting is het zonder winstoog-

merk bevorderen van activiteiten, gericht op het 

welzijn van slechtziende en blinde, en meervoudig 

gehandicapte slechtziende en blinde, dan wel 

anderszins gehandicapte mensen in Nederland 

en daarbuiten.

DE RELATIE TUSSEN 

STICHTING NOVUM 

EN VISIO

Tussen Stichting Novum en Koninklijke Visio bestaat 

een nauwe samenwerkingsrelatie, gebaseerd op 

hun historische banden. Koninklijke Visio heeft veel 

kennis en contacten – zowel landelijk als inter-

nationaal – op het gebied van de ondersteuning, 

begeleiding en opleiding van mensen met een 

visuele beperking. 

Als partner van Stichting Novum biedt Koninklijke 

Visio ondersteuning aan mensen met een visuele 

beperking. Dat gebeurt waar nodig levenslang en in 

de breedte op alle terreinen: wonen, werken, leren 

en leven. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, 

werkt Koninklijke Visio voortdurend aan de ontwik-

keling van kennis en de vernieuwing van onderwijs, 

zorg en revalidatie. Dit gebeurt vaak in samenwer-

king met collega-instellingen, universiteiten en 

regionale en landelijke platforms die zich inzetten 

voor de doelgroep.

Stichting Novum ondersteunt projecten aan-

gedragen door Koninklijke Visio financieel, mits 

deze voldoen aan de gestelde criteria. 

BESTUURSVERSLAG

Het bestuur kwam in 2008 zesmaal in vergadering 

bijeen. Twee keer betrof het een extra bestuurverga-

dering over de ontwikkeling van het terrein aan de 

Amersfoortsestraatweg te Huizen. De vergaderin-

gen werden voorbereid door de voorzitter van het 

bestuur en de ambtelijk secretaris. 

Aan bijna alle vergaderingen nam ook de heer drs. 

M. de Bruine deel; hij is voorzitter Raad van Bestuur 

van Visio en adviseur van Stichting Novum. Ook de 

heer drs. Th. Vernooij RA (Manager Financiën en 

Beheer van Visio) – verantwoordelijk voor het opstel-

len van de begroting en de financiële rapportages 

van Stichting Novum – en mevrouw drs. S.L. Fijn 

van Draat (ambtelijk secretaris van Stichting Novum) 

waren aanwezig. Mevrouw Fijn van Draat maakte de 

bestuursverslagen. De bestuursleden hadden ook zit-

ting in verschillende commissies:

•   De financiële commissie kwam eenmaal per  

kwartaal bij elkaar. Op de agenda stonden de  

financiële kwartaalrapportages. Deze commis-

sie bewaakte ook de financiële positie van de 

stichting en adviseerde het bestuur over alle aan 

financiën gerelateerde onderwerpen. De financiële 

commissie bracht eens per kwartaal schriftelijk 

verslag uit aan het bestuur. 

•   De beleggingscommissie onderhield de  

contacten met de externe vermogensbeheerder 

en nam – binnen de door het bestuur aangegeven 

kaders – beslissingen over de samenstelling van  

de beleggingsportefeuille en gaf opdrachten  

aan de vermogensbeheerder. De beleggingscom-

missie kwam in 2008 vier keer bijeen. Ook de 

beleggingscommissie bracht eens per kwartaal 

schriftelijk verslag uit aan het bestuur. 
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•   De giftencommissie kwam in 2008 tweemaal  

bijeen en adviseerde het bestuur over de aan- 

vragen van de giften. De giftencommissie heeft  

in 2008 tweemaal schriftelijk verslag uitgebracht  

aan het bestuur. 

•   De juridische commissie was in 2008 een slapende 

commissie en is niet bijeengekomen. 

In de bestuursvergadering van mei 2008 zijn na de 

goedkeuring van de accountant de jaarrekening en 

het jaarverslag 2007 vastgesteld. In de bestuurs-

vergadering van oktober 2008 zijn de beleidsplannen 

voor 2009 goedgekeurd en de uitgangspunten 

van de begroting vastgesteld. In december 2008 is 

de begroting voor 2009 goedgekeurd en zijn de 

projectaanvragen na een advies van de giften-

commissie door het bestuur beoordeeld. 

In elke vergadering is aandacht geweest voor de 

managementrapportages die ieder kwartaal worden 

opgesteld. 

Het bestuur onderschrijft de uitgangspunten van 

goed bestuur en toezicht. In 2008 is daarom het 

beleggingsreglement geactualiseerd en is extra 

aandacht besteed aan de interne processen van 

besluitvorming, uitvoering en controle. Dit heeft 

onder andere geleid tot een verdere uitwerking 

van de procuratieprocedures voor de inkoop en 

de bestuursondersteuning. De mandaten van de 

verschillende commissies zijn bevestigd en schriftelijk 

vastgelegd. Voorts is de secretariële, administratieve 

en ambtelijke ondersteuning die Koninklijke Visio 

verleent vastgelegd in overeenkomsten van 

opdracht- en dienstverleningsovereenkomsten. 

De ontwikkeling en het beheer van het terrein aan 

de  Amersfoortsestraatweg vereiste zoveel bestuur-

lijke aandacht dat er twee extra bestuursvergade-

ringen zijn ingelast. Daar de materie complex was, 

heeft het bestuur ondersteuning gevraagd van 

externe adviseurs. Zie daarvoor ook de financiële 

rapportage. 

Tot slot heeft het bestuur in 2008 zijn eigen 

functioneren, de bestuurssamenstelling en het 

rooster van aftreden besproken. Er is voorgesteld 

om de statuten van Stichting Novum en de samen-

werkingsovereenkomst met Koninklijke Visio te 

actualiseren. En er is een begin gemaakt met het 

samenvoegen van de afspraken, regels en codes 

binnen de stichting tot één huishoudelijk reglement. 

Het bestuur van Stichting Novum wil in de komende 

jaren in lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen 

de stichting verder professionaliseren en er daar-

naast voor blijven zorgen dat de aanvragers van 

projecten die wezenlijk bijdragen aan het welzijn van 

de doelgroep ook in de toekomst kunnen blijven 

rekenen op de steun van Stichting Novum. 

GIFTENBELEID 

EN RESULTATEN

Stichting Novum stelt jaarlijks een bedrag ter hoogte 

van 4% van het genormaliseerde vermogen ter 

beschikking voor het subsidiëren van projecten. 

CRITERIA
Alle projecten die Stichting Novum ondersteunt, 

moeten bijdragen aan de versterking van de positie 

van de doelgroep. Bovendien moet de balans tussen 

inspanning, input, inzet van middelen en (verwachte) 

uitkomsten en opbrengsten gunstig zijn. 
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In Nederland ondersteunt Stichting Novum projecten 

die niet voor reguliere overheidsfinanciering in aan-

merking komen. Dat zijn bijvoorbeeld nieuwe en/of 

aanvullende vormen van dienstverlening, methodie-

ken en (toegepast) wetenschappelijk onderzoek. 

De internationale projecten dienen aan te sluiten 

op lokale ontwikkelingen en moeten leiden tot een 

versterking van bestaande structuren en initiatieven. 

