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Facts & Figures
Het Nederlandse Rode Kruis
Het Nederlandse Rode Kruis maakt sinds 1867 als noodhulporganisatie deel uit van de Internationale Rode Kruis- en Rode
Halve Maanbeweging. Overal ter wereld werkt het Rode Kruis
vanuit dezelfde zeven grondbeginselen. Het Rode Kruis is strikt
neutraal en opereert dan ook onafhankelijk van de overheid,
kiest geen partij in conflicten en komt altijd op voor de belangen
van slachtoffers.
Organisatie
Het Nederlandse Rode Kruis is een vereniging die bestaat uit
546.418 leden en donateurs en 31.848 vrijwilligers. Het
verenigingskantoor staat in Den Haag, daarnaast zijn er zeven
regiokantoren*. Het hoogste orgaan is de Ledenraad, waarvan
de leden gekozen worden uit afdelings- en districtsraden.
De Ledenraad kiest het verenigingsbestuur. De vrijwilligers
worden in hun activiteiten ondersteund door ruim 400
beroepskrachten.
In totaal telt het Nederlandse Rode Kruis in Nederland en op de
Antillen 260 afdelingen en 25 districten. De vereniging is daardoor in alle haarvaten van de samenleving vertegenwoordigd
en goed op de hoogte van wat er in de maatschappij speelt, tot
op het niveau van de buurt of wijk. Die bekendheid met lokale
buurtnetwerken komt goed van pas bij de hulpverlening tijdens
noodsituaties. In die omstandigheden zijn direct duizenden
goed getrainde Rode Kruis vrijwilligers inzetbaar.
Auxiliaire (hulpverlenende) rol
Het verlenen van noodhulp tijdens crisissituaties vloeit voort
uit de zogeheten auxiliaire rol van het Rode Kruis. Deze rol is
vastgelegd in de Verdragen van Genève; voor het Koninkrijk
der Nederlanden is deze auxiliaire rol bovendien vastgelegd
in een Koninklijk Besluit. Diverse taken van het Rode Kruis op
het terrein van het humanitair oorlogsrecht (voorlichting en
advies) en opsporing en ondersteuning zijn ook internationaal
vastgelegd.

* In het kader van de reorganisatie in 2013 sluiten de regiokantoren in 2014.
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Hulpverlening in Nederland en in de Cariben
Het Nederlandse Rode Kruis is actief op het gebied van:
• Noodhulpverlening: bij rampen en crises. Dit omvat:
- Geneeskundige hulpverlening: Snel Inzetbare Groepen
ter Medische Assistentie (SIGMA-teams) ter ondersteuning
van reguliere hulpverleners.
- Verwanteninformatie bij calamiteiten: mensen helpen hun
dierbaren te traceren.
- Opvang en Verzorging: het inrichten van opvangcentra en
het verzorgen van iedereen die daarin verblijft.
• Evenementenhulpverlening: ondersteuning door EHBO’ers
bij grote sportevenementen, demonstraties en bijvoorbeeld
muziekfestivals.
• Eerste Hulp(onderwijs): verzorgen van EHBO- en
reanimatiecursussen.
• Zelfredzaamheidsactiviteiten: activiteiten gericht op het versterken van kennis en vaardigheden van (kwetsbare) mensen,
zodat zij in tijden van nood beter voor zichzelf kunnen zorgen.
• Voorlichting en bewustwording: o.a. door vrijwillige voor
lichters klimaatadaptatie, humanitair oorlogsrecht en
internationale samenwerking. En algemene Rode Kruis
voorlichting op scholen en bij serviceclubs.
Verder biedt het Rode Kruis via hospitaalschip de J. Henry Dunant
vakantieweken aan voor ouderen, chronisch zieken en gehan
dicapten. Onder de naam Mappa Mondo runt het Rode Kruis
in Wezep, Waalre en Rijswijk gezinsvervangende huizen voor
ernstig zieke kinderen.

Internationale hulpverlening
Het Nederlandse Rode Kruis is actief betrokken bij interna
tionale noodhulpverlening na rampen en conflicten. Die hulp
kan bestaan uit het beschikbaar stellen van geld, goederen
of mensen aan het Rode Kruis of Rode Halve Maan in het
getroffen land. Samen met het Belgische en het Luxemburgse
Rode Kruis beschikt het Nederlandse Rode Kruis over een
Emergency Response Unit. Dit team is gespecialiseerd in de
distributie van noodhulpgoederen in rampgebieden en is in
acute situaties direct inzetbaar.
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Het Nederlandse Rode Kruis heeft daarnaast een speciaal Stille
Rampenfonds voor noodsituaties die (via de media) weinig
publieke aandacht krijgen. Vaak zijn dat sluimerende rampen en
structurele probleemsituaties. Jaarlijks stelt het Rode Kruis uit
dit Stille Rampenfonds voor zo’n € 1,3 miljoen beschikbaar aan
hulpverlening.
Steeds meer richt het Nederlandse Rode Kruis zich op het voorkomen van rampen of het beperken van de gevolgen ervan.
Dit doet hij door gemeenschappen te helpen zich beter op
rampen voor te bereiden en hun zelfredzaamheid te vergroten.
Het in 2011 opgerichte Rode Kruis Prinses Margriet Fonds
steunt projecten op dit gebied.
Internationaal helpt het Nederlandse Rode Kruis op basis van
duurzame samenwerking een vijftal zusterverenigingen met het
versterken van hun kwaliteit en slagkracht. Het Nederlandse
Rode Kruis heeft veel expertise op het terrein van Water &
Sanitatie en Basisgezondheidszorg. Ook op het terrein van
Rampenrisicovermindering en Rampenvoorbereiding beschikt
het Nederlandse Rode Kruis over veel kennis en ervaring.
Speciale expertise heeft het Nederlandse Rode Kruis op het
gebied van tracing: het weer in contact brengen van verwanten
met hun dierbaren na een ramp of conflict.

Financiën en samenwerking
Om alle activiteiten financieel mogelijk te maken kan het
Nederlandse Rode Kruis rekenen op de steun van 546.418 leden
en donateurs. Jaarlijks gaan er daarnaast 28.000 collectanten op
pad tijdens de landelijke collecte. Andere belangrijke inkomstenbronnen van het Rode Kruis zijn nalatenschappen, giften van
bedrijven, vermogende particulieren en fondsen (zoals de
Nationale Postcodeloterij, zie het kader op pagina 22).
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Ambassadeur van het Nederlandse Rode Kruis Eric Corton in Burundi

Elk jaar vinden tal van acties voor het Rode Kruis plaats. Meestal
gaat dit om ‘geoormerkte’ middelen: geld dat voor een specifiek
doel wordt ingezameld. Het bekendste voorbeeld is de actie
3FM Serious Request, die jaarlijks in de week voor Kerst plaatsvindt. Tot slot werkt het Rode Kruis ook veel samen met het
bedrijfsleven, zowel voor financiële ondersteuning als in het
kader van de hulpverlening zelf. Zie het kader op pagina 20.
Ambassadeurs van het Nederlandse Rode Kruis zijn Irene Moors,
Eric Corton, Floortje Dessing, Yfke Sturm en Humberto Tan.
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Voorwoord
November 2013. Beelden gaan de wereld over van de verwoestende uitwerking van orkaan Haiyan op de
Filipijnen. Miljoenen mensen zijn van het ene moment op het andere volledig afhankelijk van hulp van
anderen. Duizenden verliezen het leven. En uit tal van landen vliegen noodhulpteams van het Rode Kruis
naar de archipel omdat op hen gerekend wordt.
Het team van het Nederlandse Rode Kruis dat al in de Filipijnen
bezig is met rampenvoorbereidingsprojecten, laat dat werk
vallen en gaat gelijk aan de slag met het organiseren en geven
van noodhulp. Overal ter wereld zien mensen dat het Rode Kruis
er in dergelijke situaties áltijd is. Onmisbaar.
De ramp op de Filipijnen en door het jaar heen ook de moedige
inzet van de Syrische Rode Halve Maan en het Internationale
Comité van het Rode Kruis (ICRC) in het door geweld geteisterde
Syrië, zijn in belangrijke mate bepalend voor het beeld dat
de meeste mensen van het Rode Kruis hebben. Veel minder
zichtbaar – en dus bekend – is de manier waarop we op tal van
plekken in de wereld met structurele hulp gemeenschappen
helpen zelfredzamer te worden. Hoe we zorgen voor betere
hygiëne en adequate sanitaire voorzieningen, of mensen
helpen zich beter voor te bereiden op mogelijke rampen.
In eigen land zijn het de duidelijk aanwezige EHBO’ers van het Rode
Kruis tijdens grote sportevenementen, muziekfestivals en feestdagen die het beeld bepalen. En vestigt 3FM Serious Request voor
het Rode Kruis de aandacht op een structurele noodsituatie, ergens
in de wereld; diarree is dit jaar het thema. Een stille ramp die
wereldwijd elk jaar ruim 800.000 slachtoffers maakt en het gevolg
is van gebrek aan schoon drinkwater, zeep en toiletten. Incidenteel zien we Rode Kruis vrijwilligers die ondersteuning bieden aan
professionals in crisissituaties als grote branden en ontruimingen.
Het grootste deel van ons werk speelt zich ook in ons land niet
voor de cameralenzen af. Duizenden mensen zetten zich in
om anderen EHBO-vaardigheden bij te brengen en zo mensen
helpen zelfredzamer te worden en beter in staat anderen te
helpen. Of door voorlichting te geven over humanitair oorlogsrecht en onderling respect te vergroten. Nog eens zo’n 28.000
collectanten gaan jaarlijks voor het Rode Kruis van deur tot deur
om ons werk in stad en dorp mogelijk te maken.
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Dichtbij en ver van ons bed: het Rode Kruis kan niet gemist
worden. Daarvan willen we veel meer mensen overtuigen.
Door de relevantie van ons werk te vergroten, te werken aan
onze zichtbaarheid en door het voor mensen, vooral jongeren,
aantrekkelijker te maken zich voor het Rode Kruis in te zetten.
Dat geldt ook voor samenwerkingsverbanden met bedrijven.
Daarmee kunnen we zowel invulling geven aan hun MVO-beleid
als geld inzamelen voor mensen in nood.
In dit jaarverslag laten we zien hoe we daarvoor in 2013 een
belangrijke basis hebben gelegd, onder andere met het
programma ‘KernGezond’. Door de verenigingsstructuur
eenvoudiger en slagvaardiger te maken. En door te werken
aan onze financiële gezondheid.
De eerste stap is daarmee gezet. In 2014 en de jaren daarna
volgen er veel meer. Stappen die maken dat mensen ons werk
beter gaan kennen, (h)erkennen en waarderen. En die zorgen
dat we nóg meer mensen bereiken en bij ons werk kunnen
betrekken. Alleen zo kunnen we ook in de toekomst helpen als
mensen op ons rekenen. Om de hoek en ver weg. Vanuit ons hart
en met de mouwen opgestroopt. Want wij zijn het Rode Kruis.

Mr. Inge Brakman,
voorzitter

Mr. Gijs de Vries,
algemeen directeur

24 april 2014

Voorwoord -

5

Hoofdstuk 1

Het Nederlandse
Rode Kruis
in 2013

Het Nederlandse Rode Kruis in 2013
Syrië, 2013. Het Rode Kruis biedt – als een van de weinige hulporganisaties die in het hele land hulp kan
verlenen – al geruime tijd humanitaire hulp in Syrië. Het conflict loopt dit jaar enorm uit de hand. Rode
Kruis vrijwilligers geven dagelijks levensreddende hulp, onder de zwaarst denkbare omstandigheden en
op het randje van wat het Rode Kruis nog verantwoord acht.
Bestuurslid Paul Rosenmöller, op bezoek bij de collega’s van
de Syrische Rode Halve Maan, schrijft: “De strijdende partijen
hebben geen respect voor het Rode Halve Maan en Rode Kruis
embleem. Het betekent wereldwijd: ‘Niet schieten’. Het geeft
de hulpverleners in Syrië nu veel te weinig bescherming.”
Merlijn Stoffels, die als persvoorlichter van het Nederlandse
Rode Kruis in Syrië is, blogt: “Zoveel te doen hier. Mijn handen
jeuken om te blijven en echt te gaan helpen. Ik weet ook dat
mijn taak niet hier ligt, maar in Nederland om de mensen te
overtuigen van het drama dat zich afspeelt in Syrië (...). Na
deze reis kan ik niet anders dan de conclusie trekken dat we de
slachtoffers van het geweld, die niet gevraagd hebben om dit
conflict, moeten helpen. We moeten voorkomen dat deze catastrofe nog meer slachtoffers gaat eisen. De Syriërs verdienen
een steun in de rug in deze zwarte periode in hun leven.”

Oók voor de onzichtbare rampen
Conflicten als in Syrië, natuurrampen en vele andere noodsituaties in buiten- en binnenland maken in 2013 duidelijk dat het
Rode Kruis als noodhulporganisatie onmisbaar is. En misschien
wel steeds onmisbaarder wordt. Het Nederlandse Rode Kruis
heeft veel inzetten. Soms heel zichtbaar zoals in Syrië en in de
Filipijnen, na de verwoestende uitwerking van tyfoon Haiyan.
Maar veel vaker onopgemerkt, omdat er nauwelijks aandacht
voor is in de media. Het overgrote deel van de rampen waarbij
het Rode Kruis wereldwijd helpt betreft kleine of middelgrote
rampen, waarbij doorgaans minder dodelijke slachtoffers vallen
dan bij grootschalige rampen maar die wel degelijk een catastrofaal effect hebben op het leven van grote groepen mensen.
In ons eigen land komen grote rampensituaties gelukkig
weinig voor. Maar ook hier laat het Rode Kruis zien als noodhulporganisatie met meer dan 30.000 vrijwilligers onmisbaar
te zijn. In 21 situaties kwamen noodhulpvrijwilligers in actie
ter ondersteuning van professionele hulpdiensten bij grote
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branden, ongelukken en evacuaties. Door aanwezig te zijn op
feestdagen, bij manifestaties, muziekfestivals en grote sportevenementen. Door aanwezig te zijn in de wijk, te voorkomen
dat mensen vergeten worden en door kwetsbare mensen
zelfredzamer te maken. Via het verspreiden van EHBO-kennis
via de app en het vergroten van Eerste Hulp vaardigheden via
cursussen. En door het vergroten van respect en hulpbereidheid door voorlichting en pleitbezorging. Met deze activiteiten
willen we bijdragen bij aan een samenleving waarin in tijden
van nood niemand alleen staat.

2013: verder uitrollen nieuwe strategie
Om als vereniging beter en gerichter te functioneren op een
manier die past in de huidige tijd is de afgelopen jaren een
groot veranderprogramma in gang gezet. Daarin organiseert het
Rode Kruis zich nog sterker als een slagvaardige en doelmatige
noodhulporganisatie. Het veranderprogramma richt zich op:
• Duidelijke kerntaken en een helder profiel.
• Een lichte, op kerntaken gerichte en georganiseerde vereniging, waarbij de kracht van lokale aanwezigheid essentieel is.
• Een optimale ondersteuning van vrijwilligers door een doelmatige beroepsorganisatie, met uniforme werkwijzen en
korte bestuurlijke lijnen.
De kerntaken bouwen voort op de in 2010 aangenomen
Strategie 2020. Met name het opnieuw inrichten van de vereniging vraagt veel van de besturen, management, beroepskrachten en vrijwilligers. Zo gaat het aantal districten terug van
49 naar 25 en worden in deze districten veelal nieuwe besturen
benoemd. In het nieuwe model vormen deze 25 districten de
spil van alle binnenlandse activiteiten. De uitvoering hiervan
vindt nog steeds plaats door vrijwilligers binnen de afdelingen,
met ondersteuning vanuit de beroepsorganisatie. In nagenoeg
alle afdelingen zijn concrete werkplannen gemaakt voor de
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Onze strategie in woord én beeld

periode tot en met 2016. Daarin verwoorden zij hoe zij invulling
willen geven aan de 3 strategisch doelen:
• het beperken van de gevolgen van noodsituaties
• het versterken ven zelfredzaamheid
• het vergroten van respect en hulpbereidheid
Het verder uitrollen van de veranderingen – onder de noemer
‘KernGezond’ – wordt in 2013 actief ondersteund met voorlich-
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tingsbijeenkomsten en een veranderkrant waarin alle facetten
van het programma en daaruit voortvloeiende veranderingen
nog eens worden toegelicht. Toch roept de nieuwe koers ook
nog vragen op, met name op het gebied van ‘sociale hulp’. Het
afbouwen of overdragen van deze vaak populaire activiteiten
stuit bij veel vrijwilligers op onbegrip. We besluiten daarom  
nog ruimte te laten voor deze activiteiten zolang de andere
activiteiten – met name nieuwe activiteiten gericht op zelfredzaamheid – worden ingevuld.
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Hulpverlening van de Rode Halve Maan in Syrië

In november en december 2013 vinden de verkiezingen plaats
voor de nieuwe Ledenraad. Voor het eerst wordt deze door de
leden direct gekozen, waarbij ieder district een afgevaardigde
levert voor de Ledenraad. Ook de 6 Caribische afdelingen
leveren 1 afgevaardigde. Er zijn daarnaast 9 expertisezetels
aan de Ledenraad toegevoegd, zoals voor fondsenwerving en
nationale hulpverlening, om een brede oriëntatie te hebben.
Het hoogste toezichthoudend orgaan binnen de vereniging
wordt geïnstalleerd zodra de nieuwe statuten van kracht
worden. Dit is voorzien in het voorjaar van 2014.

Afscheid Cees Breederveld en opvolger Gijs de Vries
Wegens het aangekondigde afscheid van directeur Cees Breederveld per eind 2013 loopt in het verslagjaar ook de selectieprocedure voor zijn opvolger. Dit resulteert in de benoeming
van Gijs de Vries, die per 1 januari 2014 aantreedt. Hij was tot
voor kort lid van de Raad van Bestuur en managing partner van
de adviestak van EY. Van Cees Breederveld wordt tijdens de
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Ledenraad op 7 december afscheid genomen. Bij die gelegenheid wordt de scheidend directeur benoemd tot officier in de
Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Wolfsen van Utrecht
reikt de onderscheiding uit.

Veranderende beroepsorganisatie
Binnen de beroepsorganisatie staat 2013 ook in het teken
van verandering. Het stagneren van de niet-geoormerkte
inkomsten noopt tot inkrimping. Dit in het najaar van 2012
aangekondigde besluit wordt in 2013 verder uitgewerkt via
het veranderprogramma ‘KernGezond’. Met externe ondersteuning is vanaf mei 2013 gewerkt aan de nieuwe inrichting
van de organisatie. Uitgangspunt daarvoor zijn twee processen die noodzakelijk zijn voor ons voortbestaan: zorgen
voor voldoende en goed getrainde vrijwilligers én het zeker
stellen van voldoende inkomsten om alle activiteiten te kunnen
financieren. Eind 2013 wordt een nieuwe organisatie gepresenteerd. Daarbij vervalt voor 85 medewerkers hun functie
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en wordt men in de gelegenheid gesteld op nieuwe vacatures
te reageren die horen bij de nieuwe organisatie. Ondanks de
onzekerheid dat dit proces gedurende het jaar voor veel collega’s met zich meebrengt onderschrijven de meeste beroepskrachten de noodzaak van inkrimping wel. Uiteindelijk worden
45 medewerkers herplaatst en zal van zo’n 40 medewerkers
afscheid worden genomen. De veerkracht van de organisatie
wordt gedurende het jaar door de reorganisatie flink op de
proef gesteld; wel wordt er in relatief korte tijd veel vooruitgang geboekt.
In het verlengde van het ‘KernGezond’ programma is ook de
organisatie van de bijzondere vakanties ingrijpend veranderd.
De exploitatie van de 2 vakantiehotels, de Valkenberg en
IJsselvliedt, wordt overgedragen aan 2 externe partijen met
veel ervaring in zorg en vakanties. Deze overgang was voor
de beroepskrachten die op deze twee locaties werkzaam
waren een  onzekere periode die veel van hun flexibiliteit heeft
gevraagd. Hun inzet voor onze gasten is echter ongewijzigd,
zowel in de overgangsfase als nu bij de partners die de vakantie
hotels hebben overgenomen. De activiteit zelf, een onver
getelijke vakantie op een prachtige locatie met inzet van vele
Rode Kruis vrijwilligers, loopt met volle kracht door.

Betrekken van jongeren
Uitdaging blijft om meer jongeren bij ons werk te betrekken
en hen te interesseren om zich voor het Rode Kruis in te zetten.
Een brede trend – die ook bij andere vrijwilligersorganisaties
zichtbaar is – is dat jongeren zich als vrijwilliger minder snel
langdurig aan een organisatie binden, maar dat zij wel bereid
zijn zich op projectbasis in te zetten. De acties die jongeren
opzetten in het kader van Serious Request zijn hiervan een
goed voorbeeld. Voor het Rode Kruis is het met name op
lokaal niveau de kunst om genoeg aansprekende activiteiten
te bieden, waarvoor jongeren zich interesseren. Een belangrijke stap werd in 2012 gezet met het Plan van Aanpak Jongeren
dat onder leiding van de jongbestuursleden is opgesteld. EHBF
(Eerste Hulp Bij Festivals) is een goed voorbeeld van zo’n nieuwe
activiteit. In 2013 worden 7 teams getraind om bezoekers van
festivals voor te lichten over EHBO. Maar ook de Studentendesks in tal van studentensteden, waarin studenten van MBO,
HBO en WO enthousiast meedraaien, zijn een succes. Tegelijk is
het de kunst naast deze aansprekende projecten voor hoogopgeleiden óók jongeren op MBO-niveau aantrekkelijke activiteiten
te bieden. Om die onder de aandacht te brengen is een online
platform met activiteiten voor zowel hoger als lager opgeleiden in
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Cees Breederveld ontvangt koninklijke onderscheiding bij zijn afscheid

ontwikkeling. Het vraagstuk hoe het Rode Kruis succesvoller jongeren kan betrekken staat ook op de agenda van de conferentie
in Sydney waar jongbestuurslid Masooma Yousufzai namens het
Nederlandse Rode Kruis twee workshops over het internationale
jongerenbeleid verzorgt. In mei is jongbestuurslid Johanneke Tummers in Japan aanwezig bij een bijeenkomst van nationale Rode
Kruis-verenigingen over kernwapens. Het betrekken van jongeren
bij dit thema is daar een belangrijk onderwerp. Het Rode Kruis
in ons land kiest er overigens bewust voor geen aparte jongerenafdeling op te zetten, zoals in diverse andere landen wél
het geval is. Wel is er een jongerencommissie en krijgt elk district een jongerenambassadeur. Met 25 districten ontstaat zo
een landelijk web van jongerenambassadeurs die zich ervoor
inzetten andere jongeren bij het Rode Kruis te betrekken.

