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Het Nederlandse Rode Kruis
Het Nederlandse Rode Kruis maakt sinds 1867 als humanitaire  
noodhulporganisatie deel uit van de Internationale Rode  
Kruis- en Rode Halve Maanbeweging. Overal ter wereld werkt 
het Rode Kruis vanuit dezelfde zeven grondbeginselen:  
Menslievendheid, Onpartijdigheid, Neutraliteit, Onafhankelijk-
heid, Vrijwilligheid, Eenheid en Algemeenheid. Het Rode Kruis  
is strikt neutraal en opereert onafhankelijk van de overheid, 
kiest geen partij in conflicten en komt altijd op voor de belangen 
van slachtoffers. 

Centrale doelstelling
Onze centrale doelstelling is om dé humanitaire noodhulp-
organisatie van Nederland te zijn. Dat willen we realiseren 
door noodhulp te verlenen, de zelfredzaamheid van mensen te 
versterken en het respect en de hulpbereidheid in de samen-
leving te vergroten. Internationaal draagt het Nederlandse 
Rode Kruis bij aan het verlenen van noodhulp bij calamiteiten, 
rampenvoorbereiding en het geven van meer structurele hulp 
bij stille rampen. 

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. 

Organisatie
Het Nederlandse Rode Kruis is een vereniging die bestaat uit 
537.404 leden en donateurs en 27.839 vrijwilligers. Het vereni-
gingskantoor staat in Den Haag. Het hoogste orgaan is de  
ledenraad. De ledenraad kiest het verenigingsbestuur. De  
vrijwilligers worden in hun activiteiten ondersteund door  
385 beroepskrachten (316 fte). In totaal telt het Nederlandse 
Rode Kruis in Nederland en op de Cariben 251 afdelingen. 

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 (zoals voorlichting en 
advies) en opsporing van en contactherstel met familieleden 
zijn ook internationaal vastgelegd.

Nationale hulpverlening
We leveren de volgende vijf mobilisatiediensten in Nederland: 

1. Noodhulp
 In 2014 rukken onze noodhulpteams (tot eind 2015 heten 

deze officieel nog SIGMA-teams) 16 keer uit om in het kader 
van Grootschalige Geneeskundige Bijstand in aanvulling op 
de reguliere hulpdiensten assistentie te verlenen bij calami-
teiten. Deze noodhulp richt zich op lichtgewonde slachtof-
fers en coördinatie van spontaan gegeven hulp door burgers. 
Daarnaast bieden we opvang en ondersteuning, bijvoorbeeld 
bij acute evacuaties, gestrande automobilisten of reizigers. 

2. Burgerhulp 
 Tijdens noodsituaties kunnen we, naast onze hulp door onze 

vrijwilligers, duizenden burgers voor uiteenlopende diensten 
mobiliseren via Ready2Help. Via de website ikbenveilig.nl 
kunnen burgers zelf hun naasten informeren over hun situatie 
tijdens of na calamiteiten.

3. Evenementenhulp
 We verzorgen de hulpverlening bij tal van grote en kleinere 

evenementen in ons land. Van popconcerten en sportevene-
menten tot demonstraties en activiteiten tijdens feestdagen: 
we staan klaar om te helpen en kunnen zo meteen de  
vaardigheden van onze noodhulpvrijwilligers in de praktijk 
trainen. 

4. Eerste Hulp
 We verzorgen EHBO- en AED-cursussen, offline en online, 

en stimuleren de uitbreiding van kennis van EHBO onder 
burgers. In samenwerking met het Oranje Kruis zijn we 
grootste aanbieder op dit gebied.

Facts & Figures
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5. Hulp bij zelfredzaamheid/preventie
 We bieden activiteiten gericht op veiligheid in en rondom 

het huis en het versterken van sociale netwerken, zoals 
bijvoorbeeld telefonische contactcirkels voor ouderen. Zodat 
mensen in geval van nood niet alleen staan. Ook verspreiden 
we adviezen om beter voorbereid te zijn op bepaalde situa-
ties, zoals extreme hitte of kou.

Het vergroten van respect en hulpbereidheid in de samenleving 
is hierbij een overkoepelend thema. In het verlengde van onze 
grondbeginselen willen wij dat iedereen respectvol  met elkaar 
omgaat en bereid is elkaar te helpen zodra dat nodig is. In dit 
kader dragen we ook onze kennis over het humanitair oorlogs-
recht uit.

Per 2014 is ook de kaderstelling Tracing (opsporing van en 
contactherstel met familieleden) van kracht. Hierin is vastgelegd 
dat de districtsbesturen zorgdragen voor de organisatorische 
ondersteuning van tracingactiviteiten. De afdeling Opsporing 
en Ondersteuning van het verenigingskantoor blijft primair 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van uitvoering van tracing-
activiteiten en de inhoudelijke ondersteuning van de circa  
120 tracingvrijwilligers, verdeeld over 20 tracingteams verspreid 
over het land. 

Het Rode Kruis organiseert ook nog diverse sociale hulpactivi-
teiten. We bieden chronisch zieken, ouderen en gehandicapten 
een bijzondere vakantie op het vakantieschip J. Henry Dunant. 
De Mappa Mondo huizen in Wezep, Waalre en Rijswijk bieden 
woon- en logeerzorg aan ernstig zieke kinderen. 

Internationale hulpverlening
Het Nederlandse Rode Kruis is actief betrokken bij internati-
onale noodhulpverlening na rampen en conflicten. Die hulp 
kan bestaan uit het beschikbaar stellen van geld, goederen 
of mensen aan het Rode Kruis of de Rode Halve Maan in het 
getroffen land, of aan het Internationaal Comité van het  
Rode Kruis, dan wel de Internationale Federatie van Rode 
Kruis en Rode Halve Maan verenigingen. Steeds meer richt het 
Nederlandse Rode Kruis zich op het voorkomen van rampen 
of het beperken van de gevolgen ervan. Dit doen we door 
gemeenschappen te helpen zich beter op rampen voor te 
bereiden en hun zelfredzaamheid te vergroten, ondere andere 
via het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds . 

Met een vijftal landen werkt het Nederlandse Rode Kruis via 
strategische partnerschappen nauw samen op het gebied van 
rampenvoorbereiding, gezondheidszorg, voedselzekerheid en 
water en sanitatie. Dit zijn de Centraal Afrikaanse Republiek 
(CAR), Ethiopië, Haïti, Ivoorkust en Zambia. 

Financiën en samenwerking
Om alle activiteiten financieel mogelijk te maken kan het Neder-
landse Rode Kruis rekenen op de steun van 537.404 leden en 
donateurs. In 2014 gaan ruim 26.000 collectanten, ondersteund 
door 500 collectecoördinatoren, op pad tijdens de landelijke 
collecte. Andere belangrijke inkomstenbronnen van het Rode 
Kruis zijn acties van derden, nalatenschappen, samenwerking 
met bedrijven en giften van fondsen.

Ambassadeurs van het Nederlandse Rode Kruis zijn Irene Moors, 
Eric Corton, Floortje Dessing, Yfke Sturm en Humberto Tan.
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Vandaag de dag is de multinationale en tegelijk neutrale nood-
hulporganisatie die het Rode Kruis is nog steeds onmisbaar. 
Misschien wel meer dan ooit. Niet eerder zagen we zoveel 
brandhaarden tegelijk in de wereld, vele veroorzaakt door 
gewelddadige conflicten. Conflicten die dagelijks honderden 
levens eisen en nog veel meer mensen gewond achterlaten. 
Conflicten ook die enorme vluchtelingenstromen teweeg-
brengen. Mensen die vluchten voor het geweld, met een onze-
kere toekomst en een grote behoefte aan de meest elementaire 
zaken: eten, schoon water, contact met verwanten, een dak 
boven het hoofd. Al die mensen hebben recht op hulp, aan 
welke kant ze ook staan en waar ze ook vandaan komen. Juist 
nu, in een verwarrende wereld, kan het Rode Kruis vanuit haar 
neutrale opstelling vaak meer doen dan wie dan ook. 

Tegelijk is de wereld wel veranderd. Meer dan ooit zijn we met 
elkaar verbonden en zien we op elk moment wat er gebeurt. In 
eigen land én elders in de wereld. Nieuwe communicatietech-
nologie maakt veel mogelijk, maar heeft ook gevolgen voor de 
manier waarop we ons organiseren. Niet in logge organisaties,  
maar in netwerken die een grote slagvaardigheid mogelijk 
maken. Waarin we ons ad hoc en à la minute kunnen organi-
seren als de situatie daarom vraagt. Vanuit een sterke basis 
en met een grote groep vrijwilligers en bereidwillige burgers 
daaromheen. 

Het Rode Kruis verandert mee met die ontwikkeling. In de afge-
lopen jaren is daarvoor de basis gelegd, in 2014 is die nieuwe 
manier van werken ingevoerd. Het resultaat is een vitale organi-
satie die met nieuw elan invulling geeft aan zijn meervoudige 

opdracht: noodhulp bieden aan wie dat nodig heeft en de finan-
ciële middelen daarvoor werven. Mensen en gemeenschappen 
voorbereiden op calamiteiten en vaardigheden aanleren om 
zichzelf en anderen te kunnen helpen, zoals EHBO voor iedereen. 
En innovatieve structuren bieden waarmee we in geval van nood 
snel mensen kunnen mobiliseren, zoals Ready2Help, of waarmee 
we mensen snel met elkaar in contact kunnen brengen, zoals 
ikbenveilig.nl. Zo zijn we een organisatie die op elk moment kan 
uitrukken als er een beroep op ons wordt gedaan. Ongeacht of 
dat een kettingbotsing in Zeeland is, een conflict in Afrika of een 
ramp door natuurgeweld elders in de wereld.

Wat niet verandert is ons neutraliteitsbeginsel en ons uitgangs-
punt dat iedereen recht heeft op hulp, ongeacht afkomst of 
religieuze of politieke overtuiging. Voor dat recht zullen we 
altijd blijven opkomen en pleiten, in de geest van Henry Dunant. 
Want wij zijn het Rode Kruis.

Inge Brakman Gijs de Vries
voorzitter algemeen directeur

Voorwoord

Een grote veldslag in 1859 tussen de Fransen en de Oostenrijkers bij het Italiaanse plaatsje Solferino 
vormde ruim 150 jaar geleden de aanleiding voor de oprichting van het Rode Kruis. Henry Dunant  
was getroffen door de aanblik van tienduizenden doden en gewonden. Hij riep de bevolking van  
Solferino op om iedereen te helpen, ongeacht of het vrienden of vijanden waren, en organiseerde de 
middelen die nodig waren om die hulp te kúnnen geven. Het concept van een neutrale humanitaire  
noodhulporganisatie was geboren.

23 april 2015
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Nieuwe directeur Gijs de Vries, afronding KernGezond
Per 1 januari start Gijs de Vries als nieuwe algemeen direc-
teur van het Nederlandse Rode Kruis. De nieuwe directeur was 
hiervoor werkzaam als managing partner bij de consultancy-
tak van accountantskantoor EY. “Ik was toe aan werk met een 
meer maatschappelijke kant. Werk dat me ook een emotioneel 
inkomen zou brengen. Dat is dit werk zeker. Mijn kennismaking 
met de organisatie was wel een eyeopener. Ik ben onder de 
indruk van de manier waarop hier met een enorme passie en 
bevlogenheid wordt gewerkt. En daarnaast: van de betekenis 
van het Rode Kruis als multinationale organisatie om hulp te 
bieden aan mensen in nood, waar ook ter wereld. Een wereld 
met momenteel een ongekend aantal brandhaarden. Ongeloof-
lijk om dat gewaar te worden.” 

De komst van De Vries valt samen met de afronding van het 
programma KernGezond, waarin alle veranderingen die voort-
vloeien uit de gemaakte nieuwe strategische keuzes van de 
afgelopen jaren hun beslag krijgen. Met nieuwe districtsbe-
stuurders, kortere lijnen, een grotere slagvaardigheid en een 
afgeslankte beroepsorganisatie. En vooral: een duidelijke focus 
op die kerntaken waarvoor het Rode Kruis ooit opgericht is en 
de ambitie zich te profileren als dé humanitaire noodhulporga-
nisatie van Nederland.

Noodsituaties door geweld in Centraal Afrikaanse Republiek 
en Zuid-Soedan
Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het toenemende 
geweld in de Centraal Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan. De 

toename van het geweld in beide landen zorgt voor duizenden 
slachtoffers en honderdduizenden vluchtelingen. Er is dringend  
behoefte aan medische zorg, voedsel, onderdak en schoon 
drinkwater. In december 2013 braken er gevechten uit in de 
Zuid-Soedanese hoofdstad Juba en al snel verspreidden deze 
zich over andere delen van het land. Als gevolg van dit toene-
mende geweld zijn er bijna een half miljoen mensen hun 
huizen ontvlucht. Tienduizenden vluchtten naar buurlanden, 
waaronder Oeganda, Kenia, Ethiopië en Soedan. In de Centraal 
Afrikaanse Republiek zijn volgens een schatting van de VN 
meer dan 900.000 mensen op de vlucht. Ziekenhuizen hebben 
te weinig medicijnen, er is een ernstig tekort aan voedsel en 
scholen zijn gesloten. Vluchtelingen hebben vaak geen toegang 
tot onderdak of sanitaire voorzieningen.

Het internationale Rode Kruis roept de autoriteiten en de 
internationale strijdkrachten in de Centraal Afrikaanse Repu-
bliek op om onmiddellijk actie te ondernemen om het geweld 
te beëindigen. Vrijwilligers van het Rode Kruis ondersteunen 
met medische zorg, voedsel, onderdak en schoon drinkwater. 
Chirurgische teams van het Rode Kruis verlenen traumazorg 
aan gewonde patiënten en voorzien ziekenhuizen van medi-

Highlights 2014 
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cijnen. Het Nederlandse Rode Kruis opent in januari giro 5125 
voor de slachtoffers van het geweld in zowel Zuid-Soedan als de 
Centraal-Afrikaanse Republiek. 

Opvang bewoners na brand in verzorgingshuis Rotterdam
Hulpverleners van het Rode Kruis komen op 15 april in actie 
bij de opvang van de 232 bewoners van verzorgingshuis 
Het Lichtpunt in Rotterdam-Zuid. De bewoners moeten hun 
woning verlaten nadat er brand is ontstaan op de tweede 
verdieping. Hierbij ontstaat zo veel rook dat vrijwel alle bewo-
ners geëvacueerd moeten worden. 17 bewoners hebben rook-
vergiftigingsverschijnselen en gaan naar het ziekenhuis, de 
overige bewoners worden opgevangen in de recreatiezaal van 
een naburig wijkcentrum. De Hulpverlening van het Rode Kruis 
bestaat uit het bieden van Eerste Hulp en hulp bij de ontruiming 
en registratie. Ook wordt een luisterend oor geboden. Gelukkig 

kunnen de meeste bewoners nog dezelfde avond terugkeren 
naar het verzorgingshuis.    

Hello stranger op bevrijdingsfestivals 
Het Rode Kruis vraagt op 5 mei op de bevrijdingsfestivals in 
Nederland aandacht voor het bijzondere en gevaarlijke werk 
van hulpverleners in conflictgebieden. Deze ‘Heroes of Huma-
nity’ hebben gekozen om zich in te zetten voor het Rode 
Kruis, in plaats van mee te vechten voor één van de strijdende 
partijen. Dag in dag uit helpen ze slachtoffers van het geweld 
in landen als Syrië, Centraal Afrikaanse Republiek, Mali en 
Colombia. Daarbij maken ze geen onderscheid tussen nationali-
teit, ras, geloof, afkomst of politieke mening. 
Op 5 mei vertellen Nederlandse jonge Rode Kruis-vrijwilligers 
bezoekers van de festivals de verhalen van deze vrijwilligers 
in conflictgebieden. Ook vragen ze bezoekers om hun steun 

http://www.rodekruis.nl/actueel/nieuws/girorekening-open-voor-slachtoffers-van-geweld-centraal-afrika-en-zuid-soedan
http://www.rodekruis.nl/actueel/nieuws/hulpverleners-ingezet-bij-ontruiming-verzorgingshuis-rotterdam
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te betuigen aan deze hulpverleners door met hen op foto te 
gaan en door een donatie te doen waarmee beschermende 
kleding kan worden gekocht. De zogenoemde ‘Hello stranger 
- a stranger is a friend I haven’t met yet’-actie vind plaats in 
Amsterdam, Haarlem, Utrecht Den Bosch, Groningen, Den 
Haag, Rotterdam en Wageningen. Door de actie weten we ook 
veel jongeren voor het werk van het Rode Kruis te interesseren; 
we verwijzen hen door naar het speciale online jongeren-
platfom Humanity Works.

Juni: aandacht voor kwetsbare ouderen in nood
Vanaf 12 juni 2014 vraagt het Rode Kruis speciale aandacht voor 
ouderen in nood. Dat is tevens het moment waarop ruim 26.000 
collectanten op pad gaan voor de jaarlijkse collecte. Het Rode 
Kruis vraagt niet alleen aandacht voor deze groep maar breidt ook 
de eigen hulpverlening aan ouderen uit. Daar is alle reden voor; 
zo’n twaalf procent van de ouderen in Nederland heeft weleens 
langere tijd alleen gelegen in huis na een val of ongeluk, omdat 
ze verstoken waren van hulp. Uit onderzoek van het Nederlandse 
Rode Kruis blijken drie op de tien Nederlanders dit in hun directe 
omgeving te hebben meegemaakt of gehoord. Meer dan de helft 
van de Nederlanders geeft aan zich zorgen te maken over mensen 
die geen hulp krijgen als er thuis iets gebeurt. 