De internationale projecten richten zich op duurzame 

capaciteitsversterking. Dat wil zeggen dat ze aanvul-

lend moeten zijn en nooit lokale initiatieven mogen 

verdringen. Bovendien moeten ze onderscheidend 

en eindig zijn.

Tussen Stichting Novum en Koninklijke Visio bestaat 

een nauwe samenwerkingsrelatie. Koninklijke Visio 

fungeert voor Stichting Novum als uitvoeringsorgani-

satie. Dit betekent dat Stichting Novum voornamelijk 

projecten ondersteunt die Koninklijke Visio aandraagt, 

mits deze voldoen aan de gestelde criteria. Alle 

projectaanvragen die niet van Koninklijke Visio afkom-

stig zijn, worden met Koninklijke Visio besproken. 

Zo ondersteunt Stichting Novum financieel 

wetenschappelijk onderzoek dat vaak door Visio-

medewerkers is geïnitieerd en in samenwerking met 

verschillende universiteiten wordt uitgevoerd. Zij 

ondersteunt projecten die een aanvulling vormen op 

de dienstverlening van Koninklijke Visio en (nog) niet 

in aanmerking komen voor reguliere financiering. 

Stichting Novum ondersteunt internationale projec-

ten, vaak gecoördineerd door Visio International en 

bijzondere evenementen van Koninklijke Visio, zoals 

de viering van het tweehonderdjarig bestaan mits 

deze resulteren in een versterking van de positie van 

de doelgroep. Stichting Novum ondersteunt geen 

projecten die al (bijna) gerealiseerd zijn, aanvragen 

die voortvloeien uit het wegvallen van overheids-

subsidiëring of aanvragen van individuen.

AANVRAAGPROCEDURE EN WERKWIJZE
Het bestuur van Stichting Novum hecht eraan dat 

de gelden die de stichting aan projecten toekent 

zo efficiënt en effectief mogelijk worden besteed. 

Daarom moet de aanvrager op het aanvraag-formu-

lier helder formuleren wat het project inhoudt, wat 

hij/zij denkt met het project te bereiken en hoe het 

project bijdraagt aan de verbetering van de positie 

van de doelgroep. Behalve het aanvraagformulier 

dient de aanvrager een gedetailleerde project-

beschrijving en begroting mee te sturen. Stichting 

Novum gaat na bij welke instanties de aanvraag 

nog meer is ingediend. Het aanvraagformulier zelf 

is voorzien van een toelichting met uitleg over de 

aanvraagprocedure. 

Jaarlijks – in december – beoordeelt het bestuur 

de aanvragen, mits voorzien van een advies van de 

giftencommissie. 

De aanvrager moet ten minste eenmaal per jaar 

rapporteren over de projectresultaten. De resultaten 

van de ondersteunde projecten zijn terug te vinden 

in het jaarbericht. 

OVERZICHT ONDERSTEUNDE 
PROJECTEN 2008
In 2008 was volgens de begroting een bedrag van 

1,5 miljoen beschikbaar voor de doelstellingen. 

Uiteindelijk is 2,1 miljoen besteed aan de doel-

stellingen. De bestedingen zijn hoger dan de 

begroting aangezien de jaarrekening 2008 dit jaar 

voor de eerste keer is opgesteld overeenkomstig 

de aangepaste richtlijn 650 van de Raad van de 

Jaarverslaggeving. 

Ook uitgaven die in het volgend boekjaar vallen 

dienen voortaan op het moment van goedkeuring in 

de resultatenrekening opgenomen te worden.
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OVERZICHT DONATIEVERZOEKEN 2009
In 2008 ontving Stichting Novum voor het begro-

tingsjaar 2009 achttien aanvragen. Elf daarvan 

zijn goedgekeurd, vier zijn afgewezen en voor 

drie aanvragen is nog aanvullende informatie opge-

vraagd. Zes van de goedgekeurde projecten waren 

Nederlandse projecten en vijf betroffen internatio-

nale projecten. 

 

BELEGGINGSBELEID 

EN RESULTATEN

De turbulentie op de financiële markten heeft ieder-

een geraakt. Stichting Novum sluit haar boekjaar af 

met een negatief beleggingsresultaat. De stichting 

heeft echter besloten dat deze negatieve resultaten 

niet van invloed mogen zijn op het al dan niet 

honoreren van projectaanvragen. 

Stichting Novum voert al jaren een beleggingsbeleid 

dat gericht is op het veiligstellen van de financiële 

ondersteuning voor projecten en niet op het behalen 

van een maximaal rendement. Zo kan de doelgroep 

blijven rekenen op financiële ondersteuning, los van 

de fluctuaties op de kapitaalmarkt. 

De beleggingscommissie beslist over de beleg-

gingen binnen de door het bestuur geformuleerde 

kaders. De commissie legt verantwoording af aan het 

bestuur. Bij haar werkzaamheden krijgt de commis-

Overzicht van de verdeling van de projecten

 in 2008*   in 2007  

Nederlandse projecten         

Onderzoek en innovatie €       743.553  30% €      187.316  5%

Structureel flankerend beleid €       503.128  21% €      317.410  9%

Incidentele projecten €       360.954  15% €   2.574.723  76%

         

Internationale projecten        

Projecten Visio International €       806.621  33% €       302.484  9%

         

Overige projecten €         25.000  1% €         25.000  1%

Totaal  €   2.439.256    €   3.406.933 

* In 2008 zijn de projecten vanuit de begroting 2008 en de in 2008 toegezegde projecten voor 2009 opgenomen. 

Overzicht van de (lopende) aanvragen, 
toekenningen, afwijzingen

  2009 2008

Aanvragen 18  21

Toekenningen 11  16

Afwijzingen 4  5

Nog in behandeling 3  
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sie ondersteuning van de in Amsterdam gevestigde 

vermogensbeheerder Optimix. Die adviseert de 

beleggingscommissie en voert de door de beleg-

gingscommissie gegeven opdrachten uit. 

DE BELEGGINGEN
De beleggingen zijn verdeeld over twee portefeuilles:

•   de rendementsportefeuille, waarmee rendement 

behaald moet worden om toekomstige uitgaven 

veilig te kunnen stellen; 

•   de zekerheidsportefeuille waarin middelen zijn 

afgezonderd om in de komende tien jaar uitgaven 

te kunnen doen.

De zekerheidsportefeuille bevat liquiditeiten en 

vastrentende waarde.

De totale effectenportefeuille was ultimo 2008  

als volgt samengesteld:

•  16% aandelen;

•  84% obligaties.

Het totale rendement over 2008 is – 8,4% (strategi-

sche benchmark – 14,9%). Het bestuur van Stichting 

Novum heeft een rendementseis van 6%. Bij een 

langetermijnrendement van 6% op de rendements-

portefeuille kunnen de toekomstige uitgaven worden 

gegarandeerd en blijft het vermogen op peil, 

gecorrigeerd voor de verwachte inflatie. 

Als de financiële markten zich over een langere 

periode niet herstellen, moet Stichting Novum haar 

beleid ten aanzien van giften waarschijnlijk bijstellen.

DUURZAAM BELEGGEN
Sinds een groot aantal jaren is het bestuur van 

Stichting Novum van mening dat de middelen die 

haar zijn toevertrouwd zo moeten worden belegd 

dat ze niet alleen een optimaal rendement opleve-

ren, maar ook bijdragen aan een duurzame wereld. 