Binnenlandse noodhulp in beweging
Op het gebied van binnenlandse noodhulp is er veel in beweging.
Veranderingen op het gebied van de organisatie van grootschalige noodhulpverlening, maatschappelijke veranderingen en
daarnaast tal van technologische ontwikkelingen – maar ook
dienstverlening die niet altijd aansluit op de vraag – vragen om
een nieuwe invulling en positie van de noodhulpverlening door
het Rode Kruis.
Ongeorganiseerde hulp door burgers na grote incidenten vindt
vrijwel altijd plaats en beperkt – in meer of mindere mate – de
gevolgen. Toch neemt burgerhulp geen positie in binnen de
reguliere hulpverleningsmodellen. Het Rode Kruis stelt voor om
via regionale noodhulpteams deze burgerhulp wél een duidelijke
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bij deze ontwikkelingen en bijvoorbeeld bestaande initiatieven
en innovaties van onderop te omarmen in plaats van alles zelf
te willen bedenken en opzetten. Goed voorbeeld is de nieuwe
website ikbenveilig.nl waarop betrokkenen bij crisissituaties
aan hun verwanten kunnen melden dat zij in veiligheid zijn. De
nieuwe lijn is dus mensen meer te ondersteunen in hun zelfredzaamheid, in plaats van hen volledig te voorzien van hulp
en opvang. Die andere koers betekent dat mogelijk minder
grip ontstaat op oplossingen, maar ook: dat minder inspanning
nodig is om hulp te organiseren door vaker aan te sluiten bij
wat al bestaat.

EHBO-vaardigheden
Slechts 3,2% van de Nederlanders heeft een geldig EHBOdiploma. In vergelijking met veel omringende landen heeft
Nederland nog een flinke slag te maken. De behoefte aan meer
eerstehulpkennis mag onder meer blijken uit het grote succes
van de EHBO-app die inmiddels 1,3 miljoen keer is gedownload. Verder biedt het Rode Kruis speciale EHBO-cursussen aan
gericht op ouders met jonge kinderen. De belangstelling voor
deze cursussen is groot. Het is tevens een mooie manier om in
contact te komen met een jongere doelgroep en deze voor het
vrijwilligerswerk te interesseren.

Biketeam Rode Kruis

plek te geven in de georganiseerde hulpverlening bij grote
incidenten, waarbij tegelijk meer aandacht kan komen voor de
groep lichtgewonden.
In de huidige samenleving is het zelforganiserend vermogen
– onder meer door de komst van online technieken – veel
groter dan vroeger. Het is ons streven om goed aan te sluiten
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Internationale hulp
Internationaal gaat veel aandacht uit naar Syrië en de Filipijnen.
In beide gevallen wordt via de Samenwerkende Hulporganisaties
een Giro555 actie opgezet. De actie voor Syrië geeft een tegenvallend resultaat te zien, dat waarschijnlijk is terug te voeren
op de aard van de crisissituatie. Het blijkt opnieuw erg moeilijk
om gevers warm te krijgen voor een bijdrage als de bron een
gewapend conflict is. Het Rode Kruis concentreert noodhulp
rondom ontheemden in Syrië, naast de ondersteuning van
zusterorganisaties in de regio voor de opvang van vluchtelingen
uit Syrië. In totaal besteden we in 2013 € 5,7 miljoen aan de
gevolgen van de crisis in Syrië. De actie voor de Filipijnen na
de tyfoon Haiyan brengt zo’n € 36 miljoen op. We ontvangen
van de Nederlandse regering daarnaast een bijdrage van
€ 4 miljoen. Verder besteden we aan rampen in Kenia (€ 500
duizend), Vietnam (€ 150 duizend), Filipijnen (aardbeving
Bohol, € 210 duizend) en Zimbabwe (€ 65 duizend). Tevens
zetten we mensen in bij rampen en conflicten in onder andere
Jemen, Afghanistan, Libanon, Mozambique, Congo en Centraal
Afrikaanse Republiek.
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Aandacht voor stille rampen
Begin 2013 vraagt het Rode Kruis de aandacht van de media
voor de vele stille rampen in de wereld: zo’n 30 per jaar. Met
name door natuur veroorzaakte rampen nemen de laatste
jaren sterk toe; zo’n 90% van de acute noodsituaties (droogte,
overstromingen, orkaanverwoestingen en aardbevingen) krijgt
nauwelijks aandacht van de (internationale) media. De impact
van een dergelijke gebeurtenis kan echter enorm zijn: mislukte
oogsten, gebrek aan schoon drinkwater, gebrek aan huisvesting,
vluchtelingenstromen et cetera. In het kader van stille rampen is
uit het speciale fonds hiervoor in 2013 voor € 1,3 miljoen noodhulp gefinancierd aan 30 rampen in 25 landen, zoals in India
(extreme kou), Somalië (cycloon), Centraal-Afrikaanse Republiek
(mazelen), Filipijnen (aardbeving), Benin (overstromingen) en
Oekraïne (onrust).
Naast de wereldwijde noodhulpverlening bij rampen biedt het
Nederlandse Rode Kruis eind 2013 meerjarige steun aan 29
zusterorganisaties op het gebied van gezondheidszorg, water,
sanitatie en hygiëne, rampen risico vermindering en voedselzekerheid. Met onze hulpprogramma’s maken we gemeen-
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schappen in toenemende mate weerbaarder tegen rampen
en zijn de Rode Kruis vrijwilligers en organisaties beter in staat
direct hulp te bieden bij calamiteiten. Om de effectiviteit van
de hulp te vergroten, brengen we de komende jaren het aantal
zusterverenigingen dat wordt gesteund terug tot 17 in 2016.

Fondsenwerving
De werving van fondsen is een cruciale kerntaak om alle activiteiten van het Rode Kruis mogelijk te maken. De bereidheid bij
particulieren om structureel te ondersteunen neemt af, maar
door extra inspanningen weten we de inkomsten op peil te
houden. De jaarlijkse collecte levert in 2013 vrijwel hetzelfde
bedrag op als voorgaande jaren, mede door een groter aantal
deelnemende afdelingen. De opbrengst uit nalatenschappen
is met rond € 12 miljoen euro hoger dan begroot. Daarnaast
kan het Rode Kruis in 2013 opnieuw profiteren van de (in 2012
verhoogde) bijdrage van € 5,4 miljoen door de Postcode Loterij.
Voor bedrijven werkt het Rode Kruis aan passende en concrete
programma’s die gesteund kunnen worden zoals het Disaster
Relief Partner Program waaraan bedrijven zich kunnen verbinden. Voor de ontwikkeling van concrete proposities voor
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bedrijven, stichtingen, vermogensfondsen en particuliere gevers
zijn er zogenaamde kennisteams. Deze teams brengen intern
kennis en expertise vanuit hulpverlening, marketing en fondsenwerving samen. De leden dragen zorg voor continue onderlinge
afstemming en het aanleveren van actuele projectinformatie
over de nationale en internationale hulpverleningsactiviteiten.
Deze informatie staat in het Rode Kruis projectenboek.
Totaal Aantal Collectanten

28.128

Totale Opbrengst
Top 3 afdelingen

1.908.189,-        
Opbrengst

Aantal Collectanten

1. Utrecht-Midden

52.349,68 euro

614

2. Amsterdam

45.742,00 euro

249

3. Breda e.o.

44.623,22 euro

712

Collecte

In 2013 blijkt opnieuw het grote succes van 3FM Serious
Request, dat in het teken staat van ‘Let’s clean this shit up’.
De (voorlopige) eindstand van deze actie, ditmaal vanuit
Leeuwarden, is het recordbedrag van € 12,3 miljoen euro.

Communicatie en profilering
Duidelijk maken waar het Rode Kruis voor staat, vraagt duidelijke communicatie. In dat kader voeren we medio 2013 een
nieuwe huisstijl in, herkenbaar door een lichter logo en letter
en het weglaten van ‘Nederlandse’ in het beeldmerk. Zo profileert het Rode Kruis zich sterker als één nationaal én internationaal opererende organisatie. Daaraan draagt ook het in 2013
opnieuw vastgestelde positioneringsstatement bij, dat luidt:

beroepskrachten en vrijwilligers, die medio 2014 van kracht zal
worden. Extern brengen we onze nationale activiteiten actief
onder de aandacht via de lokale en regionale media. Daarnaast
communiceert het Rode Kruis veel over de inzetten in Syrië en
de Filipijnen, waarbij we sterk gebruikmaken van sociale media
en blogs vanuit crisisgebieden. Door een directe koppeling
met noodsituaties te maken, kunnen we concreet duidelijk
maken op welke manieren het Rode Kruis bijdraagt aan een
samenleving die meer hulpbereid en hulpvaardiger is.
Bekijk hier de 13 Rode Kruis highlights van 2013 online!
Aantal leden en donateurs
Aantal donateurs

Wij helpen mensen in nood. Dat doen we om de hoek – en
ver weg. Dat doen we vanuit ons hart en met de mouwen
opgestroopt. Want wij zijn het Rode Kruis.
Hierbij laten we ons in de praktijk leiden door de – eveneens
vastgestelde – merkwaarden medemenselijk, toegankelijk en
daadkrachtig.
Intern vindt veel communicatie plaats over onze identiteit
en over de veranderingen in het kader van het programma
‘KernGezond’. Ook ontwikkelen we een gedragscode voor
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546.418 (waarvan 126.679 leden)
(Totaal 2012: 564.216)

Vooruitblik 2014: werken aan zichtbaarheid
Werken aan een grotere zichtbaarheid bepaalt ook de agenda
voor 2014. Zowel intern als extern willen we dat doen via een
sterkere profilering langs de lijnen van onze kernactiviteiten.
Een helder profiel en een duidelijke rol hebben draagt immers
bij aan een sterkere positie in hulpverlening, zorgt dat mensen
beter weten waaraan het Rode Kruis het geld besteed en zorgt
er daarnaast voor dat vrijwilligers beter het verschil kunnen
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Het verenigingskantoor in Den Haag

maken in de wijk. Concreet betekent dit dat we nog nadrukkelijker onze kennis, ervaring en expertise op het gebied van noodhulpverlening uitdragen in Nederland, inclusief het vergroten
van zelfredzaamheid. Daarnaast willen we onze organisatie
interessanter maken voor andere generaties, in het bijzonder
jongeren. Tot slot zetten we in op het op creatieve wijze versterken van fondsenwerving, gaan we actief met innovatie aan
de slag en halen we de banden aan met het bedrijfsleven. Dit
alles draagt eraan bij dat in we als Rode Kruis in Nederland
meer en meer erkend en herkend worden als noodhulporganisatie. Lokaal zullen we ons op afdelingsniveau richten op het
versterken van het netwerk in de buurt en het opvullen van
gaten die zich hier aandienen. We willen wijken zelfredzamer
maken door lokale netwerken te versterken en te bouwen op de
vaardigheden en kennis die in de buurt beschikbaar zijn. In elke
wijk willen we een Rode Kruis coördinator proberen te vinden
die de buurt kent en bereid is om de zelfredzaamheidsactiviteiten in de buurt uit te rollen. Daarvoor zullen we aansturen op
goede afspraken met andere partijen die op wijkniveau actief
zijn, op basis van lokale opgaven en zoveel mogelijk aansluitend
bij bestaande initiatieven.  
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Op het gebied van nationale noodhulp werken we aan een
nieuwe positie in de grootschalige geneeskundige bijstand.
Het nieuwe model hiervoor moet op 1 januari 2016 in werking
treden. Het Rode Kruis heeft inmiddels een voorstel gedaan om
in plaats van SIGMA-teams te komen tot regionaal georganiseerde noodhulpteams ter ondersteuning van de professionele
hulpverlening. Het accent ligt daarbij op het organiseren van de
hulpverlening door burgers en aandacht voor lichtgewonden en
minder zelfredzamen.
Internationaal werken we, conform de internationale strategie
New Way of Working, aan het versterken van de weerbaarheid
van gemeenschappen. Door ervoor te zorgen dat noodhulp in
geval van een ramp snel beschikbaar is, maar ook door aandacht te hebben voor risicoreductie en preventie. Dit doen we
samen met een beperkt aantal zusterorganisaties waarmee we
langdurende partnerschappen aangaan. En zal het Rode Kruis
zich met noodhulpverlening blijven inzetten voor slachtoffers
van rampen en conflicten. Om de hoek – en ver weg.
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Hoofdstuk 2

Drie doelen

Het beperken van de gevolgen van
noodsituaties in 2013
Doet zich ergens op de wereld een ramp of conflict voor, dan helpen we direct. Met wereldwijd miljoenen
vrijwilligers is het Rode Kruis altijd ter plaatse. We starten levensreddende activiteiten en bieden
onderdak, voedsel, schoon drinkwater en medische voorzieningen. Zo redden we zoveel mogelijk levens
en laten we in tijden van nood niemand alleen.
Nationaal
Ook in eigen land komen de noodhulpvrijwilligers en –beroepskrachten van het Nederlandse Rode Kruis regelmatig in actie bij
calamiteiten. In 2013 was dat 22 keer (2012: 37 keer). Een van die
inzetten is de opvang van bewoners van appartementen boven
Winkelcentrum De Posten in Enschede in februari. Door een grote
brand moeten daar 13 woningen worden ontruimd. Rode Kruis
vrijwilligers vangen 28 bewoners op in een naburig verzorgingstehuis. Ook helpen vrijwilligers in oktober bij de ontruiming van
woningen in Ede als ontdekt wordt dat er gevaarlijke stoffen liggen
opgeslagen in een kelderbox. Ruim 100 bewoners moeten hun
woning verlaten; 25 van hen brengen de nacht in een hotel door.
De SIGMA-teams komen dit verslagjaar in totaal 7 keer in actie.
Zoals bij een grote brand in een Arnhemse flat waardoor de
evacuatie nodig is van 150 merendeels oudere bewoners. In het
najaar van 2013 verzorgen vrijwilligers de opvang van kinderen

Noodhulp

Aantal
vrijwilligers

SIGMA – Snel Inzetbare Groepen ter Medische Assistentie

1.005

O&V – Opvang en Verzorging

1.850

VWI – Verwanteninformatie bij calamiteiten

450

Evenementenhulp

11.800

Totaal

15.105

Aantal vrijwilligers in SIGMA, O&V, VWI en Evenementenhulp
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Vierdaagse in Nijmegen

en leerkrachten van een basisschool na een schietpartij in het
Limburgse Reuver. Ze bieden een luisterend oor en zorgen dat
spelletjes en kleurplaten klaarstaan.
Het Nederlandse Rode Kruis is in 2013 op tal van grote evenementen aanwezig. Zo zijn vrijwilligers actief bij grote evenementen rond de troonswisseling. Tijdens deze feestelijke dag
staan overal in ons land totaal ruim 400 Eerste Hulp-vrijwilligers
klaar om hulp te verlenen op de verschillende vrijmarkten,
feesten, braderieën of optochten. Voor de Vierdaagse in
Nijmegen en de Jeugd Olympische Spelen in Utrecht komen
maar liefst 800 vrijwilligers uit heel Nederland in actie. Tijdens
deze evenementen is aandacht voor een goede voorbereiding
van de deelnemers op de hoge temperaturen. Vrijwilligers
raden hen aan veel water te drinken, zonnebrand te smeren en
een pet te dragen.
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Inzet Rode Kruis-noodhulpvrijwilligers in Nederland (1/2)
Datum

Omschrijving incident

Plaats

Gevraagde ondersteuning / ingezette diensten

01-01-2013

17 gewonden na ongeval

Raard , Fryslan

Inzet SIGMA-team

14-01-2013

Opvang daklozen door winterse kou

Hilversum, regio Gooi en
Vechtstreek

O&V ondersteuning, plaatsing veldbedden

14-01-2013

Opvang daklozen door winterse kou

Venlo, regio Limburg Noord

O&V ondersteuning, plaatsing veldbedden

24-01-2013

Preventieve inzet SIGMA bij
5 merentocht Giethoorn

Giethoorn, regio IJsselland

Preventieve inzet SIGMA-team

24-02-2013

Brand in winkelcentrum Zuid aan
de Posten

Twente

Inzet SIGMA-team ter ondersteuning van brandweer

29-04-2013

Vooralarmering dekens op de Dam
tijdens Koninginnenacht

Amsterdam

Preventief

30-04-2013

Assistentie bij event Slam FM in
AZ stadion

Alkmaar

Inzet SIGMA-team

11-05-2013

Twee skûtsjes omgeslagen tijdens
Lemmer Ahoy

Prinses Margrietsluis te Lemmer
(Lemsterland)

Inzet SIGMA-team

13-05-2013

Brand in een woonboerderij

Waspik

VWI vrijwilligers

22-06-2013

Brand in IJsselstein

IJsselstein

O&V ondersteuning

09-07-2013

Vliegtuigbom Moerkapelle (pagina 18)

Zuidplas, Hollands Midden

Preventief

15-07-2013

Brand verzorgingshuis

Alphen aan den Rijn,
Hollands Midden

Preventief

VWI = Verwanteninformatie / O&V = Opvang en Verzorging / SIGMA = Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie / EH = Eerste Hulp
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Inzet Rode Kruis-noodhulpvrijwilligers in Nederland (2/2)
Datum

Omschrijving incident

Plaats

Gevraagde ondersteuning / ingezette diensten

13-08-2013

Ontploffing in een flatgebouw

Arnhem

Inzet SIGMA-team, opvang 150 mensen

13-10-2013

Havenloop

Bergen op Zoom

Preventief

18-10-2013

Ontruiming woonwijk

Ede

19-10-2013

Evacuatie door grote brand

Leeuwarden

22-10-2013

Ontruiming seniorenflat

Zeist

Inzet SIGMA

28-10-2013

Storm (code rood)

Amsterdam Amstelland

Preventief

2-11-2013

Busongeval met meerdere slachtoffers

Muiden

O&V ondersteuning

07-11-2013

Schietpartij op straat in Reuver

Reuver

Inzet SIGMA-team

18-12-2013

Brand in Zaandam in een kaasopslag

Zaandam

Preventief

20-12-2013

Repatriëring 101 Nederlanders uit
Zuid-Soedan

Vliegbasis Eindhoven

O&V ondersteuning

VWI = Verwanteninformatie / O&V = Opvang en Verzorging / SIGMA = Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie / EH = Eerste Hulp
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Koningsdag in Amsterdam

Bij calamiteiten is het belangrijk dat getroffenen en andere
betrokkenen snel contact kunnen krijgen met familie en dierbaren om een eind te maken aan hun onzekerheid. Daarom
lanceert het Nederlandse Rode Kruis in 2013 de website
ikbenveilig.nl. Hierop kunnen mensen die betrokken zijn bij
een noodsituatie een bericht plaatsen en bezorgde familie en
vrienden snel op de hoogte stellen van hun situatie.
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Om ervoor te zorgen dat niet alleen vrijwilligers maar ook
burgers elkaar beter kunnen helpen kijkt het Nederlandse Rode
Kruis in 2013 naar de mogelijkheden van een online burgerhulpnetwerk. Dit platform is bedoeld om mensen te activeren
om hun hulp te bieden wanneer dat nodig is. Op het platform
komen verder verschillende bestaande en nieuwe modules te
staan, waaronder ikbenveilig.nl en de EHBO-app.
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Veel steun van donoren, partners en acties
Het Rode Kruis ontvangt ook in 2013 voor haar kernactiviteiten een
groot aantal giften van diverse stichtingen en vermogensfondsen.
Een kleine greep hieruit:

wereldwijde stille rampen. Dit zijn rampen die zich vaak buiten
het oog van de media afspelen; van natuurrampen tot malariaepidemieën.

Steun van fondsen en stichtingen
Het Reddingsboeifonds, opgericht in 2008 door een betrokken
familie, ondersteunt de hulpactiviteiten van het Rode Kruis bij

In 2013 richt een betrokken echtpaar Fonds Abessinië op. Dit fonds
richt zich op het weerbaarder maken van mensen in Ethiopië tegen
de gevolgen van klimaatverandering. Doordat de bevolking veelal
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afhankelijk is van landbouw en veeteelt hebben de grillige veranderingen in weerpatroon grote gevolgen voor deze groep mensen.
Het Rode Kruis ontvangt een bijdrage uit het fonds.
Van Fonds 1818 ontvangen we een bijdrage voor Eerste Hulp Bij
Festivals (EHBF). Hiermee wil het Rode Kruis jongeren op een
laagdrempelige en toegankelijke manier in aanraking laten
komen met EHBO en kennis en vaardigheden vergroten bij een
jong festivalpubliek.
Van het Dr. C.J. Vaillant Fonds en de Dirk Jan en Kitty ReekVersteegh stichting ontvangt het Rode Kruis een donatie voor
het project EHBO in het secundair onderwijs in Noord-Brabant.
Hiermee kunnen we voorlopig aan de slag met een modulaire en
competentiegerichte methode.
Door Stichting 75 jaar Nederlands Binnenvaart Bureau kan het
vakantieschip de J.H. Dunant een traplift aanschaffen zodat bij
calamiteiten ook de rolstoel gebonden gasten veilig en snel
verplaatst kunnen worden. Van Stichting R.C.O.A.K. krijgen we
een gift voor de aanschaf van nieuwe hoog-laag bedden op het
schip. Van het Sint Laurensfonds ontvangen we een bijdrage voor
de aanschaf van nieuwe rolstoelen voor het schip.

Hernieuwde samenwerking met JCI Nederland
Het Rode Kruis tekent opnieuw voor een periode van twee jaar
een samenwerkingscontract met netwerkorganisatie JCI Nederland (Junior Chamber International). Het Nederlandse Rode Kruis
en JCI Nederland spreken af zich in ons land samen met name
actief in te zetten voor zelfredzaamheid & EHBO, noodhulp en de
watertoolkit.
Nationale Rode Kruis Rally
Dankzij de Stichting Nationale Rode Kruis Rally ontvangt het
Rode Kruis een enorme bijdrage voor het Rode Kruis Prinses
Margriet Fonds. Hiermee kunnen we substantieel bijdragen aan
projecten die mensen wereldwijd voorbereiden op toekomstige
natuurrampen.