Reden voor het Rode Kruis om de hulp voor deze doelgroep 
uit te breiden. Zo zal het Nederlandse Rode Kruis het aantal 
Contactcirkels in Nederland vergroten. Het Rode Kruis gaat 
daarnaast workshops aanbieden om kwetsbare ouderen bewust 

te maken van de risico’s in en om het huis. Op die manier 
kunnen noodsituaties worden voorkomen. Ook helpen we 
ouderen bij het opbouwen van een sterk netwerk, waarop zij 
in een noodsituatie kunnen terugvallen. De opbrengst van de 
collecte bedraagt € 1.728.322; een prachtig resultaat!

Nijmeegse Vierdaagse
Tijdens deze 98e Nijmeegse Vierdaagse waren het merendeel 
van de klachten blaren, overbelaste spieren en flauwtes. In 
totaal heeft het Rode Kruis tijdens de wandeltocht meer dan 
12.000 blaren bij 4992 mensen behandeld in en om de route. 
Verder deden de lopers ook een beroep op het Rode Kruis voor 
diverse andere medische problemen. De klachten varieerde van 
oververhitting, flauwvallen, wonden, insectensteken en zelfs 
hartstilstand. Er melden zich deze week 1521 wandelaars bij de 
Eerste Hulpposten en zo’n 700 mensen bij de Medische dienst. 
De ruim 600 Rode Kruis vrijwilligers hebben van ‘s morgens 
vroeg tot ‘s avonds laat alles op alles gezet om zoveel mogelijk 
wandelaars te helpen om de eindstreep te halen.

Veel EHBO artikelen verbruikt
Tijdens de Vierdaagseweek zijn 14.600 bloedlancetten (blaren-
prikkers) en 10.300 wattenstaafjes gebruikt om de blaren te 
behandelen. Om de wonden schoon te maken is er 38 liter 
Jodium en 42 liter kamfer spiritus doorheen gegaan. Met 38 
kilometer Leukoplast en 780 meter vette watten zijn de blaren 
afgeplakt of afgedekt. Zo’n 2132 wandelaars kregen een enve-
loppe met vette watten mee voor de volgende dag. Tot slot zijn 
er 630 cool packs uitgedeeld om de spieren te koelen.

Hello stranger

Nijmeegse Vierdaagse

http://hellostranger.rodekruis.nl/
http://humanityworks.rodekruis.nl/
https://www.rodekruis.nl/wat-kunt-u-doen/doneren/geef-aan-de-collectant/help-ouderen
https://www.rodekruis.nl/wat-kunt-u-doen/doneren/geef-aan-de-collectant/help-ouderen
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Giro 6868 open voor alle brandhaarden in de wereld 
Zomer 2014 luidt het Rode Kruis de noodklok over het aantal 
brandhaarden in de wereld. Dat zijn er zóveel, dat het Rode 
Kruis over te weinig financiële middelen beschikt voor de hulp-
verlening in al deze conflictgebieden. Daarom besluit het Rode 
Kruis één gironummer - 6868 - te openen. De opbrengst van 
bijna € 3 miljoen gaat naar de slachtoffers van conflicten en 
oorlogen in Syrië, Zuid-Soedan, Centraal Afrikaanse Republiek 
en Irak. Het Rode Kruis hamert erop dat er dringend meer hulp 
nodig is voor de slachtoffers in deze gebieden. Door gebrek 
aan toegang en veiligheid, maar met name door ontbrekende 
fondsen kan de hulporganisatie niet iedereen van hulp voorzien.

Radiomaker, muzikant en ambassadeur van het Rode Kruis 
Eric Corton neemt het initiatief voor een album met ‘vergeten 
liedjes’, waarvan de opbrengst (€ 8 per download) aan deze 
groepen ten goede komt. Het album bevat niet eerder uitge-
brachte nummers van achttien artiesten, waaronder Ilse 
DeLange & JB Meijers, The Scene, De Staat, Jett Rebel, BLØF 
en Triggerfinger. Corton hierover: “Wat er nu in deze landen 
gebeurt gaat me enorm aan het hart. Daarom vind ik het 
fantastisch dat we zoveel mooie en goeie artiesten hebben 
gevonden die met hun muziek willen bijdragen aan de hulpver-
lening van het Rode Kruis.”

http://www.rodekruis.nl/actueel/nieuws/rode-kruis-heeft-honderden-miljoenen-euros-extra-nodig
http://www.ilsedelange.com/
http://www.ilsedelange.com/
http://www.thescene.nl/
http://www.destaat.net/
https://www.facebook.com/jettrebel
http://www.blof.nl/
http://www.triggerfinger.net/
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Lancering Ready 2 Help
Op zaterdag 1 november 2014 lanceert het Rode Kruis Ready-
2Help. Met dit nieuwe burgerhulpnetwerk bereiden we ons 
voor op de grootste rampenoefening in onze geschiedenis. Het 
Rode Kruis wil haar netwerk van opgeleide en getrainde nood-
hulpvrijwilligers versterken met behulpzame burgers. De nood-
hulporganisatie is van plan deze nieuwe helpers op te roepen bij 
grote rampen en calamiteiten als aanvulling op de hulpverlening 
van reguliere hulpdiensten. 

Voor het Ready2Help netwerk zoeken we dan ook geen eerste-
hulpverleners, maar vooral burgers die in actie willen komen bij 
een noodsituatie. Met praktische hulp als zandzakken vullen, 
opvang en vervoer van mensen of tolken in een vreemde taal 
bijvoorbeeld. Wie zich aanmeldt voor Ready2Help krijgt op 
het moment van een noodsituatie een oproep per sms met de 
vraag of hij of zij op dat moment inzetbaar is. Om het nieuwe 
burgerhulpnetwerk Ready2Help te testen gaan we in maart 
2015 de grootste online rampenoefening in onze geschiedenis 
organiseren. Doel van de oefening is te zien of het oproep-
systeem via Ready2Help werkt en op welke manier mensen 
gehoor geven aan de oproep. Burgers die willen helpen bij  
grote rampen of calamiteiten kunnen zich aanmelden op  
ready2help.rodekruis.nl. Eind 2014 zijn dat er al ruim 4.700, 
zonder dat er een wervingscampagne is gevoerd.

SHO: stop Ebola
Het ebola-virus verspreidt zich steeds sneller in West-Afrika. De 
Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) komen in november in 
actie met Giro555. Het Rode Kruis is sinds de uitbraak actief in 
de bestrijding van het ebola-virus in 16 West-Afrikaanse landen. 
Alle hulp organiseren we lokaal, dus via de zusterverenigingen 
van het Nederlandse Rode Kruis in de getroffen landen. 

Belangrijk voor de bestrijding van de epidemie is de opsporing 
van personen die met ebola-patiënten in contact zijn geweest. 
Daarnaast zijn voorlichting geven en bewustzijn creëren over het 
virus en de besmettingsrisico’s belangrijk om te voorkomen dat 
het aantal ebola-patiënten verder toeneemt. Deze voorlichting 
door getrainde Rode Kruis-vrijwilligers vindt plaats van deur tot 
deur, maar ook via de radio om de meest afgelegen dorpen te 
kunnen bereiken. Verder zorgen we voor de veilige en waardige 
berging van overledenen. Het betreft hier zowel begrafenissen 
als crematies. Daar hoort ook de ontsmetting van huizen en 
gezondheidscentra bij waar patiënten overleden zijn. De hulp-
verlening van het Rode Kruis bestaat verder uit de psychosociale 
ondersteuning van patiënten en familie en het vervoer en de 
behandeling van patiënten. In het district Kenema (Sierra Leone) 
heeft het Rode Kruis een ebola-behandelcentrum geopend. 
Voorlopige eindstand (eind 2014) van de Giro555-actie is ruim 
€ 10 miljoen, waarvan € 1,7 miljoen voor het Rode Kruis.

Ready2Help

http://www.rodekruis.nl/hulp-in-nederland/noodhulp-in-nederland/ready2help/hoe-werkt-ready2help
http://www.rodekruis.nl/hulp-in-nederland/noodhulp-in-nederland/ready2help
http://www.rodekruis.nl/hulp-in-nederland/noodhulp-in-nederland/ready2help/waarom-ready2help
ready2help.rodekruis.nl
http://www.rodekruis.nl/actueel/nieuws/veilig-en-waardig-begraven-in-de-strijd-tegen-ebola
http://www.rodekruis.nl/actueel/nieuws/veilig-en-waardig-begraven-in-de-strijd-tegen-ebola
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Opnieuw enorme opbrengst voor Serious Request
DJ’s Coen Swijnenberg, Gerard Ekdom en Domien Verschuuren  
gaan op 18 december zes dagen lang het Glazen Huis in voor 
de elfde editie van 3FM Serious Request. Ze eten gedurende 
die dagen niets en maken 24 uur per dag live radio en televisie. 
Vanaf de Grote Markt in Haarlem vragen ze dit jaar aandacht 
voor meisjes en vrouwen in conflictgebieden die slachtoffer 
zijn van seksueel geweld, onder het motto Hands off our girls. 
Daarvoor zamelen ze ook zoveel mogelijk geld in. Het publiek 
kan tegen betaling verzoeknummers aanvragen, doneren en 
acties opzetten en wordt uitgebreid geïnformeerd over de 
actie. Duizenden mensen bezoeken dagelijks de Grote Markt 
in Haarlem en de opbrengst nam van dag tot dag toe, ook door 
de vele acties van Rode Kruis afdelingen en Studentendesks 
voor Serious Request die op tal van plaatsen in het land 
plaatsvinden. Mede dankzij de grote inzet van onze vrijwilligers 
in Haarlem en in de rest van het land wordt de actie weer 
een groot succes. De opbrengst van de elfde editie van 3FM 
Serious Request is 12 miljoen euro (waarvan 250.000 euro 
naar Warchild gaat). Met dit geld starten we projecten om 
slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden op  
te vangen en te helpen. Zie voor een nadere toelichting van 
3FM Serious Request ook hoofdstuk 3.

Een klein deel van de opbrengst (€ 150.000) wordt in Nederland 
ingezet voor de uitrol van het tot dusver Utrechtse Rode Kruis 
project Ondersteuning Slachtoffers Mensenhandel. Dit biedt 
de mogelijkheid om ook in Nederland aan minstens 100 jonge 
vrouwen uit (post) conflictgebieden die slachtoffer zijn van 
seksueel geweld en seksuele uitbuiting hulp te bieden voor de 
opbouw van een veilige en waardige toekomst.

ikbenveilig.nl operationeel na 
kettingbotsing op A58
In dichte mist vinden op 16 
september op de A58 in Zeeland 
drie grote kettingbotsingen plaats. 
Twee mensen komen hierbij 
om en tientallen raken gewond. 
Totaal zijn er meer dan 150 auto’s 

betrokken bij deze enorme verkeerscalamiteit. Sigma-teams van 
het Rode Kruis komen direct ter plaatse ter assistentie van de 
medische hulpdiensten. Andere Rode Kruis hulpverleners delen 
water uit aan gestrande automobilisten en bieden op de vier 
locaties opvang en verzorging voor de gedupeerden. Daarnaast 
helpen ze de getroffenen om zich aan te melden op de website 
ikbenveilig.nl. Het is de eerste keer dat het Rode Kruis in Neder-
land deze website inzet. Zomer 2013 werd deze site gelanceerd 
naar voorbeeld van vergelijkbare sites in Amerika en Australië. 
Via ikbenveilig.nl kunnen mensen die gestrand zijn hun naasten 
laten weten dat ze in veiligheid zijn. Zo hoeven familie en 
vrienden niet onnodig lang in onzekerheid te verkeren. Op  
28 september wordt de site voor een tweede keer ingezet na 
het ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen.

Serious Request op de Grote Markt in Haarlem

http://www.rodekruis.nl/campagnes/3fm-serious-request-2014/de-stille-ramp
http://www.rodekruis.nl/campagnes/3fm-serious-request-2014
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2014: tot het uiterste op de proef gesteld

De reis die directeur Gijs de Vries naar Syrië en Libanon maakt, 
laat een onuitwisbare indruk achter. Slachtoffers, vrijwilligers 
en beroepskrachten van het Rode Kruis worden in 2014 tot het 
uiterste op de proef gesteld. Zelden telt de wereld zoveel crisis-
gebieden waar grote aantallen slachtoffers langdurig terugvallen 
op hulp van het Rode Kruis. Conflicten als in Syrië maken ons 
duidelijk hoe kwetsbaar mensen zijn. En dat het Rode Kruis als 
noodhulporganisatie heel erg nodig is. 

Veranderingen in de praktijk
De afgelopen jaren stonden voor het Rode Kruis in het teken 
van strategie ontwikkelen, plannen maken en voorbereiden van 
alle veranderingen. 2014 is het jaar waarin alle puzzelstukjes in 
elkaar vallen. We nemen als gevolg van het veranderprogramma 
KernGezond op een goede manier afscheid van een behoorlijk  
aantal collega’s. Met een nieuwe strategie, een kleinere 
beroepsorganisatie en veel nieuwe districtsbestuurders is het 
Nederlandse Rode Kruis klaar om beter en gerichter te functi-
oneren op een manier die past in de huidige tijd.  2014 vormt 
de lakmoesproef. Een spannende tijd, maar uit het enorme 
enthousiasme leiden we af dat onze plannen werken. We blijken 
een slagvaardiger ‘uitrukorganisatie’, de lijnen naar districten 
zijn korter en het nieuwe elan en grotere dynamiek zijn tastbaar. 
De inhoud – en niet de procedures – staat weer voorop. Het in 
de afgelopen jaren ontwikkelde concept deugt!

In januari begint onze nieuwe directeur, Gijs de Vries. Hij maakt 
voortvarend kennis met de beroepsorganisatie, de districten  
en afdelingen binnen de vereniging, en tal van stakeholders. 
Ook bezoekt hij diverse buitenlandse projecten en presenteert  

na zijn eerste 100 dagen het Werkplan beroepsorganisatie 
2014-2016. Hierin wordt een verdere uitwerking en deels 
vernieuwde invulling gegeven aan Strategie 2020. Kern daarvan 
is de focus op ons functioneren als noodhulporganisatie met 
een vijftal diensten waarmee we ons willen profileren: nood-
hulp , burgerhulp, evenementenhulp, eerste hulp en hulp bij 
zelfredzaamheid. Met aandacht voor respect en hulpbereid als 
een overkoepelend thema. Daarnaast zijn verbeterslagen op 
bedrijfsprocessen, marketing en fondsenwerving en communi-
catie relevante speerpunten in de operationele bedrijfsvoering.

Het Nederlandse Rode Kruis start in 2014 een landelijke zoek-
tocht naar een nieuw jong bestuurslid, als opvolger voor 
Masooma Yousufzai, van wie de zittingstermijn afloopt. Liu Liu 
neemt haar plek in en Kirsten van den Hul treedt in juni aan. 
Ook burgemeester Geke Faber van Zaanstad begint als nieuw 
bestuurslid. In totaal telt het bestuur acht leden. Prins Pieter-
Christiaan van Oranje-Nassau, van Vollenhoven volgt in juni  
Paul Rosenmöller op als vice-voorzitter.

Nieuwe vereniging: íedereen op positie 
2014 is voor de vereniging een ontdekkingsreis, waarbij eerder 
ontwikkeld beleid in de dagelijkse praktijk verankerd raakt. 
De kerntaken en competenties worden steeds duidelijker en 
de rollen binnen de districten en afdelingen worden opnieuw 
verdeeld. Het resultaat is dat er kortere lijnen zijn tussen 
afdelingen, districten en het verenigingskantoor en dat er 
veel meer duidelijkheid is over wat we van elkaar kunnen 
verwachten. Het programma KernGezond – in 2013 gestart 
om de vereniging te vereenvoudigen en klaar te maken voor 

“Met eigen ogen heb ik gezien hoe ontzettend hard onze hulp nodig is. De stad Homs in Syrië is  
ongeveer zo groot als Utrecht. Een paar honderd families zijn teruggekeerd naar hun huis in de  
binnenstad, of wat daar nog van over is - werkelijk alles om hen heen ligt in puin, ik heb nog nooit  
zo veel verwoesting bij elkaar zien. De mensen zijn blij met de matrassen en dekens die we uitdelen. 
We zorgen voor voedsel, schoon drinkwater en mobiele klinieken. Maar we zorgen ook voor  
psychosociale hulp, en spelactiviteiten voor kinderen.”
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de toekomst – kunnen we in de loop van het jaar afronden. De 
nieuwe ledenraad, benoemd in december 2013, gaat in 2014 
aan de slag. Alle leden volgen een introductieprogramma en 
de raad komt twee keer bijeen. Daarnaast worden er diverse 
thematische sessies in kleiner verband georganiseerd. De 
ervaringen zijn positief: de kleinere ledenraad werkt efficiënt, 
is snel in te schakelen en erg betrokken. Naast de begroting 
en jaarrekening bespreekt de raad het werkplan van de 
beroepsvereniging en de daaraan gerelateerde zaken. Een van 
de nieuwe leden is Hans Tijsmans, expert Financiën. Hij zegt: 
“Na een paar turbulente jaren verwachtte ik in 2014 een saai 
jaar tegemoet te gaan. Gelukkig bleek dat niet aan de orde. 
Een kleinere raad met veel slimme en kritische nieuwkomers, 
tal van maatschappelijke ontwikkelingen en een toenemend 
aantal crisisgebieden in de wereld maken dat de ledenraad nu 
en de komende jaren moet blijven meedenken over tal van 
beslissingen waarvoor het Rode Kruis komt te staan.” 

In 2014 is er wederom veel aandacht voor de verjonging van 
het Rode Kruis. Initiatieven als ‘Heroes of Humanity’ en een 
speciale vacaturesite voor jongeren werpen hun vruchten 
af. Voor jonge vrijwilligers van het Rode Kruis organiseren 
we in het najaar voor de eerste keer het jongerenweekend 
YOUmanity United!. In Apeldoorn komen zo’n tachtig jongeren 
bijeen om elkaar te ontmoeten en workshops te volgen.