Daarom heeft het bestuur van Stichting Novum 

besloten:

•   beleggingen in ondernemingen die betrokken 

zijn bij activiteiten of gedragingen in de categorie 

uitsluitingscriteria (zie kader) uit de portefeuille  

te weren;

•   in de sectoren waarop de ‘best-in-class’-benade-

ring (zie kader) van toepassing is, te kiezen voor 

bedrijven die zich op het gebied van de  

duurzaamheid positief onderscheiden;

•   bij voorkeur te beleggen in ondernemingen met 

een open houding tegenover hun stakeholders, 

en die een progressief arbeidsvoorwaarden- en 

arbeidsomstandighedenbeleid en een vooruit- 

strevend milieubeleid voeren. 

Uitsluitingscriteria:

  Er wordt niet belegd in bedrijven die  

betrokken zijn bij:

•  schendingen van de mensenrechten

•  kinderarbeid

•   schendingen van sociale wetten  

en codes

•  discriminatie

•  corruptie

•   dierproeven voor niet-medische  

doeleinden

•  wapens

•  pornografie

•  kansspelen

•   alcohol (bedrijven betrokken bij  

productie en/of verkoop dienen  

bij voorkeur te worden vermeden)
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Het bestuur van Stichting Novum heeft het hiervoor 

genoemde beleid als volgt nader uitgewerkt.

Vermogensbeheerder Optimix toetst voortaan of de 

in de portefeuille aanwezige aandelen voldoen aan 

het duurzaamheidscriterium. Daartoe maakt Optimix 

gebruik van de vrij toegankelijke ‘Dow Jones Sustain-

ability Index’, die elk kwartaal wordt geactualiseerd. 

Optimix zal in ieder kwartaalverslag aangeven welke 

aandelen van de portefeuille deel uitmaken van de 

genoemde index.

Daarnaast toetst Optimix de beleggingen aan twee

duurzaamheidslijsten (SNS & Triodos) met de door 

hen ‘goedgekeurde’ aandelen.

BATEN UIT EIGEN FONDSWERVING 
IN HET AFGELOPEN JAAR
De baten uit eigen fondswerving bestaan uit legaten 

en giften. In het boekjaar 2008 werd € 201.000 

verantwoord als baten. In 2008 is Stichting Novum 

overgegaan om het jaarverslag op te stellen conform 

richtlijn 650 van de Raad van de Jaarverslaggeving. 

Dit heeft een effect op de baten uit fondswerving 

gehad van € 140.000. Stichting Novum heeft de 

status Algemeen Nut Beogende Instelling.

FINANCIEEL 

JAARVERSLAG

De jaarrekening 2008 is opgesteld overeenkomstig 

de aangepaste richtlijn 650 van de Raad van de 

Jaarverslaggeving. Dit is het eerste jaar dat deze 

nieuwe RJ 650 is toegepast en hierdoor is sprake 

van een stelselwijziging. 

Deze stelselwijziging heeft een negatief effect op het 

resultaat en het vermogen (reserves en fondsen) van 

EUR 855.000, wat als volgt is onder te verdelen:

•   meer inkomsten uit baten uit eigen fondswerving, 

€ 140.000;

•   meer besteed aan doelstellingen, € 995.000.

Daarnaast zijn de modellen voor de balans en de 

staat van baten en lasten aangepast. 

Het resultaat voor het boekjaar 2008 is uitgekomen 

op € 5 miljoen negatief. Enerzijds wordt dit ver-

oorzaakt door het verslechte beursklimaat in 2008, 

wat resulteerde in negatieve baten van 2,1 miljoen. 

Anderzijds zijn de bestedingen aan doelstellingen 

hoger dan de begroting, vooral door de toepassing 

van RJ 650. In 2008 is 2,1 miljoen besteed aan de 

doelstellingen.

BESTUUR VAN 

STICHTING NOVUM

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
In de statuten van Stichting Novum (Artikel 4, lid 1) 

is bepaald dat het bestuur bestaat uit vijf leden. 

Twee leden worden benoemd op voordracht van 

Koninklijke Visio. Het dagelijks bestuur van de stich-

ting wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris 

‘Best-in-class’-benadering

In de volgende sectoren wordt alleen  

belegd in bedrijven die goed scoren op  

het criterium duurzaamheid:

•  olie en gas

•  energie

•  mijnbouw

•  chemie

•  farmacie

•  luchtvaart

•  auto-industrie

•  transport
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en de penningmeester, door het bestuur uit zijn 

midden aan te wijzen. De personele samenstelling 

van het bestuur is in 2008 niet gewijzigd.

Het bestuur streeft naar een zo evenwichtig moge-

lijke samenstelling en stelt daarom voorwaarden aan 

de deskundigheid van bestuursleden passend bij de 

doelstellingen en het beleid van Stichting Novum. 

Per 31 december 2008 was het bestuur als volgt 

samengesteld: 

•   de heer drs. B. Wapstra, voorzitter;

•   mevrouw drs. W.J.J.M. van Eupen, secretaris;

•   de heer mr. A.K.F.M. Bronzwaer, penningmeester;

•   mevrouw drs. P.M.E. van Dam;

•   mevrouw mr. A.W. Hoogteijling CPL.

ROOSTER VAN AFTREDEN
Van drie bestuursleden (de dames Van Dam, Van 

Eupen en Hoogteijling) liep de eerste zittingstermijn 

af per 31 maart 2008. Unaniem heeft het bestuur 

besloten tot herbenoeming. Met het oog op de 

continuïteit zijn zij herbenoemd voor verschillende 

periodes:

•   mr. A.W. Hoogteijling:  

herbenoeming tot en met 31 maart 2011

•   drs. W.J.J.M. van Eupen: 

herbenoeming tot en met 31 maart 2012

•   drs. P.M.E. van Dam: 

herbenoeming tot en met 31 maart 2013

NEVENFUNCTIES
De heer mr. A.K.F.M. Bronzwaer

Hoofdfunctie: gepensioneerd

Nevenfuncties: 

•   penningmeester en lid van het dagelijks bestuur 

van de Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek;

•   lid van de Raad van Toezicht van het Vlaams  

Cultureel Kwartier te Nijmegen;

•   bestuurslid van de Stichting Marianne van der 

Heijden/Bruno Borchert (kunstcollectie);

•   adviseur van het Stedelijk Comité 4 & 5 mei  

(organisatie van de jaarlijkse dodenherdenking/ 

bevrijdingsdagviering);

•   bestuurslid van de plaatselijke afdeling van  

Het Vlaams/Nederlands Genootschap De Orde 

van den Prince.

Mevrouw drs. P.M.E. van Dam

Hoofdfunctie: lid van de Raad van Bestuur Arkin

Nevenfuncties:

•   lid bestuur van de Stichting Verslavingsreclassering 

GGZ;

•   lid van de Raad van Toezicht van de Stichting 

Eckmunde.

Mevrouw drs. W.J.J.M. van Eupen

Hoofdfunctie: RNTC – General Manager /Radio 

Nederland Wereldomroep – Hoofd Strategie 

Nevenfuncties: 

•   Platform International Education (PIE) – bestuurslid  

(voorzitter);

•   MDF Training & Consultancy – lid van de Board  

of Advisors.  