Jaarverslag 2013 | Rode Kruis

Nationale Rode Kruis Bloesemtocht
In 2013 is voor de 21ste keer de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht. Een prachtige wandeltocht door de Betuwe, waarbij duizenden wandelaars een schitterende donatie bij elkaar wandelen.
Dankzij deze mooie bijdrage worden twee speciale vakantieweken aan boord van het vakantieschip de J.H. Dunant mogelijk
gemaakt. Tevens kunnen we nieuwe rolstoelen aanschaffen.
Corporate partners
In 2013 ondersteunen tal van bedrijven het werk van het
Rode Kruis. Steeds meer organisaties vullen hun beleid op het
gebied van maatschappelijk betrokken ondernemenin door
samen te werken met het Rode Kruis. Naast financiële steun
zien we steeds vaker ook inzet van medewerkers, expertise
en/of producten en diensten. Enkele mooie voorbeelden van
partnerships in 2013:
• Hansaplast (onderdeel van het Beiersdorf concern) wordt
partner. Samen zetten we EHBO op de kaart bij het Nederlandse publiek door onder andere campagnes op de winkelvloer en door de verkoop van een speciaal ontwikkelde
EHBO hulpkit.
• KLM stelt een cargovlucht ter beschikking, waardoor het
Rode Kruis in staat is om zeer snel een grote hoeveelheid
hulpgoederen naar slachtoffers van de tyfoon Haiyan op de
Filipijnen te versturen. Ook maakt KLM in 2013 wederom een
Rode Kruisvakantievlucht mogelijk. Dit keer gaat de dagreis
van ruim 70 chronisch zieken en gehandicapten naar Valencia.
• Samen met textielinzamelaar KICI zamelt het Rode Kruis bijna
een miljoen kilo textiel in. Als hoofdbegunstigde van KICI
ontvangt het Rode Kruis een financiële bijdrage voor lokale
hulpverleningsactiviteiten.
• Samen met de founding partners FrieslandCampina en
Mammoet lanceren we in 2013 het Disaster Relief Partner
Program. Dit programma vraagt bedrijven om vooruit te investeren in noodhulp en biedt partners een platform voor actieve
betrokkenheid. Een eigen online omgeving maakt het mogelijk
voor medewerkers om snel en eenvoudig in actie te komen
en te doneren. Verder faciliteert het Rode Kruis met communicatiemiddelen en zorgt het voor rapportages.
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Prachtige extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij voor de Filipijnen
Dankzij haar 2,5 miljoen trouwe deelnemers kan de Nationale
Postcode Loterij in 2013 een recordbedrag van ruim € 302 miljoen
schenken aan goede doelen op het gebied van mens en natuur, bijna
€ 12 miljoen meer dan in 2012. Het Rode Kruis mag als vaste beneficiënt van de loterij opnieuw rekenen op een prachtige jaarbijdrage
van € 5,4 miljoen. Dankzij deze structurele steun kunnen we hulp
blijven bieden aan mensen in nood, wereldwijd en om de hoek.
Naast de jaarbijdrage kent de Nationale Postcode Loterij het Rode
Kruis en Care Nederland op het Goed Geld Gala in februari 2014 een
fantastische extra bijdrage van ruim € 2 miljoen toe voor een gezamenlijk project op de Filipijnen. Dankzij deze bijdrage kunnen we in
2014 samen met CARE Nederland, Wetlands International en lokale
partners aan de slag om 150 kwetsbare wijken en hun 35.000 inwoners op het eiland Mindanao te helpen om beter voorbereid te zijn
op rampen. Tyfoon Haiyan, die in november 2013 over de eilandengroep heen raast, maakt opnieuw pijnlijk duidelijk hoe belangrijk dit
soort hulp is. Samen met de Nationale Postcode Loterij kunnen we de
veerkracht van de bewoners versterken en hen helpen om zich beter
voor te bereiden en te beschermen tegen nieuw natuurgeweld. In de
eerste plaats om hun overlevingskans te vergroten. Maar ook om de
schade die een dergelijke ramp kan veroorzaken aan infrastructuur,
gebouwen, landbouwgrond en vee te beperken. In samenwerking met
de inwoners en lokale overheden bekijken we welke maatregelen hier
voor nodig zijn. Bijvoorbeeld de implementatie van waarschuwings
systemen, het ophogen van huizen, de bouw van evacuatiecentra of
het aanplanten van mangrovebomen als natuurlijke buffer.
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Judith Lingeman –
Hoofd Goede Doelen
Nationale Postcode Loterij
“We zijn erg blij dat we dankzij
onze trouwe loterijdeelnemers
ieder jaar een substantiële bijdrage kunnen leveren aan vele
goede doelen die werken aan
een betere wereld. Vandaag de
dag neemt het belang van particuliere fondsenwervers zoals
de Goede Doelen Loterijen
alleen maar toe: een kwart van
alle private giften in Nederland komt van onze loterijdeel
nemers. Daar zijn we trots op en we werken hard om onze
fondsenwerving op het huidige niveau voort te zetten.
De bijdrage van de Nationale Postcode Loterij en haar
deelnemers is echt uniek, want deze is niet alleen meerjarig, maar de goede doelen bepalen zelf de besteding
ervan, op basis van hun expertise. Zo dragen we via het Rode
Kruis bij aan het helpen van
mensen in nood. Samen maken
we het verschil!”
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Internationaal
Het Rode Kruis biedt – als een van de weinige hulporganisaties
die in het héle land hulp kan verlenen – in 2013 humanitaire
hulp in Syrië. Miljoenen Syriërs verspreid over het hele land
ontvangen schoon drinkwater, voedsel, dekens en medische
hulp. De vraag naar hulp is echter veel groter dan wat het
Rode Kruis en andere organisaties kunnen bieden en onder de
omstandigheden mogelijk is. Mede daarom heeft het Nederlandse Rode Kruis dit verslagjaar met meerdere publiekscampagnes – Open Your Heart, Giro555, Laat Syriërs niet in de
kou staan – mensen opgeroepen geld te geven om deze hulp
mogelijk te maken.
In de Filipijnen zijn na de verwoestingen die tyfoon Haiyan
aangericht heeft snel vrijwilligers van het Rode Kruis ter plekke.
Het Nederlandse Rode Kruis assisteert met verschillende teams.

Eerste zorg is het verstrekken van voedsel, hygiënepakketten,
keukengerei en onderdak. Ook wordt al in een vroeg stadium
begonnen met de wederopbouw. We helpen met de bouw van
sterkere huizen, de opbouw van landbouw en visserij en het
opstarten van gezondheidszorgfaciliteiten.
Veel vooruitgang boekt het Nederlandse Rode Kruis in 2013
in Haïti, een van de landen op het westelijk halfrond die het
meest worden getroffen door rampen. Samen met het Haïtiaanse Rode Kruis werken we samen aan activiteiten om de
lokale bevolking weerbaarder te maken tegen natuurrampen
zoals orkanen, droogtes, aardbevingen en landverschuivingen.
Ook beschermen we de bestaansmiddelen van deze gemeenschappen – zoals de vruchtbare bodem – tegen erosie. Tot eind
2013 geeft het Nederlandse Rode Kruis zo’n € 0,8 miljoen uit
aan deze activiteiten.

Minder kwetsbaar voor extreem weer door Klimaatcentrum
Het Rode Kruis Klimaatcentrum in Den Haag is een initiatief van
het Nederlandse Rode Kruis en de Internationale Federatie van
Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen. Het centrum helpt
gemeenschappenwereldwijd om zich voor te bereiden op de negatieve effecten van klimaatverandering en extreem weer.
In 2013 werkt het Klimaatcentrum een aantal nieuwe concepten
en producten uit. De Minimum Standards for local climate‐smart
disaster risk reduction zijn een voorbeeld hiervan. Deze Standards
helpen om klimaatrisico’s structureel mee te nemen in lokale
activiteiten. Ook brengt 2013 een IFRC e-learning cursus, een
uitgebreide Climate Training Kit en veel nieuwe spellen. Onze
participatieve spellen maken de onzekerheden van veranderende
risico’s inzichtelijker, en worden dan ook in alle uithoeken van de
wereld op alle niveaus gespeeld: van het Witte Huis tot aan lokale
gemeenschappen in de meest kwetsbare gebieden.
Een belangrijke doorbraak in 2013 is de start van twee nieuwe
projecten waar een nieuwe aanpak centraal staat: het financieren
van activiteiten op basis van wetenschappelijke verwachtingen
van een verhoogde kans op extreem weer, dagen, weken of zelfs
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maanden vóórdat een mogelijke ramp zich voltrekt. Samen met
het Oegandese en Togolese Rode Kruis en met ondersteuning van
het Duitse Rode Kruis voorkomen we zo lijden, schade en kunnen
we onze middelen efficiënter inzetten.
Op internationaal niveau is het Klimaatcentrum betrokken bij de
VN klimaattop in Warschau, waar het centrum de Development
and Climate Days organiseert, een spraakmakende ontmoeting
tussen onderhandelaars, operationele (humanitaire) organisaties
en wetenschappers. Deze is bedoeld om een brug te slaan tussen
abstract VN beleid en de realiteit van de lokale risico’s. Een provocerend spel confronteert de deelnemers met de gevoeligheden rond
de onderhandelingen. Tot slot komt in 2013 het Fifth Assessment
Rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
uit, een belangrijk rapport waarin duizenden wetenschappers een
gedetailleerd overzicht geven van alle kennis over klimaatverandering. Het Klimaatcentrum, dat zelf ook bijdraagt aan het IPCC,
maakt die wetenschap praktisch toepasbaar voor het Rode Kruis.
Kijk voor meer informatie over het Klimaatcentrum op
www.climatecentre.org.
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Cariben zetten flinke
stappen
De Caribische Rode Kruis-afdelingen maken
dit verslagjaar een grote professionaliseringsslag. Zo groeit de onderlinge samenwerking tussen de Caribische afdelingen
sterk in 2013. Ook denken de afdelingen
actief mee over de nieuwe statuten van
het Nederlandse Rode Kruis en kiezen ze
een vertegenwoordiger voor de Ledenraad.
Niet alleen samen, maar ook afzonderlijk
zetten de afdelingen flinke stappen in 2013.
De afdelingen Curaçao en Aruba weten
enkele grote donoren te werven. De afdeling St. Maarten vindt een locatie voor een
nieuwe vestiging. De afdelingen Bonaire,
Saba en St. Eustatius versterken de band
met de overheid door deelname aan een
grote noodhulpoefening. Belangrijk, omdat
deze 3 kleine afdelingen lokaal geen eigen
beroepsondersteuning hebben.

In het kader van stille rampen wordt uit het speciale fonds
hiervoor in 2013 voor € 1,3 miljoen noodhulp gefinancierd aan
30 rampen in 25 landen, zoals Kenia (vluchtelingen), Namibië
(droogte), Vietnam (orkaan), Filipijnen (aardbeving), India
(extreme kou), Somalië (cycloon), Centraal Afrikaanse Republiek
(mazelen), Benin (overstromingen) en Oekraïne (onrust).

zet het Nederlandse Rode Kruis mensen in bij rampen en conflicten in Jemen, Afghanistan, Mozambique, Congo en Centraal
Afrikaanse Republiek.

Samen met het Belgische en het Luxemburgse Rode Kruis
beschikt het Nederlandse Rode Kruis over een Emergency
Response Unit. Dit team is gespecialiseerd in de grootschalige
distributie van noodhulpgoederen in rampgebieden en is in
acute situaties direct inzetbaar. In 2013 gebeurde dat naast de
inzet op de Filipijnen na Haiyan ook na de overstromingen in
Nigeria en voor de opvang van vluchtelingen in Libanon. Tevens
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Hulpverlening op de Filipijnen
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Stille rampen en bijdrage van het Nederlandse Rode Kruis in 2013 (uitgaven)
Land

Donatie (in euro)

Stille ramp

Benin

42.600

Brand

Benin

50.000

Overstromingen

Bezette Palestijnse Gebieden (Gaza)

42.600

Overstromingen

Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR)

42.600

Mazelen uitbraak

Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR)

50.000

Politiek geweld

Ethiopië

42.600

Polio uitbraak

Filipijnen

42.600

Aardbeving

Filipijnen

50.000

Tyfoon Haiyan

Georgië

42.600

Overstromingen

India

42.600

Extreme kou

India

50.000

Overstromingen

India

42.600

Cycloon

Indonesië

41.960

Overstromingen

Kameroen

42.600

Overstromingen

Kenia

42.600

Overstromingen (2012)

Laos

42.600

Overstromingen

Madagascar

50.000

Cycloon

Malawi

42.600

Overstromingen

Mauretanië

50.000

Overstromingen

Nigeria

50.000

Overstromingen

Oeganda

50.000

Vluchtelingencrisis

Oekraïne

42.600

Politiek geweld

Rwanda

50.000

Vluchtelingencrisis

Soedan

50.000

Vluchtelingencrisis

Somalië

35.000

Cycloon

Tadzjikistan

42.600

Extreem weer

Tsjaad

30.000

Vuchtelingencrisis

Zambia

34.487

Overstromingen

Zimbabwe

42.600

Overstromingen

42.600

Polio uitbraak

Zuid-Soedan
Totaal

1.323.047

Een appeal voor stille rampen is maximaal 500.000 CHF (Zwitserse Frank), waaraan het Nederlandse Rode Kruis maximaal 50.000 CHF bijdraagt.

Jaarverslag 2013 | Rode Kruis

Drie doelen -

26

Actief in 47 landen
We zetten ons in voor de meest kwetsbaren, wáár ook ter wereld. Het geweld in Syrië en de tyfoon
Haiyan in de Filipijnen zijn in 2013 veruit de grootste rampen waarvoor we mensen en middelen
beschikbaar stellen.

Afghanistan, Benin, Bulgarije, Burundi, Kameroen, Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR), Tsjaad, Colombia, Ivoorkust, Congo, Eritrea,
Ethiopië, Georgië, Guatemala, Haïti, India, Indonesië, Israël, Jordanië, Kenia, Laos, Libanon, Madagascar, Malawi, Mali, Mauretanië,
Mongolië, Mozambique, Namibië, Nicaragua, Nigeria, Noord-Korea, Pakistan, Bezette Palestijnse Gebieden (Gaza), Filipijnen, Rwanda,
Somalië, Zuid-Soedan, Soedan, Syrië, Tadzjikistan, Turkije, Oeganda, Vietnam, Jemen
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Het versterken van zelfredzaamheid
in 2013
Nationaal
Het Nederlandse Rode Kruis richt zich bij de hulpverlening
steeds meer op het versterken van de zelfredzaamheid van
mensen, vooral zij die in het dagelijks leven al kwetsbaar zijn.
Doel is dat zij zich ook in noodsituaties zo goed mogelijk zelf
kunnen redden. Momenteel is een op de vijf Nederlanders verminderd zelfredzaam. Deze mensen hebben bijvoorbeeld hulp
nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.
Het Nederlandse Rode Kruis ontwikkelt in 2013 een beleidskader
en 5 activiteiten om de vrijwilligers nog beter te ondersteunen
bij zelfredzaamheidsactiviteiten. Dit zijn de Contactcirkel, Rode
Kruis aan Huis, workshop in en om het Huis, Cursus Sterk door je
Netwerk en de workshop EHBO Op Maat.

EHBO-vrijwilligers hebben op diverse festivals bezoekers
geholpen. Bijvoorbeeld bij de opvang van gewonden, mensen
die oververhit raken en zieke drugs- en alcoholgebruikers. Om
het belang van kennis van Eerste Hulp en vaardigheden bij het
festivalpubliek te vergroten gaan in 2013 voor het eerst speciale
Eerste Hulp Bij Festival-promoteams op pad. Met een spel en
allerlei voorlichtingsmateriaal leggen zij op een ludieke manier
uit wat je moet doen in geval van nood.

Het Nederlandse Rode Kruis streeft ernaar dat zoveel mogelijk
mensen, niet alleen professionele hulpverleners en speciaal
getrainde vrijwilligers, in staat zijn te helpen in noodsituaties.
Uitbreiding van kennis van EHBO is daarom van groot belang voor
hulpverlening door burgers. Voorjaar 2013 wordt de EHBO app
voor de miljoenste keer gedownload; inmiddels staat de teller op
1,3 miljoen downloads. Uit een enquête onder 10.000 gebruikers
blijkt dat 15% van hen de applicatie al eens heeft gebruikt in een
noodsituatie. Van deze mensen zegt 88% dat zij dankzij de app
beter in staat waren hulp te verlenen. Ook hebben 47 mensen de
app gebruikt tijdens de hulpverlening bij een hartstilstand.

Jaar
Aantal unieke
bezoekers www.
rodekruis.nl/ehbo
Downloads
EHBO app*

2013

2012

2011

2010

686.000

512.000

392.120

192.425

1.300.000

982.000

308.000

nvt

*release in september 2011

Eerste Hulp online
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De Studentendesk Leiden wint in 2013 de Zelfredzaamheidsprijs.
De studenten kunnen daarmee hun idee voor een speurtocht in
de praktijk uitvoeren. De speurtocht is bedoeld om kinderen en
hun ouders of opvoeders op een leuke, laagdrempelige manier
met zelfredzaamheid bezig te laten zijn. Dit project past goed
binnen de nieuwe strategie van het Nederlandse Rode Kruis.
Onder meer door mensen zelf redzamer te maken zodat ze
weten wat ze moeten doen in noodsituaties. Daarom ontvangt
de Studentendesk een stimuleringsbijdrage van € 5.000.
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Bijzondere vakanties en Mappa Mondo
Nieuwe mensen ontmoeten, de sleur van alledag doorbreken en genieten
van cultuur en natuur. Of juist lekker helemaal niets doen. Een weekje
vakantie doet wonderen. Dankzij de bijzondere vakanties van het Rode
Kruis is dit voor iedereen weggelegd, juist voor mensen die minder mobiel
zijn of extra zorg nodig hebben. In 2013 genieten 6000 chronisch zieken,
gehandicapten en mensen in een sociaal isolement van een vakantie op
het schip de J. Henry Dunant en in de vakantiehotels met zorg in Wezep
en Rheden. Meer informatie over de bijzondere vakanties is te vinden op
onze speciale themapagina.
De exploitatie van vakantiehotels met zorg De Valkenberg en De Paardestal
gaat in 2013 over in handen van De Gouden Leeuw Groep. Hiermee is de in
2012 dreigende sluiting van de baan. Vakantiehotels met zorg IJsselvliedt
wordt in 2014 overgenomen door de Protestantse Stichting Diaconaal
Vakantiewerk. De gasten, vrijwilligers en beroepskrachten merken hier
vrijwel niets van.
Een andere kwetsbare groep zijn ernstig zieke kinderen. Om hen en hun
ouders te ondersteunen heeft het Nederlandse Rode Kruis drie Mappa
Mondo-huizen: in Wezep, Rijswijk en Waalre. Daar staan gespecialiseerde
(kinder) verpleegkundigen en orthopedagogisch medewerkers dag en nacht
klaar om de kinderen ondanks hun ziekte een plek te bieden waar ze een
zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Zij worden daarbij ondersteund
door ruim vierhonderd vrijwilligers. In totaal logeren in 2013 50 kinderen in
een Mappa Mondo-huis. Tijdens de open dag in maart bezoeken maar liefst
700 mensen een Mappa Mondo-huis. Kers op de taart was het bezoek van
ambassadeur Irene Moors aan het Mappa Mondo-huis. Het bereiken van de
doelgroep blijft voor ons een uitdaging.

Toegekende Rode Kruisonderscheidingen

Bijzondere vakanties feiten & cijfers

Bezettingspercentage
gasten 2013

De
Valkenberg

De
Paardestal

IJsselvliedt

J. Henry
Dunant

80%

59%

82%

83%

Kruis van Verdienste

1*

Medaille van Verdienste in Zilver

1

Medaille van Verdienste in Brons

4

Legpenning

12

* Toegekend aan het Syrische Rode Kruis, aan Abdul Rahman Attar, de president
van de Syrische Rode Halve Maan als erkenning van het werk dat hij en 11.000
vrijwilligers verrichten tijdens de Syrische burgeroorlog.
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het belang van goede hygiëne. Dit vergroot de overlevingskansen van kinderen aanzienlijk en verlaagt het risico op
ziekten. We testen materialen ter waarde van € 30 duizend
die we kunnen gebruiken voor het legen van latrines. De ervaringen die we opdoen worden teruggekoppeld aan fabrikanten
en specialisten.
In Haïti slaan het Haïtiaanse Rode Kruis en het Nederlandse
Rode Kruis de handen ineen. Bijna geen ander land op het
westelijk halfrond wordt zo vaak en zo intensief getroffen door
rampen als dit land. Partijen werken in de gemeenschappen
Bainet en Cotes de Fer aan het weerbaarder maken van de
bevolking tegen rampen, zoals orkanen, droogtes, aardbevingen,
cholera en landverschuivingen. De activiteiten bestaan uit
rampenvoorbereiding, livelihood activiteiten en bewustmaking.
Het programma heeft een looptijd van 3 jaar (tot eind 2014) en
een beschikbaar budget van € 1,8 miljoen. Hiervan is tot eind
2013 zo’n € 0,8 miljoen uitgegeven.

Internationaal
Het Nederlandse Rode Kruis werkt met een aantal andere
Nederlandse hulporganisaties nauw samen in het programma
Partners for Resilience. Het doel van deze samenwerking is
om mensen in Afrika, Azië en Centraal Amerika weerbaarder
te maken tegen de gevolgen van rampen en extreem weer. Er
wordt hierbij gekeken naar veranderende risico’s als gevolg van
klimaatverandering, en naar de rol van de wijdere omgeving
op risico’s en preventie. Ook stellen we samen met gemeenschappen plannen op waardoor ze op korte termijn beter
om kunnen gaan met de rampenrisico’s, en ze die op langere
termijn zelfs kunnen verminderen of voorkomen. Er is in 2013
veel vooruitgang geboekt. Samenwerking met meteorologische
diensten en kennisinstituten is versterkt, maatregelen zijn
getroffen om infrastructuur te versterken en door goed beheer
van de omgeving wordt beter gebruik gemaakt van natuurlijke
bufferfuncties. Ook worden op steeds meer plaatsen deze
activiteiten onderdeel van overheidsplannen op het gebied
van rampenmanagement en ontwikkeling. Via het wereldwijde
netwerk van Partners for Resilience, en door contacten met
andere organisaties, worden best practices gedeeld en ook op
andere plaatsen toegepast.