Transparantie en communicatie belangrijker
Het Nederlandse Rode Kruis zet dit verslagjaar flinke stappen 
op het terrein van transparantie. We streven naar meer 
openheid over het gevoerde beleid en de financiën, zowel 
inhoudelijk als procedureel. We bereiden ons voor op 
aansluiting op het International Aid Transparency Initiative 
(IATI). Deze standaard voor het publiceren van open data 

wordt vanaf 2016 verplicht voor organisaties die subsidie 
ontvangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en 
gaat zorgen voor meer duidelijkheid over de besteding van 
middelen en resultaten van projecten. 

Meer open, geïntegreerde communicatie naar buiten is ook 
de ambitie van de nieuwe afdeling Communicatie van het 
Nederlandse Rode Kruis. We voegen drie afdelingen samen 
– corporate communicatie, marketing communicatie en 
verenigingscommunicatie – om zo de diverse doelgroepen 
slagvaardiger en consistenter te kunnen bedienen. Ook stellen 
we voor de komende jaren een Strategisch Communicatieplan op.  

Aantal leden en donateurs

2014 537.404

2013 546.418

Aantal vrijwilligers*

Noodhulp 8.318

Evenementenhulp 7.303

Zelfredzaamheid 8.592

*vrijwilligers kunnen meerdere functies vervullen

Aantal vrijwilligers in Noodhulp, Evenementenhulp en Zelfredzaamheid

Aantal leden en donateurs
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Daarmee zetten we in op een beter imago en naamsbekendheid 
én een toename van het aantal vrijwilligers en fondsen. Thema’s 
in het plan zijn het blijven werken aan de zichtbaarheid van 
ons werk in Nederland, het versterken van de persoonlijke 

relevantie van het Rode Kruis voor mensen en het besef dat 
communicatie soms óók onze hulpverlening is door het bieden 
van handelingsperspectieven. 

Oog voor mensen en duurzaam ondernemen
Het Nederlandse Rode Kruis herziet het vrijwilligersbeleid in 2014. 
Op die manier willen we onze bestaande vrijwilligers behouden 
én meer nieuwe vrijwilligers aantrekken. Onder het motto ‘Mini-
maal vastleggen om met vertrouwen los te kunnen laten’ bieden 
we een duidelijk kader dat houvast en richting geeft, maar dat 
óók ruimte biedt voor een eigen twist. Ter ondersteuning van de 
uitvoering van het vernieuwde beleid vernieuwen we de ‘Toolkit 
vrijwilligersmanagement’ met ondersteunende materialen. Ook 
organiseren we themadagen over onderdelen van het nieuwe 
beleid en ontwikkelen we workshops gericht op het verbeteren 
van vaardigheden in het vrijwilligersmanagement.

2014 2013

Website www.rodekruis.nl 
(aantal unieke bezoekers)

1.367.892 1.260.472

Facebook.com/rodekruis 
(aantal likes)

112.591 39.332

Twitter.com/rodekruis
(aantal volgers)

17.121 9.109

Website en social media
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Het is belangrijk dat we weten hoe wij ons moeten gedragen als 
we het Rode Kruis vertegenwoordigen en dat we elkaar hierop 
kunnen aanspreken. In 2014 krijgt het Nederlandse Rode Kruis 
daarom een nieuwe gedragscode voor vrijwilligers, beroeps-
krachten, ambassadeurs en bestuursleden, vertegenwoordigers 
en woordvoerders van het Nederlandse Rode Kruis. Een uitge-
breide toolkit – met workshops, e-learnings en presentaties – 
komt beschikbaar voor iedereen die met de gedragscode aan de 
slag gaat.

Speciaal voor al onze vrijwilligers maken we met veel hulp van 
schrijvende en fotograferende vrijwilligers het magazine HENRY. 
De glossy belicht in 116 pagina›s het brede spectrum van de 
hulp die het Rode Kruis in binnen- en buitenland verleent. 
Van noodhulp bij rampen tot opsporing van en contactherstel 
met familieleden, en van EHBO tot de zorg voor ernstig zieke 
kinderen in de Mappa Mondo huizen. Vlak voor de zomer valt 
het blad bij onze duizenden vrijwilligers op de mat.

Het MVO-beleid van het Nederlandse Rode Kruis krijgt in 2014 
meer gestalte. We versturen bijvoorbeeld veel minder papieren 
post door de overstap naar online. En ook nemen we groene 
elektriciteit en gas af, compenseren we onze CO

2-uitstoot voor 
vliegreizen en reizen we zoveel mogelijk met het openbaar 
vervoer en de fiets. In de toekomst willen we steeds meer acti-
viteiten op een maatschappelijk verantwoorde wijze uitvoeren. 
Voor het personeel starten we met een intern vitaliteitspro-
gramma. Met trainingen, inspirerende lezingen over gezond 
werken en voeding willen we bijdragen aan vitaler, gezonder 
en gelukkiger werknemers. Ook passen we het aanbod in het 
bedrijfsrestaurant aan en trainen we gezamenlijk voor hard-
loopevenementen. 

Bekijk hier het boekje 
‘Rode Kruis 2014 in  
52 beelden’ , een mooi 
overzicht van de vele 
activiteiten en evene-
menten waar het Rode 
Kruis in Nederland in 
2014 bij betrokken is. 

Vooruitblik 2015: grote ambities
Het Nederlandse Rode Kruis wil zich komende jaren profileren 
als dé humanitaire noodhulporganisatie van Nederland. Om dat 
te bereiken hebben we vijf ambities:

1. Het Rode Kruis is de nummer één op het gebied van hulp bij 
noodsituaties

2. Ruim 2,5 miljoen mensen gebruiken onze EHBO-diensten 
3. Onze inkomsten groeien jaarlijks gemiddeld met 3% 
4. Het aantal Nederlanders dat we voor ons werk mobiliseren 

neemt jaarlijks toe met 3% (onder wie veel jongeren)
5. De hulpverlening die we faciliteren geniet minstens 80% 

tevredenheid bij onze partners en financiers.
 
We gaan onze activiteiten op het gebied van noodhulpverlening 
in Nederland meer uitdragen. Veel werk is verzet bij de ontwik-
keling van het Grootschalige Geneeskundige Bijstand model. 
Hierbij worden eind 2015 de SIGMA-diensten vervangen door 
speciale noodhulpteams. Het accent van deze teams ligt op het 
organiseren van de hulpverlening voor lichtgewonden. Het GGB-
model zorgt ervoor dat alle partijen in het veiligheidsdomein op 
een uniforme en geprotocolleerde manier samenwerken. 

In 2015 krijgt het versterken van het jongerennetwerk meer 
aandacht. Zo zijn er inspiratiebijeenkomsten voor jongerenam-
bassadeurs gepland, trainingsdagen voor jongeren en een 
nieuwe editie van Youmanity United Event 2015. Binnen de 
vereniging wil het jongerenteam collega’s uitdagen om meer 
jongeren te betrekken bij activiteiten, zowel bij het bedenken 
als het uitvoeren ervan. Ook wil het jongerenteam collega’s 
adviseren in het creëren van voor jongeren aantrekkelijke acti-
viteiten.

Ook op het gebied van zelfredzaamheid willen we onze meer-
waarde laten zien. Werken aan een grotere zichtbaarheid op dit 
thema bepaalt de komende tijd de agenda. Daarnaast ontwik-
kelen we een projectenbank om best practices op het gebied 
van zelfredzaamheid een etalage te geven en informatie makke-
lijker onderling uit te wisselen. We richten onze dienstverlening 
zo in dat alle partijen waarmee we samenwerken en de mensen 
die ons nodig hebben optimaal gebruik kunnen maken van onze 
noodhulpdiensten. 

Het Rode Kruis 2014 in 

 

beelden

NRK 2014 in 52 beelden_01rug.indd   1-3 23-02-15   15:51

http://www.rodekruis.nl/dit-zijn-we/organisatie/tijdschrift-2014
https://www.rodekruis.nl/interne-berichten/documents/nrk 2014 in 52 beelden_def.pdf
https://www.rodekruis.nl/interne-berichten/documents/nrk 2014 in 52 beelden_def.pdf
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NAtIONAAL

Grote inzetten in 2014
In Nederland komen de noodhulpvrijwilligers en –medewer-
kers van het Nederlandse Rode Kruis in 2014 29 keer in actie bij 
calamiteiten (2013: 21 keer). Een van de grootste inzetten is de 
opvang van ruim 230 bewoners van verzorgingshuis Het Licht-
punt in Rotterdam-Zuid in april. De bewoners moeten hun huis 
verlaten door een brand in een van de aanleunwoningen. Meer 
dan honderd vrijwilligers helpen tot vier dagen na de brand 
slachtoffers aan medicijnen, kleren en goede opvang. De slacht-
offers zijn zeer tevreden over de hulp, zo blijkt uit een evaluatie 
na afloop. Ook bij kleinere incidenten in 2014 staan vrijwilligers 
paraat, zoals bij het noodweer tijdens popfestival Pinkpop in 
Landgraaf en bij de opvang van slachtoffers van een brand in 
een flat in Venlo in oktober.

De SIGMA-teams komen in 2014 in totaal 16 keer in actie. Zoals bij 
de opvang van slachtoffers van de kettingbotsingen op de A58 in 
Zeeland in september. Er zijn hier in totaal meer dan 150 auto’s 
bij betrokken. 60 van de 150 slachtoffers registreren zich op de 
website ikbenveilig.nl, 3.890 mensen bezoeken de site. Een paar 
weken later bieden SIGMA-teams opvang en hulp aan getuigen en 
betrokkenen van het ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen 
en hun familieleden. Opnieuw gaat ikbenveilig.nl live. Van de 51 
aanmeldingen vinden 3 mensen een match, een mooi resultaat. 

Burgerhulpnetwerk Ready2Help
Behalve enthousiaste noodhulpvrijwilligers en –beroeps-
krachten kan het Nederlandse Rode Kruis in 2014 ook rekenen 

op de hulp van vele behulpzame burgers. De hulpbereidheid 
is zelfs zo groot, dat het Nederlandse Rode Kruis in 2014 het 
burgerhulpnetwerk Ready2Help ontwikkelt. Dat kondigen 
we aan op ons congres Power to the People in april. In totaal 
melden in het najaar van 2014 ruim 4.700 mensen zich aan 
voor de test van het systeem in het voorjaar van 2015. Ready-
2Helpers kunnen worden opgeroepen bij grote rampen en 
calamiteiten, als aanvulling op de hulpverlening van reguliere 
hulpdiensten. Zo kunnen zij ingezet worden bij overstromingen, 
vangen ze mensen op met slaapplaatsen tijdens verkeersin-
farcten en werken ze bijvoorbeeld als tolkvertaler. 

Evenementenhulp: zichtbaar en herkenbaar
Tijdens grote evenementen is het Rode Kruis zeer zichtbaar 
aanwezig met EHBO-teams, zowel op EHBO-posten als met 
Bike-teams. Met name in de zomermaanden zijn elk weekend 
vele honderden Rode Kruis-EHBO-ers overal in het land actief: 

Doel 1. Het beperken van de gevolgen 
van noodsituaties

2014 is een écht rampenjaar: nooit eerder waren er zoveel humanitaire crises tegelijkertijd. Met  
50 miljoen vluchtelingen wereldwijd is onze inzet belangrijker dan ooit. We starten levensreddende  
activiteiten en bieden onderdak, voedsel, schoon drinkwater en medische voorzieningen. Zo redden  
we zoveel mogelijk levens en helpen we mensen in tijden van nood. 

ikbenveilig.nl

http://www.rodekruis.nl/actueel/nieuws/hulpverleners-ingezet-bij-ontruiming-verzorgingshuis-rotterdam
http://www.rodekruis.nl/actueel/nieuws/hulpverleners-ingezet-bij-ontruiming-verzorgingshuis-rotterdam
http://www.rodekruis.nl/actueel/nieuws/rode-kruis-lanceert-ikbenveilignl-voor-kettingbotsingen-zeeland
http://www.rodekruis.nl/actueel/nieuws/rode-kruis-lanceert-ikbenveilignl-voor-kettingbotsingen-zeeland
http://www.rodekruis.nl/actueel/nieuws/ikbenveilig-nl-live-na-ongeluk-monstertruck-haaksbergen
http://www.rodekruis.nl/actueel/nieuws/rode-kruis-lanceert-burgerhulpnetwerk-ready2help
http://www.rodekruis.nl/actueel/nieuws/rode-kruis-lanceert-burgerhulpnetwerk-ready2help
https://www.youtube.com/watch?v=S6dkM1MkOaE
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ss4Qi_dj0qQhttp://
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Inzet Rode Kruis-noodhulpvrijwilligers in Nederland

Datum Omschrijving incident Plaats Gevraagde ondersteuning/ingezette diensten

15-01-2014 Stille tocht ivm moord te Zevenbergen Zevenbergen Standby voor opvang en Eerste Hulp

10-03-2014 Tramongeval Rotterdam SIGMA

24/25-03-2014 Preventieve assistentie NSS top Den Haag SIGMA

3-04-2014 Opvang 150 bewoners na gaslek in wijk Barneveld SIGMA

14-04-2014 Opvang 232 bewoners na grote brand Rotterdam SIGMA en Bevolkingszorg

16-05-2014 Ontruiming chloorincident zwembad Spijkenisse SIGMA

18-05-2014 Marathon Leiden SIGMA

20/21-06-2014 Preventieve assistentie luchtmachtdagen Gilze Rijen SIGMA

22-06-2014 Ontruiming boot 200 verminderd zelfredzamen Zutphen SIGMA en Bevolkingszorg

09-07-2014 Noodweer Pinkpop Landgraaf SIGMA en Bevolkingszorg

13-07-2014 Brand in een GGZ instelling Alkmaar Bevolkingszorg

19-07-2014 Rotterdam unlimited inzet bij zomercarnaval Rotterdam SIGMA

26-07-2014 Herdenkingsdienst MH17 Bergen op Zoom Bevolkingszorg

18 t/m 27-07-2014 Preventieve assistentie kermis Tilburg Coordinatoren

28-07-2014 Preventieve assistentie Schiphol Schiphol Leveren van ligeenheden

29-07-2014 Opvang NaWaKa Roermond Bevolkingszorg

01-08-2014 Preventieve assistentie Solar Festival Roermond SIGMA

04-08-2014 Brandweerkazerne VR Noord-Holland Noord Noord-Holland Bevolkingszorg

05-09-2014 Inzet bij brand n.a.v. explosie flat Diemen SIGMA, Bevolkinszorg en Verbindingsdienst

06-09-2014 Inzet Art hotel i.v.m. brand parkeergarage Rotterdam SIGMA en Bevolkingszorg

16-09-2014 Inzet bij meerdere kettingbotsingen A58 Zeeland SIGMA en Bevolkingszorg

28-09-2014 Inzet bij incident Monstertruck Haaksbergen SIGMA en Bevolkingszorg

01-10-2014 Inzet bij brand flat Venlo Bevolkingszorg

17-10-2014 Inzet bommelding verdacht voorwerp Driebergen Bevolkingszorg

13-11-2014 Brand in appartementencomplex Barneveld Bevolkingszorg

14-11-2014 Instorting vloer horecagelegenheid bij studentenfeest Ede Bevolkingszorg

15-11-2014 Landelijke intocht Sinterklaas Gouda SIGMA

07-12-2014 Geen gas en water in de wijk Sprenkelaar Apeldoorn Bevolkingszorg

27-12-2014 Ondersteuning Leger des Heils Gouda Leveren van ligeenheden

SIGMA = Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie
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van Koningsdag, Bevrijdingsdag en carnavalsvieringen tot aan 
popfestivals, sportevenementen als de Nijmeegse Vierdaagse 
en de Rotterdam Marathon en andere grote manifestaties als 
De Parade, The Passion en Serious Request. Om deze vorm 
van hulpverlening op een hoger plan te krijgen starten we met 
een nieuwe, modulaire opleidingsstructuur. Trainingen worden 
zo toegankelijker en onze vrijwilligers beschikken over meer 
vaardigheden. Ook werken we aan een nieuwe ‘kaderstelling’ 
waarin we onze steeds uniforme werkwijze bij evenementen 
verwoorden. Dat maakt duidelijk wat organisatoren van het 
Rode Kruis kunnen verwachten en zorgt ook voor meer herken-
baarheid en kwaliteit. Dat is extra belangrijk, nu straks de leden 
van de nieuwe noodhulpteams (de opvolger van de SIGMA-
teams in het Grootschalige Geneeskundige Bijstand model) hun 
vaardigheden juist tijdens evenementen zullen oefenen. Met 
het oog hierop zullen we de werving meer aandacht geven om 
zo onze capaciteit te versterken. Ambitie is om liefst tweedui-
zend extra evenementenhulpverleners te werven. 

Wat we nog méér doen in 2014
Het aantal klanten van de voedselbanken groeit in sommige 
delen van het land zo snel dat er wachtlijsten ontstaan. Het 
Nederlandse Rode Kruis besluit dit verslagjaar wat te doen aan 
die noodsituatie. In totaal 15 Studentendesks en afdelingen 
starten acties, die variëren van het inzamelen van geld om 
voedsel te kopen tot hulp bij het vervoer van voedsel. 

Het Nederlandse Rode Kruis biedt óók online hulp bij noodsitu-
aties, bij rampen en bij extreme weersomstandigheden. In 2014 
komt het ‘Web Monitoring Team’ tot volle bloei. Leden van het 
team speuren op internet en sociale media naar calamiteiten 
die zich voordoen waar mogelijke inzet van onze vrijwilligers is 
gewenst. Ook beantwoorden zij online hulpvragen en bieden zij 
online advies of ondersteuning bij spontane burgerinitiatieven. 