Mevrouw mr. A.W. Hoogteijling

Hoofdfunctie: Pensioenjurist (CPL)

Nevenfuncties: 

•   ingeschreven in het Register voor Bestuursleden 

van Pensioenfondsen;

•   penningmeester van de Vereniging van  

Pensioenjuristen;

•   lid van de bestuursraad beroepsorganisatie  

Banken en Verzekeringen;

•   algemeen directeur Andrea W. Hoogteijling  

Advies & Beheer.
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De heer drs. B. Wapstra

Hoofdfunctie: gepensioneerd

Nevenfuncties: 

•   bestuurslid van de stichting Vie d’Or;

•   voorzitter van het bestuur van de stichting  

Stem van Afrika;

•   lid van het bestuur van de stichting Lokaal Verhaal;

•   penningmeester van het bestuur van Probusclub 

Amsterdam 2;

•   lid van een aantal bestuurscommissies binnen  

de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes;

•   vennoot van de vof Berkouwer&Wapstra;

•   bestuurslid van het bedrijfstakpensioenfonds  

voor Voetbaloefenmeesters;

•   administrateur van het Wapstra-Hulshoff Fonds;

•   bestuurslid van de stichting Nedwerk; 

•   secretaris van het bestuur van de stichting Steun-

fonds Christelijk Speciaal Onderwijs in ‘t Gooi.

SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIES
De beleggingscommissie werd in 2008 gevormd door:

•  de heer drs. B. Wapstra, voorzitter;

•  de heer mr. A.K.F.M. Bronzwaer, penningmeester;

•   mevrouw mr. A.W. Hoogteijling CPL, lid van  

het bestuur.

De giftencommissie werd in 2008 gevormd door:

•  mevrouw drs. P.M.E. van Dam, lid van het bestuur;

•  mevrouw drs. W.J.J.M. van Eupen, secretaris;

•   de heer drs. M. de Bruine, voorzitter van de Raad 

van Bestuur van Visio en adviseur van Stichting 

Novum.

De financiële commissie werd in 2008 gevormd door:

•  de heer drs. B. Wapstra, voorzitter;

•  de heer mr. A.K.F.M. Bronzwaer, penningmeester;

•   mevrouw mr. A.W. Hoogteijling CPL, lid van het 

bestuur;

•   de heer drs. T. Vernooij, manager financiën en 

beheer van Visio en adviseur.

BESTUURLIJKE 

ONDERSTEUNING

Het bestuur van Stichting Novum stuurt op hoofd-

lijnen en wordt wat betreft de dagelijkse werkzaam-

heden ondersteund door medewerkers van 

Koninklijke Visio. 

Het ambtelijk secretariaat wordt gevoerd door 

mevrouw drs. S.L. Fijn van Draat. De financiële 

administratie en administratieve organisatie en 

controle zijn in handen van de heer drs. T. Vernooij, 

manager financiën en beheer van Koninklijke Visio. 

Voor de ondersteuning zijn tussen Koninklijke Visio 

en Stichting Novum overeenkomsten van opdracht 

en dienstverleningsovereenkomsten opgesteld. 
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Jaarrekening
2008
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BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING)

ACTIVA 31-12-2008 31-12-2007

 € € 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 7.739.009  7.849.389 

  

NALATENSCHAPPEN MET   3   3 

VRUCHTGEBRUIK BIJ DERDEN   

BELEGGINGEN  58.505.326  66.189.084 

   

VORDERINGEN OP DE KORTE TERMIJN  1.841.498  1.116.646 

  
LIQUIDE MIDDELEN   3.981.152   2.228.775 

   

TOTAAL ACTIVA  72.066.988   77.383.897 
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BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING)

PASSIVA 31-12-2008 31-12-2007

 € € 

RESERVES

Continuïteitsreseve  653.851  - 

Bestemmingsreserves  24.453.717   - 

Reserve herwaardering  4.207.778   4.207.778 

Reserve niet gerealiseerde 

koersverschillen beleggingen  -  2.389.275 

   

Overige reserves  34.435.646  62.441.083 

   

  63.750.992   69.038.136 

   

Fondsen op naam  1.645.465   1.645.465 

   

Deposito Visio, LSSB   -  1.500.000 

Deposito Visio, LSSB inzake onderwijs  600.000  600.000 

   

SCHULDEN OP DE KORTE TERMIJN  6.070.531   4.600.296 

   

TOTAAL PASSIVA  72.066.988   77.383.897 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

 2008 2008 2007

 € € 

BATEN   

Baten uit eigen fondsenwerving   200.711  100.500   19.210 

Baten uit beleggingen  (2.337.311)  2.850.250   2.741.116 

   

Totaal  (2.136.600)  2.950.750   2.760.326 

   

LASTEN   

Besteed aan doelstellingen:    

Structureel flankerend beleid VISIO  503.128   243.559   317.410 

Innovatie en onderzoek  743.553   406.672   187.316 

Incidentele projecten  360.954   333.745   2.574.723 

VISIO International  806.621   505.917   302.484 

Overige projecten  25.000   25.000   25.000 

 

Totaal  2.439.256   1.514.893   3.406.933 

    

Kosten van beleggingen   446.315   338.000    357.197

Kosten van beheer en administratie 234.095      260.800      534.103 

Bezoldiging van bestuurders  30.878     28.000      29.500 

Exploitatieresultaat  (5.287.144)    809.057    (1.567.407)

   

RESULTAAT  (5.287.144)    809.057    (1.567.407) 

Bestemming resultaat     

Reserve niet gerealiseerd 

koersverschil beleggingen (2.389.275)   300.000    48.729 

Overige reserves  (2.897.869)   509.057    (1.616.135)

   

  (5.287.144)   809.057    (1.567.406)
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 2008 2007

 in 1.000 € in 1.000 € 

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Resultaat  -  5.287   - 1.616 

Aanpassingen voor: 

 - afschrijvingen 110   106  

   

  110   106 

     

Veranderingen in vlottende middelen:     

 - vorderingen -  725  1.059  

 - kortlopende schulden (exclusief schulden      

   aan kredietinstellingen) - 30  1.159  

  - 755    2.218 

     

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  - 5.932   708 

     

 KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN    

Investeringen in materiële vaste activa  -    1.328  

Desinvesteringen materiële vaste activa  -    - 1.278 

Mutatie in effecten  - 7.684  5.130  

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten   - 7.684   5.180 

 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten   -    - 

     

TOTALE KASSTROOM   1.752    - 4.472

   

Liquide middelen per  1 januari   2.229    6.701 

Totale kasstroom  1.752    - 4.472

LIQUIDE MIDDELEN      

PER 31 DECEMBER  3.981    2.229 

  

KASSTROOMOVERZICHT
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ALGEMEEN 
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 

Fondsenwervende Instellingen (herzien 2007).

VERSLAGGEVINGSPERIODE
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een 

verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen 

met het kalenderjaar.

STELSELWIJZIGING
De jaarrekening 2008 is opgesteld overeenkomstig de 

aangepaste RJ 650. Dit is het eerste jaar dat deze nieuwe 

richtlijn is toegepast. Deze stelselwijziging heeft een 

negatief effect op het resultaat en het vermogen (reser-

ves en fondsen) van € 1.146.332. De wijziging betreft 

het opnemen van kosten voor projecten op basis van 

toezegging in plaats van realisatie en het opnemen van 

opbrengsten van nalatenschappen op basis van betrouw-

bare inschatting in plaats van ontvangst. De wijzigingen 

betreffen vooral aangepaste modellen voor de balans en 

de staat van baten en lasten.

Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de cijfers over het

voorgaand boekjaar aangepast.

De grondslagen die worden toegepast voor de waarde-

ring van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn 

gebaseerd op historische kosten, voor zover niet anders 

vermeld. Tenzij anders is vermeld, zijn de posten van de 

jaarrekening tegen de nominale waarde opgenomen. De 

opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de peri-

ode waarop zij betrekking hebben, met uitzondering van 

de opbrengsten en kosten inzake buitenlandse dividend-

belasting. Gezien het onzekere karakter van deze post, 

wordt deze op basis van het kasstelsel verantwoord.

De opbrengsten uit hoofde van nalatenschappen zijn ver-

antwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar 

kan worden vastgesteld. 

Verplichtingen uit hoofde van de doelstellingen zijn 

geheel ten laste gebracht van het boekjaar waarin het 

besluit tot toekenning aan de projectaanvrager is 

medegedeeld.

MATERIËLE ACTIVA
De waardering is geschied tegen aanschaffings- respec-

tievelijk oorspronkelijke inbrengwaarden, onder aftrek 

van daarop toegepaste afschrijvingen, met uitzondering 

van het terrein aan de Amersfoortsestraatweg 180 te 

Huizen. Dit terrein is gewaardeerd op basis van de 

actuele waarde per 31 december 1986, waarin het 

waardeverminderend aspect uit hoofde van de beperkte 

bestemming is verdisconteerd.

Er wordt op gebouwen en woningen lineair afgeschreven 

op basis van een geschatte levensduur van veertig jaar. 

Op de verbouwing van de directeursvilla wordt lineair 

afgeschreven op basis van de periode van het huur-

contract, in casu vijf jaar. Op het terrein wordt niet

afgeschreven. 

Ter toelichting op de gevolgde methode van waardering 

van het onroerend goed op basis van aanschaffings-

kosten, zij aangetekend dat de subsidiërende respectie-

velijk regelende instanties voor de twee sectoren, 

onderwijs en volksgezondheid, zich baseren op de 

stichtingskosten van de gebouwen. Op die grond en 

mede gezien het ‘bedrijfsgebonden’ karakter van de 

gebouwen en bedrijfswoningen, is gekozen voor het 

systeem van waardering op basis van historische kosten, 

met uitzondering van het terrein te Huizen.

EFFECTEN
Het effectenbezit wordt gewaardeerd tegen de beurskoers 

per 31 december of indien geen beurskoers beschikbaar 

is, een door derden opgegeven koers. Voor waardering 

tegen de beurskoers is de collectieve methode toegepast.

Tot 1 januari 2002 werden de niet gerealiseerde koers-

verschillen ten laste of ten gunste van ‘Reserve niet 

gerealiseerd koersverschil effecten’ gebracht. Aangezien 

het gebruikelijk is de niet gerealiseerde koersverschillen 

te verantwoorden via de resultatenrekening, is 

overgegaan op deze verantwoordingswijze.

KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 

indirecte methode.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN



1. ACTIEF 
De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

MATERIËLE ACTIVA 31-12-2008 31-12-2007

 € € 

Terreinen 4.335.429   4.335.429 

Terreinvoorzieningen  405.000  427.500 

Gebouwen van de locatie in Huizen  2.998.580   3.086.460 

  

 7.739.009   7.849.389 

   

 Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt:  

Boekwaarde per 1 januari 2008  7.849.389   

Bij: investeringen 2008  -   

Af: afschrijvingen 2008 110.380   

Af:  desinvesteringen in het boekjaar (tegen de boekwaarde) -  

Boekwaarde per 31 december 2008 7.739.009   

Een sluitend overzicht over het verloop van de materiële activa is opgenomen in bijlage IX-1.  

 

NALATENSCHAPPEN 31-12-2008 31-12-2007

MET VRUCHTGEBRUIK BIJ DERDEN € € 

Erflater  Vruchtgebruiker 

L. van Sterkenburg M. van Raamsdonk-Schevichaven   

 Hotelvakschool, Den Haag 1) 1   1 

D. van Willigenburg G. van Willigenburg- Van der Heide 2) 1   1 

J.M. Cok M.J. Cok 3) 1   1 

   

  3   3
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TOELICHTING OP DE BALANS

1) Het vruchtgebruik door de Hotelvakschool eindigt in het jaar 2013. 

2) De vruchtgebruiker heeft volledige interingsbevoegdheid.  

3) De vruchtgebruiker heeft geen interingsbevoegdheid.

De nalatenschappen met vruchtgebruik worden gewaardeerd tegen € 1 per nalatenschap. 

Na het overlijden van de vruchtgebruik(st)er, worden de vrijkomende bedragen aan de overige  

reserves toegevoegd.
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BELEGGINGEN 31-12-2008 31-12-2007

 € € 

Waarde per 1 januari  66.189.084   61.010.130 

Bij: aankopen/inschrijvingen 30.790.506  23.619.482 

  96.979.590   84.629.612 

Af: verkopen en lossingen tegen aankoopwaarde 34.749.883   18.489.257 

Subtotaal 62.229.707   66.140.355 

Mutaties niet gerealiseerde koersverschillen  (3.724.381)  48.729 

boekjaar beleggingen   

Waarde per 31 december 58.505.326   66.189.084 

   

 Het niet gerealiseerde koersverschil boekjaar is als volgt in het eigen vermogen verwerkt:  

Reserve niet gerealiseerd koersverschil beleggingen (2.389.275)  48.729 

Overige reserves  (1.335.106)  - 

 (3.724.381)  48.729 

Een sluitend overzicht van het verloop van de materiële activa is opgenomen in bijlage IX-1.  

  

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN 31-12-2008 31-12-2007

 € € 

Interest obligaties 555.653   728.759 

Interest banken 9.686   7.912 

Dividendbelasting 35.626   18.611 

Lening Koninklijke Visio, LSSB 1.000.000   - 

Willem Holtrop Stichting 99.826   291.804 

Erfstellingen en legaten 140.636   - 

Debiteuren -   8.680 

Overige vorderingen  71  60.880 

   

  1.841.498   1.116.646 

  

In de overige vorderingen zijn geen bedragen begrepen met een looptijd langer dan één jaar.  

   

LIQUIDE MIDDELEN 31-12-2008 31-12-2007

 € € 

Bank MeesPierson 3.958.567   2.206.329 

Van Lanschotbank 22.585   22.446 

   

  3.981.152   2.228.775 

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.   
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2. PASSIEF
Het verloop van de reserves was in het verslagjaar als volgt: 

CONTINUÎTEITSRESERVE 31-12-2008 31-12-2007

 € € 

Stand per 1 januari -   

Van overige reserves 653.851   - 

 

 653.851   - 

 De continuïteitsreserve is bedoeld als buffer bij tegenvallende inkomsten of onverwachte uit-

gaven. Zo kan Stichting Novum ook bij financiële tegenslagen de activiteiten voortzetten. De 

omvang van de continuïteitsreserve is bepaald op maximaal 25% van de totale jaaruitgaven.  