In Oost-Soedan werken we aan een project om de voedsel
zekerheid te verbeteren. Door natuurrampen en oorlog is er in
de regio Kassala een structureel tekort aan voedsel en water.
Door de lokale bevolking te leren regenwater op te vangen,
te helpen bij de aanleg van groentetuinen, het uitdelen van
gereedschappen en kennis over te dragen, versterken we de
weerbaarheid tegen rampen. Dat doen we in nauwe samenwerking met de stammen, lokale autoriteiten, Rode Halve
Maan en aanwezige VN-organisaties.
Met het geld van 3FM Serious Request 2012 – dat in het teken
stond van hulp aan zwangere vrouwen en pasgeborenen – kan
het Rode Kruis al in 2013 veel doen. Meer dan 56.000 baby’s
en 42.000 aanstaande moeders worden geholpen in 13 landen:
Filipijnen, Malawi, Ethiopië, Oeganda, Zuid-Soedan, Guatemala,
Libanon, Mali, Mauritanië, Somalië, Soedan, Congo en Irak.
Zo zijn 19.000 vrouwen gevaccineerd tegen tetanus, zijn 20
fietsambulances aangeschaft om bevallende vrouwen sneller
naar een ziekenhuis te brengen en hebben 50 klinieken nieuwe
instrumenten gekregen.

Met deelname aan het WASH-programma in Malawi wil het
Nederlandse Rode Kruis met de toegang tot schoon water en
het beschikbaar maken van goed sanitair in de eerste levens
behoeften voorzien. Daarnaast licht WASH mensen voor over
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Rode Kruis Prinses Margriet Fonds financiert reddingsmiddelen
Natuurrampen zijn helaas niet te voorkomen. Wel kunnen we de
gevolgen zo veel mogelijk beperken door een goede voorbereiding.
Daarom heeft het Nederlandse Rode Kruis het Rode Kruis Prinses
Margriet Fonds opgericht. Met steun van het fonds zijn we in
diverse landen met een groot rampenrisico al actief vóórdat een
ramp plaatsvindt. Bijvoorbeeld met de hulp van reddingsmiddelen.
Veel mensen en instellingen steunen het Rode Kruis Prinses
Margriet Fonds. Ook in 2013 ontvangen we een flinke financiële
bijdrage, waarmee we veel activiteiten kunnen financieren.
Bijvoorbeeld in de Filipijnen. Hier richt het Rode Kruis lokale reddingsteams op. Deze worden uitgerust met alle nodige kennis en
middelen om onmiddellijk na een overstroming mensen te kunnen
helpen. En dat redt levens, want op deze manier is hulp het snelst

ter plaatse. Voor de reddingsteams financieren wij onder andere
EHBO-kits, reddingsvesten en reddingsboten.
Ook kijken we dit verslagjaar samen met de lokale bevolking naar
mogelijke vluchtroutes en mogelijke opvanglocaties in hoger
gelegen gebied. Omdat we ook kijken naar hoe mensen elkaar het
snelst kunnen waarschuwen bij een naderende orkaan zorgen we
ervoor dat mensen op tijd op een veilige locatie samenkomen.
Deze opvanglocaties zijn voorzien van noodvoorraden en schoon
drinkwater. Het is belangrijk dat we de medewerking hebben van
lokale overheden, aangezien zij zich verantwoordelijk moeten
voelen voor het onderhoud van deze locaties. Dit draagt tevens bij
aan het verankeren van voorbereiding op rampen in het beleid van
de lokale overheid.

3FM Serious Request 2013 in
Leeuwarden daverend succes
3FM Serious Request, in de week voor kerst, trekt ook dit jaar tienduizenden bezoekers. Tijdens deze actie vragen dj’s Giel Beelen, Paul Rabbering en Coen Swijnenberg aandacht voor kindersterfte door diarree. Elk
jaar sterven 800.000 jonge kinderen door diarree. Dat zijn ruim 70 volle
schoolklassen per dag. Kinderen die eenvoudig te redden zijn met schoon
water, zeep, toiletten en goede informatie.
Onze ambassadeur Eric Corton maakt in Burundi indrukwekkende reportages. Zo gaat hij op bezoek bij Serafine. Door steeds terugkerende diarree,
wat haar enorm uitput, en een gebrek aan eten is het moeilijk om voor haar
2 overgebleven kinderen te zorgen. 3 van haar kinderen heeft ze verloren en
mist ze enorm. Ze maakt zich zorgen over de 2 kinderen die ze nu nog heeft.
De actie wekt wederom een enorme actiebereidheid en saamhorigheid op
in Nederland. Particulieren en bedrijven vragen platen aan, doneren geld
en zetten meer dan 5.000 acties op. Het resultaat is een recordopbrengst
van € 12.302.747. Daarnaast bereikt de actie 12,3 miljoen Nederlanders.
Meer informatie staat op onze speciale thema-pagina.
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Het vergroten van respect en
hulpbereidheid in de samenleving
Nationaal
Het Rode Kruis verleent hulp op basis van de grootste nood
en vanuit haar grondbeginselen, ongeacht nationaliteit, ras,
geloof, afkomst of politieke mening. Op 20 juni – Wereld Vluchtelingendag – spreekt het Nederlandse Rode Kruis zich met
de actie That’s Right uit voor het met respect en waardigheid
behandelen van migranten en het aan hen garanderen van de
toegang tot alle vormen van (nood)hulpverlening. Het Nederlandse Rode Kruis laat daarom bezoekers van het museum
Humanity House in Den Haag ervaren hoe het voelt om te
moeten overleven in een gebied waar conflict heerst of een
ramp heeft plaatsgevonden.

Om respect en hulpbereidheid te vergroten richt het Nederlandse Rode Kruis zijn pijlen ook meer specifiek op jongeren.
Dat doen we in 2013 op verschillende manieren: we betrekken
jongeren door hen maatschappelijke stages aan te bieden, geven
gastlessen op basis- en middelbare scholen en we verspreiden
een studieboek van het Rode Kruis over de toepassing van
humanitair oorlogsrecht in hedendaagse gewapende conflicten.
In het najaar van 2013 organiseert het Nederlandse Rode
Kruis een startevenement voor de International Review of the
Red Cross. Voor dit event komen 60 internationale en nationale
deskundigen, genodigden en andere geïnteresseerden bij

Aandacht voor rampen en conflicten in het Humanity House
In het Humanity House in Den Haag organiseert het Rode Kruis in
2013 diverse themabijeenkomsten. Het Humanity House is 3 jaar
geleden opgericht op initiatief van het Nederlandse Rode Kruis en
de gemeente Den Haag. Het laat via een ervaringsreis bezoekers
ervaren hoe het is om een ramp of conflict mee te maken en brengt
via tijdelijke tentoonstellingen aanverwante thema’s voor het voetlicht. Daarnaast is het Humanity House een ontmoetingsplek voor
mensen, organisaties en instanties die zich bezighouden met humanitaire thema’s. Zo is er op 11 juni een ‘Crisis watch’ avond over de
humanitaire crisis in Syrië. Diverse deskundigen van onder andere
het Rode Kruis gaan met elkaar in gesprek over dit enorme drama.
Op 17 oktober vindt in het Humanity House de presentatie plaats van
het Wereld Rampen Rapport 2013: Nieuwe technologie verbetert
humanitaire hulp. De boodschap van het rapport is dat overheden,
hulpdiensten en hulporganisaties meer gebruik moeten maken van
technologische innovaties. Techniek helpt niet alleen om de noden
beter in kaart te brengen maar kan óók de hulpverlening verbeteren.
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In de humanitaire hulp wordt er al volop van gebruikgemaakt.
Zoals op het gebied van risicoreductie bij rampen, noodhulp
en wederopbouw. Daardoor kunnen burgers onder meer beter
samenwerken met (semi)professionals bij ongevallen met grote
aantallen slachtoffers. Nieuwe communicatiemiddelen maken
bijvoorbeeld mogelijk dat burgerhulpverleners snel waardevolle
informatie kunnen doorsturen over benodigde hulp.
Eind november blikt Rode Kruisambassadeur Eric Corton in het
Humanity House terug op 3FM Serious Request 2012. Wat is er
bereikt met het geld dat is opgehaald met 3FM Serious Request?
Daarvoor reisde hij deze zomer af naar Malawi, Kenia en Oeganda.
Ook werpt hij samen met onder meer Juriaan Lahr, hoofd inter
nationale hulpverlening van het Rode Kruis
een blik vooruit op de editie van 2013
waarin onder het motto ‘Let’s clean this
shit up’ aandacht wordt gevraagd voor
www.humanityhouse.org
kindersterfte door diarree.
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Bijdragen jongeren en studenten
Veel jongeren weten niet precies wat ze voor het Nederlandse Rode
Kruis kunnen betekenen. Duidelijk is dat ze goed zijn in fondsenwerving. Dat bewijzen ze bij 3FM Serious Request, ze doen met
veel enthousiasme mee. Er worden ruim 800 gastlessen gegeven.
Daarmee bereiken we in totaal zo’n 30.000 jongeren. 74 middelbare
scholen en 61 basisscholen zetten acties op.
Voor studenten zijn er 11 Studentendesks actief in 2013. Per desk
zijn er gemiddeld 125 vrijwilligers actief. Zij bereiken in 2013 per desk
360 hulpvragers. 9 Studentendesks nemen deel aan 3FM Serious
Request en halen in totaal ruim € 30 duizend op. Andere populaire
activiteiten zijn de promoteams voor Eerste Hulp Bij Festivals, de
EHBO snelcursus, de modeshow voor verstandelijk beperkten You
are Beautiful en de jaarlijkse collecte.

elkaar in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag om te praten
over nieuwe technologieën (drones) en (digitale) oorlogsvoering (cyberwar) en de relatie met het humanitair oorlogsrecht. Door deze zaken te bespreken en kennis te delen
draagt het Rode Kruis aan het vergroten van respect en hulpbereidheid.

Internationaal
De humanitaire situatie in Syrië vraagt in 2013 onze aandacht.
Het Rode Kruis roept strijdende groepen op om veilige toegang te geven aan Rode Kruis vrijwilligers, om noodzakelijke
hulp te bieden aan slachtoffers van de grootste humanitaire
crisis in de wereld vandaag de dag. Sinds de uitbraak van het
conflict zijn 33 Rode Kruis vrijwilligers tijdens de uitoefening
van hun werk omgekomen. Dat is volstrekt onacceptabel, en
reden dat het Rode Kruis ook vanuit Nederland een appèl
doet aan de strijdende partijen om de oorlogsrechtelijke
regels te respecteren.

de burgerbevolking die niet betrokken is bij de gevechten te
beschermen en niet in het conflict te betrekken.
Het Jeugd Rode Kruis Curaçao is in 2013 één van de winnaars
van de Appeltjes van Oranje-wedstrijd van het Oranje Fonds.
Het doel van deze jaarlijkse wedstrijd is om verschillende
groepen mensen samen te brengen. Bij het Curaçaose project
bezoeken jongeren ouderen en doen ze klusjes voor hen. Door
het vaste contact ontstaat een hechte band. Ook familieleden
van de jongeren springen bij, bijvoorbeeld door hen naar
de oudere te brengen. Eens per jaar komen alle ouderen en
jongeren bijeen voor een groot feest.

Ook de situatie in Mali houden we in 2013 scherp in de gaten.
Door het aanhoudende conflict tussen het nationale leger en
gewapende groepen zijn veel gezinnen in de Malinese regio
Mopti op de vlucht. Het Rode Kruis wijst alle strijdende partijen erop dat ze de regels van het internationaal humanitair
oorlogsrecht moeten respecteren. Een van die regels is om
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Opsporing & Ondersteuning bij noodsituaties en oorlogsnazorg
Opsporing en contactherstel met familieleden is een belangrijke
taak van het Rode Kruis. Wij doen dit wereldwijd voor mensen
die hun dierbaren uit het oog zijn verloren tijdens een ramp,
oorlog, conflict, migratie of door een andere humanitaire nood
situatie. Veel mensen vinden elkaar dankzij onze hulp. Het Nederlandse Rode Kruis ontvangt in 2013 616 verzoeken om familieleden
op te sporen. In totaal kunnen we 264 familieleden succesvol met
elkaar in contact brengen.
Ook ondersteunen we in de regio Utrecht 41 buitenlandse slachtoffers van mensenhandel. Rode Kruis vrijwilligers zetten zich in
voor de waarborging van humanitaire rechten. In dit traject is het
stimuleren van de zelfredzaamheid van cliënten essentieel. In 2013
werken we aan de uitrol van ondersteuning van slachtoffers van
mensenhandel in andere regio’s in Nederland.
Tot het voorjaar van 2013 beheert het Nederlandse Rode Kruis ook
de Hulplijn Vermiste Personen. Om dit type activiteiten meer te
bundelen nemen Slachtofferhulp Nederland en Landelijk Bureau

Jaarverslag 2013 | Rode Kruis

Vermiste Personen van de politie deze dienstverlening van het Rode
Kruis over, met hulp van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Het Nederlandse Rode Kruis onderhoudt nog steeds een oorlogsarchief dat gegevens bevat van Nederlanders tijdens de Tweede
Wereldoorlog en het conflict in Nederlands Indië. Voor veel overlevenden en betrokkenen is het oorlogsarchief belangrijk voor de herinnering aan dierbaren die de oorlog niet overleefden. We beginnen
in 2013 met de digitale ontsluiting van het archief om zo de toegankelijkheid te vergroten. In 2013 restaureren we het archiefdeel dat
betrekking heeft op Kamp Westerbork en stellen het beschikbaar.
Daarmee wordt dit unieke materiaal voor de toekomst behouden.
De afdeling Opsporing en Ondersteuning ontwikkelt in 2013 een
e-module om vrijwilligers en beroepskrachten de grondbeginselen
van het Rode Kruis uit te leggen en ze hanteerbaar te maken voor
de dagelijkse praktijk. De e-module maakt deel uit van het introductiepakket voor nieuwe vrijwilligers en beroepskrachten van het
Nederlandse Rode Kruis.
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Opsporing & Ondersteuning: unieke betrokken personen + hulpverzoeken
Unieke betrokken personen – 2013
Tracing: opsporing van en
contactherstel met familie –
Restoring Family Links (RFL)

Hulpvragers RFL

641

Gezochte personen

999

Hulplijn
Vermiste Personen (HVP)*

Achterblijvers

21

Vermisten

23

Ondersteuning Slachtoffers
Mensenhandel (OSM)
regio Utrecht

Nieuwe cliënten

17

Totaal cliëntondersteuningen

38

Nieuwe hulpverzoeken – 2013
RFL

HVP*

OSM

Oorlogsarchief (ON)

Opsporingsverzoeken

365

Rode Kruis-berichten

90

Overige RFL-verzoeken

161

Totaal nieuwe RFL verzoeken

616

Ondersteuningsverzoeken

4

Informatieverzoeken

22

Totaal nieuwe HVP verzoeken (tot half maart 2013)

26

Ondersteuningsverzoeken

7

Informatieverzoeken

10

Totaal nieuwe OSM verzoeken

17

EU

966

Nederlands-Indië

174

Totaal nieuwe ON verzoeken

1140

* Cijfers tot medio maart 2013. Daarna is de hulplijn gesloten en in november 2013 overgedragen aan
Slachtofferhulp Nederland.
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Veel aandacht voor
humanitair oorlogsrecht
Het Rode Kruis is van oudsher de drijvende kracht
achter de ontwikkeling van het humanitair oorlogsrecht: de regels die gelden tijdens een gewapend conflict. Veel taken van het Rode Kruis zijn
opgenomen in de Verdragen van Genève en de
aanvullende protocollen. Het Nederlandse Rode
Kruis en het Rode Kruis-Vlaanderen organiseren
jaarlijks samen de vijfdaagse Frits Kalshoven
Competitie om studenten bekend te maken
met de toepassing van dit rechtsgebied. In 2013
nemen 10 teams met in totaal 30 studenten van
7 Nederlandse universiteiten, 2 Vlaamse universiteiten en de Belgische Koninklijke Militaire Academie het tegen elkaar op in rollenspelen en een
pleitwedstrijd rond een fictieve oorlog. Winnaar
is de Katholieke Universiteit Leuven. Ook brengen
de deelnemers een bezoek aan Brussel, waar zij
enkele grote internationale organisaties bezoeken.
Ook op het gebied van kernwapens heeft het
Nederlandse Rode Kruis veel gedaan. Het Nederlandse Rode Kruis zou graag zien dat Nederland
een pro-actievere rol gaat spelen op dit onderwerp.
Er vinden daarom gesprekken met leden van de
Tweede Kamer plaats, we nemen deel aan de Oslo
Conferentie over de Humanitaire Consequenties
van Kernwapens en we organiseren speciale bijeenkomsten. Ondanks de aandacht voor de enorme
humanitaire gevolgen die het inzetten van kernwapens heeft, blijft de Nederlandse regering
vasthouden aan het NAVO-beleid dat gebruik van
deze wapens niet uitsluit. Maar we houden vol
in 2014.
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Vereniging

ledenraad

verenigingsbestuur

Directeur

Beroepsorganisatie
* Functionele Service Centra

or

Management Team
Directeur, 4 ClusterManagers, manager P&O/RSC’s

p&o*

Cluster Strategie, Beleid & Verenigingszaken

Cluster Finance & Control

Strategie & INNOVATIE

Financiën Verenigingskantoor
• Financiële administratie
• Planning & Control
• Financiën Internationale Hulpverlening

Juridische Zaken
Humanitair OorlogsRecht
Verenigingszaken
• LEDEN- EN VRIJWILLIGERSBELEID
• JONGERENBELEID
• VERENIGINGSCOMMUNICATIE
• Ondersteuning bestuurders en vrijwilligers

Financiën Vereniging en Regio’s
Facilitaire zaken & Inkoop*
• Facilitaire zaken
• Inkoop
ICT*

Corporate Communicatie*
• Corporate algemeen
• Interne communicatie BEROEPSKRACHTEN
• Pers
• Pleitbezorging

Contacten & Administratie*
• BACKOFFICE NALATENSCHAPPEN
• CONTACTCENTER
• PROJECTENBUREAU

OPLEIDING & TRAINING
INTERNATIONAAL SECRETARIAAT

Cluster Hulpverlening

CARIBISCHE AFDELINGEN

Hulp Internationaal
• Programme Partnership Unit
• Strategic Partnership Unit
• Disaster Response Unit
• Resilience Unit

Cluster Marketing & Fondsenwerving
Fondsenwerving Particulieren
• Leden & donateurs
• Marketing Intelligence
• Nalatenschappen

hulp Nationaal
• Sociale hulp/zelfredzaamheid
• Noodhulp
- Opvang en Verzorging (OV) & Verwanten 
Informatie (VWI)
- Geneeskundige eenheden (GNK) &
Evenementenhulp

Marketing Communicatie*
• Marketingcommunicatie specialisten
• Redactie on/offline
• Traffic
• Online Marketing

Eerste Hulp

Campagnes & Projecten

Bijzondere Vakanties

Webteam

Mappa Mondo

Corporate partnerships
Collecte

Opsporing & Ondersteuning
• Tracing
• Sociale opsporing 

Internationale Activiteiten

Oorlogsnazorg

Major Donors

RSC
Zuid West

districten
• Midden- en 
West Brabant
• Utrecht
• Zeeland

RSC
Midden West

districten
• Haaglanden
• Hollands Midden
• Rotterdam Rijnmond
• Zuid Holland Zuid

afdelingen

afdelingen

RSC
Noord West

districten
• Amsterdam Amstelland
• Gooi & Vechtstreek
• Kennemerland
• Noord Holland 
Noord
• Zaanstreek Waterland

afdelingen

RSC
Noord

districten
• Drenthe
• Fryslân
• Groningen
• Flevoland

afdelingen

RSC
Midden Oost

RSC
Zuid Oost

districten
• Gelderland Midden
• Gelderland-Zuid
• Noord- en 
Oost-Gelderland
• Twente
• IJsselland

districten
• Brabant Noord
• Brabant Zuidoost
• Noord- en 
Midden-Limburg
• Zuid-Limburg

districtsraden

afdelingen

afdelingen

afdelingsraden

Organogram van het Nederlandse Rode Kruis ((situatie per 31 december 2013). Per 1 april 2014 is de structuur als gevolg van
het ‘KernGezond’ veranderprogramma substantieel gewijzigd, zie www.rodekruis.nl.
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Hoofdstuk 3

Organisatie
en financiën

Samenvatting financiële resultaten
Onze financiën zijn in 2013, net als andere jaren, in beweging. Intern is er veel veranderd, vooral door het
veranderprogramma KernGezond en de overdracht van de vakantiehotels met zorg . De reguliere inkomsten en uitgaven waren in lijn met de begroting. Bedrijfsmatig is het Nederlandse Rode Kruis op orde.
In het oog springt opnieuw het geweldige resultaat van 3FM
Serious Request van € 12,3 miljoen in de strijd tegen kindersterfte door diarree. Inkomsten zijn voornamelijk afkomstig van
particulieren, het midden- en kleinbedrijf en basis- en middelbare scholen.
De Nationale Postcode Loterij geeft ons wederom een hoge
bijdrage van € 5,4 miljoen. Ook de inkomsten uit nalatenschappen zijn dit jaar onveranderd hoog. Daar zijn we – gezien
de financiële situatie in Nederland – erg blij mee.
Het Nederlandse Rode Kruis is de afgelopen jaren steeds efficiënter gaan werken. De stijging van de lasten op het gebied

van de nationale hulpverlening wordt volledig verklaard door
eenmalige kosten voor de overdracht van de vakantiehotels
met zorg en – in mindere mate – het veranderprogramma
KernGezond voor een bedrag van € 4,1 miljoen (op een totaal
van € 4,7 miljoen voor het hele Nederlandse Rode Kruis). De
uitgaven voor internationale hulpverlening zijn iets lager dan
in 2012.
Eind 2013 heeft het Nederlandse Rode Kruis een positief
exploitatieresultaat van € 1 miljoen, waarvan € 0,25 miljoen
wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve innovatie en
verbetering hulpverlening.