Meer aandacht voor meting
Besteden we onze middelen goed? Steeds vaker klinkt die 
vraag vanuit de samenleving en betrokken stakeholders. Ook 
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voor het Nederlandse Rode Kruis zelf is dit belangrijk. Door 
continu te evalueren weten we wat er goed gaat en wat beter 
kan. Zoals bijvoorbeeld de permanente afstemming met de 
reguliere hulpdiensten bij calamiteiten. Met deze kennis 
kunnen we onze organisatie verbeteren. Bij alle inzetten 
leggen we vast hoeveel mensen onze vrijwilligers en beroeps-
krachten hebben geholpen, en met welke steun. We maken  
in 2014 een begin met het meer gestructureerd evalueren  
van ons werk. Zo kunnen we in de nabije toekomst onze 
impact op een objectieve, transparante en meetbare manier 
vaststellen.

INteRNAtIONAAL

Grote inzetten in 2014
Er zijn dit verslagjaar extreem veel humanitaire crises te 
betreuren, zowel in aantal als in heftigheid. Al vroeg in het 
jaar open we gironummers voor de slachtoffers van geweld 
in de Centraal Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan. In mei 

zetten we ons in voor slachtoffers van overstromingen in de 
Balkan. Maar vooral in de zomer van 2014 zijn er veel nood-
situaties die onze aandacht verdienen. De strijd in de Oekraïne 
laait op. Het internationale Rode Kruis helpt bij de hulptrans-
porten, maar ook bij de bemiddeling rondom de ramp met de 
MH17. De strijd in Irak breidt zich snel uit naar het noorden en 
noordwesten, waardoor in enkele maanden honderdduizenden 
Irakezen op de vlucht slaan. 

In Syrië blijft het aantal mensen dat op de vlucht moet voor 
het geweld toenemen; het is de grootste humanitaire crisis in 
de wereld. Sinds het begin van het conflict in 2011 zijn al meer 
dan dertien miljoen Syriërs getroffen. 7,8 miljoen mensen zijn 
ontheemd in eigen land en meer dan 3,8 miljoen zijn gevlucht 
naar buurlanden en daarbuiten. Het Rode Kruis biedt op diverse 
fronten humanitaire hulp in Syrië. De vrijwilligers van onze 
zustervereniging de Syrische Rode Halve Maan zetten zich 
dag en nacht, met gevaar voor eigen leven, in om die hulp te 
verlenen. Zelden kwamen zoveel vrijwilligers om in een conflict. 
Eind 2014 staat de teller triest op 47.

Grote rampen en bijdrage van het Nederlandse Rode Kruis in 2014 (uitgaven)*

Land Ramp Bijdrage (in euro)

Balkan (1) Overstromingen  615.241 

Colombia Politiek geweld 700.000

Ebola (2) Epidemie  3.750.633 

Filipijnen Tyfoon Haiyan  1.694.358 

Israel Gaza conflict  1.286.166 

Irak  Politiek geweld  1.473.087 

Nigeria (3)  Politiek geweld  400.000 

Oekraïne  Politiek geweld  150.000 

Syrië (4)  Politiek geweld  8.631.785 

Overige (5)  629.758 

totaal  19.331.028 

(1) Balkan - overstromingen is besteed in zowel Bosnie-Herzegovina als Bosnië
(2) Ebola Virus is besteed in vooral Guinnee, Sierra Leone, Liberia, Nigeria
(3) Nigeria - conflict is besteed in zowel Nigeria als Niger
(4) Syrië conflict betreft hulp in Syrië, Libanon, Turkije, Jordanië en Irak
(5) Overige - verschillende andere rampen die in andere jaren tot grote  
bestedingen leiden.

*Een appeal voor grote rampen bedraagt tussen de 1 tot 23 miljoen CHF 
(Zwitserse Frank), waaraan het Nederlandse Rode Kruis bijdraagt al naar gelang 
de grootte van het bedrag.
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In juni gaan ruim 26.000 collectanten op pad voor het Rode 
Kruis. Tijdens deze collecteweek testen we een speciale app 
waarmee mensen geld kunnen geven, ook als ze geen con-
tanten voor de collectebus hebben. Twintig collectanten 
in Arnhem en Amersfoort bieden als proef – náást de 
collecte bus - op hun smartphone de mogelijkheid om 1, 2 of 
3 euro te doneren. Na het invoeren van het mobiele nummer 
van de gever krijgt deze per sms een bevestiging van de gift én 
een bedankje.

De nieuwe mogelijkheid, zo blijkt uit de ervaringen tijdens 
de proef, valt vooral in de smaak bij gevers tussen 25 en 45 
jaar. Ook blijkt de app in de praktijk prima te functioneren en 
weinig vragen op te roepen. Vanwege de positief verlopen 
proef wordt deze mogelijkheid uitgebreider onder de aan-
dacht van collectanten gebracht in de aanloop naar de collecte-
week van 2015.

Nieuwe collecte-app vooral  
populair bij jongere gevers

Dankzij de tomeloze inzet van onze vrijwilligers onder deze 
loodzware omstandigheden kunnen 3,5 miljoen mensen in 
Syrië elke maand rekenen op eten en andere levensbehoeften, 
zoals schoon water, dekens en medische hulp. Kinderen 
krijgen schriften, pennen en ander schoolgerei. Daarnaast is 
het Rode Kruis actief met het contact leggen tussen mensen 
die elkaar door het conflict zijn kwijtgeraakt. De hulp richt 
zich ook op buurlanden: Jordanië, Libanon, Turkije en Irak. 
Om aandacht te vragen voor de situatie en ook om de handen 
uit de mouwen te steken brengt directeur Gijs de Vries in 
september een bezoek aan Syrië. Hij houdt een blog bij met 
zijn ervaringen. 

Voor het eerst opent het Rode Kruis in Nederland één giro-
nummer 6868 om aandacht te vragen voor alle brandhaarden 
in de wereld. Er komt in drie weken tijd een fantastisch bedrag 
binnen van bijna € 3 miljoen. Een van de conflictgebieden waar 
geld naartoe gaat is Gaza. Het Rode kruis maakt zich zorgen 
over het aanhoudende geweld waarmee de bevolking van de 
Bezette Palestijnse gebieden en Israël te maken heeft. Onze 
prioriteit ligt bij het geven van noodhulpgoederen, medicijnen 
en medische hulpmiddelen.

In de Centraal Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan helpt het 
Rode Kruis de slachtoffers en vluchtelingen van het etnische en 
religieuze geweld in beide landen. Vrijwilligers ondersteunen 
met medische zorg, voedsel, onderdak en schoon drinkwater. 
Chirurgische teams van het Rode Kruis verlenen traumazorg aan 
gewonde patiënten en voorzien ziekenhuizen van medicijnen. 

2014 2013

totaal Aantal Collectanten 26.046 28.168

Totale Opbrengst  1.728.322 1.908.188

top 3 afdelingen Opbrengst
Aantal  

Collectanten

1. Utrecht 45.561 euro 578

2. De Baronie (Breda eo) 43.858 euro 660

3. Amsterdam 36.532 euro 373

Collecte 2014

Collecte 2014

http://www.rodekruis.nl/actueel/blog/gijs-de-vries-bezoekt-syrie
http://www.rodekruis.nl/actueel/blog/gijs-de-vries-bezoekt-syrie
http://www.rodekruis.nl/actueel/nieuws/girorekening-open-voor-slachtoffers-van-geweld-centraal-afrika-en-zuid-soedan
http://www.rodekruis.nl/actueel/nieuws/girorekening-open-voor-slachtoffers-van-geweld-centraal-afrika-en-zuid-soedan
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Veel vooruitgang boekt het Nederlandse Rode Kruis in 2014 in 
de Filipijnen. Na de verwoestende tyfoon Haiyan ontvangen in 
2014 meer dan een miljoen getroffenen hulpgoederen, zoals 
dekens, matrassen, jerrycans en persoonlijke hygiënepakketten. 
Zo’n 75.000 families ontvangen een subsidie – een zogenoemde 
cash grant – om zelf voedsel te kunnen kopen.

Ook bij veel andere crises sturen we vrijwilligers om getroffenen 
te ondersteunen. In Afghanistan (modderstroom), in Oekraïne 
(onrust in diverse regio’s) en in de Gazastrook (geweld).

Vanaf maart 2014 ontwricht de uitbraak van ebola hele 
samenlevingen in West-Afrika. Vrijwilligers van het Rode 
Kruis in Sierra Leone, Liberia en Guinee komen als eersten 
in actie om verdere verspreiding van het virus te voorkomen 
(veilig begraven van slachtoffers), de medische hulpverle-
ning te ondersteunen en voorlichting te geven. Er lopen in 
2014 programma’s in twaalf landen in West-Afrika. In Guinee, 
Liberia, Sierra Leone en Nigeria gaat het om grootschalige  
hulpverlening. In Ivoorkust, Mali, Senegal, Kameroen, Benin, 
Togo, Tsjaad en Gambia ligt de nadruk op paraatheid en voor-
zorgsmaatregelen. In november is er een nationale actie van 
Giro 555 voor de slachtoffers van ebola.

Aandacht voor stille rampen
Het Nederlandse Rode Kruis heeft een speciaal fonds voor 
zogenoemde stille rampen; rampen die aan ons voorbij gaan 
omdat ze het nieuws niet halen. In 2014 wordt hieruit bijvoor-
beeld noodhulp gefinancierd aan slachtoffers van extreem zware 
regen- en sneeuwstormen in Gaza en de Westelijke Jordaan-
oever. In zeven dagen valt hier net zoveel neerslag als tijdens 
het héle natte seizoen. Op veel plaatsen treden rivieren buiten 
hun oevers, worden wegen afgesloten en overstromen grote 
gebieden land. Met een bijdrage van € 50 duizend kan het Neder-
landse Rode Kruis bijna 50.000 mensen helpen. We leveren 
onder meer dekens, matrassen, keukensets en tijdelijk onderdak. 
In totaal is € 2,9 miljoen besteed aan deze stille rampen.

Nieuwe initiatief voor waterexperts bij waterrampen
Het Nederlandse Rode Kruis neemt, met de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) en Netherlands Water Partner-
ship (NWP), in 2014 het initiatief tot oprichting van het Dutch 
Surge Support. Met dit platform kunnen Nederlandse waterex-
perts wereldwijd snel hulp bieden bij rampen. Via dit platform 
bieden we straks één aanspreekpunt voor hulp. De minister voor 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne 
Ploumen, trekt tot 2017 ruim € 2 miljoen euro uit voor dit initiatief.

Alle zes Caribische afdelingen (Bonaire, Aruba, Curacao, St. Eus-
tatius, Saba en St. Maarten) oefenen gezamenlijk op Bonaire. In 
hoofdstad Kralendijk wordt een rampensituatie na een tropische 
storm nagebootst. Via deze tweede gezamenlijke oefening zijn deze 
Rode Kruisafdelingen beter voorbereid op een orkaan of andere 
ramp. Tevens maken de afdelingen die week een start met het 
thema ‘Disaster Risk Reduction’, om de gevolgen van een dergelijke 
ramp door maatregelen vooraf zoveel mogelijk te beperken. 

Nieuwe overeenkomsten
Met de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve 
Maanbewegingen (IFRC) sluiten de afdelingen een nieuwe vijfjarige 
overeenkomst voor ondersteuning uit de regio bij grote rampen 
op de Cariben. De afdeling Bonaire is vanaf de grond opnieuw 

opgebouwd en heeft nu een sterk bestuur en 45 goed getrainde 
enthousiaste vrijwilligers die tal van activiteiten uitvoeren. Met alle 
afdelingen sluit het Nederlandse Rode Kruis een nieuwe samenwer-
kingsovereenkomst af voor de periode 2015-2019.

Versterken fondsenwerving
Het aantrekken van externe fondsen voor de Caribische afdelingen 
levert onvoldoende op. Het versterken van de eigen fondsenwer-
vende capaciteiten staat daarom voor 2015 opnieuw hoog op de 
agenda, net als het introduceren van het thema zelfredzaamheid 
en ‘community based disaster risk reduction’ op de Cariben. De 
samenwerking met de overheid in Caribisch Nederland resulteert 
helaas niet in een structurele samenwerking in de geneeskundige 
hulpverlening op de drie eilanden Saba, St. Eustatius en Bonaire. 

Verbeteren onderlinge samenwerking centraal op Cariben

http://www.rodekruis.nl/actueel/nieuws/update-filippijnen---half-jaar-hulp-na-tyfoon-haiyan
http://www.rodekruis.nl/actueel/nieuws/rode-kruis-helpt-slachtoffers-modderstroom-afghanistan
http://www.rodekruis.nl/actueel/nieuws/hulpgoederen-bereiken-slachtoffers-in-oost-oekraine
http://www.rodekruis.nl/actueel/nieuws/extra-hulp-voor-gaza-en-israel
http://www.rodekruis.nl/actueel/nieuws/de-strijd-van-het-nederlandse-rode-kruis-tegen-ebola
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Stille rampen en bijdrage van het Nederlandse Rode Kruis in 2014 (uitgaven)

Land Donatie (in euro) Stille ramp

Armenië 42.600 Extreme kou

Benin 42.000 Ebola

Bosnië en Herzegovina 40.000 Overstromingen

Burundi 42.600 Overstromingen

Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) 40.279 Ebola

Chili 5.000 Brand

Congo (-Kinshasa) 42.600 Ebola

ethiopië 42.600 Vluchtelingencrisis

Filipijnen 42.600 Cycloon

Gaza & de Westbank 50.000 Politiek geweld

Gaza & de Westbank 50.000 Extreme kou

Guinee 40.000 Ebola

Haïti 50.000 Epidemie

Irak 42.600 Politiek geweld

Irak 42.600 Vluchtelingencrisis

Israël 30.000 Politiek geweld

Ivoorkust 40.000 Ebola

Jemen 50.000 Vluchtelingencrisis

Kenia 42.600 Politiek geweld

Rusland 50.000 Vluchtelingencrisis

Sierra Leone 42.600 Ebola

Soedan 50.000 Vluchtelingencrisis

Soedan 50.000 Overstromingen

tsjaad 50.000 Vluchtelingencrisis

Zuid-Soedan 50.000 Politiek geweld

Subtotaal 1.070.679

Ongeoormerkte bijdrage DREF (IFRC)* 1.900.000

totaal 2.970.679

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

*Dit betreft een ongeoormerkte bijdrage aan het Disaster Relief Emergency Fund (DREF) van de IFRC. Vanuit dit fonds worden kleinere operaties gefinancierd en 
grotere operaties snel opgestart. Deze laatste financieringen worden in beginsel weer teruggestort nadat een emergency appeal is uitgebracht en voldoende is 
gefinancierd.
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Corporate partners
Met steeds meer bedrijven werkt het Rode Kruis samen, op uiteen-
lopende manieren. Van veel van deze ‘corporate partners’ krijgt 
het Rode Kruis niet (alleen) financiële steun, maar vooral ook hulp 
in de vorm van expertise, producten of diensten. Op die manier 
kunnen bedrijven via de samenwerking met het Rode Kruis invul-
ling geven aan hun MVO-beleid. Een greep uit de diverse partner-
ships in 2014.

• Vlak voor het einde van het jaar komt een internationale 
samenwerking tot stand met Philips Foundation, het Inter-
nationale Comité van het Rode Kruis en het Nederlandse 
Rode Kruis. Centraal in de samenwerking staan co-creatie en 
gezamenlijke innovatie op het gebied van gezondheidszorg in 
noodsituaties. Philips Foundation steunt bovendien de nood-
hulpverlening van het Rode Kruis en roept bedrijfsonderdelen 
over de hele wereld op om lokaal samen te werken met het 
Rode Kruis.

• KLM ondersteunt het Rode Kruis op diverse manieren. Zo stelt 
KLM in voorkomende gevallen aan het Rode Kruis vrachtruimte 
beschikbaar om hulpgoederen naar rampgebieden te vervoeren. 
Ook organiseert KLM elk jaar een dagtocht naar Valencia voor 
mensen met een beperking.

• Hansaplast steunt het Rode Kruis op het gebied van EHBO. 
Onder meer helpt Hansaplast mee aan de verdere ontwikkeling 
van de EHBO-app en aan de evenementenhulpverlening tijdens 
de Nijmeegse Vierdaagse.  

• KICI zamelt overal in Nederland kleding in; een deel van de 
opbrengst gaat naar het Rode Kruis. 

• DNV GL steunt het Rode Kruis op het gebied van noodhulp aan 
slachtoffers van natuurrampen. Daarnaast steunt het bedrijf 
diverse projecten van het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds. Ook 
wil DNV GL al haar negenhonderd medewerkers de komende 
twee jaar een EHBO-training van het Rode Kruis aanbieden.

• Bedrijven als Friesland Campina en Mammoet activeren hun 
medewerkers om voor het Rode Kruis in actie te komen bij 
noodsituaties.

• Cap Gemini zet gratis zijn expertise in voor de ontwikkeling van 
de Ready2Help-site. 

• Via het Gouden Kronen Plan van Dentsply Prosthetics doneren 
honderden tandartsen en hun patiënten gouden kronen. De 
opbrengst gaat naar het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds.

• In samenwerking met AON vindt in september het Rode Kruis 
golftoernooi plaats. De opbrengt komt ten goede aan het Rode 
Kruis Prinses Margriet Fonds.

• Via het health&fitness-programma komen ook dit jaar mede-
werkers van Irdeto in actie voor het Rode Kruis door te sporten. 

Veel steun door donoren, samenwerkingspartners en acties

Bijzondere gevers en major donors
Het Rode Kruis ontvangt in 2014 een groot aantal giften van 
diverse stichtingen en vermogensfondsen. Een kleine greep hieruit: 

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden schenkt een mooie bijdrage 
voor onze internationale hulpprojecten in Malawi en Syrië. Door 
een gift van de Charity Stichting Rob Beers kunnen we reddings-
boten en -vesten kopen voor de Filipijnen.