Als jaaruitgave wordt het driejaars-gemiddelde genomen van de werkelijke uitgaven in het 

voorgaand boekjaar, het lopend boekjaar en de geraamde jaaruitgave volgens de begroting 

voor het komende boekjaar.   

  

BESTEMMINGSRESERVES   

Conform  RJ 650.317 vormen onderstaande bestemmingsreserves geen verplichting.  

  

RESERVE FINANCIERING ACTIVA 31-12-2008 31-12-2007

 € € 

Stand per 1 januari -   - 

Van overige reserves 7.739.009   - 

   

  7.739.009   - 

  

Dit deel van het vermogen is vastgelegd in materiële vaste activa in het kader van de doelstel-

ling of in het gebruik voor de bedrijfsvoering.  De reserve muteert met aanschaf, afschrijving en 

herwaardering van de vastgelegde middelen.

  

RESERVE INKOMENSDEPOT 31-12-2008 31-12-2007

 € € 

Stand per 1 januari -  - 

Van overige reserves 16.714.708   - 

   

 16.714.708   - 

   

 Stichting Novum heeft een deel van haar beleggingsportefeuille afgezonderd van de overige 

beleggingen in de vorm een inkomensdepot. Dit inkomensdepot is bedoeld om de projecten 

op de korte tot middellange termijn te kunnen financieren. 

Totaal bestemmingsreserves  24.453.717   - 
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HERWAARDERINGSRESERVE 31-12-2008 31-12-2007

 € € 

Stand per 1 januari 4.207.778   4.207.778 

Mutatie gerealiseerde herwaardering -   - 

   

  4.207.778   4.207.778 

 

Dit bedrag betreft een reserve voor het verschil van de actuele waarde van de grond van het 

terrein in Huizen, gebaseerd op een taxatie uit 1986 en de historische aanschafprijs.  

  

RESERVE NIET GEREALISEERDE  31-12-2008 31-12-2007

KOERSVERSCHILLEN VAN BELEGGINGEN € € 

Stand per 1 januari 2.389.275   2.340.546 

Mutatie koersverschil boekjaar - 2.389.275 48.729 

 

  -   2.389.275 

OVERIGE RESERVES 31-12-2008 31-12-2007

 € € 

Stand per 1 januari 62.441.083   64.057.218 

Resultaatsbestemming - 2.897.869  - 1.616.135

Naar bestemmingsreserves  - 25.107.568  

 

 34.435.646   62.441.083 

 De middelen die Stichting Novum zijn toevertrouwd moeten op een zodanige manier worden 

belegd dat naast het behalen van een optimaal rendement tevens een bijdrage aan een 

duurzame wereld wordt geleverd.   

   

FONDSEN OP NAAM 31-12-2008 31-12-2007

 € € 

Elisabeth Kalis  

Stand per 1 januari 273.489  273.489 

Resultaatsbestemming  -   - 

  

Stand per 31 december  273.489   273.489 

Deze gelden zijn specifiek bedoeld voor de bewoners van het Elisabeth Kalishuis.  
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 31-12-2008 31-12-2007

 € € 

Stichting Vrienden van Het Loo Erf 

Stand per 1 januari 1.317.674   1.317.674 

Resultaatsbestemming -   - 

  

Stand per 31 december  1.317.674   1.317.674

Conform een betuursbesluit van 18 december 2002 is het vermogen van de stichting Vrienden 

van het Loo Erf overgedragen aan Stichting Novum en wordt het separaat geadmistreerd. 

   

 31-12-2008 31-12-2007

 € € 

De Heukelom   

Stand per 1 januari 54.302   54.302 

Resultaatsbestemming -   - 

  

Stand per 31 december  54.302   54.302 

  

Deze gelden zijn specifiek bedoeld voor de bewoners van de locatie De Heukelom.  

  

De kortlopende schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

DEPOSITO VISIO, LSSB INZAKE ONDERWIJS 31-12-2008 31-12-2007

 € € 

 600.000   600.000 

 

 600.000   600.000 

  

  31-12-2008 31-12-2007

 € € 

DEPOSITO VISIO, LSSB 1.500.000   - 

Toevoeging boekjaar -   1.500.000 

Onttrekking 1.500.000   - 

   

 -   1.500.000 
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SCHULDEN OP DE KORTE TERMIJN 31-12-2008 31-12-2007

 € € 

Crediteuren 119.813   31.997 

Te betalen btw 3.014.145   3.080.226 

Te betalen schenkingsrecht -  56.146 

   

Koninklijke Visio, LSSB 417.587   163.305 

Koninklijke Visio, LSSB inzake onderwijs 58.842   - 

  

Overige schulden:   

• Beheerloon beleggingen -   33.810 

• Accountantskosten 15.000   10.000 

• Projecten 2.438.151  1.137.482 

• Bouw -   66.711 

• Diversen 4.793   19.576 

• Vooruit ontvangen 2.200   1.043 

   

  6.070.531   4.600.296 

  

3.  NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN  
  

GARANTIES 31-12-2008 

 €  

•   Een schriftelijke toezegging van het bestuur inzake  

vergoeding bij (gedeeltelijke) leegstand van de nieuw  

gebouwde school. Stichting Novum vergoedt de  

resterende financiering aan de gemeente Huizen  

indien Visio, LSSB inzake onderwijs niet aan haar  

verplichtingen in deze kan voldoen.  2.920.140 

•   Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de stand van de 

Van Lanschotrekening van de Willem Holtrop Stichting P.M. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

1. BATEN 

BATEN UIT EIGEN  WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

FONDSENWERVING 2008 2008 2007

 € € € 

Legaten 198.849   100.000   17.802

Giften 1.862   500   1.408 

     

 200.711   100.500   19.210 

    

BATEN UIT BELEGGINGEN WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

 2008 2008 2007

 € €  

Dividend  445.644  340.000   329.213 

Interest obligaties 1.410.425  1.550.000   1.502.884 

Gerealiseerde koersverschillen (908.590)  155.000   86.702 

Niet gerealiseerde koersverschillen (3.719.324)  300.000   48.729 

Interest (exclusief interest obligaties) 111.822   110.000   132.867 

Huuropbrengst gebouwen 179.907   256.348   284.686 

Erfpacht 86.177  86.902   84.003 

Exploitatie van woningen 56.628  52.000  272.032 

     

 (2.337.311) 2.850.250   2.741.116 

     

    

De afname ten opzichte van vorig jaar en de onderschrijding van de begroting wordt veroorzaakt 

door het verslechterde beursklimaat in 2008 als gevolg van de kredietcrisis.    
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2. LASTEN 
  AANGEGANE TOTALE 

DOEL: KOSTEN VERPLICHTING WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

STRUCTUREEL FLANKEREND  2008 2008 VOOR 2009 2008 2008 2007

BELEID VISIO € € € € € 

• Visio, LSSB audiotheek  104.669   112.800   217.469   104.669   110.000 

• Energie van de locatie in huizen  80.000   65.000   145.000   70.000   138.000 

• Huur parkeergarage Visio  53.550   53.550   107.100   53.000   53.550 

•  Visio, LSSB inzake onderwijs  

Godsdienstonderwijs  17.159   16.400   33.559   15.890   15.860 

      