Samenstelling van het verenigingsbestuur per 31 december 2013
Erevoorzitter:
• H.K.H. Prinses Margriet der Nederlanden
Bestuur:
• Mevrouw mr. Inge Brakman (voorzitter)
• De heer drs. Vincent van Stijn RA MGA (penningmeester)
• Z.H. Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau,
van Vollenhoven
• De heer Generaal (b.d.) Dick Berlijn
• De heer em. prof. dr. Hans Egtberts
• Mevrouw Johanneke Tummers
• Mevrouw Masooma Yousufzai
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Ledenraad, verenigingsbestuur en directie
Het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis is in handen van het
verenigingsbestuur. Leden van dit bestuur zetten in hoofdlijnen
het beleid uit en nemen beslissingen op strategisch niveau. De
ledenraad houdt toezicht op het bestuur. De dagelijkse leiding van
de beroepsorganisatie die de vereniging ondersteunt en uitvoering
geeft aan de internationale hulpverlening en de centrale fondsenwerving, is in handen van de directie. De directie legt verantwoording af aan het verenigingsbestuur. Op districts- en afdelingsniveau
ligt de verantwoordelijkheid bij de besturen.
In 2013 treffen we voorbereidingen om de verenigingsstructuur
aan te passen en democratie en operatie duidelijk gescheiden
processen binnen de vereniging te laten zijn. Een overgangsregeling
maakt het mogelijk om alles alvast in gang te zetten voor de grote
veranderingen in 2014. Afdelings- en districtsraden worden
ontheven van alle bevoegdheden en in november 2013 vinden
verkiezingen plaats, waarbij de leden rechtstreeks kunnen
stemmen op kandidaten voor de nieuwe ledenraad. Tijdens de
ledenraadsvergadering in december worden de nieuwe statuten
goedgekeurd. Na goedkeuring door de ledenraad zullen deze nog
goedgekeurd moeten worden door de Kroon. Naar verwachting
treden de statuten in het voorjaar van 2014 in werking.

Leden
Het Nederlandse Rode Kruis telt eind 2013 126.679 leden. In een
vereniging nemen de leden de beslissingen over de koers van
de organisatie. Bij het Rode Kruis gebeurt dat 2 keer per jaar, in
juni en december, door de ledenraad. De ledenraad bestaat uit
88 afgevaardigden.
Vrijwilligers
Cruciaal voor het werk van het Nederlandse Rode Kruis zijn de
vrijwilligers. In 2013 zijn dat er 31.848. In 2013 starten we met het
herzien van het vrijwilligersbeleid. Het onderscheidingenbeleid en
klachtenbeleid zijn inmiddels aangepast.
Verenigingsbestuur
Het verenigingsbestuur van het Nederlandse Rode Kruis bestaat
normaliter uit 11 personen. In december 2013 wordt het aantal
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teruggebracht tot 9 en ontstaan door aftreden 3 vacatures. In juni
2014 vindt de opvolging in de ontstane vacatures plaats. Voor alle
functies binnen het bestuur bestaat een functieprofiel. In 2013
vergadert het bestuur 7 keer. Belangrijke onderwerpen zijn: De
implementatie van Strategie 2020, het ‘KernGezond’ programma,
internationale ontwikkelingen in Syrië en de Filipijnen, de internationale vergaderingen van de Rode Kruis-beweging in Sydney
(november 2013), risicomanagement, de jaarrekening en de begroting. Alle bestuursleden zijn vrijwillig en onbezoldigd verbonden
aan het Nederlandse Rode Kruis en ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten. In totaal declareren de bestuursleden
in 2013 € 2.472  aan onkosten. In 2012 was dit € 2.625.
De voorzitter en de vicevoorzitter worden op voordracht van de
ledenraad benoemd door de Kroon. De overige bestuursleden
door de ledenraad. De benoemingstermijn is 4 jaar. De maximale
zittingsduur bedraagt 3 termijnen. In een rooster van aftreden
staan ook de periodieke herbenoemingen.

Erevoorzitter
H.K.H. Prinses Margriet der Nederlanden is sinds 2010 erevoorzitter
van het Nederlandse Rode Kruis.
Kanselier
De kanselier is benoemd door het verenigingsbestuur en geeft
uitvoering aan het onderscheidingenbeleid. De huidige kanselier is
mevrouw H.M.C. Dwarshuis.
Directie
De directie van het Nederlandse Rode Kruis bestaat uit 1 persoon.
Algemeen directeur Cees Breederveld heeft een dienstverband voor
onbepaalde tijd. Hij treedt af per 1 januari 2014 en wordt opgevolgd
door Gijs de Vries. Het verenigingsbestuur stelt de directiebeloning vast. Deze voldoet aan de ‘Regeling beloning directeuren van
goede doelen’ (Code Wijffels, cq VFI-norm) en de ‘Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT)’. Ook wordt voldaan aan de regels voor MFS II-subsidies door
het ministerie van Buitenlandse Zaken, de zogenoemde DG-norm.
Meer informatie hierover is te vinden op pagina 77.
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Nevenfuncties bestuursleden en directie in 2013
Mevrouw mr. Inge Brakman
(voorzitter)
Benoemd in 2012 (1e termijn)
Hoofdfunctie: Onafhankelijk bestuurder/
toezichthouder
• Voorzitter CCS, commissie belast
met het toezicht op het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS)
• Voorzitter raad van toezicht
Staatsbosbeheer
• Voorzitter bestuur stichting
de Baak, managementcentrum
VNO-NCW
• Lid raad van commissarissen IMK
(Instituut voor het midden- en
kleinbedrijf)
• Lid bestuur Persvrijheidfonds
• Voorzitter SKO,
stichting Kijk Onderzoek
• Lid raad van commissarissen
DSM Nederland
• Lid raad van commissarissen
Shell Nederland
• Lid van bestuur
Fondsenbeheer Nederland
De heer Paul Rosenmöller
(vice-voorzitter sinds 1 oktober 2012)
Herbenoemd in 2012 (3e termijn),
afgetreden per 8 december 2013
Hoofdfunctie: Programmamaker en
presentator IKON
Nevenfuncties:
• Lid raad van commissarissen NS
• Lid raad van commissarissen CSU
• Lid raad van commissarissen APG
(Algemene Pensioen Groep) tot 15
mei 2013
• Voorzitter van Convenant Gezond
Gewicht
De heer drs. Vincent van Stijn RA MGA
(penningmeester)
Benoemd in 2010 (1e termijn)
Hoofdfunctie:
Partner bij Deloitte Accountants B.V.
Geen nevenfuncties
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Z.H. Prins Pieter-Christiaan
van Oranje-Nassau, van Vollenhoven
Benoemd in 2010 (1e termijn)
Hoofdfunctie: CEO van AGT Group
(Netherlands) BV
Nevenfuncties:
• Voorzitter Laureus Foundation
Netherlands
• Voorzitter stichtingsbestuur KUSW
• Vice-voorzitter Rode Kruis Tourrally
• Bestuurslid stichting
Meer dan Voetbal
• Oprichter en voorzitter Tignum AG
• Voorzitter VBN
• Bestuurslid stichting Educatieve
Theaterprojecten
De heer Generaal (b.d.) Dick Berlijn
Herbenoemd in 2012 (2e termijn)
Hoofdfunctie:
Senior Board Advisor Deloitte
Nevenfuncties:
• Aangesloten bij sprekersbureau
de Assemblee
• Lid raad van commissarissen
Thales Nederland
• Voorzitter raad van advies
Dutch Hawker Hunter Foundation
• Lid raad van advies stichting
Koninklijke Luchtmacht Historische
Vlucht
• Adjudant in buitengewone dienst
van H.M. de Koningin
• Lid International Advisory Board
Royal Ten Cate
• Lid van bestuur Fonds Slachtofferhulp
• Lid raad van advies Nintes
• Lid raad van advies Rekkof Fokker NG
• Lid Commisie Hoekstra
(Evaluatie veiligheidsregio’s)
• De heer em. prof. dr. Hans Egtberts
Benoemd in 2013 (2e termijn)
Hoofdfunctie: Coach/counselor
zingevingsvraagstukken bij de
Praktijk voor Coaching en Counseling
(eigen bureau, éénmansbedrijf)
Nevenfuncties:
• Voorzitter stichting
Gehandicaptenraad Duiven

• Voorzitter WMO Platform Duiven
• Lid raad van toezicht stichting
Zorgbelang Gelderland
• Voorzitter studentenraad
Open Universiteit Nederland,
afgetreden per juni 2013
• Lid klachtencommissie
Open Universiteit Nederland
• Lid facultaire opleidingscommissie
faculteit Nederlands recht
Open Universiteit Nederland
• Plaatsvervangend lid raad van
advies Zorgkantoor Arnhem
(Menzis Zorgkantoor)
Mevrouw Pauline Krikke
Herbenoemd in 2010 (3e termijn),
afgetreden per 8 december 2013
Hoofdfunctie: Burgemeester van
Arnhem, afgetreden per 1 juli 2013
Nevenfuncties:
• Lid vereniging Aegon
• Voorzitter Locov (landelijk overleg consumenten openbaar vervoer)
• Voorzitter VVD Permanente
Scouting-commissie
• Lid raad van advies stichting
Het Nationale Park De Hoge Veluwe
• Bestuurslid Lucie Burgers-stichting
• Voorzitter raad van toezicht RDW
(Rijksdienst voor het Wegverkeer)
• Voorzitter strategisch adviescollege
Verbond van Verzekeraars
Mevrouw mr. Inez van Oord
Herbenoemd in 2010 (3e termijn),
afgetreden per 8 december 2013
Hoofdfunctie: Eigenaar van Linq
Nevenfunctie:
• Lid van bestuur Humanity House
De heer ir. Piet van Schijndel
Herbenoemd in 2012 (3e periode),
afgetreden per 8 december 2013
Nevenfuncties:
• Voorzitter van de raad van commissarissen bij De Lage Landen en  Obvion
• Lid van de raad van commissarissen
bij Robeco

• Lid raad van toezicht
St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
• Lid raad van commissarissen
CSU Total Care
• Voorzitter raad van advies
TelewerkForum
• Lid raad van advies Faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences
TU Eindhoven
Mevrouw Johanneke Tummers
Herbenoemd in 2013 (2e termijn),
student
Nevenfuncties:
• Co-assistent Gelre Ziekenhuizen
Apeldoorn en Wilhelmina
Kinderziekenhuis Utrecht
• Master health economics Erasmus
Universiteit Rotterdam
• Lid Nationale DenkTank 2013
• Lid EVY netwerk
Mevrouw Masooma Yousufzai
Benoemd in 2010 (1e termijn), student
Nevenfuncties:
• Master internationale betrekkingen
Universiteit Utrecht
• Project officer stichting Pax Ludens
• Stuurgroep Sophia
• Lid van de denktank Worldconnectors
• Ambassadeur ECHO
• Vrijwilliger voor de stichting Jeugd
voor uitwisseling en begrip(JUB)
De heer prof. dr. Cees Breederveld
(algemeen directeur), tot 1 januari 2014
Nevenfuncties:
• Lid Audit & Risk Committee van de IFRC
• Lid van raad van advies van i-Cane
• Lid van bestuur Samenwerkende
hulporganisaties
• Lid van bestuur Vereniging van
fondsenwervende instellingen
• Bijzonder hoogleraar rampengeneeskunde Universiteit van Amsterdam
• Lid van bestuur Red Cross/
Red Crescent Climate Centre
• Lid ethische adviesraad van Sanquin
• Secretaris Stichting Nationaal
Rampenfonds (tot 1 januari 2014)
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Beroepskrachten

Leeftijdsopbouw beroepskrachten

2013

2013 in fte
gemiddeld

2012

2012 in fte
gemiddeld

Beroepskrachten in
Nederland

404

340

464

366

Beroepskrachten in
het buitenland

30

30

37

39

434

370

501

405

Verhouding man/vrouw
Ziekteverzuim
Aantal stagiaires

Vrouw
100
90
80
70
60

26/74

28/72

4,5%

4,6%

164

121

50
Aantal medewerkers

Totaal

Man

60

40
30
20
10
0
<25

In 2013 zijn gedelegeerden van het Nederlandse Rode Kruis aanwezig bij onze buitenlandse projecten in:
Guatemala, Colombia, Haïti, Kenia, Vietnam, Libanon, Maleisië, Filipijnen, Afghanistan, Sudan, Indonesië,
Bulgarije, China, Jordanië, Mongolië, Nigeria, Honduras, Jemen, Togo, Nicaragua, Zambia, Kyrgyzstan, Tsjaad.

26-35

36-45

46-55

56-59

60+

Leeftijd

Het totaal aantal gedelegeerden in 2013: gemiddeld 30 fte.

Ontwikkeling in de baten
Dit boekjaar bedragen de totale baten ruim € 94 miljoen, veel
hoger dan begroot en vorig jaar. Dit komt door hogere inkomsten uit acties van derden en hogere inkomsten uit subsidies.

inkomsten uit de acties van de Samenwerkende Hulporganisaties
(SHO) voor de Filipijnen en Syrië. Uit deze SHO acties ontvangt
het Rode Kruis ruim € 7 miljoen.
De samenstelling van de baten over 2013 (in miljoenen euro’s):

Het bedrag dat we van 3FM Serious Request ontvangen is iets
hoger dan het voorgaande jaar. We streven ernaar dit bedrag
over een periode van 3 jaar uit te geven.
Nog steeds laten veel mensen hun vermogen na aan het Nederlandse Rode Kruis. De inkomsten uit nalatenschappen blijven
ongeveer gelijk aan het voorgaande jaar en bedragen ruim
€ 12 miljoen.

Baten In € mln
Totaal

94,4

82,0

37,5 Eigen fondsenwerving 37,3

De giften voor internationale doeleinden zijn ongeveer € 1,2
miljoen. Dat is € 1 miljoen lager dan begroot, maar iets hoger
dan in 2012. Dit komt doordat het Nederlandse Rode Kruis in
2013 alleen voor Syrië een zelfstandige actie opzet. Voor deze
actie ontvangen we dit verslagjaar in totaal € 0,7 miljoen.
Voor wat betreft de inkomsten uit acties van derden, ontvangt
het Rode Kruis, naast de inkomsten uit 3FM Serious Request en
de bijdragen van de Nationale Postcodeloterij en Vriendenloterij,
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Totaal

26,2

van derden

19,5

29,7

Subsidies van
overheden

24,1

1,0 Baten uit beleggingen 0,7
Overige baten
0,4
0,0

2013

Lasten In € mln

2012
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Hieronder volgt een korte toelichting op de belangrijkste
elementen.

Eigen fondsenwerving
De totale baten uit eigen fondsenwerving blijven gelijk ten
opzichte van 2012, met ook nauwelijks verschillen in de verschillende categorieën.
De collectes laten een kleine stijging zien. Dat komt door
een verhoogde inzet van onze lokale afdelingen in 2013. De
opbrengst per collectebus daalt, in lijn met de trend in Nederland. De inkomsten uit contributies blijven gelijk, tegen de
algemene trend in, dankzij verhoogde wervingsinspanningen.
De opbrengsten uit giften en schenkingen blijven vrijwel
constant, maar liggen lager dan begroot. De reden is dat er in
2013 minder grote ‘eigen’ acties plaatsvinden dan begroot.
Per saldo blijven de inkomsten uit eigen fondsenwerving,
dankzij extra inspanningen, gelijk aan die voor 2012. De positieve afwijking van de begroting wordt veroorzaakt door de
inkomsten uit nalatenschappen, die door het Rode Kruis altijd
conservatief worden begroot.

Acties van derden
De baten uit acties van derden bedragen € 26 miljoen en zijn
daarmee veel hoger dan begroot en vorig jaar. De positieve
afwijking ten opzichte van de begroting is voor een belangrijk deel te danken aan de succesvolle actie van 3FM Serious
Request. Daarnaast ontvangt het Nederlandse Rode Kruis van
de Nationale Postcode Loterij een bijdrage van € 5,4 miljoen.
Dat is hetzelfde bedrag als in 2012 en hoger dan begroot.
Samen met de andere Samenwerkende Hulporganisaties haalt
het Nederlandse Rode Kruis in 2013 ongeveer € 25 miljoen op
voor de slachtoffers van tyfoon Haiyan in de Filipijnen. Het Rode
Kruis krijgt daarvan ongeveer € 7 miljoen. Deze inkomsten verklaren het verschil met 2012, want in 2012 vond geen SHO actie
plaats met een vergelijkbare omvang.
Subsidies van overheden
Subsidies van overheden begroot het Rode Kruis altijd conservatief. In 2013 bedragen deze € 29 miljoen, € 5 miljoen meer dan
begroot en in 2012. De stijging wordt verklaard door overheidsbijdragen voor de Filipijnen (€ 4 miljoen) en Syrië (€ 3,5 miljoen).
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Beleggingen
Baten uit beleggingen begroot het Nederlandse Rode Kruis
altijd zeer voorzichtig. Het gaat hier vooral om rente op spaarrekeningen en deposito’s. De totale baten uit beleggingen
bedragen € 1 miljoen. In 2012 was dat € 0,7 miljoen.
Overige baten
In 2013 zijn er geen materiële overige baten.
Ontwikkeling in de lasten
De totale lasten bedragen in 2013 € 85 miljoen, hoger dan
begroot en dan voorgaand verslagjaar.
De uitgaven aan internationale activiteiten, inclusief de voor
bereiding en coördinatie, zijn met ruim € 37 miljoen een kleine
€ 2 miljoen hoger dan begroot. Dit is het resultaat van de
hogere, veelal geoormerkte, inkomsten. Deze worden altijd
conservatief begroot. Ten opzichte van 2012 liggen de uitgaven
ongeveer € 2 miljoen lager.
De grootste afwijking betreft de lasten voor nationale hulpverlening. Deze worden volledig veroorzaakt door eenmalige
kosten in verband met de overdracht van de vakantiehotels
en de reorganisatie van de beroepsorganisatie. Met betrekking tot de overdracht van de vakantiehotels ondersteunt het
Rode Kruis de overnemende partijen van 2013 tot en met
2017 financieel bij de exploitatie, vooral met betrekking tot
de bezetting van de hotels. De kosten daarvan (bijna € 3 miljoen) rapporteren we volledig in 2013; het gedeelte voor 2014
tot en met 2017 staat als voorziening op de balans voor een
bedrag van € 2,3 miljoen. De personeelsreductie in het kader
van het KernGezond veranderprogramma levert vervolgens
een kostenpost op van € 1,8 miljoen, waarvan ruim de helft
betrekking heeft op nationale hulpverlening en ongeveer een
derde op internationale hulpverlening.
De ‘reguliere’ uitgaven aan nationale hulpverlening zijn in lijn
met de begroting en 2012.
Ondanks de extra inspanningen om leden te werven, zijn de
kosten voor fondsenwerving fors lager dan begroot en iets
lager dan vorig jaar. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt doordat
in 2013 weinig grote eigen noodhulpacties plaatsvinden. Met
18,8% blijft het percentage kosten eigen fondsenwerving
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26,2

van derden

19,5

29,7

Subsidies van
overheden

24,1

1,0 Baten uit beleggingen 0,7
ongeveer gelijk aan 2012
ruimbaten
onder het
Overige
0,4door het Centraal
0,0 en
Bureau Fondsenwerving vastgestelde maximum van 25%.

2013

2012

De samenstelling van de lasten over 2013 (in miljoenen euro’s):

Lasten In € mln
Totaal

Totaal

84,6

4,8

bewustmaking

3,7

81,7

Voorbereiding

4,4

4,1

33,0

35,9

31,0

26,9

7,6
3,8

Werving baten

7,3
3,8

2012

2013

Financiële positie
Het
Nederlandse Rode vermogen
Kruis besteedt gelden
In € mlnzoveel mogelijk
Samenstelling
aanTotaal
zijn doelstelling. Wel zijn er reserves nodig om de conti
103,7
nuïteit
van de hulpverlening en de bedrijfsvoering voor
enige
Totaal
93,8
tijd te garanderen. Op die manier kunnen we steeds snel
inspelen op rampen12,3
en noodsituaties. In 11,2
de paragraaf over
reserves en fondsen staat een toelichting.
36,7 Bestemmingsreserves 43,3

Instellingen met een CBF-Keur zijn via het reglement gehouden
aan de ‘Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen’ van de
4,9 Herwaarderingsreserve 4,8
Vereniging voor Fondsenwervende instellingen (VFI). Het financieel beheer van het Nederlandse Rode Kruis voldoet aan deze
richtlijn.

Vaste activa
49,8 Bestemmingsfondsen 34,5
De boekwaarde van de activa daalt in 2013 met ruim € 2 miljoen.
Voor ruim € 0,5 miljoen wordt dit verklaard door de overdracht
2012
2013
van de vakantiehotels, de rest doordat investeringen in 2013
lager zijn dan afschrijvingen.
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Beleggingen
Verantwoord beleggen
Het beleggingsbeleid van het Nederlandse Rode Kruis sluit aan
bij de uitgangspunten reserves en beleggingsbeleid uit het
CBF-reglement.
De belangrijkste elementen van het beleggingsbeleid van het
Rode Kruis zijn:
• De hoofdsom blijft in stand.
• Beleggingen worden beschermd tegen ongewenste financiële
risico’s, zoals renterisico of koersrisico.
• Prestaties worden beoordeeld over een termijn van 5 jaar.
• Inkomsten worden gebruikt voor de doelstelling.
• Beleggen gebeurt bij voorkeur in rekening courant,
spaarrekening, deposito’s en garantieproducten.
• De beleggingsportefeuille wordt getoetst aan de
grondbeginselen.
De beschikbare middelen worden vrijwel volledig liquide
gehouden, waarbij we het risico spreiden over verschillende
banken. Minder dan 10% wordt belegd, voornamelijk in obligaties. De belegging in aandelen heeft vrijwel volledig betrekking
op een legaat, waarvan de erflater heeft aangegeven dat het
Rode Kruis deze effecten in stand moet houden.

Verantwoording over het beleid en de uitvoering
Het totale resultaat uit beleggingen is – mede door het conservatieve beleggingsbeleid – elk jaar positief. Het gemiddelde
rendement over 5 jaar bedraagt 6,7%.
In onderstaande tabel ‘Resultaat spaar- en beleggingsvormen’
staan de financiële resultaten op beleggingen over de afgelopen
5 jaar (in duizenden euro’s). Onderdeel zijn ook de inkomsten
uit verhuur, in lijn met de instructie van de VFI.