Dankzij een bijdrage van Stichting 75 jaar Nederlands Binnenvaart 
Bureau kan vakantieschip de J. Henry Dunant vijf nieuwe brand-
stofmeters plaatsen waardoor het schip veel energiezuiniger kan 
varen. Giften van het Sint Laurensfonds, Stichting Dijkverzwaring 

en Stichting de Bloesemtocht maken de aanschaf van 35 nieuwe 
rolstoelen voor de Henry Dunant mogelijk.

Net als eerdere jaren krijgen we van de Stichting Nederlandse 
Rode Kruis Rally een mooie bijdrage voor het Rode Kruis Prinses 
Margriet Fonds. Hiermee draagt de rally bij aan projecten die 
mensen wereldwijd beter voorbereiden op natuurrampen.

Op de slotdag van de Tulpenrally wordt een fraaie cheque voor 
Mappa Mondo uitgereikt. Ook is er veel media-aandacht voor 
Mappa Mondo dankzij de ondersteuning door RTL en de organi-
satie van de Tulpenrally.
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Van de Anna Muntz Stichting krijgen we een bijdrage voor het 
Safe Schools project van het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds 
op de Filipijnen. Zowel de leerkrachten als de leerlingen leren hier 
wat ze moeten doen in rampensituaties. Daarnaast zijn aan acht 
basisscholen met totaal 2.250 leerlingen hygiënekits uitgedeeld, 
bedoeld om infecties en ziektes te voorkomen en hygiëne te  
bevorderen.

Fonds Abessinië steunt wederom ons programma in Ethiopië, 
waar we boeren trainen in nieuwe teeltmethodes om het hoofd te 
bieden aan de gevolgen van klimaatverandering. Ook helpen we de 

bewoners met het verbeteren van hun voedselproductie, zodat zij 
weerbaarder zijn tegen ondervoeding en alternatieve bronnen van 
inkomsten hebben.

In april vindt bij Geldermalsen de 22ste editie van de Rode Kruis 
Bloesemtocht plaats. Ruim 30.000 wandelaars lopen mee.  
Met de opbrengst bekostigen we meerdere vakantieweken op de  
J. Henry Dunant.

Ook nalatenschappen zijn van groot belang voor het werk van het 
Rode Kruis.

Rode Kruis Bloesemtocht
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Dankzij haar 2,5 miljoen trouwe deelnemers kan de Nationale Postcode 
Loterij  in 2014 een recordbedrag van ruim € 312 miljoen schenken aan 
goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dat is € 10 miljoen 
meer dan in 2013. 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, om de hoek en ver weg. 

“een Dijk van een Wijk”
Op de Filipijnen starten we in 2014 samen met CARE Nederland,  
Wetlands International en lokale partners op het eiland Mindanao met 
de uitvoering van het project ‘Een Dijk van een Wijk’. Dankzij de extra 
bijdrage van ruim € 2 miljoen van de Nationale Postcode Loterij kunnen 
we de 35.000 inwoners van 150 kwetsbare wijken in het stroomgebied 
van de rivier Agusan helpen om zich beter voor te bereiden op rampen. 
Samen met de bewoners bepalen we welke maatregelen we kunnen 
nemen om het land- en waterbeheer rond de rivier duurzaam te ver-
beteren. Bijvoorbeeld door  de bewoners te helpen met het maken van 
evacuatieplannen en het opzetten van waarschuwingssystemen. Zodat 
zij beter zijn voorbereid als er in de toekomst een zware tropische 
storm of tyfoon overtrekt. Maar ook met het herbebossen van berg-
hellingen om erosie tegen te gaan en het herstellen van moerassen,  
om zo het overstromingsrisico te verkleinen.

Bijzondere eenmalige schenking
Naast de vaste jaarbijdrage kent de Nationale Postcode Loterij het Rode 
Kruis begin 2015 een zeer bijzondere eenmalige schenking* toe. Van-
wege de vele humanitaire crises in de wereld en de 50 miljoen vluch-
telingen maakt de loterij extra geld vrij voor noodhulp. Het Rode Kruis 
ontvangt € 5 miljoen voor hulp aan de slachtoffers van het conflict in 
Syrië. In dat land zijn meer dan 7,5 miljoen mensen op de vlucht voor 
het aanhoudende geweld. Dankzij de extra schenking van de loterij 
kunnen vrijwilligers van de Syrische Rode Halve Maan 120.000 voedsel-
pakketten verstrekken aan families in moeilijk bereikbare en belegerde 
gebieden. Een voedselpakket voorziet een familie van gemiddeld vijf 
personen een maand lang van voedsel. Zo kunnen we een substantieel 
verschil maken voor honderdduizenden mensen in Syrië. Met dank aan 
de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers!
 

Bijzondere schenking van de Nationale Postcode Loterij voor Syrië

Judith Lingeman –  
Hoofd Goede Doelen  
Nationale Postcode Loterij
“Dankzij onze trouwe loterij-
deelnemers kunnen we ieder 
jaar een substantiële bijdrage 
leveren aan vele goede doelen 
die werken aan een betere 
wereld. Een kwart van alle pri-
vate giften in Nederland komt 
van de deelnemers van de 

Goede Doelen Loterijen en daar zijn we trots op. De bij-
drage van de Nationale Postcode Loterij en haar deelne-
mers is uniek, want deze is niet alleen meerjarig, maar de 
goede doelen bepalen zelf de besteding ervan op basis van 
hun expertise. We werken dan ook hard om onze fondsen-
werving op het huidige niveau voort te zetten. Zo kunnen 
we in 2014 extra geld vrij maken 
voor voedselhulp aan de slachtof-
fers van het conflict in Syrië. Op 
deze manier dragen we via het 
Rode Kruis bij aan het helpen van 
mensen in nood.”

* Deze inkomsten zullen in de jaarrekening 2015 worden verantwoord

https://www.postcodeloterij.nl/
https://www.postcodeloterij.nl/
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Het internationale Klimaatcentrum, gevestigd bij het Nederlandse 
Rode Kruis in Den Haag, ondersteunt de internationale Rode 
Kruis en Rode Halve Maanbeweging en haar partners in het beter 
voorbereiden op klimaatgerelateerde rampen. Bijvoorbeeld via 
methoden om risico’s beter in te schatten en via oplossingen als 
early warningsystemen. Dat doen we in het grote Partners  
for Resilienceprogramma, dat inmiddels al vierhonderd kwets - 
bare gemeenschappen bereikt heeft in verschillende delen van  
de wereld. Daarnaast werken we samen met internationale hulp-
programma’s van de IFRC en bijvoorbeeld het Amerikaanse,  
Australische, Britse en Duitse Rode Kruis.
 
Climate training Kit en Serious Games
In 2014 lanceren we de Climate Training Kit, een set online trai-
ningsmaterialen om Rode Kruis- en Rode Halve Maancollega’s te 
helpen klimaatrisico’s beter te integreren in hun werk. Binnen twee 
maanden na de lancering heeft deze Kit al meer dan vijfhonderd  

gebruikers in meer dan 120 landen. De ontwikkelde “serious 
games” gebruiken we ook buiten het Rode Kruis, onder meer door 
de Wereldbank en verschillende VN organisaties.

Forecast-based financing
Groeiende erkenning is er voor ‘forecast-based financing’. Dit 
zorgt ervoor dat we systematisch, vóór een ramp zich voordoet, 
investeren in voorbereidende maatregelen op basis van weten-
schappelijke verwachtingen. Hierdoor kunnen we veel levens 
redden en schade voorkomen. Ook diverse andere humanitaire 
organisaties, zoals het World Food Program (WFP), gaan op deze 
vorm van financiering over, met technische ondersteuning vanuit 
het Klimaatcentrum.

Vergroten van kennis: academische netwerken en het IPCC
Het Klimaatcentrum heeft een belangrijke brugfunctie in het ‘ver-
talen’ van wetenschappelijke informatie naar beleid en praktijk. 
We werken hierbij samen met allerlei kennisinstellingen en univer-
siteiten. Stagiaires van topuniversiteiten gaan de wereld over om 
Rode Kruisverenigingen in kwetsbare gebieden te helpen zich op 
rampen voor te bereiden.
In 2014 levert het Klimaatcentrum een belangrijke bijdrage aan 
het IPCC (het VN klimaatpanel), dat in 2014 haar vijfde Assessment 
Rapport uitbrengt. In deze rapporten, die eens in de zeven jaar uit-
komen, wordt alle wetenschappelijke kennis over klimaatverande-
ring samengevat. Ze vormen wereldwijd de basis vormen voor veel 
klimaatbeleid.

Pleitbezorging
Het Klimaatcentrum is nauw betrokken bij de aanloop naar een 
nieuw wereldwijd klimaatakkoord, dat in Parijs in 2015 tot stand 
moet komen. Ter voorbereiding organiseert VN topman Ban Ki Moon 
in september 2014 een klimaattop in New York, bijgewoond door 
meer dan 120 staatshoofden. Het Klimaatcentrum ondersteunt As Sy, 
de nieuwe secretaris-generaal van de Internationale Federatie van 
Rode Kruis- en Rode Halve Maanbewegingen (IFRC), die stevige toe-
zeggingen doet over de bijdrage van het Rode Kruis aan het werken 
aan oplossingen voor de gevolgen van de klimaatverandering. 

Klimaatcentrum zorgt voor betere voorbereiding op extreem weer  
en klimaatverandering

http://www.climatecentre.org/training
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Actief in 33 landen
We zetten ons in voor de meest kwetsbaren, wáár ook ter wereld. Geweld in de Centraal-Afrikaanse 
Republiek en Zuid-Soedan, in Syrië en in de Oekraïne en overstromingen in de Balkan zijn in 2014  
grote rampen waarvoor we mensen en middelen beschikbaar stellen.

Armenië, Benin, Bosnië en Herzegovina, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Colombia, Democratische Republiek Congo, Ethiopië, 
Filipijnen, Guatemala, Guinee, Haïti, Indonesië, Irak, Ivoorkust, Jemen, Jordanië, Kenia, Libanon, Liberia, Malawi, Nicaragua, Niger, 
Nigeria, Oeganda, Oekraïne, Bezette Palestijnse gebieden, Sierra Leone, Soedan, Syrië, Tsjaad, Zuid-Soedan, Zambia.

Drie doelen  -  29Jaarverslag 2014 | Rode Kruis
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NAtIONAAL

Als noodhulporganisatie focust het Nederlandse Rode Kruis op 
het beschermen van kwetsbare mensen in noodsituaties. In 
Nederland hebben we gelukkig niet vaak te maken met grote 
rampen. Rampenscenario’s zijn voor veel mensen een ver van 
hun bed show, waardoor mensen niet snel geneigd zijn om zich 
daarop voor te bereiden. Om zelfredzaamheid onder het Neder-
landse publiek te stimuleren, richten we ons op het voorbe-
reiden op risico’s en ongelukken in en om het huis. Want als je 
weet wat je moet doen bij een klein ongeluk, kan je die kennis 
en vaardigheden ook gebruiken bij een ramp of noodsituatie. 
We richten ons daarbij op de meest kwetsbare mensen in onze 
samenleving, maar willen daarnaast mensen ook het besef 
meegeven dat iedereen kwetsbaar kan zijn in een noodsituatie, 
bijvoorbeeld bij een overstroming. 

In 2014 kunnen afdelingen voor het eerst aan de slag met  
de vijf zelfredzaamheidsactiviteiten: Rode Kruis aan Huis, de 
Contactcirkel, workshop In en om het Huis, de cursus Sterk 
door je Netwerk en de workshop EHBO op Maat. Naast het 
voorbereiden op noodsituaties sluiten deze activiteiten goed 
aan op de actuele ontwikkelingen van de decentralisering van 
de zorg, waarbij de activiteiten bijdragen aan het ‘langer veilig 
thuis’ kunnen wonen van ouderen en verminderd zelfredzame 
mensen. In totaal zijn 68 afdelingen gestart met de zelfred-
zaamheidsactiviteiten. 

Doel 2. Het versterken van 
zelfredzaamheid

Voorkomen is het nieuwe helpen. Het Rode Kruis wil zo veel mogelijk al aan de slag vóórdat een ramp 
plaatsvindt of mensen kwetsbaar worden: door het steunen van preventieve en innovatieve projecten 
die mensen beter beschermen en voorbereiden.

Jaar 2014 2013 2012 2011

Aantal unieke 
bezoekers www.
rodekruis.nl/ehbo

688.000 686.000 512.000 392.120

Downloads  
eHBO app*

1.4 miljoen 1.3 miljoen 982.000 308.000

Aantal bezoeken 
webshop**

131.000 22.000 nvt nvt

*release in september 2011   ** release in juni 2014 – http://shop.rodekruis.nl

Eerste Hulp online

Onderscheiding Personen Aantal 

Medaille van  
Verdienste in Zilver

Mw. H. Smidt 1

Medaille van  
Verdienste 
in Brons

Dhr. W. Brink, Mw. E. J. Nauta-Meulen-
kamp, Dhr. Potkamp,  
Mw. C.B.J. Scholten, Mw.  M.A.W. 
Simon- Van Kan, Dhr. Weijters

6

Legpenning Dhr. A. van Deutekom, Dhr. E. Hesselink, 
P.H. Joosten,  Dhr. H. Renkens, Mw. 
Visser-Schuitemaker

5

totaal 12

Toegekende Rode Kruisonderscheidingen 

http://shop.rodekruis.nl
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Nieuw in 2014: wijk/dorpsgericht werken
Mensen moeten zich in noodsituaties zo goed mogelijk zelf 
kunnen redden. Om dat doel te bereiken, werken we steeds 
vaker samen met lokale organisaties die dichtbij mensen zelf 
staan, zoals thuiszorg, de wijkagent en woningcorporaties. Met 
een wijk/dorpsgerichte aanpak zorgen we dat die samenwer-
king wordt gestroomlijnd. 19 van de 25 districten omarmen 
deze nieuwe aanpak. Afdelingen die een pilot wijk/dorpsge-
richt werken zijn begonnen, merken dat door de gestroomlijnde 
samenwerking, organisaties, nieuwe vrijwilligers en deelnemers 
voor activiteiten zelf aankloppen bij het Rode Kruis waardoor 

we mensen veel beter kunnen helpen. Hierdoor is het starten 
van nieuwe zelfredzaamheidsactiviteiten vergemakkelijkt en is 
onze zichtbaarheid in de buurt enorm vergroot. Een stappen-
plan en een handleiding voor het bevorderen van de buurt-
betrokkenheid, zodat mensen in tijden van nood kwetsbare 
buurtgenoten weten te vinden, en vice versa, en dat mensen 
elkaar beter kunnen helpen, is beschikbaar voor alle afdelingen.

Veel aandacht voor eHBO
We blijven in 2014 daarom ook de uitbreiding van kennis van 
EHBO onder burgers stimuleren. Het Rode Kruis geeft in het 

Het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds staat voor het voorbereiden 
van gemeenschappen op natuurrampen. Met steun van dit fonds 
is het Rode Kruis al actief vóórdat ergens een ramp plaatsvindt. Zo 
steunen we preventieve en innovatieve Disaster Risk Reduction 
(DRR) projecten die mensen beter beschermen en voorbereiden. Een 
waarschuwingssysteem en evacuatieplan kunnen bijvoorbeeld al veel 
dodelijke slachtoffers voorkomen. En door huizen op palen te zetten, 
worden mensen dag en nacht beschermd tegen overstromingen.

Om het publiek meer te betrekken bij deze projecten is een nieuw 
crowdfunding platform ontwikkeld: www.voorkomderamp.nl.  Op 
11 december - als deze website wordt gelanceerd - vindt een diner 
plaats in Paleis Het Loo waarvoor veertien baanbrekers in hun 
eigen vakgebied zijn uitgenodigd. Daaronder acteur Chris Zegers, 
astronaut André Kuipers, TedX directeur Jim Stolze en dj Eric 
Corton. HKH Prinses Margriet is de gastvrouw deze avond, Gerdi 
Verbeet leidt de avond op haar warme en kundige wijze.  

Doel van de avond is om de pioniers enthousiast te maken voor 
het adopteren van een project. Zoals de bouw van rampbestendige 
schoolgebouwen in de Filipijnen, de aanleg van dammen in Haïti en 
waarschuwingen verspreiden via FM radio in Ethiopië. De pioniers 
kunnen er vervolgens door het vinden van medepioniers en bedrijven 
voor zorgen dat het fonds bij een steeds breder publiek bekend 
wordt en steeds meer mensen gaan doneren aan deze projecten.   

Investeren in DRR spaart noodhulp uit
De speciale vertegenwoordiger voor DRR van UN secretaris-
generaal Ban Ki Moon Margaretha Wahlström zegt tijdens het 
diner: “Dit is het eerste DRR Fund wereldwijd, Prinses Margriet is 
daarmee zelf een pionier!” Ze wijst erop dat we moeten investeren 
in voorbereiding om te voorkomen dat we steeds achter de feiten 
aan lopen. Elke investering in het fonds van één euro kan immers 
wel zeven euro aan noodhulp of wederopbouw besparen. 

Pioniers adopteren projecten van Rode Kruis Prinses Margriet Fonds

http://www.voorkomderamp.nl/
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3FM Serious Request, in de week voor kerst, trekt ook dit jaar  
tienduizenden bezoekers naar de Grote Markt in Haarlem. Tijdens 
deze actie vragen dj’s Coen Swijnenberg, Gerard Ekdom en Domien 
Verschuuren aandacht voor meisjes en vrouwen die slachtoffer  
zijn van seksueel geweld in conflictgebieden, onder het motto 
Hands off our girls. Wereldwijd wordt naar schatting één op de  
vijf vrouwen verkracht of op een andere manier seksueel mis-
bruikt. In conflictgebieden, zoals de Democratische Republiek 
Congo en Syrië, ligt dit aantal nog hoger, omdat seksueel geweld 
daar wordt ingezet als vernederend en vernietigend oorlogswapen.