  255.378   247.750   503.128   243.559   317.410 

      

  AANGEGANE TOTALE 

DOEL: KOSTEN VERPLICHTING WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

INNOVATIE EN ONDERZOEK  2008 2008 VOOR 2009 2008 2008 2007

 € € € € € 

• Stichting InZicht  131.000   135.000   266.000   131.000   121.700 

•  Visio, LSSB inzake onderwijs  

Leerstoel videologie  20.436   -   20.436   65.340   22.584 

• Onderzoek Leerstoel videologie  43.032  65.340   108.372   42.882   43.032 

• Congres ADBN  2.608   -   2.608   3.800   - 

• Congres ECPVI  3.987   -   3.987   5.000   - 

• Promotietraject Tactiel Profiel  82.500   27.500   110.000   82.500   - 

• Promotietraject CVI  15.000   15.000   30.000   30.000   - 

• Vizires  5.000   -   5.000   5.000   - 

• Comeniusschool theaterproject  -   19.550   19.550   19.550   - 

•  Acticomm-computer voor   

Visio Noord-Nederland  21.600   -   21.600   21.600   - 

• Diagnostiek kinderen eyetracker   156.000   156.000   -   - 

      

  325.163   418.390   743.553   406.672   187.316 
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  AANGEGANE TOTALE 

DOEL: KOSTEN VERPLICHTING WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

INCIDENTELE PROJECTEN   2008 2008 VOOR 2009 2008 2008 2007

 € € € € € 

• Visio, boek 200 jaar  67.522   -   67.522   100.000   65.617 

• Visio, organisatie 200 jaar  165.000   -   165.000   165.000   17.122 

•  Visio, LSSB inzake onderwijs  

bijdrage passend onderwijs  20.277   23.455   43.732   19.545   - 

•  Visio, LSSB inzake onderwijs  

eerste fase Marrakesh   5.327   23.873   29.200   29.200   - 

•  Visio, LSSB inzake ontwikkeling  

praktijkonderwijs  -   -   -   20.000   - 

•  Visio, LSSB inzake onderwijs  

bijdrage bouw KIOSB  -   -   -   -   956.000 

•  Visio, LSSB inzake onderwijs  

bijdrage bouw VON  -   -   -   -   1.535.984 

• Toegankelijke Koninklijke weg  -   10.500   10.500   -   - 

• Aanvangssubsidie onderwijs NHN  -   15.000   15.000   -   - 

• Voel- en tastboeken  -   30.000   30.000   -  - 

      

  258.126   102.828   360.954   333.745   2.574.723 
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  AANGEGENE TOTALE 

DOELSTGELLING: KOSTEN VERPLICHTING WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

INTERNATIONALE  2008 2008 VOOR 2009 2008 2008 2007

PROJECTEN € € € € € 

• Visio International algemeen  -   10.000   10.000   -   - 

•  Visio International (vertaling in eng)  -  -   -   30.000   - 

• Visio International (ICEVI)  14.589   32.700   47.289   33.609   24.089 

• Visio, LSSB  29.391   30.300   59.691   29.391   28.254 

• Congres en onvoorzien  13.700   50.000   63.700   50.000   - 

• Nepal (NAWB)  29.420   -   29.420   35.000   - 

• Nepal (SIS)  15.845   -   15.845   16.000   - 

• Bonaire  7.528   -   7.528   7.500   - 

• Conferenti  -   -   -   -   30.736 

• Egypte  -   31.000   31.000   -   - 

• Ethiopië  11.667   -   11.667   11.667   14.552 

• Indonesië  2.381   -   2.381   11.000   1.288 

• India (shared vision)  25.072   100.000   125.072   25.000   1.202 

• India (devnar foundation)  15.192   -   15.192   15.000   10.018 

• Laos  19.633   -   19.633   19.250   - 

• Litouwen  721   -   721   15.000   220 

• Malawi  25.045   -   25.045   25.000   31.684 

• Nigeria  -   25.000   25.000   -   - 

• Sierra Leone  14.000   -   14.000   14.000   - 

• Tajikistan  -   24.000   24.000   -   - 

• Tanzania  3.000   -   3.000   3.500  4.500 

• Vietnam  19.215   80.000   99.215   80.000   94.878 

• Vietnam (early intervention)  42.222   60.000   102.222   60.000   16.206 

• World (Education For All)  -   75.000   75.000   25.000   25.039 

• Workshop Bratislava  -   -   -   -   2.828 

• Zuid-Afrika  -   -   -   -   10.042

• Diverse Visio International  -   -   -   -   6.948 

 

 288.621   518.000   806.621   505.917   302.484 

OVERIGE PROJECTEN

Stichting tot verbetering van het  25.000   -   25.000   25.000   25.000 

lot der blinden  

 25.000   -   25.000   25.000   25.000 

Totaal besteed aan doelstellingen  1.152.288   1.286.968   2.439.256   1.514.893   3.406.933 

      

In procenten van totaal van de baten   - 114% 51% 123%
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KOSTEN VAN BELEGGINGEN WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

 2008 2008 2007

 € € €

Beheerloon  129.651   150.000   135.512

Verwervingskosten   60.970   35.000   42.909 

Bewaarloon  20.477   25.000   21.550 

Afschrijvingskosten  110.380   78.000   106.020 

Onderhoud  124.837   50.000   51.206 

   

  446.315   338.000   357.197 

      

   

KOSTEN VAN BEHEER EN  WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

ADMINISTRATIE 2008 2008 2007

 € € €

 Bureaukosten  93.716  86.000   65.524 

Algemene kosten  75.670   74.000   324.141 

Huismeesterschap Visio  7.000   7.000   32.000 

Verzekeringen en belastingen  1.560   4.000   27.331 

Interest inzake opgenomen gelden   49.884   79.800   78.089 

Overige uitgaven  6.265   10.000   7.018 

  

  234.095   260.800   534.103 

     

     

BEZOLDIGING BESTUURDERS WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

 2008 2008 2007

 € € €

Bestuursvergoeding  30.878   28.000   29.500 

      

 Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt.



1 GOEDKEURING BESTUUR                                        
Het bestuur van de Stichting Novum heeft de

 jaarrekening in haar vergadering d.d. 26 mei 2009 

besproken en goedgekeurd.   

2 ACCOUNTANTSVERKLARING                                       
Aan het bestuur van Stichting Novum                                   

                                                  

Accountantsverklaring                                       
                                                  

Verklaring betreffende de jaarrekening                               

Wij hebben de jaarrekening 2008 van Stichting Novum 

bestaande uit de balans per 31 december 2008 en de 

staat van baten en lasten over 2008 met de toelichting 

gecontroleerd.       

Verantwoordelijkheid van het bestuur                               

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor 

het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en 

het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor 

het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstem-

ming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 

‘Fondsenwervende instellingen’. Deze verantwoordelijk-

heid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en 

in stand houden van een intern beheersingssysteem 

relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in 

de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat 

deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg 

van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen 

van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslag-

geving en het maken van schattingen die onder de 

gegeven omstandigheden redelijk zijn.             

Verantwoordelijkheid van de accountant                               

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel 

over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 

hebben onze controle verricht in overeenstemming met 

Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht 

te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen 

en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen 

en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid 

wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen 

van materieel belang bevat.        