Reserves en fondsen
Reserves
Het Nederlandse Rode Kruis heeft een continuïteitsreserve
om de kosten van de werkorganisatie te kunnen financieren.
Dat kan nodig zijn, bijvoorbeeld wanneer bepaalde inkomsten
onverwachts wegvallen. Daarnaast moeten we de continuïteit
van onze hulpverlening kunnen garanderen. Deze reserve mag
volgens de regelgeving van het CBF en de Richtlijn Financieel
Beheer Goede Doelen van de VFI maximaal anderhalf maal de
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2013

2012

2011

2010

2009

Obligatierente

93

109

144

175

199

Dividend

47

63

72

60

85

Gerealiseerd koersresultaat

-5

13

-6

17

684

Ongerealiseerd koersresultaat

192

-107

-11

90

110

Bruto beleggingsresultaat

327

78

199

342

1.078

Kosten beleggingen

-12

-15

-2

-14

-61

Netto beleggingsresultaat

315

63

177

328

1.017

Waarde beleggingen per einde boekjaar

4.899

4.739

5.613

6.829

6.505

Rendement beleggingen

6,42%

1,33%

3,15%

4,80%

15,63%

Gemiddeld rendement 2009-2013

6,65%

Beleggingen

Gemiddeld rendement 2009-2013 bedrag

380

Netto inkomsten uit verhuur

157

154

162

158

140

Netto resultaat liquide middelen

547

456

548

550

515

Totaal resultaat uit beleggingen

1.019

673

887

1.036

1.672

Resultaat spaar- en beleggingsvormen

jaarlijkse kosten van de werkorganisatie zijn. Het Nederlandse
Rode Kruis hanteert zelf een lager maximum van eenmaal de
jaarlijkse kosten. De reserve in 2013 bedraagt € 12 miljoen,
ruim beneden het maximum op basis van bovengenoemde
interne norm van ruim € 38 miljoen.
De inkomsten zijn de afgelopen jaren op peil gebleven. Echter,
door de aanhoudend moeilijke economische omstandigheden
en het maatschappelijke klimaat is er sprake van flinke onzekerheid hierover. Het Rode Kruis streeft ernaar om de continuïteitsreserve de komende jaren niet te laten dalen en indien mogelijk
iets op te laten lopen.
In 2013 stijgt de continuïteitsreserve 2013 met bijna € 1 miljoen.
De hoofdoorzaak is de vrijval uit de reserve financiering activa.
Vanwege de overdracht van de vakantiehotels, inclusief het
onroerend goed, ligt dit bedrag € 0,6 miljoen hoger dan vorig
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jaar. De andere toename is het gevolg van het positieve exploitatieresultaat van € 0,7 miljoen, gelijk aan vorig jaar.
De afdrachten van lokale afdelingen aan de Solidariteitsreserve
zorgen anderzijds voor een daling van de continuïteitsreserve
van € 1,4 miljoen. Het Nederlandse Rode Kruis gebruikt de
Solidariteitsreserve voor afdelingen die over onvoldoende middelen beschikken om hun werk goed te doen. Andere – meer
vermogende – afdelingen dragen vermogen af om deze reserve
aan te vullen. Lokale afdelingen onttrekken in totaal 2013 € 1,6
miljoen aan de Solidariteitsreserve en voegen € 1,4 miljoen toe,
per saldo een onttrekking van € 0,2 miljoen. Een gedeelte van
de eenmalige kosten financieren we uit de Solidariteitsreserve,
in totaal een bedrag van 4,1 miljoen.
Bestemmingsreserves van de overige onderdelen (voornamelijk plaatselijke afdelingen en districten) zijn gevormd door de
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2013

2012

Lasten In € mln
lokale besturen. Deze zijn vooral bedoeld voor het onderhoud
van bestaande activa of de aanschaf van nieuwe (vervangende)
activa. Het saldo van deze reserves is constant gebleven op
ongeveer € 9 miljoen.

bereiding. Geld uit het Mappa Mondo fonds wordt gebruikt om
Totaal
Totaal
de kosten
84,6 van de 3 Mappa Mondo huizen te dekken.
4,8

bewustmaking

3,7

7,6
3,8

Werving baten

7,3
3,8

81,7

Het is het beleid van het Rode Kruis om een reserve aan te
houden voor het financieren van activa. We kunnen niet op
korte termijn beschikken over de waarde van deze activa,
maar pas na verkoop. Om die reden bestaat een reserve financiering activa, voor zover deze activa zijn gefinancierd met
eigen middelen. Het saldo van deze reserve bedraagt in 2013
bijna € 24 miljoen, een daling van € 1,6 miljoen ten opzichte
van 2012.

De overige fondsen hebbenVoorbereiding
betrekking op diverse activiteiten
voor nationale hulpverlening,
vooral bij de plaatselijke
afde4,1
4,4
lingen van het Rode Kruis. De stijging van ruim € 1 miljoen
35,9 uit nalaten33,0 geoormerkte inkomsten
wordt veroorzaakt door
schappen. Van het totale bedrag van € 10 miljoen voor nationale activiteiten geldt voor ongeveer € 1 miljoen dat de donor
heeft bepaald dat deze fondsen in stand moeten worden
gehouden en alleen31,0
de jaarlijkse inkomsten
(rente of dividend)
26,9
mogen worden gebruikt. Voor deze fondsen is de ‘uitgeef
termijn’ van 3 jaar uiteraard niet van toepassing

Door een toevoeging van € 0,25 miljoen en een onttrekking van
€ 0,6  miljoen daalt het saldo van de reserve innovatie en verbetering hulpverlening licht.

Onderstaande
grafiek geeft het totaal en de samenstelling van
2012
2013
het vermogen aan het einde van 2012 en 2013 (in miljoenen
euro’s).

Fondsen
Het Nederlandse Rode Kruis brengt de inkomsten van derden
met een specifiek doel – de geoormerkte middelen – onder in
bestemmingsfondsen. Fondsensaldi bestaan dus uit het verschil
tussen ontvangen middelen en bestedingen. We streven ernaar
deze middelen binnen drie jaar te besteden aan het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Samenstelling vermogen In € mln
Totaal

103,7
12,3

Het saldo van het Prinses Margrietfonds stijgt, terwijl het saldo
van het Mappa Mondo fonds iets daalt. Het gecombineerde
saldo van beide fondsen blijft ongeveer gelijk. Uitgaven van het
Prinses Margrietfonds hebben betrekking op fondsenwerving
en internationale hulpverlening in het kader van rampenvoor-
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11,2

93,8

36,7 Bestemmingsreserves 43,3

In totaal stijgt in 2013 het niveau van deze fondsen van
€ 35 miljoen naar € 50 miljoen.
Dit wordt volledig veroorzaakt door de stijging van het saldo van
de fondsen voor internationale activiteitenvan € 24 miljoen tot
bijna € 38 miljoen. Dit komt vooral door de explosieve stijging
van de inkomsten van 3FM Serious Request de laatste jaren.
Deze inkomsten besteden we over een periode van een aantal
jaren. Omdat in de tussenliggende periode de inkomsten sterk
zijn gestegen, stijgt het saldo van het bestemmingsfonds ook
sterk. In  de toelichting op de lastenverdeling rapporteren we
specifiek over 3FM Serious Request inkomsten, uitgaven en de
fondsenstand.

Totaal

4,9 Herwaarderingsreserve 4,8

49,8 Bestemmingsfondsen 34,5

2013

2012

Risicomanagement
In 2013 neemt het Nederlandse Rode Kruis de nodige stappen
op het gebied van risicomanagement. Zo wordt in het voorjaar
een audit commissie opgericht, onder voorzitterschap van de
penningmeester van het verenigingsbestuur, Vincent van Stijn.
Na een analyse van de verschillende risico’s en beheersmaatregelen in samenwerking met management en vertegenwoor-

Organisatie en financiën  -  45

Distributie van hulpgoederen in de Filipijnen

digers van de ledenraad concludeert de audit commissie in het
najaar dat de beheersmaatregelen de 7 belangrijkste risico’s in
voldoende mate afdekken, voor nu én de komende jaren. Het
KernGezond veranderprogramma levert hier een belangrijke
bijdrage aan.
De analyse betreft de volgende risico’s:
• Fraude internationaal;
• Fraude nationaal;
• Transparantie;
• Kwaliteit medewerkers;
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• Opbouw en kwaliteit vrijwilligersbestand;
• Impact van implementatie van de toekomstvisie voor het
NRK op kwaliteit en continuïteit;
• Kosten en inkomsten van de organisatie.

Controle en evaluatie
De externe accountant toetst jaarlijks de opzet, bestaan en de
werking van de administratieve organisatie en interne controle.
In 2013 selecteert het Nederlandse Rode Kruis PwC als nieuwe
externe accountant.
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Kwaliteitszorg
Het Nederlandse Rode Kruis besteedt in 2013 op verschillende
manieren aandacht aan de kwaliteit van ons werk.

Nationale hulpverlening
Alle 25 districten houden een interne audit aan de hand van de
kaderstelling noodhulp. Onderwerpen die onder de loep worden
genomen betreffen de kwaliteit en eenduidigheid van de hulpverlening, zoals het aantal vrijwilligers, opleiding en opkomsttijd.
Daarnaast vindt sinds 2013 een gestandaardiseerde evaluatie
van alle noodhulpinzetten plaats. De resultaten van de audit en
de inzetevaluaties worden verwerkt in verder verbeterde opera
tionele processen en procedures. Tot slot besteden we in 2013
extra aandacht aan het opleiden van coördinatoren noodhulp in
de districten. 3 van hen zijn gecertificeerd voor het verlenen van
noodhulp aan zorginstellingen, anderen zijn gecertificeerd als
commandant bevolkingszorg.
Mappa Mondo
Mappa Mondo werkt hard aan de ontwikkeling van de individuele
risico-inventarisatie en heeft deze bij alle kinderen uitgevoerd.

Klachtenbehandeling
De klachtenprocedure van het Nederlandse Rode Kruis bestaat in
eerste instantie uit bemiddeling door de klachtenfunctionaris; blijft
een voor beide partijen aanvaardbaar resultaat uit, dan wordt de
klacht voorgelegd aan het Geschillen, Beroeps en Klachten College.
Het GBK-College is het onafhankelijke geschillen- en klachtencollege
van het Nederlandse Rode Kruis, dat is ingesteld door de Ledenraad.
In 2013 ontvangt de klachtenfunctionaris in totaal 22 klachten. In de
meeste gevallen slaagt de klachtenfunctionaris erin de klachten tot
tevredenheid van betrokkenen op te lossen. 3 klachten blijken niet
bemiddelbaar en worden doorverwezen naar het GBK-College.
64% van de klachten heeft betrekking op noodhulp door vrijwilligers. In 2012 was dat 45%.

De stuurgroep Kwaliteit wordt nieuw leven ingeblazen en is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het kwaliteitsbeleid. Het
HKZ-certificaat is na de externe audit in januari in maart weer voor
3 jaar verlengd, dit geldt ook voor de Bijzondere vakanties.

Bijzondere Vakanties
Ook de Bijzondere Vakanties richt een stuurgroep Kwaliteit op.
Hiermee komt meer sturing aan het kwaliteitsbeleid. Verder
werken we hard aan de ontwikkeling van een individuele risicoinventarisatie, maar besluiten hier uiteindelijk niet mee door te
gaan, omdat het niets toevoegt aan de kwaliteit van de zorg.
O&O
Het ISO-certificaat Tracing is begin 2012 verlengd tot 2015. In 2013
zijn er geen non-conformiteiten, maar wel een paar optionele
verbeterpunten.
Internationale hulpverlening
De internationale hulpverleningsactiviteiten van het kantoor in
Den Haag krijgen in 2013 een ISO-certificaat.

Soort klacht

Aantal

Functioneren in de noodhulp

14

Verschil van inzicht in bestuurlijk functioneren

2

Functioneren Sociale Hulp

1

Ontevreden over dienstverlening Bijzondere vakanties

1

Totaal bemiddeling

18

Betreft vooral wegwijs/begeleiden in de klachtenprocedure
Totaal klachten

4
22

Van deze 22 zijn er 3 klachten doorverwezen naar het GBK-college.
Er zijn geen klachten doorverwezen naar Vertrouwenspersoon.
Kerngegevens klachten
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Begroting 2014
Het Nederlandse Rode Kruis vertaalt de werk- en activiteitenplannen van de lokale afdelingen en de landelijke organisatie in
een begroting. De Ledenraad stelt deze in december 2013 vast.
Voor 2014 wijken de begrote baten en lasten in beperkte mate
af van de realisatie in 2013.
Totale baten volgens de begroting voor 2014 bedragen € 79
miljoen en de lasten ruim € 87 miljoen. Het saldo bedraagt
€ 8 miljoen negatief. Dit tekort is een jaarlijks terugkerend fenomeen en wordt verklaard doordat geoormerkte inkomsten voor
internationale hulp conservatief begroot worden en een deel
van de uitgaven gebaseerd is op reeds gerealiseerde inkomsten.
Het exploitatieresultaat wordt weerspiegeld in het saldo op
de continuïteitsreserve en ligt ongeveer op 0 (€ 0,7 miljoen
negatief).
De baten uit eigen fondsenwerving dalen in de begroting van
€ 37,5 miljoen in 2013 naar € 35,7 miljoen, volledig als gevolg
van de conservatieve begroting van de inkomsten uit nalatenschappen.
Voor de baten uit acties van derden geldt dat we vanwege de
aanhoudend hoge opbrengst de begrote opbrengst van 3FM
Serious Request hebben verhoogd naar € 10 miljoen. De bijdrage van de Nationale Postcode Loterij is begroot op € 5,4 miljoen. Voor acties uit hoofde van de SHO worden standaard geen
inkomsten begroot.

Dit geldt ook voor de overige lasten (voor een totaalbedrag van
ruim € 0,5 miljoen). Rekening houdend met dit effect zullen
deze in 2014 grotendeels op het niveau blijven van 2013.
Bij de verwerking van het saldo worden de geoormerkte
inkomsten en uitgaven separaat verwerkt via de bestemmingsfondsen. Geoormerkte baten worden bij ontvangst immers
toegevoegd aan deze bestemmingsfondsen, terwijl daarna de
bestedingen aan deze bestemmingsfondsen worden onttrokken.
Het negatieve fondsenresultaat van ruim € 4 miljoen betekent
dat de begrote uitgaven de inkomsten met dit bedrag overtreffen. Dit is opnieuw een gevolg van de voorzichtige begroting
van de geoormerkte inkomsten op het gebied van internationale
hulpverlening.
Vanuit de bestemmingsreserves wordt een netto-onttrekking
begroot van ruim € 3 miljoen. Deze onttrekking vindt vrijwel
volledig plaats uit de Solidariteitsreserve. Ongeveer € 2 miljoen
daarvan is bestemd voor dekking van bovengenoemde eenmalige kosten, die volledig in 2013 zijn gerealiseerd. De onttrekking zal in 2014 derhalve ongeveer € 2 miljoen lager uitpakken
dan begroot.
De mutatie van de continuïteitsreserve ten slotte weerspiegelt
een  exploitatietekort, dat is begroot op € 0,7 miljoen.

Voor de lasten geldt dat de uitgaven voor internationale activiteiten gedeeltelijk gebaseerd zijn op reeds gerealiseerde
inkomsten, in 2013 of zelfs daarvoor. Hierdoor kunnen de lasten
substantieel fluctueren en zijn ze doorgaans ook hoger dan de
baten. We financieren de uitgaven voor het overgrote deel uit
geoormerkte inkomsten, waardoor hogere inkomsten automatisch vertaald kunnen worden naar hogere uitgaven.
De lasten voor nationale hulpverlening pieken in 2013 als gevolg
van de eenmalige kosten in verband met de overdracht van
de vakantiehotels en de personeelsreductie in het kader van
het KernGezond veranderprogramma. In 2014 komen deze
weer terug op normaal niveau. In de begroting was rekening
gehouden met € 1,5 miljoen aan eenmalige kosten. Deze zijn
echter geheel gerealiseerd in 2013, waardoor de lasten in 2014
voor hetzelfde bedrag zullen afnemen.
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Begroting 2014 (in miljoenen euro’s)
Begroting 2014

Realisatie 2013

Afwijking

Collecten

            1,9

1,9

-

Contributies

          15,0

15,5

-0,5

6,8

6,3

0,5

- Internationale doeleinden

            2,3

1,3

1,0

Nalatenschappen

            9,7

12,5

-2,8

35,7

37,5

-1,8

            15,8

26,2

-10,4

Baten uit eigen fondsenwerving

Giften en schenkingen:
- Nationale doeleinden

Baten uit acties derden
Beschikbaar uit fondsenwerving

51,5

63,7

-12,2

Subsidies van overheden

          27,1

29,7

-2.6

Baten uit beleggingen

            0,3

1,0

-0,7

Overige baten

            0,1

0,0

0,1

79,0

94,4

-15,4

Som van de baten

Besteed aan doelstellingen
Voorlichting en bewustmaking

            5,0

4,8

0,2

Voorbereiding en coördinatie internationale activiteiten

            4,9

4,4

0,5

Internationale activiteiten

          37,1

33,0

4,1

Nationale hulpverlening

          28,5

31,0

-2,5

75,5

73,2

2,3

Werving baten

            7,6

7,6

-0,1

Beheer en administratie

            4,4

3,8

0,6

Som van de lasten

87,4

84,6

2,8

Saldo

-8,4

9,8

-18,2

Bestemmingsreserves

           -3,3

-6,3

3,0

Continuïteitsreserve

           -0,7

0,9

-1,6

Bestemmingsfondsen

           -4,4

15,2

-19,6

-8,4

9,8

-18,2

Totaal besteed aan doelstelling

Verwerking saldo:
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Jaarrekening

Balans per 31 december 2013

ACTIVA (na resultaatbestemming)

(in duizenden euro’s)

31-12-2013

31-12-2012

23.343

24.314

Materiële vaste activa (1)
- panden
- vervoermiddelen

2.088

2.014

- overige activa

4.452

5.657

29.883

31.985

402

440

32.186

31.796

4.899

4.739

66.641

50.938

104.128

87.913

134.011

119.898

Voorraden (2)
Vorderingen en overlopende activa (3)
Effecten (4)
Liquide middelen (5)

Totaal
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Balans per 31 december 2013, vervolg

PASSIVA (na resultaatbestemming)

(in duizenden euro’s)

31-12-2013

31-12-2012

Reserves en fondsen
Reserves
- continuïteitsreserve (6)

12.333

11.218

- bestemmingsreserve (7)

36.738

43.336

4.873

4.821

53.944

59.375

- bestemmingsfondsen (9)

49.759

34.491

Totaal reserves en fondsen

103.703

93.866

Voorzieningen (10)

7.408

4.325

Schulden op lange termijn (11)

3.113

5.889

Schulden op korte termijn (12)

19.787

15.818

134.011

119.898

- herwaarderingsreserve (8)

Fondsen

Totaal
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Staat van baten en lasten over 2013

BATEN

(in duizenden euro’s)

Werkelijk
2013

Begroting
2013

Werkelijk
2012

Baten uit eigen fondsenwerving
Collecten
Contributies

1.908

1.915

1.868

15.461

15.100

15.439
6.840

Giften en schenkingen:
- Nationale doeleinden (13)

6.336

6.325

- Internationale doeleinden (14)

1.256

2.283

939

12.491

9.695

12.198

37.452

35.318

37.284

Baten uit acties van derden (15)

26.244

9.150

19.461

Beschikbaar uit fondsenwerving

63.696

44.468

56.745

Subsidies van overheden (16)

29.648

24.913

24.156

1.019

79

673

Overige baten (18)

-7

136

410

Som van de baten

94.356

69.596

81.984

Nalatenschappen

Baten uit beleggingen (17)
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Staat van baten en lasten over 2013, vervolg

(in duizenden euro’s)

Werkelijk
2013

Begroting
2013

Voorlichting en bewustmaking

4.837

4.690

3.715

Voorbereiding en coördinatie internationale activiteiten

4.436

4.753

4.100

Internationale activiteiten

33.017

31.151

35.854

Nationale hulpverlening

30.953

27.501

26.893

Totaal besteed aan doelstelling

73.243

68.095

70.562

7.052

7.388

6.723

511

225

593

7.563

7.613

7.316

Kosten beheer en administratie

3.765

3.619

3.802

Totaal beheer en administratie

3.765

3.619

3.802

84.571

79.327

81.680

9.785

-9.731

304

94.356

69.596

81.984

LASTEN

Werkelijk
2012

Besteed aan doelstellingen (19):

Werving baten (19):
Kosten eigen fondsenwervende acties
Kosten acties van derden
Totaal kosten werving baten
Beheer en administratie (19):

Som van de lasten
Saldo
Totaal
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Staat van baten en lasten over 2013, vervolg

(in duizenden euro’s)

LASTEN

Werkelijk
2013

Begroting
2013

Werkelijk
2012

-701

Verwerking saldo
- Mutatie bestemmingsfondsen

15.268

-3.826

- Mutatie bestemmingsreserves

-6.328

-3.660

212

845

-2.245

793

9.785

-9.731

304

18,8%

20,9%

18,0%

77,6%

97,8%

86,1%

86,6%

85,8%

86,4%

- Mutatie continuïteitsreserve

- Het percentage eigen fondsenwerving is (maximum norm 25%):
(Kosten eigen fondsenwerving als percentage van Baten uit eigen fondsenwerving)
- Het bestedingspercentage is:
(Totaal besteed aan doelstelling als percentage van Som van de baten)
- Het bestedingspercentage lasten is:
(Totaal besteed aan doelstelling als percentage van Som van de lasten)
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Kasstroomoverzicht

(in duizenden euro’s)

2013
Saldo van baten en lasten

2012
9.785

304

Aanpassing voor:
- afschrijvingen (zie Materiële vaste activa (1))
- mutaties voorzieningen (zie Voorzieningen (10))

-892

2.770

3.083

-215
2.191

2.555

Veranderingen in het werkkapitaal:
- mutaties voorraden (zie Voorraden (2))
- mutaties vorderingen (zie Vorderingen (3))
- mutaties kortlopende schulden (zie Kortlopende schulden (12))

38

4

-390

1.424

3.969

-43

Netto kasstroom uit operationele activiteiten
Netto-investering in materiële vaste activa
Aan- en verkopen beleggingen (zie Effecten (4))

1.385

15.593

4.244

3.046

-1.695

-160

874

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie langlopende schulden (zie Langlopende schulden (11))

3.617

2.886
-2.776

-821
-133

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-2.776

-133

Mutatie liquide middelen

15.703

3.290

Liquide middelen (zie Liquide middelen (5))
- stand per 1 januari

50.938

47.619

- stand per 31 december

66.641

50.909

Mutatie liquide middelen

15.703

3.290
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Toelichting

Algemeen
De jaarrekening 2013 is opgesteld overeenkomstig Titel 9, Boek 2 BW
en in het bijzonder de voorschriften van de Richtlijn Verslaggeving
Fondsenwervende Instellingen (RJ650). Het doel van deze jaarrekening
is het verschaffen van inzicht in de inkomsten en bestedingen, en in
de financiële positie van het Nederlandse Rode Kruis en de rechts
personen die tot zijn economische eenheid behoren.
Opgenomen onderdelen
In de jaarrekening worden de financiële gegevens opgenomen van het
Nederlandse Rode Kruis en de zelfstandige rechtspersonen die onder
één naam in de publiciteit treden en ook als zodanig een beroep doen
op de publieke offervaardigheid en verder van de entiteiten waarover
zij een overheersende zeggenschap kunnen uitoefenen.
De jaarrekening omvat de financiële gegevens van:
• Het Nederlandse Rode Kruis te Den Haag
• Stichting Dorgelo Energierampenfonds te Den Haag
• Stichting Nationale Rode Kruis Tourrally te Den Haag
• Stichting Vakantieverblijf Gehandicapten WZV te Oostburg
• Stichting Rode Kruis Bungalow
• Stichting Kruisgebouw Sliedrecht
Samen met de plaatselijke districten en afdelingen van het
Nederlandse Rode Kruis worden bovengenoemde stichtingen aan
geduid als de  ‘Overige onderdelen NRK’

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij
anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. De balansposten in vreemde valuta worden omgerekend
tegen de koers per balansdatum. De hierdoor ontstane koersresultaten
worden in de staat van baten en lasten verantwoord onder de post
resultaat beleggingen. Tenzij anders vermeld luiden alle bedragen in
duizenden euro’s.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling
zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Indien
noodzakelijk zijn de cijfers 2012 en/of begroting 2013 aangepast om
vergelijking met de cijfers 2013 mogelijk te maken.
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Gebeurtenissen na balansdatum
In verband met de overdracht van de activiteiten en de bijbehorende
activa van vakantiehotel IJsselvliedt per 01-01-2014 zijn de effecten
hiervan reeds in de jaarrekening 2013 verwerkt. Daarmee zijn in de
jaarrekening 2013 de effecten van het besluit tot het afstoten van de
vakantiehotels de facto verwerkt. Voor de komende jaren houdt het
NRK een betrokkenheid bij de hotels, gelet op de afgegeven bezettingsgaranties. De daarmee verband houdende lasten zijn naar huidig
inzicht adequaat voorzien. Daarmee worden de jaren 2014 en verder
niet meer belast met tekorten op de vakanties, behoudens afwijkingen
samenhangend met de afgegeven garanties.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode,
waarbij de mutaties zijn afgeleid uit de balansposities.
Materiële vaste activa
De onder materiële vaste activa opgenomen activa voor eigen
gebruik worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. De activa
voor de bedrijfsvoering en de activa direct in gebruik voor de doelstelling worden afgeschreven volgens de lineaire methode op basis
van de verwachte economische levensduur. Vastgoedbeleggingen zijn
onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten
of waardestijgingen, of beide, te realiseren. De waardering van de
onder de materiële vaste activa opgenomen beleggingspanden is
afgeleid van de laatst beschikbare getaxeerde waarde. Op de beleggingspanden wordt niet afgeschreven.
Gezien het huidige economische klimaat is het van belang na te gaan
of de boekwaarde van de activa niet hoger is dan de marktwaarde.
Per iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat
een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig
kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan
de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste van
de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
Voorraden
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd op
verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFO-methode (first in,
first out) of lagere opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is de
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geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de waarde wordt rekening gehouden met
een voorziening voor incourante artikelen.