Onze ambassadeur Eric Corton reist met Rode Kruis woordvoerder 
Merlijn Stoffels naar Colombia op zoek naar de verhalen van 
slachtoffers van seksueel geweld. In een indrukwekkende mini-
docu doet hij verslag.

De actie wekt wederom een enorme actiebereidheid en saamho-
righeid op in Nederland. Particulieren en bedrijven vragen platen 
aan, doneren geld en zetten duizenden acties op. Opnieuw levert 
Serious Request miljoenen op voor de hulpverlening bij een stille 
ramp. Meer informatie staat op onze speciale thema-pagina over 
3FM Serious Request.

3FM Serious Request 2014 in Haarlem groot succes

Ambassadeur Eric Corton in Colombia

http://www.rodekruis.nl/campagnes/3fm-serious-request-2014
http://www.rodekruis.nl/campagnes/3fm-serious-request-2014
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hele land meer dan 3.000 cursussen en reikt 18.000 certifi-
caten uit. Dat is dubbel zoveel als in 2013. Daarnaast halen 
2.000 mensen een bewijs van deelname voor een workshop 
EHBO of een online cursus. We blijven het aanbod van EHBO-
cursussen verder ontwikkelen. Naast ‘Reanimatie en Uitge-
breide EHBO’ is de cursus ‘EHBO aan baby’s en kinderen voor 
gastouders’ populair. Op festivals en sportevenementen lopen 
onze EHBO-promoteams rond om de kennis en vaardigheden 
van jongeren rondom eerste hulp te vergroten. In de zomer van 
2014 worden elk weekend honderden vrijwilligers ingezet op 
evenementen zoals de Parade en Pinkpop 

Het Nederlandse Rode Kruis onderzoekt de mogelijkheid om alle 
Nederlanders uit te rusten met een EHBO-kaart. Via deze kaart 
zou specifieke gezondheidsinformatie  van de eigenaar beschik-
baar moeten zijn voor hulpverleners. Op die manier zijn hulpver-
leners in staat een slachtoffer beter en sneller te helpen. Medio 
2014 besluit het Rode Kruis zich terug te trekken uit het project.

De EHBO-app is onverminderd succesvol. Ruim 1,4 miljoen 
Nederlanders hebben de app inmiddels gedownload op hun 
smartphone. In 2014 winnen we de Health App Award 2014  
van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. 

Zelfredzaamheidsprijs
JJC@Work van het district Haaglanden wint in 2014 de Zelf-
redzaamheidsprijs. Met de activiteit ‘EHBO op maat aan 

jongeren van 15-18 jaar  in een gesloten instelling’ kunnen 
vijftig jongeren in een gesloten inrichting binnen één dag hun 
EHBO-certificaat halen. De activiteit is bedoeld om jongeren 
met een korte training op een leuke, laagdrempelige manier 
met zelfredzaamheid bezig te laten zijn. En om daarmee ook 
hun eigenwaarde te versterken. Het behalen van een certificaat 
en laten zien wat je wél kunt is belangrijk voor deze jongeren. 
De enorme beker en stimuleringsbijdrage van € 2 duizend 
worden dankbaar in ontvangst genomen door Lucy van Dam, 
portefeuillehouder Zelfredzaamheid van het district. Ook de 
nummers 2 (afdeling Leiden met de cursus ‘Helpen bij Onge-
lukken’) en 3 (afdeling Velsen met het project ‘Sleutel bij de 
buren’) worden in het zonnetje gezet met een bloemetje en 
een aanmoedigingsbeker. 

De eindstand van Serious Request is altijd een gefundeerde 
prognose, gebaseerd op ervaringen uit voorgaande jaren. Dit 
heeft ermee te maken dat toezeggingen die in de actieperiode 
zijn gedaan voor een deel in de periode na 24 december over 
worden gemaakt, zelfs tot in de loop van het volgende jaar. Bij 
het vaststellen van het jaarverslag 2014 moet geconstateerd 
worden dat de eindstand met € 380 duizend omlaag bijgesteld 
moet worden. Het Rode Kruis heeft besloten dit bedrag aan te 
vullen vanuit eigen middelen.

Winnaar Zelfredzaamheidsprijs 2014: JJC@



Jaarverslag 2014 | Rode Kruis Drie doelen  -  34

Afgelopen jaren heeft het Rode Kruis voortvloeiend uit andere 
strategische keuzes de vakantiehotels van Bijzondere Vakanties 
verkocht. Per 1 juli 2013 nam de Gouden Leeuw Groep Hotel De 
Paardestal en Hotel De Valkenberg - beiden in Rheden - al over, 
per 1 januari 2014 vond de overdracht van hotel IJsselvliedt in 
Wezep plaats aan de Protestants Christelijke Stichting Diaconaal 
Vakantiewerk. Onderdeel van de beide overeenkomsten is een 
garantieafspraak voor een gastenbezetting. Een lagere bezet-
ting dan afgesproken kost het Rode Kruis dus geld. Daarom gaat 
de werving van gasten en vrijwilligers voor Bijzondere Vakanties 
onverkort door, mét extra inspanning.

extra wervingsinspanningen
Vooral de districten spelen een belangrijke rol in het werven van 
gasten. 20 van de 25 districten kennen een districtscoördinator 
Bijzondere Vakanties, die bij hun wervingsactiviteiten onder-
steund worden door het verenigingskantoor. Per 1 april stellen we 
een medewerker gastenacquisitie aan. Via gerichte acties werven 
we 80 extra vakantiegasten en daarnaast voorzien we zo’n 275 
zorginstellingen en thuiszorgorganisaties van actueel promotiema-
teriaal. Ondanks deze extra inspanningen bleef de bezettingsgraad 
in 2014 met een niveau van circa 65% achter bij de doelstelling 
van 80%. Toegenomen concurrentie, een lastige ‘dubbele’ bood-
schap over de vakantiehuizen en een afwachtende houding van 
potentiële gasten vanwege de veranderingen in de zorg, zorgen 
samen voor een moeilijk wervingsklimaat.

J. Henry Dunant sterker positioneren
Voor de J. Henry Dunant was de bezettingsgraad met 75% beter. 
Om ook op het schip een goede bezetting te realiseren is promotie 
van belang. Op diverse creatieve manieren brengen we de J. Henry 
Dunant onder de aandacht, zowel voor het werven van vrijwilli-

gers als van gasten. Zo is een ‘hospitality training’ van start gegaan. 
Bedrijven kunnen medewerkers opgeven voor deze training. Zij 
worden dan ingezet als vrijwilligers die gedurende de week tevens 
een training in gastvrijheid krijgen. Met de opbrengst van deze trai-
ning bekostigt het Rode Kruis een deel van de exploitatie van het 
schip. Met de Haagse Hogeschool gaan we een samenwerking aan 
voor toekomstig onderhoud en aanpassingen van het schip. 

Via een sponsoractie ‘Red een bed’ onder alle afdelingen van het 
Rode Kruis halen we geld op voor het vervangen van de gasten-
bedden. Een sponsoractie maakt de aanschaf van nieuwe rol-
stoelen voor de J. Henry Dunant mogelijk.  
 
Mappa Mondo verkent mogelijkheden voor een  
duurzame toekomst
Ook voor Mappa Mondo (huizen waar ernstig (chronisch) zieke kin-
deren kunnen verblijven) staan veranderingen voor de deur. 

In 2014 inventariseren we de mogelijkheden om Mappa Mondo 
een duurzame toekomst te kunnen geven, nu de gezondheidszorg 
zo ingrijpend verandert en Mappa Mondo minder aansluit bij de 
kernactiviteiten van het Rode Kruis. In het voorjaar onderzoeken 
we verschillende toekomstscenario’s. Eind december gaat een 
stuurgroep aan de slag die in 2015 op zoek gaat naar een geschikte 
partij om de Mappa Mondo-activiteiten over te nemen. 

Activiteiten niet kostendekkend
Het streven om in 2014 kostendekkend te zijn met een navenante 
bezettingsgraad is niet gehaald. Inspanningen om het Mappa 
Mondo fonds te versterken leiden niet tot het gewenst effect, 
ondanks onder meer een mooie gift van de Tulpenrally en bij-
dragen vanuit de Vrienden van de drie Mappa Mondo huizen.

Meer wervingsactiviteiten voor Bijzondere Vakanties en Mappa Mondo

De Valkenberg IJsselvliedt J. Henry Dunant

Bezettingspercentage gasten 2014 67% 63% 75%

Bijzondere vakanties bezettingspercentages

http://http://www.rodekruis.nl/hulp-in-nederland/activiteiten/mappa-mondo/over-mappa-mondo
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INteRNAtIONAAL

Binnen de internationale hulpverlening krijgt het vergroten van 
zelfredzaamheid een steeds belangrijker rol, náást het verlenen 
van noodhulp. Dit geldt zowel voor de weerbaarheid en zelfred-
zaamheid van kwetsbare mensen en gemeenschappen als voor 
de zelfredzaamheid van onze zusterverenigingen elders in de 
wereld. 

Partners for Resilience
In het programma Partners for Resilience werkt het Nederlandse 
Rode Kruis samen met het Klimaatcentrum, CARE Nederland, 
Cordaid en Wetlands International om mensen in Afrika, Azië 
en Midden-Amerika weerbaarder te maken. We kijken daarbij 
naar de risico’s van klimaatverandering en uit de omgeving. In 
2014 bereiken we circa 150 duizend mensen wereldwijd met dit 
programma. 

In Ethiopië zijn we in 2014 actief in de provincies Zuid Gondar 
en Oost Hararghe om dorpsgemeenschappen weerbaarder te 
maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. De afge-
lopen jaren is het verloop van de natte en droge seizoenen 
steeds grilliger en extremer geworden. Daarnaast veroorzaken 
zware, onverwachte regenbuien regelmatig overstromingen. 
Door ontbossing en lange periodes van droogte zorgen deze 
overstromingen voor erosie van kostbare landbouwgrond. We 
ondersteunen de lokale bevolking bijvoorbeeld met trainingen 
voor boeren en voorlichting op scholen, het aanplanten van 
fruitbomen, het uitdelen van droogtebestendige zaden en het 
aanleggen van waterputten 

Minder partners, intensiever samenwerken
Het Rode Kruis steunt sinds een aantal jaar een beperkt 
aantal zusterverenigingen. Met vijf landen - Ethiopië, Ivoor-
kust, Zambia, Haïti en de Centraal-Afrikaanse Republiek - gaan 
we een strategisch partnerschap aan, met twaalf landen een 
programmatisch partnerschap. In alle partnerschappen wordt 
steun gegeven aan hulpactiviteiten door onze partner. In de 
strategische partnerschappen wordt onze steun uitgebreid  
met specifieke kennis die nodig is voor duurzame organisatie-
ontwikkeling. Ook kijken we in alle partnerschappen kritisch 
naar welke toegevoegde waarde wij kunnen leveren, door te 
kijken welke expertise (deels) ontbreekt. Deze samenwerkingen 
zijn in 2014 in een vergevorderd stadium aanbeland.

Minder risico op rampen
Rampenrisicovermindering (Disaster Risk Reduction, kortweg 
DRR) is ook onlosmakelijk verbonden met het vergroten van 
weerbaarheid en zelfredzaamheid. Deze aanpak voorkomt veel 
leed en scheelt veel noodhulpgeld. In Haiti bijvoorbeeld werkt 
het Nederlandse Rode Kruis aan het verbeteren van de fysieke 
veiligheid van kwetsbare boerenfamilies, zodat ze beter voorbe-
reid zijn op toekomstige natuurrampen. Daarnaast richten we 
ons op het beschermen van inkomstenbronnen van deze fami-
lies, zodat ze duurzaam in hun levensonderhoud kunnen voor-
zien. Dit doen we door samen met hen te werken aan duurzaam 
milieubeheer en landgebruik.

WASH in Malawi
In 2014 starten we in de regio Phalombe in Malawi met een 
driejarig project om de distributie van schoon water en sani-
taire voorzieningen te verbeteren. Dat gebeurt in het kader van 
WASH (Water, Sanitation and Hygiene). In het Afrikaanse land 

Mappa Mondo
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sterven nog veel mensen aan de gevolgen van verontreinigd 
water en slechte hygiëne. Vooral veel kinderen worden ziek 
en sterven door diarree. Dit verslagjaar repareren we achttien 
waterputten en verzorgen we trainingen voor het onderhoud 
ervan. Ook plaatsen we nieuwe latrines bij basisscholen, facili-
teren we trainingen en werven we 150 vrijwilligers om inwoners 
voor te lichten. In totaal bereiken we met onze hulp ruim 55 
duizend mensen.

Subsidie voor betere waterveiligheid drinkwater
Samen met Vitens Evidens Internationaal (VEI) dient het Neder-
landse Rode in 2014 een subsidieaanvraag in bij het Fonds 
Duurzaam Water van de Rijksdienst voor Ondernemend Neder-
land. Doel van dit subsidieprogramma is de verbetering van 
waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden.  
Met de gehonoreerde subsidie gaat VEI een grootschalige infra-
structuur in de Filipijnen aanleggen voor schoon drinkwater 
voor 70 duizend bewoners en zorgt het Rode Kruis voor goede 
voorlichting en rampenvoorbereiding.

Eerste voorbeelden van hulp 3FM Serious Request 2013
Met de opbrengst van € 12,3 miljoen van 3FM Serious Request 
2013 – dat in het teken stond van kindersterfte door diarree – 
kan het Rode Kruis veel doen (in 2014 € 7 miljoen besteed). In 
verschillende landen zorgen we samen met de lokale bevol-
king voor voldoende en veilig drinkwater via nieuwe pompen 
of leidingen. Ook leren we ouders en kinderen hoe ze water 
thuis veilig kunnen maken en schoonhouden. Bijvoorbeeld 
door water te zuiveren met tabletten en het goed afgesloten 
te bewaren. Of door gebruik te maken van een waterfilter. 
Ook vertellen we gezinnen zonder toilet hoe ze er een moeten 
bouwen en geven ze de materialen om dit te doen. Daarnaast 
geven we informatie over hoe ze het toilet moeten gebruiken, 
schoonhouden en onderhouden.

Ook besteden we in 2014 nog € 1,6 miljoen van 3FM Serious 
Request 2012. In dat jaar vroeg 3FM samen met het Rode 
Kruis aandacht voor babysterfte. Een stille ramp die wereld-
wijd ruim 5,5 miljoen slachtoffers maakt en het gevolg is van 
een gebrek aan medische zorg, kennis en begeleiding tijdens 
de zwangerschap. Met het geld kunnen we drie jaar lang baby’s 
en zwangere vrouwen helpen met goede zwangerschapscon-
troles, schoon water, mama-pakketten en baby-kits en goede 
voorlichting.

Dutch Relief Fund
Met ingang van 2015 ontvangt het Rode Kruis van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken extra bijdragen voor noodhulp. Uit het 
Dutch Relief Fund, in 2014 gelanceerd door Minister Ploumen, 
ontvangt het Nederlandse Rode Kruis een bijdrage van € 45 
miljoen over een periode van 3 jaar (€ 10 miljoen per jaar meer 
dan in periode voor 2014). Dit bedrag is in de cijfers over 2014 
dus nog niet te zien. Over dezelfde periode gaat nog eens € 40 
miljoen per jaar naar het Internationale Comité van het Rode 
Kruis in Genève (een stijging van € 15 miljoen per jaar t.o.v. 
2014), waarmee Nederland in de top 10 donorlanden van het 
Internationale Comité valt. Dit is een belangrijke erkenning van 
het internationale werk van het Rode Kruis. 
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Doel 3. Het vergroten van respect en 
hulpbereidheid

NAtIONAAL

Voorlichting aan kinderen, jongeren en studenten
Door jongeren in een vroeg stadium bewust te maken van hun 
gedrag, wil het Nederlandse Rode Kruis bijdragen aan meer 
respect. Dit doen we in 2014 op verschillende manieren. Voor 
kinderen op de basisschool (her)ontwikkelen we de mobiele 
tentoonstelling ‘Kind onder vuur’. De rondreizende expositie 
laat zien hoe kinderen oorlog beleven. Zo kunnen kinderen 
voelen hoe heet het in Soedan kan worden, ervaren hoe benau-
wend een gevangeniscel is en bekijken hoe een voedselpakket 
eruit ziet.

De Studentendesks in tal van studentensteden, waarin 
studenten van mbo, hbo en wo enthousiast meedraaien, blijven 
in 2014 succesvol. Tegelijk is het de kunst naast deze aanspre-
kende projecten voor hoogopgeleiden óók andere jongeren 
aantrekkelijke activiteiten te bieden. We doen dat door onze 
voorlichting specifiek te richten op deze jonge doelgroep. Op 
bevrijdingsfestivals en op mbo-scholen laten we hen kennis-
maken met de ‘Heroes of Humanity’: inspirerende, jonge 
mensen die zich vrijwillig inzetten voor het Rode Kruis. Zoals 
Mohammed Amin (23) uit Utrecht die als tracingvrijwilliger 
werkt. “Ik kom uit Somalië en ben net als veel van onze cliënten 
naar Nederland gekomen als vluchteling. Het gevoel dat wij 
dezelfde achtergrond hebben en dat iemand zijn hart bij mij kan 
luchten, motiveert mij extra om dit werk te doen.”

Verder organiseren we voor studenten samen met het Rode 
Kruis Vlaanderen voor de zevende keer de Frits Kalshoven 
Competition on International Humanitarian Law. Het thema van 

dit jaar is ‘New Technologies and Warfare’, waarbij onderwerpen 
als het gebruik van drones, cyber warfare en toepassingen van 
nanotechnologie tijdens conflicten aan de orde komen.