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden 

ter verkrijging van controle-informatie over de bedra-

gen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze 

van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van 

de professionele oordeelsvorming van de accountant, 

waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude 

of fouten. In die beoordeling neemt de accountant 

in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw 

weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat 

relevante interne beheersingssysteem, teneinde een 

verantwoorde keuze te kunnen maken van de contro-

lewerkzaamheden die onder de gegeven omstandig-

heden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een 

oordeel te geven over de effectiviteit van het interne 

beheersingssysteem van de entiteit. Tevens omvat een 

controle onder meer een evaluatie van de aanvaard-

baarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële 

verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die 

het bestuur van de entiteit heeft gemaakt, alsmede een 

evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.    

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen 

controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel.        

Oordeel                                               

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw 

beeld van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen van Stichting Novum per 31 december 2008 

en van het resultaat over 2008 in overeenstemming 

met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 

‘Fondsenwervende instellingen’.        

      

                                          

Amstelveen, 26 mei 2009                                           

KPMG ACCOUNTANTS N.V.

P.W.D. Venhoeven RA                                           

                                                  

          

OVERIGE GEGEVENS
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BIJLAGEN
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OVERZICHT MATERIËLE ACTIVA (PER 31 DECEMBER 2008) 

 AFSCHRIJVING AANSCHAF AANKOPEN  DES AANSCHAF

 % WAARDE   INVESTERING WAARDE 

   PER 1-1-’08    PER 31-12-’08

  € € € € 

Terreinen      

• Huizen   4.238.485     4.238.485  

• Bussum   3.156     3.156  

• Haren   93.788     93.788  

      

Subtotaal   4.335.429   -   -   4.335.429  

 

Terreinvoorziening      

• Huizen   450.000     450.000  

     

Subtotaal   450.000   -   -   450.000  

Gebouwen      

• Huizen 2,5%  467.441     467.441  

• Kinderpaviljoen Huizen 2,5%  260.374     260.374  

• Bestuursbureau 2,5%  2.320.000     2.320.000  

• Auditorium 2,5%  800.000     800.000  

• Directeursvilla 20,0%  49.400     49.400  

      

Subtotaal   3.897.215   -   -   3.897.215  

    

Woningen Zeist      

• Bergweg 184 2,5%  37.841     37.841  

      

Subtotaal   37.841   -   -   37.841  

      

Totaal Generaal   8.720.485   -   -   8.720.485  

      

    

 De actuele waarde van de bedrijfsgebouwen is, in 2007, door onafhankelijke taxateur getaxeerd op 

EUR 7.875.000      

    

Van bovenstaande materiële vaste activa wordt 100% aangehouden  voor de directe aanwending 

in het kader van de doelstelling.
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 AFSCHRIJVING AFSCHRIJVING DES  AFSCHRIJVING BOEK

 PER 1-1-’08   INVESTERING  T/M 2008 WAARDE 

       PER 31-12-’08

  € € € € 

Terreinen      

• Huizen       4.238.485  

• Bussum       3.156  

• Haren       93.788  

      

Subtotaal -   -  -  -   4.335.429  

 

Terreinvoorziening      

• Huizen 22.500 22.500   45.000  405.000  

     

Subtotaal  22.500  22.500    - 45.000  405.000  

Gebouwen      

• Huizen  467.441     467.441  -

• Kinderpaviljoen Huizen 260.374     260.374  -

• Bestuursbureau 58.000  58.000   116.000 2.204.000 

• Auditorium 20.000   20.000   40.000 760.000

• Directeursvilla  4.940  9.880   14.820  34.580 

Subtotaal 810.755   87.880  -  898.635 2.998.580  

    

Woningen Zeist      

• Bergweg 184 37.841     37.841  - 

     

Subtotaal  37.841   -  - 37.841  - 

     

Totaal Generaal  871.096  110.380  -   981.476 7.739.009 
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PORTEFEUILLE BELEGGINGEN

TOTAAL SPECIFICATIES

 

 

 NOMINALE AANSCHAF BEURS NIET GER. NOMINAL AANSCHAF NOMINALE VERKOOP GEREALISEERD NOMINALE AANSCHAF BEURS NIET GER.

 WAARDE WAARDE WAARDE KOERSVERSCHIL WAARDE WAARDE WAARDE WAARDE KOERSVERSCH. WAARDE WAARDE WAARDE KOERSVERSHIL

Obligaties i 54.104.400 48.577.528 49.217.292 639.764 26.800.000 26.386.315 27.454.400 27.173.988 83.020 53.450.000 47.872.875 49.122.839 1.249.964

             

Aandelen in Euro’s  11.654.519 13.125.149 1.470.630  2.669.218  5.113.025 - 1.064.219  8.146.492 6.070.679 - 2.075.813

             

Aandelen andere valuta  3.769.712 4.005.594 235.882  1.708.973  1.638.517 88.896  3.929.064 3.278.334 - 650.730

             

Valuta Termijn Affaires  

en Put Opties   -158.951 42.999  26.000  - 79.180 - 11.230   33.473 141.473

Totaal generaal 54.104.400 64.001.759 66.189.084 2.389.275 26.800.000 30.790.506 27.454.400 33.846.350 - 903.533 53.450.000 59.948.431 58.505.325 -1.335.106

STAND PRIMO VERWORVEN
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TOTAAL SPECIFICATIES

 

 

 NOMINALE AANSCHAF BEURS NIET GER. NOMINAL AANSCHAF NOMINALE VERKOOP GEREALISEERD NOMINALE AANSCHAF BEURS NIET GER.

 WAARDE WAARDE WAARDE KOERSVERSCHIL WAARDE WAARDE WAARDE WAARDE KOERSVERSCH. WAARDE WAARDE WAARDE KOERSVERSHIL

Obligaties i 54.104.400 48.577.528 49.217.292 639.764 26.800.000 26.386.315 27.454.400 27.173.988 83.020 53.450.000 47.872.875 49.122.839 1.249.964

             

Aandelen in Euro’s  11.654.519 13.125.149 1.470.630  2.669.218  5.113.025 - 1.064.219  8.146.492 6.070.679 - 2.075.813

             

Aandelen andere valuta  3.769.712 4.005.594 235.882  1.708.973  1.638.517 88.896  3.929.064 3.278.334 - 650.730

             

Valuta Termijn Affaires  

en Put Opties   -158.951 42.999  26.000  - 79.180 - 11.230   33.473 141.473

Totaal generaal 54.104.400 64.001.759 66.189.084 2.389.275 26.800.000 30.790.506 27.454.400 33.846.350 - 903.533 53.450.000 59.948.431 58.505.325 -1.335.106

VERKOCHT STAND ULTIMO

Mutatie: Niet gerealiseerde koersverschillen   

Stand: Niet gerealiseerde koersverschil primo  2.389.275

Af: Stand: Niet gerealiseerde koersverschil ultimo  - 1.335.106

Mutatie: Niet gerealiseerde koersverschil  - 3.724.381

   

Beurswaarden   

Beurswaarde primo 66.189.084 

Aanschafwaarde in periode 30.790.506 

Verkoopwaarde in periode - 33.846.350

Gerealiseerde koersverschil  - 903.533

 62.229.707 

Mutatie: NGKV - 3.724.381 

Beurswaarde ultimo 58.505.326
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