Vorderingen
Debiteuren en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode
(hetgeen voor het Nederlandse Rode Kruis overeenkomt met de
nominale waarde), verminderd met bijzondere waarderingsverliezen.
Bij de bepaling van de waarde wordt rekening gehouden met een
voorziening voor oninbaarheid.
Kapitalen in blote eigendom
De uit nalatenschappen verworven kapitalen waarop derden een
vruchtgebruik hebben, worden (met uitzondering van reeds ten
name van de vereniging gestelde onroerende zaken) niet in de jaarrekening verwerkt in verband met de onzekerheid over de hoogte
van de toekomstige uitkering en het tijdstip van de uitkering. De
tot uitkering gekomen kapitalen worden in het jaar dat de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld in de staat van baten en lasten
verantwoord.
Effecten
Effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële
waarde. De aandelen, obligaties en beleggingsfondsen worden
gewaardeerd tegen beurskoers. Alle gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen worden in de staat van baten en lasten
verantwoord onder resultaat beleggingen. Transactiekosten voor
aan- of verkopen worden via de staat van baten en lasten verantwoord. De effecten staan ter vrije beschikking van de rechtspersoon.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare
deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of
feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het
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waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum
af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk
zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt,
en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden
ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen. De voorzieningen
worden opgenomen voor de nominale waarde van de verplichtingen.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor groot onderhoud gevormd. De
kosten worden rechtstreeks in het resultaat verantwoord.

Overige financiële verplichtingen
Leningen, crediteuren en overige schulden worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieve-rentemethode
(wat voor het Nederlandse Rode Kruis overeenkomt met de nominale
waarde).
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord voor de ontvangen dan wel toegezegde bedragen zonder dat de door de eigen
organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht. Baten worden
verantwoord in het jaar waarin ze zijn ontvangen en ten laatste als ze
zijn ontvangen.
Giften in natura
Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële
waarde in Nederland. Giften bestaande uit diensten worden in het
algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft. De nietfinanciële bijdrage die
door vrijwilligers wordt geleverd, wordt niet in de staat van baten en
lasten verantwoord.
Nalatenschappen
Nalatenschappen worden als baten verantwoord in het boekjaar
waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige
uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar van
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ontvangst als baten uit nalatenschappen verantwoord in geval eerder
geen betrouwbare schatting mogelijk was.

Baten uit acties van derden
Onder de Baten uit acties van derden vallen de acties waarvoor de
vereniging geen risico draagt. Deze baten worden verantwoord in
de periode dat de opbrengst is ontvangen dan wel door de derde is
toegezegd.
Subsidies van overheden
Subsidies die door de verstrekker afhankelijk zijn gesteld van projectkosten worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht
in het jaar dat de gesubsidieerde bestedingen hebben plaatsgevonden.
De overige subsidies worden verwerkt als bate in het jaar waarop
deze subsidies betrekking hebben.
Voor zover het Nederlandse Rode Kruis risico loopt als het gaat om
subsidies ontvangen voor internationale hulpverleningsactiviteiten
die door derden worden uitgevoerd, worden deze bestedingen en
de bijbehorende subsidiebaten ook in de staat van baten en lasten
verantwoord.
Baten uit beleggingen
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening
houdend met de effectieve rentevoet van betreffende activa en
passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen
leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente
worden meegenomen.

Operationele leasing
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen
verbonden aan de eigendom niet bij de organisatie ligt, worden
verantwoord als operationale leasing. Verplichtingen uit hoofde van
operationele leaseing worden, rekening houdend met ontvangen
vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van
baten en lasten over de looptijd van het contract.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze
verschuldigd zijn aan werknemers.
Kostentoerekening vindt als volgt plaats:
• Directe kosten worden aan de activiteiten in het kader van de doelstelling, werving baten en beheer en administratie toegerekend;
• Niet direct toerekenbare kosten (kosten van ICT, beleid, personeelszaken, inkoop en facilitaire zaken, projectenbureau en contactcenter) worden op basis van de formatie van de in de vorige zin
vermelde activiteiten toegerekend.
Onder beheer en administratie worden kosten van directie en
financiën verantwoord.

Lasten
Toegezegde bijdragen in het kader van internationale hulpverleningsprojecten komen ten laste van het jaar waarin de bijdrage onvoorwaardelijk is toegezegd. De eigen bijdragen van afnemers of facturatie
voor de betreffende activiteit worden in mindering gebracht op de
kosten van de betreffende activiteit.
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Toelichting op de balans per 31 december 2013

(in duizenden euro’s)

Materiële vaste activa (1)

Panden

Vervoermiddelen

Overige
activa

Totaal
2013

Totaal
2012

Aanschafwaarde per 1 januari

45.088

6.056

15.769

66.913

65.218

-1.794

385

-1.585

-2.994

1.695

Aanschafwaarde per 31 december

43.294

6.441

14.184

63.919

66.913

Afschrijvingen t/m vorig boekjaar

20.774

4.042

10.112

34.928

32.158

-823

311

-380

-892

2.770

Afschrijvingen t/m boekjaar

19.951

4.353

9.732

34.036

34.928

Boekwaarde per 31 december

23.343

2.088

4.452

29.883

31.985

(Des)Investeringen

Afschrijvingen ten laste van boekjaar

Specificatie:
Bedrijfsmiddelen

1.651

-

2.294

3.945

4.864

16.819

2.088

2.158

21.065

22.243

4.873

-

-

4.873

4.878

Boekwaarde per 31 december

23.343

2.088

4.452

29.883

31.985

Boekwaarde per 31 december 2012

24.314

2.014

5.657

31.985

Direct in gebruik voor doelstelling
Beleggingspanden

Afschrijvingsgrondslagen (in percentage van de verkrijgingsprijs):
Panden
Verbouwingen
Vakantieschip J. Henry Dunant III

2-4%
10,0%
5,0%

Vervoermiddelen

10-20%

Hardware en software

14-33%

Inventaris

12,5%

Overige activa

20,0%

De materiële vaste activa ‘direct in gebruik voor de doelstelling’ bestaan voornamelijk uit het vakantieschip de J Henry Dunant, de Mappa Mondo huizen
en de panden van de Overige onderdelen NRK groep. De investeringen betreffen voornamelijk vervangingsinvesteringen. Op beleggingspanden wordt niet
afgeschreven. De totale verzekerde waarde van de materiële vaste activa bedraagt € 79,3 miljoen.
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(in duizenden euro’s)

Voorraden (2)

31-12-2013

Bedrijfsmiddelen

31-12-2012

50

50

Direct beschikbaar voor doelstelling

352

390

Totaal

402

440

31-12-2013

31-12-2012

Vorderingen en overlopende activa (3)
Vorderingen in verband met internationale activiteiten
Debiteuren

6.153

5.487

823

1.568

Te vorderen nalatenschappen

9.261

8.656

SHO i.v.m. Haïti

2.015

3.054

Nationale Postcode Loterij

5.400

5.400

Nog te ontvangen 3FM Serious Request

5.238

4.651

Belastingen en sociale lasten
Overige vorderingen en overlopende activa
Totaal

165

134

3.131

2.846

32.186

31.796

Totaal 2013

Totaal 2012

Nagenoeg alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan 1 jaar.
Effecten (4)

Aandelen

Obligaties

2012

Boekwaarde per 1 januari

918

3.821

4.739

5.613

Aankopen

87

586

673

1.042

Verkopen

-34

-667

-701

-1.823

971

3.740

4.711

4.832

10

178

188

-93

Boekwaarde per 31 december

981

3.918

4.899

4.739

Boekwaarde per 31 december 2012

918

3.821

4.739

Koersresultaten

Het Nederlandse Rode Kruis onderschrijft en handelt in lijn met de Uitgangspunten ‘Reserves en Beleggingsbeleid’, zoals opgenomen in het CBF-reglement
en de regeling Financieel Beheer van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). Het beleggingsbeleid is mede gebaseerd op de Wet Financiering
Decentrale Overheden.
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Liquide middelen (5)
Deposito’s

(in duizenden euro’s)

31-12-2013

31-12-2012

213

528

Spaarrekeningen

43.586

40.733

Rekeningen-courant

22.655

9.497

Kassen

187

180

Totaal

66.641

50.938

De liquide middelen zijn met uitzondering van de deposito’s direct opeisbaar. De deposito’s hebben een gemiddelde resterende looptijd tussen de
6 maanden en 1 jaar.
Reserves en fondsen
Het vermogen van het Nederlandse Rode Kruis moet op grond van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen worden onderverdeeld in
reserves en fondsen. Onder de reserves worden verantwoord de continuïteitsreserve, de herwaarderingsreserve en een gedeelte van reserves dat door het
verenigingsbestuur nader bestemd is voor bijzondere bestedingsdoeleinden (zogenaamde bestemmingsreserves). Onder fondsen worden die gelden
opgenomen waaraan door een derde een specifieke bestemming is gegeven (waardoor het Nederlandse Rode Kruis deze gelden alleen aan deze specifieke
bestemming kan besteden).
Continuïteitsreserve (6)

2013

2012

Stand per 1 januari

11.218

10.217

Mutatie Solidariteitsreserve

-1.408

-848

1.678

1.056

845

793

12.333

11.218

Mutatie reserve financiering activa
Verwerking saldo boekjaar
Stand per 31 december

De continuïteitsreserve is bedoeld als buffer bij tegenvallende inkomsten of onverwachte uitgaven. Met deze reserve kan het Nederlandse Rode Kruis ook in
minder goede tijden zijn activiteiten voortzetten.
Als CBF-keurmerkhouder is het Nederlandse Rode Kruis gehouden aan de regels voor het aanhouden of opbouwen van reserves door fondsenwervende
instellingen, en ook aan de aanwijzingen voor de wijze waarop het vermogensbeleid in de jaarverslaggeving dient te worden verantwoord. Aansluitend op de
richtlijn Financieel Beheer van de VFI heeft het verenigingsbestuur van het Nederlandse Rode Kruis besloten om de norm voor de continuïteitsreserve voor
het Nederlandse Rode Kruis als geheel op maximaal 1 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie te stellen. Op basis van de realisatie 2013 volgt hieruit
per 31 december 2013 een continuïteitsreserve van maximaal € 38,6 miljoen. Het gerealiseerde saldo van € 12,3 miljoen ligt substantieel lager dan deze
€ 38,6 miljoen en voldoet daarmee ruimschoots aan zowel de CBF-richtlijn als de eigen richtlijn.
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(in duizenden euro’s)

Solidariteitsreserve

Innovatie en
verbetering
hulp
verlening

Overig
verenigingskantoor

Stand per 1 januari

5.887

2.800

224

Overboeking continuïteitsreserve

Bestemmingsreserves (7)

Reserve
financiering
activa

Overige
onderdelen
NRK-groep

9.034

25.391

Totaal 2013

Totaal 2012

43.336

43.332

1.408

-

-

-

-1.678

-270

-208

Toevoeging

80

250

119

1.528

-

1.977

4.378

Onttrekking

-5.683

-599

-224

-1.799

-

-8.305

-4.166

1.692

2.451

119

8.763

23.713

36.738

43.336

Stand per 31 december

In 2010 is in het kader van Samen 1 een begin gemaakt met de opbouw van de Solidariteitsreserve door middel van afdrachten van de Overige onderdelen
NRK-groep waarvan de vrije reserves hoger zijn dan de maximumnorm (1,5 maal de kosten van de werkorganisatie, gelijk aan de CBF-norm). Deze reserve is
bestemd voor ondersteuning van lokale activiteiten van de Overige onderdelen NRK-groep of voor internationale noodhulp. Aan de Solidariteitsreserve is in 2013
€ 1,6 miljoen onttrokken ter ondersteuning van lokale activiteiten. Voor financiering van de overdracht van de vakantiehotels en de reorganisatie in het kader van
het KernGezond veranderprogramma is totaal € 4,1 miljoen onttrokken. Dit bedrag zal in de komende jaren worden teruggestort vanuit de exploitatie.
De bestemmingsreserve Innovatie en verbetering hulpverlening is in 2012 voor € 2,8 miljoen gevormd. Deze reserve dient onder andere ter financiering van
activiteiten die in het kader van het Kerngezond veranderprogramma worden uitgevoerd. In 2013 is hier een bijdrage uit voldaan voor de plaatselijke afdelingen
en districten en een ontrekking voor de opstartkosten van het project EHBO-kaart. Tevens is vanuit het exploitatiesaldo een toevoeging gedaan van € 250 duizend.
Bij aanvang van het boekjaar was de bestemmingsreserve Overig Verenigingskantoor groot € 224 duizend. In 2013 is dit bedrag onttrokken en vanuit het
exploitatiesaldo opnieuw een toevoeging gedaan van € 119 duizend voor onderhoud.
De bestemmingsreserve Overige onderdelen NRK-groep is door de besturen van de Overige onderdelen gevormd. De overgrote meerderheid van deze reserves
is gevormd met als doel om toekomstige kosten van onderhoud van bestaande activa te dekken of is bestemd voor de aanschaf van nieuwe (vervangende) activa.
Vanwege het feit dat eigen middelen zijn aangewend ten behoeve van financiering van activa wordt de bestemmingsreserve financiering activa aangehouden.
Aangezien het Rode Kruis niet direct kan beschikken over de waarde van deze activa, maar pas na verkoop, is deze als bestemmingsreserve verantwoord.
De omvang van de bestemmingsreserve is gelijk aan het aandeel eigen middelen in bedrijfsmiddelen en activa in gebruik voor de doelstelling, vermeerderd
met de voorraden, verminderd met financiering door derden.
Op bovenstaande bestemmingsreserves berust geen verplichting. De beperkte bestedingsmogelijkheid is aangegeven door het verenigingsbestuur.

Herwaarderingsreserve (8)
De herwaarderingsreserve heeft betrekking op de ongerealiseerde herwaardering van de beleggingspanden opgenomen onder de materiële vaste activa en
is in 2013 gemuteerd als gevolg van herwaarderingen. Evenals bij de reserve financiering activa komt deze reserve pas beschikbaar voor de doelstelling bij de
verkoop van de panden.
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(in duizenden euro’s)

Internationale
activiteiten

Prinses
Margriet Fonds

Mappa
Mondo

Stand per 1 januari

23.906

1.019

825

8.741

34.491

35.192

Totaal baten

45.396

909

331

4.908

51.544

36.448

Totaal bestedingen

-31.730

-406

-657

-3.483

-36.276

-37.149

37.572

1.522

499

10.166

49.759

34.491

Bestemmingsfondsen (9)

Stand per 31 december

Nationale
activiteiten

Totaal
2013

Totaal
2012

Onder de bestemmingsfondsen is dat deel van de reserves en fondsen opgenomen, dat een beperkte bestemmingsmogelijkheid heeft doordat a) een derde
(de gever) deze beperking heeft aangegeven of b) dat het geld is ingezameld voor een specifiek doel. De toevoegingen aan de bestemmingsfondsen vloeien
voort uit het feit dat giften en (overheids)bijdragen met een specifieke bestemming zijn ontvangen.
Het Prinses Margriet Fonds is gelanceerd in 2011 en richt zich op rampenvoorbereiding, zodat omvang en schade van rampen beperkt wordt en groter leed
wordt voorkomen. Het wordt beheerd door het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis. De inkomsten in 2013 bestaan uit donaties van particulieren en
bedrijven. De uitgaven in 2013 hebben betrekking op activiteiten in het kader van de doelstelling van het fonds.
Het Mappa Mondo fonds is ontstaan uit ontvangen geoormerkte giften voor activiteiten in het kader van Mappa Mondo. Jaarlijks wordt de exploitatie van
de activiteit Mappa Mondo ondersteund met een bijdrage vanuit dit bestemmingsfonds.
De bestemmingsfondsen voor nationale activiteiten zijn gegroepeerd naar thema’s in het kader van de doelstellingen en worden waar mogelijk ingezet
om de kosten van de hulpverleningsactiviteiten te dekken. Van de fondsen wordt € 4,3 miljoen door de Overige onderdelen NRK-groep beheerd en dient ter
financiering van lokale hulpactiviteiten. Tevens is hieronder een bedrag van € 51 duizend opgenomen onder de naam Reddingsboei Fonds, dat dient ter
ondersteuning van activiteiten die worden gefinancierd door het Stille Rampen Fonds.
Voor fondsen ter grootte van € 850 duizend per 31-12-2013 heeft de donor aangegeven dat deze in stand dienen te worden gehouden.
Het beleid van het Nederlandse Rode Kruis is erop gericht om bestemmingsfondsen binnen drie jaar te besteden aan het doel waarvoor de gelden zijn
ontvangen.
Samenstelling bestemmingsfonds internationale activiteiten

31-12-2013

31-12-2012

Internationale activiteiten:
Regiofondsen
SHO - Haïti
SHO - Filipijnen
3FM Serious Request (2013: Vermindering besmetting met diarree; 2012: Babysterfte)
Overige fondsen

1.445
2.611
3.661
20.670
9.185

1.029
4.248
14.485
4.144

Totaal

37.572

23.906

De overige fondsen voor internationale activiteiten zijn ontvangen met als doel om programma’s te financieren, zonder dat door de gever een specifieke
regio aangegeven is waarbinnen de middelen besteed moeten worden. Van deze overige fondsen is € 2,3 miljoen ondergebracht bij de Overige onderdelen
NRK-groep. Een nadere uitwerking met betrekking tot de SHO en Serious Request acties is te vinden bij de toelichting op de lastenverdeling
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Voorzieningen (10)

Stand per 1 januari

KernGezond

(in duizenden euro’s)

Overdracht
vakantiehotels

Personeel

Totaal 2013

Totaal 2012

4.540

-

-

4.325

4.325

Toevoeging

2.571

2.282

163

5.016

1.102

Onttrekking

-

-

-1.933

- 1.933

-1.317

2.571

2.282

2.555

7.408

4.325

Stand per 31 december

Voor de overdracht van de vakantiehotels is een voorziening gevormd voor € 2,3 miljoen, voornamelijk ter dekking van de kosten van de bezettingsgaranties
over de periode 2014 tot en met 2017. Voor de reorganisatie in het kader van het ‘KernGezond’ veranderprogramma is een voorziening gevormd van
€ 2,6 miljoen voor vertrekregelingen en begeleiding.
De personeelsvoorziening is bestemd voor VUT, pre-pensioen en levensloop (€ 1,8 miljoen) en jubilea (€ 170 duizend). Tevens is een voorziening gevormd voor
verbetering van de pensioenregeling (€ 560 duizend).
Langlopende schulden (11)

31-12-2013

31-12-2012

Kredietinstellingen

1.523

2.045

Projectverplichtingen

1.590

3.744

-

100

3.113

5.889

Overige schulden
Totaal

De langlopende schulden die zijn opgenomen bij kredietinstellingen zijn veelal aangegaan voor de financiering van de onroerende goederen van de Overige
onderdelen van de NRK-groep. De aflossingsverplichtingen voor het nieuwe boekjaar zijn gerubriceerd onder kortlopende schulden. De rente op deze leningen
varieert eind 2013 van 0% tot 8%. Als zekerheden voor een aantal langlopende schulden zijn onroerende goederen hypothecair bezwaard. Tevens is een
renteloze lening aangegaan voor de financiering van activa in het kader van de doelstelling.
De projectverplichtingen betreffen toezeggingen aan zusterorganisaties en andere partijen tot het financieren van internationale hulpverleningsprojecten.
Het kortlopend deel van deze verplichting is opgenomen onder kortlopende schulden.
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Kortlopende schulden (12)

(in duizenden euro’s)

31-12-2013

31-12-2012

Crediteuren

3.029

2.549

Projectverplichtingen

6.181

7.486

Belastingen en sociale lasten

1.074

1.058

Aflossingsverplichting leningen

-

10

Overige vooruitontvangen baten

5.706

586

Overige schulden

3.797

4.129

19.787

15.818

Totaal

Van de totale projectverplichtingen heeft € 3,3 miljoen betrekking op internationale hulpverleningsprojecten, die medegefinancierd worden met MFSII-gelden.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Er zijn langlopende, onvoorwaardelijke financiële verplichtingen aangegaan ter zake van erfpacht, huur en operational leasing. De verplichtingen die hieruit
voortvloeien bedragen voor 2014  € 1,5 miljoen (2013: € 1,6 miljoen).
Bij de overdracht van de vakantiehotels Valkenberg en Paardestal aan de Stichting Valkenberg (onderdeel van De Gouden Leeuw Groep) is overeengekomen
dat voor de financiering van de activiteiten een kredietfaciliteit ter beschikking wordt gesteld. De totale faciliteit is € 1,5 miljoen groot. Per 31-12-2013 is een
opname gedaan van € 300 duizend.
Onder de onderhanden nalatenschapsdossiers van het Nederlandse Rode Kruis bevinden zich 57 nalatenschappen met vruchtgebruik, waarvan de waarde
niet betrouwbaar is vast te stellen.
Het Nederlandse Rode Kruis heeft beschikkingen ontvangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie voor programma’s die meerdere
jaren omvatten. Volgens de waarderingsgrondslagen worden lasten en baten voor de internationale activiteiten verantwoord in het boekjaar waarop ze
betrekking hebben. De opgenomen verplichtingen uit hoofde van programma’s en projecten zijn onder de schulden verantwoord. Voorzover de met deze
programma’s samenhangende baten en lasten geen betrekking hebben op 2013, zullen deze in toekomstige jaren worden verantwoord.
Het Nederlandse Rode Kruis is penvoerder van de MFSII-alliantie Partners for Resilience (PfR). Als penvoerder heeft het Nederlandse Rode Kruis de subsidie
aangevraagd en is tegenover het ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor de activiteiten van de gehele alliantie. De totale subsidie voor de
periode 2011-2015 bedraagt € 35,7 miljoen.
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Giften en schenkingen, nationale doeleinden (13)

(in duizenden euro’s)

Werkelijk
2013

Begroting
2013

Werkelijk
2012

Doelbestemd:
Bijzondere vakanties

248

288

Mappa Mondo

333

190

Noodhulp nationaal

263

65

Oorlogsnazorg
Sociale hulp
Prinses Margriet Fonds

-

5

330

377

909

637

Overig ten behoeve van nationale doeleinden

1.080

536

Niet-doelbestemd

3.173

4.742

Totaal

6.336

6.325

6.840

Onder de niet-doelbestemde giften en schenkingen is in 2012 een eenmalige gift opgenomen van € 1 miljoen vanwege een opgeheven stichting.