Vergroten van hulpbereidheid bij extreem weer
Het Nederlandse Rode Kruis ontwikkelt ook campagnes die niet 
altijd direct kunnen worden ingezet. In 2014 geldt dat voor de 
campagne rondom extreem weer. Deze campagne is bedoeld 
om mensen bewust te maken van de risico’s van extreme hitte 
of koude: ouderen kunnen door hevige sneeuwval geen bood-
schappen doen, gehandicapten kunnen snel onwel worden door 
extreme hitte. Ook willen we met de campagne de hulpbereid-
heid vergroten. Door de zachte winter en natte zomer is de 
campagne niet ingezet. 

Pleitbezorging
De effectiviteit van onze hulp is afhankelijk van het besef 
bij burgers én van medewerking van autoriteiten en andere 
belanghebbenden. Het Rode Kruis is daarom actief in pleitbe-
zorging bij deze groepen. Dit verslagjaar zetten we belangrijke 
stappen voor het afsluiten van een convenant om structureel 
toegang te krijgen tot detentiecentra voor vreemdelingen.  
Ook stellen we een nieuwe migratienota vast, inclusief pleit-
bezorging voor kwetsbare ongedocumenteerde migranten.

INteRNAtIONAAL

Prestigieuze prijs
Omdat we ons al 150 jaar met hart en ziel inzetten voor de 
bescherming van slachtoffers van oorlog en rampen ontvangt de 

Natuurgeweld en conflicten kunnen het leven in een oogwenk veranderen en mensen afhankelijk maken 
van hulp. Ook in Nederland. Voor slachtoffers telt maar één ding: is er iemand die mij komt helpen?  
Het Rode Kruis zet in 2014 veel in de steigers om de hulpbereidheid onder mensen te vergroten.

http://humanityworks.rodekruis.nl/heroes-of-humanity
http://www.rodekruis.nl/dit-zijn-we/humanitair-oorlogsrecht/ihlcompetition
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Het Humanity House laat bezoekers ervaren hoe het is om een 
ramp of conflict mee te maken en brengt via tijdelijke tentoonstel-
lingen aanverwante thema’s voor het voetlicht. Ook is er een edu-
catieprogramma dat wereldproblemen dichterbij kinderen en jong 
volwassenen brengt. Het Humanity House is daarnaast een ont-
moetingsplek voor mensen en organisaties die zich bezighouden 
met humanitaire thema’s. Sinds de oprichting op initiatief van 
het Nederlandse Rode Kruis en de Gemeente Den Haag in 2010 
bezochten al ruim 85.000 mensen het Humanity House.

Bij de start kreeg het Humanity House twee opdrachten mee: zorg 
dat jongeren meer betrokken raken bij humanitaire hulpverlening 
en breng professionals uit de sector bij elkaar. Dat lukt elk jaar 
beter. Daarom heeft het Rode Kruis besloten de samenwerking de 
komende vier jaar voort te zetten.

Mooie bezoekcijfers
Het Humanity House verwelkomt in totaal 30.375 bezoekers, 
20% meer dan in 2013. Onder hen zijn bijna 7.400 scholieren. Bij 
de Humanity Game kruipen leerlingen in de huid van een Rode 
Kruis-hulpverlener en leren over de lastige dilemma’s waar hulp-
verleners in hun dagelijks werk voor staan. Bijna 1.600 leerlingen 
worden via 63 schoolgroepen met dit spel bereikt. Daarnaast 
wonen achttien studentengroepen presentaties over Humanitair 
Oorlogsrecht bij.

Debatten en discussies
Het Rode Kruis is in 2014 betrokken bij vijf publieksbijeenkom-
sten in het Humanity House over onder andere de bestrijding van 
ebola in West-Afrika en de inzet van chemische wapens in Syrië. 
Daarnaast worden gastlessen gegeven en wordt een verdiepend  
programma aangeboden over het thema van 3FM Serious Request. 
Tijdens de muziekavond Serious Songs 
weet het Humanity House 250 studenten 
in huis te halen in het kader van 3FM 
Serious Request, waarvoor ook geld 
wordt ingezameld.

Humanity House ziet bezoekersaantal fors groeien

www.humanityhouse.org

Rode Kruisbeweging dit jaar de Four Freedoms Award. Volgens 
de Rooseveltstichting, die deze bijzondere prijs toekent, is 
het werk van het Rode Kruis van onschatbare waarde voor de 
wereld.

Beweging in de kernwapenlobby
Het Rode Kruis pleit dit verslagjaar opnieuw voor de afschaffing  
van kernwapens vanwege de desastreuze humanitaire gevolgen 
bij het gebruik van kernwapens . In de zomer steunen we PAX 
(voorheen Pax Christi) bij een campagne tegen kernwapens.  

Nederland kan bijdragen aan een veiligere wereld door 
kernwapens op haar grondgebied te verbieden en zelf geen 
kernwapens te vervoeren. Het Rode Kruis vindt de humani-
taire gevolgen van gebruik van kernwapens onacceptabel. De 
inzet van kernwapens is niet te verenigen met het humanitair 
oorlogsrecht. Zo kan het wapen geen onderscheid maken tussen 
burgers en strijders en veroorzaakt het onnodig lijden. Boven-
dien is adequate hulpverlening na een kernexplosie vrijwel niet 
mogelijk. Daarom is volgens het Rode kruis eliminatie van deze 
wapens de enige oplossing.  Het Rode Kruis heeft als doel een 

http://www.humanityhouse.org/
http://www.rodekruis.nl/actueel/nieuws/rode-kruis-ontvangt-four-freedoms-award
http://www.rodekruis.nl/dit-zijn-we/humanitair-oorlogsrecht/actueel/nog-17000-handtekeningen-voor-kamerdebat-verbod-kernwapens
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juridisch bindend verdrag voor de eliminatie van kernwapens. 
Met het verzamelen van 40 duizend handtekeningen wil PAX 
dit onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer zetten. Het 
Nederlandse Rode Kruis roept mensen op de petitie te onderte-
kenen, maar ook mondeling te delen en de link naar de online 
petitie via de eigen social media kanalen te verspreiden via 
posts en tweets. 

Humanitair oorlogsrecht bestaat 150 jaar
In augustus is het 150 jaar geleden dat in 1864 het eerste 
Verdrag van Genève werd getekend. Dit was de geboorte van het 
moderne humanitair oorlogsrecht. Het Rode Kruis is van oudsher 
de promotor en bewaker van het humanitair oorlogsrecht. Ook 
vandaag nog speelt het Rode Kruis een belangrijke rol in conflict-
gebieden. We doen dat in 2014 op verschillende manieren: we 
bezoeken krijgsgevangenen, helpen burgers en spreken de strij-
dende partijen aan op schendingen van de regels.  En hoewel het 
humanitair oorlogsrecht stelt dat dragers van het Rode Kruis of 
Rode Halve Maan embleem overal gerespecteerd en beschermd 
moeten worden, raken desondanks ook dit jaar een aantal 
medewerkers en vrijwilligers gewond of worden zij gedood.

Opsporing & Ondersteuning: Hulpverzoeken in 2014 

tracing: opsporing van en contactherstel met familieleden -  
Restoring Family Links (RFL)

totaal aantal nieuwe verzoeken 747

Gezochte personen 1.007

Opsporingsverzoeken 446

Rode Kruis berichten 90

Overige RFL verzoeken 103

Informatieverzoeken 108

Werkvoorraad per 31-12-2014 522

Oorlogsarchief Nederlandse Rode Kruis

totaal aantal nieuwe verzoeken 1.224

Particuliere Aanvragen 1.094

Commissie Algemene Oorlogsongevallen Regeling Indië 
(CAOR)

49

Pensioen en uitkeringsraad (SVB) 77

Stichting 40-45 4

Werkvoorraad per 31-12-2014 131

Totaal aantal bezoekers 166

Inzage dossiers 20

Informatie en onderzoek 58

Rondleiding 36

Terugkerend wetenschappelijk onderzoek 52

Ondersteuning Slachtoffers Mensenhandel (OSM) –  
regio Utrecht/Amersfoort

totaal aantal nieuwe verzoeken 14

Totaal aantal ondersteunde cliënten 38

Werkvoorraad per 31-12-2014 25

Internationaal humanitair recht in een notendop

http://www.rodekruis.nl/dit-zijn-we/humanitair-oorlogsrecht/actueel/eerste-verdrag-van-geneve-bestaat-150-jaar
https://www.youtube.com/watch?v=DFB6N9TwKrQ
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ss4Qi_dj0qQhttp://
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tracing
Het herstellen van contact tussen familieleden is een belangrijke 
taak van het Rode Kruis. Veel mensen vinden elkaar dankzij onze 
hulp. Familieleden en dierbaren die elkaar zijn kwijtgeraakt tijdens 
een ramp, oorlog, conflict, of door migratie en andere humanitaire  
noodsituaties worden zodoende weer met elkaar in contact 
gebracht, of er wordt opheldering gegeven over het lot van  
vermiste personen.
Het Nederlandse Rode Kruis ontvangt in 2014 747 tracingverzoeken, 
waarvan 536 verzoeken voor actieve opsporing en contactherstel. 
In totaal kunnen we 222 familieleden succesvol met elkaar in  
contact brengen. 

Migratiebeleid
We herzien het migratiebeleid om de activiteiten rondom  
Tracing door te ontwikkelen. Zo krijgen tracingvrijwilligers door 
samenwerking met de Dienst Justitiële Instellingen en Bijzondere 
Voorzieningen van het ministerie van Veiligheid en Justitie struc-
turele toegang tot detentiecentra voor onze tracingdiensten aan 
migranten in centra voor bewaring.

Oorlogsarchief Nederlandse Rode Kruis overgebracht naar 
afdeling Opsporing en Ondersteuning
Het Oorlogsarchief van het Nederlandse Rode Kruis is in Nederland 
de meest omvattende verzameling van persoonlijke gegevens over 
de gevolgen van de oorlog, inclusief 240.000 persoonsdossiers.  
Het archief bevat zeer gedetailleerde gegevens over de slachtoffers 
van vervolging en oorlogsgeweld in Europa en Azië (Nederlands-
Indië). Het Rode Kruis gebruikt het archief om te voldoen aan een 

belangrijke kerntaak, namelijk het verstrekken van informatie over 
de lotgevallen van alle Nederlandse oorlogsgetroffenen in en direct 
na de Tweede Wereldoorlog. De sociaalpsychologische en maat-
schappelijke waarde van het archief is tot op de dag van vandaag 
groot, tot in de tweede en derde generatie. 

In 2014 brengen we het Oorlogsarchief onder bij de afdeling 
Opsporing & Ondersteuning. Er komen 1.224 nieuwe verzoeken 
binnen om informatie binnen, waarvan 1.094 van particulieren. 

Ondersteuning Slachtoffers Mensenhandel
Voor de ondersteuning van buitenlandse slachtoffers van mensen-
handel in de regio Utrecht ontvangt het Nederlandse Rode Kruis 
subsidie van gemeente Utrecht. Met dat geld kan het project  
ook in 2014 gecontinueerd worden. . In 2014 ondersteunen we 
in de regio Utrecht/Amersfoort 38 buitenlandse slachtoffers van 
mensenhandel bij de opbouw van een veilig bestaan, waarvan  
14 nieuwe clienten. 

Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten
In mei 2014 start het Project Ondersteuning Ongedocumenteerde 
Migranten (OOM). Verdiepend onderzoek onder de doelgroep, 
belanghebbende organisaties in Nederland en uitgebrachte rap-
porten concludeert dat er draagvlak is voor een aanvullende rol 
van het Rode Kruis vanwege haar neutrale positie. In 2015 wordt 
het project voortgezet met de focus op verbetering van de  zorg-
continuïteit voor ongedocumenteerde migranten die tijdelijk in 
Nederland verblijven (in vreemdelingenbewaring of daarbuiten).

Opsporing & Ondersteuning helpt contacten te herstellen na oorlogen  
en noodsituaties 



Hoofdstuk 3

Organisatie
en financiën
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Op 24 december maken we in Haarlem de verwachte eindstand 
van 3FM Serious Request met als thema meisjes en vrouwen 
die slachtoffer worden van seksueel geweld in conflictgebieden 
bekend: € 12,4 miljoen. € 250 duizend hiervan komt beschik-
baar voor War Child, de rest voor het Rode Kruis. 

Een andere uitschieter is de opbrengst van giro 6868 voor de 
hulpverlening in verschillende conflictgebieden in september. 
Deze noodhulpcampagne voor alle conflicthaarden en rampen 
die op dat moment in de wereld spelen, brengt een bedrag op 
van bijna € 3 miljoen.

Naast de hoge jaarbijdrage van € 5,4 miljoen ontvangt het 
Nederlandse Rode Kruis van de Nationale Postcode Loterij een 
projectbijdrage van ruim € 2 miljoen voor de Filipijnen. De 
opbrengsten uit SHO-acties liggen daarentegen lager in 2014 
dan in 2013. Dit komt vooral doordat de actie voor slachtoffers 
van ebola veel minder inkomsten genereerde dan de actie voor 
slachtoffers van de tyfoon Haiyan in 2013. Tenslotte blijven de 
subsidies –vooral van het ministerie van Buitenlandse Zaken en 
de Europese Unie voor projecten voor internationale hulp- op 
hetzelfde niveau. In totaal blijven de inkomsten constant, met 
hogere inkomsten uit eigen fondsenwerving en lagere inkomsten 
uit acties van derden. 

Samenvatting financiële resultaten

Het Rode Kruis is tevreden over de financiële resultaten in 2014. De inkomsten zijn fors hoger dan 
begroot waardoor het Rode Kruis in staat is meer hulp te verlenen. Ook zijn in de eerste maanden van 
2014 de maatregelen uit het KernGezond veranderprogramma volledig geïmplementeerd, waardoor de 
organisatie en kostenstructuur weer ‘bij de tijd’ zijn.

Samenstelling van het verenigings-
bestuur per 31 december 2014

Erevoorzitter:
• H.K.H. Prinses Margriet der Nederlanden

Bestuur:
• Mevrouw mr. Inge Brakman (voorzitter)
• Z.H. Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau,
 van Vollenhoven (vice-voorzitter)
• De heer drs. Vincent van Stijn RA MGA (penningmeester)
• De heer em. prof. dr. Hans Egtberts
• Mevrouw drs. Johanneke Tummers
• Mevrouw drs. Kirsten van den Hul
• Mevrouw Liu Liu
• Mevrouw mr. Geke Faber
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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 leden-
raad 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 fondsen-
werving, is in handen van de directie. De directie legt verantwoor-
ding af aan het verenigingsbestuur. Op districts- en afdelingsniveau 
ligt de verantwoordelijkheid bij de besturen. De districtsbesturen 
leggen verantwoording af aan het verenigingsbestuur. Het vereni-
gingsbestuur legt verantwoording af aan de ledenraad.

De ledenraad
In november 2013 zijn voor het eerst directe ledenraadverkie-
zingen georganiseerd voor een nieuwe ledenraad. Een ledenraad 
met een andere samenstelling en met minder leden. In april 2014 
is de nieuwe ledenraad in functie getreden. 

De ledenraad bestaat nu uit districtsafgevaardigden en een afge-
vaardigde uit het Caribisch gebied, aangevuld met nationaal 
gekozen afgevaardigden die vanuit een specialisme zitting nemen. 
De zetelverdeling van de ledenraad is als volgt:
•  Districtsafgevaardigden (25 zetels)
•  Zetel voor de Cariben (1 zetel).
•  Internationale Hulp (2 zetels)
•  Nationale Hulp (2 zetels)
•  Fondsenwerving (2 zetels)
•  Financiën (2 zetels)
•  Diversiteit (1 zetel)

De ledenraad heeft als wettelijke taak de statuten vast te stellen, de 
jaarrekening goed te keuren en het bestuur te benoemen. Daarnaast 
beslist de ledenraad mee over koersbepalende zaken, zoals de strategie 
van het Nederlandse Rode Kruis. De ledenraad komt twee maal per 
jaar bijeen, in juni en december. De vergaderingen van de ledenraad 
worden voorgezeten door de voorzitter van het verenigingsbestuur.

Leden en vrijwilligers 
Cruciaal voor het werk van het Nederlandse Rode Kruis  is dat de 
leden zich daarvoor vrijwillig inzetten . In 2014 zijn 27.839 vrijwil-

ligers actief. In 2014 krijgt  een nieuw vrijwilligersbeleid vorm en 
wordt een nieuwe vrijwilligersadministratie opgeleverd. De onder-
delen onderscheidingenbeleid en klachtenbeleid zijn in 2013 als 
eerste al ingevuld.

Verenigingsbestuur 
Het verenigingsbestuur van het Nederlandse Rode Kruis bestaat 
uit 9 leden. In 2014 treden  3 nieuwe leden aan: 2 in bestaande 
vacatures, 1 ter opvolging van een aftredend lid. Voor alle functies 
binnen het bestuur bestaat een functieprofiel. In 2014 vergadert 
het bestuur 7  keer. Alle bestuursleden zijn vrijwillig en onbezol-
digd verbonden aan het Nederlandse Rode Kruis en ontvangen 
alleen een vergoeding voor gemaakte kosten. € 3.264,- aan 
onkosten. In 2013 was dit € 2.472,-. 

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 2 termijnen. In een rooster van aftreden 
staan ook de periodieke herbenoemingen. In 2014 wordt  
Z.H. Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven 
benoemd tot vicevoorzitter.

Kanselier
De kanselier is benoemd door het verenigingsbestuur en geeft uit-
voering 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 Gijs de Vries treedt aan per 1 januari 2014. 
Het verenigingsbestuur stelt de directiebeloning vast. Deze vol-
doet aan de ‘Regeling beloning directeuren van goede doelen’ 
(Code Wijffels, cq VFI-norm) en de ‘Wet openbaarmaking uit 
publieke middelen gefinancierde topinkomens’ (WOPT, de zoge-
heten ‘Balkenendenorm’). 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 52.