Giften en schenkingen, internationale doeleinden (14)

Werkelijk
2013

Begroting
2013

Werkelijk
2012

Noodhulp (2013 Syrie + Filipijnen; 2012 vnl. Syrië)

840

528

Overig ten behoeve van internationale doeleinden

416

411

Totaal

Specificatie baten uit eigen fondsenwerving
Collecte

1.256

2.283

939

2013

2012

1.908

1.868

Nalatenschappen

12.491

12.198

Fondsenwerving particulier

20.968

20.793

Fondsenwerving zakelijk
Overige fondsenwervingsactiviteiten
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Baten uit acties van derden (15)

Nationale Postcode Loterij, jaarbijdrage

(in duizenden euro’s)

Werkelijk
2013

Begroting
2013

Werkelijk
2012

5.400

3.600

5.400

-

-

25

16

-

-

12.991

5.000

13.453

Nationale Postcode Loterij, overige loterijbijdragen
Nationale Postcode Loterij, GoodGames
3FM Serious Request
Stichting SHO

7.320

-

26

517

550

557

26.244

9.150

19.461

Vriendenloterij
Totaal

Met de Nationale Postcode Loterij is een overeenkomst gesloten waarin het Nederlandse Rode Kruis als beneficiënt wordt aangemerkt.
De inkomsten uit 3FM Serious Request betreft het aandeel dat het Nederlandse Rode Kruis ontvangen heeft als resultaat van de actie. In 2013 stond het
Glazen Huis in Leeuwarden en is de opbrengst van de actie bestemd voor projecten om de besmetting met diarree tegen te gaan. In 2012 stond het Glazen
Huis in Enschede en ging de opbrengst naar projecten tegen babysterfte. In het boekjaar 2013 zijn tevens donaties ontvangen die betrekking hebben op de
actie uit 2012.
De inkomsten 2013 van de Stichting SHO hadden betrekking op het aandeel van het Nederlandse Rode Kruis in de opbrengsten van de Stichting SHO als gevolg
van de acties na de rampen in Syrië (€ 1,1 miljoen) en Filipijnen (€ 6,3 miljoen). De baten in 2012 hebben betrekking op een nabetaling over de actie ten
behoeve van de Hoorn van Afrika.
Een nadere uitwerking van de SHO en Serious Request acties is te vinden bij de toelichting op de lastenverdeling
Subsidies van overheden (16)

Werkelijk
2013

Begroting
2013

Werkelijk
2012

5.819

5.659

5.894

Ontvangen subsidies voor:
- nationale projecten/activiteiten
- internationale projecten/activiteiten
• Europese Unie

715

1.772

• Ministerie van Buitenlandse Zaken:
- Ten behoeve van noodhulp en reguliere projectuitgaven
		 - Ten behoeve van MFSII-uitgaven van het NRK
- Ten behoeve van MFSII-uitgaven van medepartners in de alliantie PfR

Totaal
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15.986

6.629

1.931

4.664

5.197

5.197

23.829

19.254

18.262

29.648

24.913

24.156
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Baten uit beleggingen (17)

Rente op obligaties

(in duizenden euro’s)

Werkelijk
2013

Begroting
2013

93

Werkelijk
2012
109

Overige beleggingsresultaten

265

22

Rente op spaarrekeningen en deposito’s (minus kosten)

661

542

Per saldo

1.019

79

673

2013

2012

23.114

16.490

715

1.772

Overige baten (18)
Inkomsten in 2012 betreffen voornamelijk boekwinsten op de verkoop van panden.
Baten met een bijzondere bestemming
Internationale activiteiten
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Europese Unie
Giften voor internationale hulp
3FM Serious Request
Stichting SHO

1.256

939

12.991

13.453

7.320

26

45.396

32.680

Prinses Margriet Fonds

909

759

Fondsenwerving Mappa Mondo

331

661

4.908

2.348

51.544

36.448

Overige nationale doeleinden
Totaal
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Totaal 2013

Begroting 2013

Totaal 2012

1.853
218
910
129
28
75
426
-14

2.056
30.464
-257

13.127
1.267
2.602
796
893
6.902
2.529
438
3.983
-8.838

1.316
133
617
2
3.862
409
11
-2

105
35
17
308
29
-4

-

19.833
1.810
910
3.909
831
7.246
6.902
30.464
3.158
438
4.482
-9.140

20.114
1.808
909
2.371
807
7.239
8.222
28.226
3.133
410
1.685
-8.921

20.576
2.299
888
3.624
1.002
5.394
6.481
35.033
3.857
553
-11.303

Totaal directe kosten

4.418

3.625

32.263

23.699

6.348

490

-

70.843

66.003

68.404

Indirecte kosten
Kosten indirect personeel
Overige personeelskosten
Inhuur derden (incl. vrijwilligerskosten)
Huisvesting, kantoor en transport
Afschrijving
Eenmalige kosten

112
32
64
153
50
8

240
68
138
260
87
18

190
54
109
293
94
14

1.332
375
764
3.595
1.090
98

134
38
77
341
104
10

6
2
4
7
2
-

1.307
195
523
1.030
622
88

3.321
764
1.679
5.679
2.049
236

3.594
905
895
5.905
1.860
165

3.153
762
1.489
5.878
1.994
-

Totaal Indirecte kosten

419

811

754

7.254

704

21

3.765

13.728

13.324

13.276

Totaal

4.837

4.436

33.017

30.953

7.052

511

3.765

84.571

79.327

81.680

Begroting 2013

4.690

4.753

31.151

27.501

7.388

225

3.619

79.327

Realisatie 2012

3.715

4.100

35.854

26.893

6.723

593

3.802

81.680
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Acties derden

Activiteiten

Beheer/Administratie

1.376
157
544
5
2.183
116
62
-25

Kosten

Eigen fondsenwerving

Directe kosten
Kosten direct personeel
Overige personeelskosten
Contributie internationale organisatie
Inhuur derden (incl. vrijwilligerskosten)
Aankopen en verwervingen
Communicatie
Lokale projecten
Internationale projecten
Huisvesting, kantoor en transport
Afschrijvingen
Eenmalige kosten
Tegemoetkoming in de kosten

Toelichting
lastenverdeling (19)

Voorlichting en
bewustmaking

Nationale hulp

(in duizenden euro’s)

Internationale activiteiten

Voorbereiding en coördinatie
internationale activiteiten

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013, vervolg
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(in duizenden euro’s)

Uit de toelichting lastenverdeling blijkt dat de kosten voor Beheer en Administratie 4,5% van de totale bestedingen bedragen (2012: 4,7%; Begroting 2013:
4,6%). Onder de kosten voor Beheer en Administratie worden ook de accountantskosten verantwoord. In 2013 zijn de volgende kosten ten laste van het
resultaat gebracht:
Controle van de jaarrekening:
€ 109 duizend
Andere controlewerkzaamheden: € 24 duizend
Een nadere uitsplitsing van de kosten voor Internationale projecten is als volgt:

Reguliere projectuitgaven

2013

2012

19.078

17.916

Projectuitgaven gefinancierd met SHO-inkomsten

4.577

3.878

Projectuitgaven ten behoeve van MFSII-projecten

7.966

7.925

Projectuitgaven van medepartners in de MFSII-alliantie PfR

642

672

Indirecte kosten

754

938

33.017

31.329

2013

2012

Totaal

Inkomsten

-

301

301

Inkomsten

688

13.152

13.840

Toegerekende interest

110

-

110

-9

-398

-407

789

12.754

13.543

12.303

-

12.303

-

-

-

-394

-

-394

11.909

-

11.909

Financiële verantwoordingen 3FM Serious Request-acties:
Inkomsten
Actie 2011 - Mothers in conflict
Actie 2012 - Babysterfte

Wervingskosten
Beschikbaar voor hulpverlening
Actie 2013 - Diarree

Inkomsten
Toegerekende interest
Wervingskosten
Beschikbaar voor hulpverlening

Totale inkomsten volgens jaarverslag

12.991

13.453

Totale wervingskosten

-403

-398

% wervingskosten

3,1%

3,0%
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(in duizenden euro’s)

Besteed aan hulpverlening

2013

Actie 2010 - HIV/Aids

1.477

Actie 2011 - Mothers in conflict
Actie 2012 - Babysterfte
Actie 2013 - Diarree

301
4.847
188
6.813

Fondsenstand volgens jaarverslag
Actie 2010 - HIV/Aids
Actie 2011 - Mothers in conflict
Actie 2012 - Babysterfte
Actie 2013 - Diarree
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2013

2012

248

1.726

-

-

8.701

12.759

11.721

-

20.670

14.485
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Financiële verantwoordingen SHO-acties:
Actie: Haïti

2013

Tot en met 2013

Baten
Baten uit baten uit acties van derden

-

Rente

-

-

Totaal baten

-

21.614

459

1.355

-459

20.259

21.614

Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV)
AKV
Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit

Lasten

Noodhulp

Weder
opbouw

Totaal

Noodhulp

Weder
opbouw

Totaal

Commiteringen van NRK
- verstrekte steun via Rode Kruis-verenigingen

-

- verstrekte steun via de IFRC

-

- verstrekte steun via het NRK zelf

-

-

-

-

-

-

5.948

-

5.948

1.142

1.142

4.801

6.899

11.700

Totaal (mutatie) beschikbare commiteringsruimte

Kasstromen van NRK

-

-1.601

Noodhulp

Weder
opbouw

Totaal

-

2.611

Noodhulp

Weder
opbouw

Totaal

Overmakingen door NRK met betrekking tot:
- verstrekte steun via Rode Kruis-verenigingen

-

-

-

-

-

-

- verstrekte steun via de IFRC

-

-

-

5.948

-

5.948

- verstrekte steun via NRK zelf

-

1.142

1.142

4.801

6.899

11.700

- verstrekte steun via Rode Kruis-verenigingen

-

-

-

-

-

-

- verstrekte steun via de IFRC

-

-

-

5.948

-

5.948

- verstrekte steun via NRK zelf

-

1.142

1.142

4.801

6.899

11.700

Bestedingen ter plaatse
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Actie: Syrië

(in duizenden euro’s)

2013

Tot en met 2013

Baten
Baten uit baten uit acties van derden

1.053

Rente
Totaal baten

1.053

-

-

1.053

1.053

74

74

979

979

Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV)
AKV
Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit

Lasten

Noodhulp

Weder
opbouw

Totaal

Noodhulp

Weder
opbouw

Totaal

Commiteringen van NRK
- verstrekte steun via Rode Kruis-verenigingen
- verstrekte steun via de IFRC
- verstrekte steun via het NRK zelf

-

-

-

-

-

-

979

-

979

979

-

979

-

-

-

-

-

-

Totaal (mutatie) beschikbare commiteringsruimte

Kasstromen van NRK

-

Noodhulp

Weder
opbouw

Totaal

-

Noodhulp

Weder
opbouw

Totaal

Overmakingen door NRK met betrekking tot:
- verstrekte steun via Rode Kruis-verenigingen
- verstrekte steun via de IFRC
- verstrekte steun via NRK zelf

-

-

-

-

-

-

979

-

979

979

-

979

-

-

-

-

-

-

Bestedingen ter plaatse
- verstrekte steun via Rode Kruis-verenigingen
- verstrekte steun via de IFRC
- verstrekte steun via NRK zelf
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-

-

-

-

-

-

979

-

979

979

-

979

-

-

-

-

-

-
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Actie: Filipijnen

(in duizenden euro’s)

2013

Tot en met 2013

Baten
Baten uit baten uit acties van derden
Rente

6.267
-

6.267

-

Totaal baten

6.267

6.267

439

439

5.828

5.828

Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV)
AKV
Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit

Lasten

Noodhulp

Weder
opbouw

Totaal

Noodhulp

Weder
opbouw

Totaal

Commiteringen van NRK
- verstrekte steun via Rode Kruis-verenigingen
- verstrekte steun via de IFRC
- verstrekte steun via het NRK zelf

-

-

-

-

-

-

2.088

-

2.088

2.088

-

2.088

368

-

368

368

-

368

Totaal (mutatie) beschikbare commiteringsruimte

Kasstromen van NRK

3.373

Noodhulp

Weder
opbouw

Totaal

3.373

Noodhulp

Weder
opbouw

Totaal

Overmakingen door NRK met betrekking tot:
- verstrekte steun via Rode Kruis-verenigingen
- verstrekte steun via de IFRC
- verstrekte steun via NRK zelf

-

-

-

-

-

-

2.088

-

2.088

2.088

-

2.088

366

-

366

366

-

366

Bestedingen ter plaatse
- verstrekte steun via Rode Kruis-verenigingen
- verstrekte steun via de IFRC
- verstrekte steun via NRK zelf
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-

-

-

-

-

-

2.088

-

2.088

2.088

-

2.088

366

-

366

366

-

366
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Werkelijk
2013

Begroting
2013

Werkelijk
2012

Salarissen
Sociale lasten
Pensioenlast

17.997

18.951

18.664

2.742

2.789

3.157

2.415

1.968

1.908

Totaal

23.154

23.708

23.729

Personeelslasten

De pensioenregeling van het Nederlandse Rode Kruis is tot en met 2012 ondergebracht bij verzekeringsmaatschappijen. De pensioenaanspraken zijn verzekerd
op basis van een garantiecontract: de verzekeraar garandeert de nominale pensioenen tijdens de contractduur. De pensioenregeling is een middelloonregeling
met voorwaardelijke indexatie uit de winst voor zowel de actieve als de inactieve deelnemers. De verplichtingen van het Nederlandse Rode Kruis zijn beperkt
tot het betalen van de overeengekomen jaarlijkse premie. Het Nederlandse Rode Kruis heeft op grond van het verzekeringscontract geen aanvullende
verplichtingen en geen recht op de overeengekomen winstdeling.
Met ingang van 1 januari 2013 heeft het Nederlandse Rode Kruis zich aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg & Welzijn.
Op bovenstaande pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige
basis premies aan het pensioenfonds betaald door het Nederlandse Rode Kruis. De pensioengrondslag voor het Ouderdomspensioen en het Partnerpensioen
is het pensioengevende salaris dat geldt of zou gelden bij een volledige werktijd, verminderd met de AOW-franchise. Het pensioenfonds heeft de ambitie om
de opgebouwde pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen te indexeren op basis van de algemene ontwikkeling van de salarissen in de collectieve
arbeidsovereenkomsten die gelden voor de aangesloten werkgevers in een bepaald kalenderjaar. Het pensioenfonds besluit elk jaar of, en zo ja in hoeverre,
kan worden geïndexeerd, gelet op de financiële situatie en de te verwachten ontwikkeling daarvan. Het pensioenfonds baseert zich hierbij onder meer op de
nominale en de reële dekkingsgraad. Het pensioenfonds kan besluiten een gemiste indexering in te halen, maar een dergelijk besluit heeft geen terugwerkende
kracht en leidt niet tot een nabetaling. De indexering wordt gedeeltelijk gefinancierd uit premies en gedeeltelijk uit rendement. De dekkingsgraad lag in
december 2013 op 109%.
Gemiddelde bezetting in fte

Direct personeel:
- Voorlichting en bewustmaking
- Voorbereiding en coördinatie internationale activiteiten
- Nationale hulpverlening
- Fondsenwerving
Beheer / Administratie
Indirect personeel

Internationale activiteiten (met gedelegeerden worden arbeidsovereenkomsten gesloten voor de duur van
de uitzending)
Totaal

Werkelijk
2013

Werkelijk
2012

18

18

38

39

213

239

22

19

16

17

33

34

340

366

30

39

370

405

Het aantal fte’s in dienst per 31 december 2013 (excl. gedelegeerden) is 328.
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Bezoldiging directie
Naam:

C. Breederveld

Functie:

Algemeen directeur

Dienstverband:

Aard (looptijd)

Bezoldiging (EUR):

onbepaald

Uren

40

Parttime percentage

100

Periode

1/1-31/12

Jaarinkomen

Brutoloon/salaris
Vakantiegeld

125
10

Eindejaarsuitkering

-

Variabel inkomen

-

Totaal

135

Sociale lasten (werkgeversdeel)

5

Belastbare vergoedingen/bijtellingen

11

Pensioenlasten (werkgeversdeel)

23

Overige beloningen op termijn

-

Uitkeringen beëindiging dienstverband

-

Totaal bezoldiging 2013

174

Totaal bezoldiging 2012

174

Het jaarinkomen van de algemeen directeur blijft met € 135 duizend binnen het maximum van € 158 duizend volgens de VFI Beloningsregeling.
Toelichting:
• De belastbare vergoeding / bijtelling betreft geheel de bijtelling wegens privégebruik van de bedrijfsauto. De pensioenlast betreft het werkgeversdeel van
de verschuldigde premie.
• De bezoldiging van de algemeen directeur voldoet aan de door het ministerie van Buitenlandse Zaken gestelde eisen in het kader van het
Medefinancieringsstelsel 2010 - 2015 (MFS II).
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Aan bestuurders is geen bezoldiging betaald en zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. In 2013 is aan bestuurders voor een bedrag van
€ 2.472,- (2012: € 2.625,-) op declaratiebasis vergoed voor de door hen in het kader van hun bestuursfunctie gemaakte reis-, verblijf- en representatiekosten.
Den Haag, 2 mei 2014

Verenigingsbestuur
Mevrouw mr. Inge Brakman

voorzitter

De heer drs. Vincent van Stijn RA MGA

penningmeester

Z.H. Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, van Vollenhoven

bestuurslid

Mevrouw Johanneke Tummers

bestuurslid

Mevrouw Masooma Yousufzai

bestuurslid

De heer em. prof. dr. Hans Egtberts

bestuurslid

Directie
De heer mr. P.G. de Vries
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Overige gegevens

Bestemming resultaat

2013

Saldo

9.785

Totaal

9.785

Dit is opgebouwd uit:
Mutatie fonds internationale activiteiten
Mutatie overige fondsen
Mutatie bestemmingsreserves

13.666
1.602
-6.328

Mutatie continuïteitsreserve
Totaal

845
9.785

Verenigingskantoor
Baten waarvoor een derde een beperkte bestedingsmogelijkheid heeft aangegeven worden toegevoegd aan een bestemmingsfonds; bestedingen van deze
gelden worden aan dit fonds onttrokken. Gelden waarvoor het verenigingsbestuur een specifieke bestemming heeft gegeven, worden toegevoegd aan een
bestemmingsreserve; uitgaven van deze gelden worden ten laste van de bestemmingsreserve gebracht. Het saldo dat resteert na verwerking van de mutaties
in de bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves worden ingevolge een besluit van het verenigingsbestuur van het Nederlandse Rode Kruis verwerkt in de
continuïteitsreserve.
Overige onderdelen
Het saldo van baten en lasten van de overige onderdelen is een samenvoeging van de saldi van de Overige onderdelen NRK groep. De besturen van deze
overige onderdelen bepalen op basis van centrale richtlijnen de bestemming van het saldo.
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Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan:
de Ledenvergadering en het bestuur van Het Nederlandse Rode Kruis
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van Het
Nederlandse Rode Kruis te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening
bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten
en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een
overzicht van de grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken
van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient
weer te geven in overeenstemming met Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht
in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen
en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging
van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de
jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van
het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot
doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de vereniging. Een controle omvat tevens
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen
voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door
het bestuur van de vereniging gemaakte schattingen, 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 om een onderbouwing voor ons oordeel te
bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Het Nederlandse
Rode Kruis per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013
in overeenstemming met Richtlijn 650 voor fondsenwervende
instellingen van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving.
Mededeling betreffende het bestuursverslag
Wij hebben het bestuursverslag  gelezen teneinde van materieel
belang zijnde inconsistenties, indien aanwezig, met de gecontroleerde jaarrekening te onderkennen. Op basis van het doorlezen
van het bestuursverslag  vermelden wij dat het bestuursverslag,
voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de informatie in de jaarrekening en dat het bestuursverslag  alle informatie
bevat die vereist is volgens Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
650 ‘Fondsenwervende  instellingen’. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd op de informatie in het
bestuursverslag .
Den Haag, 2 mei 2014
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de
interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken

Jaarverslag 2013 | Rode Kruis
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