Ledenraad, leden, verenigingsbestuur en directie

http://www.rodekruis.nl/dit-zijn-we/organisatie/ledenraad/nieuwe-ledenraad
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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

• Lid Raad van Commissarissen IMK 
(Instituut voor het midden- en  
kleinbedrijf)

• Bestuurslid Persvrijheidfonds
• Voorzitter SKO, stichting Kijk  

Onderzoek
• Lid Raad van Commissarissen  

DSM Nederland
• Lid Raad van Commissarissen  

Shell Nederland
• Bestuurslid Fondsenbeheer Nederland

Z.H. Prins Pieter-Christiaan van  
Oranje-Nassau, van Vollenhoven 
(vice-voorzitter sinds 8 juni 2014)
Benoemd in 2010, herbenoemd in 2014 
(2e en laatste 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
• Ambassadeur JOGG

De heer drs. Vincent van Stijn RA MGA 
(penningmeester, lid auditcommissie) 
Benoemd in 2010, herbenoemd in 2014 
(2e en laatste termijn)
Hoofdfunctie: Partner bij  
Deloitte Accountants B.V.
Geen nevenfuncties

De heer em. prof. dr. Hans Egtberts 
(lid auditcommissie)
Benoemd in 2010, herbenoemd in 2013 
(2e en laatste termijn)
Hoofdfunctie: Coach/counselor zinge-
vingsvraagstukken bij de Praktijk voor 
Coaching en Counseling (zelfstandig)
Nevenfuncties:
• Voorzitter stichting  

Gehandicaptenraad Duiven
• Fractievoorzitter D66 gemeenteraad 

Duiven
• Lid raad van toezicht stichting  

Zorgbelang Gelderland
• Lid klachtencommissie Open  

Universiteit Nederland
• Lid facultaire opleidingscommissie 

faculteit Nederlands recht OUNL
• Plv. lid raad van advies Zorgkantoor 

Arnhem (Menzis Zorgkantoor)

Mevrouw drs. Johanneke tummers
Benoemd in 2010, herbenoemd in 2012 
(2e en laatste termijn)
Hoofdfunctie: management consultant 
bij McKinsey&Company 
Nevenfuncties:
• Semi-arts Kindergeneeskunde   

Diakonessenhuis Utrecht
• Projectmedewerker Society Impact

Mevrouw drs. Kirsten van den Hul
Benoemd in 2014 (1e termijn)
Hoofdfunctie: onafhankelijk adviseur 
(The Change Agent)
Nevenfuncties: 
• Gastdocent UvA en Haagse  

Hogeschool
• Bestuurslid Stichting Coming Out,  

Den Haag
• Lid Commissie Buitenland, PvdA

Mevrouw Liu Liu
Benoemd in 2014 (1e termijn)
Hoofdfunctie: Co-assistent LUMC
Nevenfuncties:
• Leiden Leadership student
• Voorzitter Leiden Honours Community
• Adviseur De Kleine Consultant 

Mevrouw mr. Geke Faber
Benoemd in 2014 (1e termijn)
Hoofdfunctie: Burgemeester gemeente 
Zaanstad

Nevenfuncties: 
- Voorzitter Veiligheidsregio  

Zaanstreek/Waterland *)
- Voorzitter Stichting Marketing  

Zaanstreek *)
 *) gebonden aan de functie van  

Burgemeester gemeente Zaanstad
• Voorzitter Raad van Toezicht ROC 

Amsterdam/ROC Flevoland
• Voorzitter Adviescommissie  

Ruimtelijke ontwikkeling van de  
Provincie Noord-Holland 

• Voorzitter Bestuur Stichting Nationaal 
Brandweer Monument

• Voorzitter Raad van Toezicht  
Reumafonds

• Lid Politiediversiteitsraad
• Voorzitter Veiligheidsberaad/IFV
• Lid Politieonderwijsraad

De heer mr. Gijs de Vries 
Algemeen directeur  
Nederlandse Rode Kruis
Nevenfuncties: 
• Voorzitter Raad van Toezicht RIBW 

Arnhem & Veluwe Vallei 
• Bestuurslid Red Cross/Red Crescent 

Climate Centre
• Bestuurslid Samenwerkende  

hulporganisaties

Bestuursleden, directie en nevenfuncties per 31 december 2014

De lasten voor internationale hulpverlening stijgen met € 5 
miljoen. Voor nationale hulpverlening dalen ze met € 4 miljoen, 
vooral door de kostenverlaging als gevolg van de afronding 
van het KernGezond veranderprogramma. De hogere kosten 
eigen fondsenwerving worden grotendeels veroorzaakt door de 
campagne voor giro 6868.

Met een mutatie van de continuïteitsreserve van € 72 duizend 
positief is de exploitatie van het Rode Kruis in 2014 in evenwicht. 

Ontwikkeling in de baten
Dit boekjaar bedragen de totale baten € 97 miljoen, hetzelfde 
als in 2013 en € 18 miljoen meer dan begroot. De positieve 
afwijking van de begroting wordt veroorzaakt door inkomsten 
uit nalatenschappen en baten voor internationale hulpver-
lening: giften, acties van derden en subsidies. Om financiële 
problemen als gevolg van te hoge kosten te voorkomen, begroot 
het Rode Kruis deze altijd voorzichtig.
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LeDeNRAAD  
35 AFGeVAARDIGDeN:  
1 PeR DIStRICt PLUS  

10 exPeRtLeDeN

ReCHtStReeKS  
GeKOZeN 

 1 AFGeVAARDIGDe  
PeR DIStRICt

Vereniging

Ondersteuningsorganisatie 
per 1 oktober 2014

AFDeLINGeN

DIStRICteN

AFDeLINGeN

• AMSTERDAM-AMSTELLAND
• BRABANT NOORD
• BRABANT ZUIDOOST
• DRENTHE
• FLEVOLAND

• FRYSLâN
• GELDERLAND MIDDEN
• GELDERLAND-ZUID
• GOOI & VECHTSTREEK
• GRONINGEN

• IJSSELLAND
• HAAGLANDEN
• HOLLANDS MIDDEN
• KENNEMERLAND
• MIDDEN- EN WEST-BRABANT

• NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG
• NOORD- EN OOST-GELDERLAND
• NOORD HOLLAND NOORD
• ROTTERDAM-RIJNMOND
• TWENTE

• UTRECHT
• ZAANSTREEK-WATERLAND
• ZEELAND
• ZUID HOLLAND ZUID
• ZUID-LIMBURG

MANAGeMeNt teAM
(DIRECTEUR & 6 MT LEDEN)

VeReNIGINGSBeStUUR

ORDIReCteUR

PARtICULIeRe FONDSeNWeRVING & MARKetING 
INteLLIGeNCe
CORPORAte PARtNeRSHIPS & MAJOR DONORS
LOKALe FONDSeNWeRVING
eHBO COMMeRCIe
• WEBSHOP
• ACCOUNTS ZAKELIJKE MARKT
• BACK OFFICE
• MARKETING COMMUNICATIE
CAMPAGNeS & PROJeCteN
• SERIOUS REqUEST
• POSTCODE LOTERIJ
PRINSeS MARGRIet FONDS

MARKtONtWIKKeLING & FONDSeNWeRVING

FINANCIëN VeReNIGINGSKANtOOR
• FINANCIëLE ADMINISTRATIE
• PLANNING & CONTROL
• FINANCIëN INTERNATIONALE HULPVERLENING
FINANCIëN VeReNIGING 
FACILItAIRe ZAKeN & INKOOP
ICt
CONtACteN & ADMINIStRAtIe
• CONTACTCENTER
• BACK OFFICE/RECEPTIE
• SUPPORT
• NALATENSCHAPPEN (AFHANDELING)

FINANCe & CONtROL

VRIJWILLIGeRSMANAGeMeNt & NAtIONALe HULP

PROGRAMMAtIC PARtNeRSHIP UNIt
StRAteGIC PARtNeRSHIP UNIt INCL SUPPORt CA-
RIBeAN
DISASteR ReSPONSe UNIt
ReSILIeNCe ADVISORy UNIt

INteRNAtIONALe HULP

DIStRICtONDeRSteUNING
• VRIJWILLIGERSMANAGEMENT (VM EN SM)
• DOOR AFDELINGEN GEFINANCIERDE SUPPORT
BACKOFFICe VRIJWILLIGeRSMGt
• BESTUURSACADEMIE/KLACHTEN
• OPLEIDINGEN
• BELEID
• JONGEREN
ReSPeCt & HULPBeReIDHeID
NOODHULP NAtIONAAL
• SIGMA
• BEVOLKINGSZORG
• BURGERHULP
• VERBINDINGSDIENST & LOGISTIEK
• DISTRICTSONDERSTEUNING (CN)
ZeLFReDZAAMHeID
• ACTIVITEITEN
• WIJKGERICHT WERKEN
• VOORBEREIDING NOODSITUATIES 
• VOEDSELHULP
eHBO eN eVeNeMeNteNHULP
• RICHTLIJNEN, KWALITEIT EN CERTIFICERING
• OPLEIDINGEN 
• ONDERSTEUNING LOKALE AFDELINGEN/DISTRICTEN
• ONDERSTEUNING ONDERWIJSINSTELLINGEN
OPSPORING & ONDeRSteUNING
* RESTORING FAMILY LINKS/TRACING
• OORLOGSARCHIEF 
* SLACHTOFFERS MENSENHANDEL
* MIGRATIE
BIJZONDeRe VAKANtIeS
MAPPA MONDO

CORPORAte COMMUNICAtIe WOORDVOeRING  
eN ReDACtIe
MARKetING COMMUNICAtIe
• INTERNATIONAAL/NATIONAAL/JONGEREN
• ONLINE MARKETING
INteRNe COMMUNICAtIe & eVeNeMeNteNBURO
PUBLIC AFFAIRS
• PLEITBEZORGING
• HUMANITAIR OORLOGSRECHT

COMMUNICAtIe

PeRSONeeLSZAKeN
StRAteGIe & ORGANISAtIeONtWIKKeLING
JURIDISCHe ZAKeN

PeRSONeeL & ORGANISAtIe

AFDeLINGeN AFDeLINGeNAFDeLINGeN
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Nationale Hulpverlening
In 2014 is besloten om de komende drie jaar kwaliteit binnen  
nationale hulpverlening een extra impuls te geven. Dit doen we 
door te kiezen voor een integrale aanpak van kwaliteit waarbij 
kwaliteitsmedewerkers in de verschillende afdelingen ook afdelings-
overstijgend gaan samenwerken aan kwaliteitsthema’s. Doel is  
om de nationale hulpverlening in zijn geheel op een hoger plan  
te brengen. 

ISO-certificatie
De Internationale Hulpverleningsactiviteiten van het kantoor in  
Den Haag zijn in 20xx ISO-gecertificeerd. Dit betekent dat beter op 

de kwaliteit hiervan kan worden gestuurd. De tracingdiensten van  
afdeling Opsporing en Ondersteuning zijn in 2009  gecertificeerd.  
Dit ISO-certificaat is in 2014 wederom verlengd tot half maart 2015.

HKZ-certificatie
Zorgprocessen zoals die worden aangeboden in het kader van 
Mappa Mondo en Bijzondere Vakanties moeten ook aan duidelijke 
kwaliteitseisen voldoen. Dit gebeurt aan de hand van de HKZ- 
certificatie. Zowel Mappa Mondo als Bijzondere Vakanties 
behielden hun HKZ-certificaat. Bijzondere Vakanties kreeg in 
december het keurmerk toegekend van de NBAV, de Nederlandse 
Branchevereniging Aangepaste Vakanties.  

Kwaliteitszorg

De samenstelling van de baten over 2014 (in miljoenen euro’s):

Hieronder volgt een korte toelichting op de belangrijkste 
elementen.

Eigen fondsenwerving
In totaal ontvangt het Rode Kruis in 2014 bijna € 41 miljoen  

via de eigen fondsenwerving, € 3 miljoen meer dan in 2013 en  
€ 5 miljoen meer dan begroot. 

Ook worden in 2014 ruim 22.000 nieuwe donateurs geworven 
via huis-aan-huiswerving. Deze donateurs hebben een 
gemiddelde jaarwaarde van € 101. Deze nieuwe donateurs 
compenseren het natuurlijk verloop in het donateursbestand, 
waardoor de totale inkomsten uit contributies op peil blijven. 
Na een jarenlange stabilisatie, dalen de inkomsten uit de 
buscollecte. Dit komt voornamelijk door een daling van het 
aantal collectanten, maar ook doordat de opbrengsten per bus 
dalen. 

De giften voor internationale hupverlening vallen flink hoger 
uit. Dit komt vooral door de noodhulpcampagne via giro 6868, 
die we in september lanceren om aandacht te vragen voor de 
vele brandhaarden in de wereld. Deze campagne levert in totaal 
bijna € 3 miljoen op. 

In 2014 veranderen de fiscale regels rondom het periodiek 
schenken. Het is niet meer nodig om een notariële akte in te 
vullen. Dit maakt het voor de donateur makkelijker om een  
periodieke overeenkomst aan te gaan. Dit zorgt dit verslagjaar 
voor een stijging in inkomsten van ruim € 50 duizend. Er zijn 
circa tweeduizend mensen die periodiek schenken aan het  
Rode Kruis. In totaal blijven giften voor nationale hulpverlening 

Lasten
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Samenstelling vermogen

Eigen fondsenwerving

van derden

Subsidies van
overheden
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Totaal
90,9

Totaal
97,1

0,0
1,0

32,4

26,2

37,5
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ongeveer stabiel. De inkomsten uit nalatenschappen blijven 
goed op peil in 2014, weliswaar iets lager dan in 2013. 

Acties van derden
De baten uit acties van derden bedragen ruim € 22 miljoen.

Op 24 december wordt de eindstand van de actie 3FM Serious 
Request bekend gemaakt (zie kader op pagina 33). Er gaat € 250 
duizend naar projecten van Warchild. Het Rode Kruis geeft ruim 
€ 12 miljoen verdeeld over 3 jaar uit aan hulp van slachtoffers 
van seksueel geweld. Deze inkomsten worden door het Rode 
Kruis begroot op € 10 miljoen. 

Daarnaast ontvangt het Nederlandse Rode Kruis van de Nati-
onale Postcode Loterij een bijdrage van € 5,4 miljoen. Dat is 
hetzelfde bedrag als in 2013 en komt overeen met de begroting. 
De Nationale Postcode Loterij stelt bovendien een extra bijdrage 
van € 2,2 miljoen beschikbaar om inwoners van de Filipijnen 
beter voor te bereiden op natuurrampen. Van de Vrienden-
loterij ontvangen we € 0,4 miljoen. 

In 2014 ontvangt het Rode Kruis ruim € 2,6 miljoen van de 
Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), vooral naar 
aanleiding van de actie voor de slachtoffers van ebola en in 
mindere mate de nasleep van de actie voor de slachtoffers van 
tyfoon Haiyan in de Filipijnen. De daling ten opzichte van 2013 
wordt verklaard door de veel hogere inkomsten uit de SHO-
actie voor de Filipijnen in 2013. Het Rode Kruis begroot geen 
inkomsten uit SHO-acties.

Subsidies van overheden
Ook subsidies van overheden begroot het Rode Kruis altijd  
voorzichtig. In 2014 bedragen deze € 32 miljoen, ongeveer gelijk 
aan 2013. 

Overige baten
Baten uit beleggingen betreffen vooral rente op spaarrekeningen 
en deposito’s. Ze bedragen € 1 miljoen, hetzelfde bedrag als in 
2013. Overige baten betreffen voor het overgrote deel resultaten 
op vastgoed, bijvoorbeeld het afstoten van de gebouwen door 
de vrijwilligersorganisatie.

Ontwikkeling in de lasten
De totale lasten bedragen in 2014 € 94 miljoen. Dit is fors meer 
dan begroot en dan vorig jaar.

Internationale hulpverlening
De lasten voor internationale hulpverlening worden voor het 
overgrote deel gefinancierd uit zogenaamde geoormerkte 
inkomsten. Dit zijn inkomsten, waarvan de donor heeft aange-
geven waar ze aan besteed moeten worden. Een deel van deze 
inkomsten heeft het Rode Kruis in vorige jaren geworven. Zo 
worden de inkomsten van 3FM Serious Request bijvoorbeeld 
besteed over een periode van 3 jaar. In totaal zijn de lasten met 
ruim € 49 miljoen ongeveer € 5 miljoen hoger dan vorig jaar. De 
volgende elementen spelen hierbij een rol:
• De inkomsten voor internationale hulpverlening zijn ongeveer 

gelijk gebleven: de inkomsten uit SHO-acties zijn gedaald 
met bijna € 5 miljoen terwijl de giften zijn gestegen met € 3 
miljoen (giro 6868) en een extra projectbijdrage is ontvangen 
van de Nationale Postcode Loterij (ruim € 2 miljoen) en de 
subsidies gelijk zijn gebleven.

• De stijging van de lasten wordt in 2014 volledig verklaard 
door het saldo op bestemmingsfondsen. Waar in 2013  
€ 10 miljoen aan deze fondsen werd toegevoegd, was dat  
in 2014 een bedrag van ruim € 4 miljoen. Het verschil, ruim  
€ 5 miljoen, verklaart de stijging van de lasten. 

Nationale hulpverlening
De lasten voor nationale hulpverlening bedragen in 2014 ruim 
€ 27 miljoen, € 4 miljoen lager dan in 2013. Het overgrote deel 
van de daling is een gevolg van reductie van structurele en 
eenmalige kosten in het kader van het KernGezond verander-
programma in 2013 en 2014. 

Voorlichting en bewustmaking en fondsenwerving
De lasten voor voorlichting en bewustmaking blijven vrijwel 
constant tussen 2013 en 2014. De lasten voor fondsenwerving 
liggen wat hoger dan begroot, vooral als gevolg van de kosten 
voor de noodhulpcampagne van giro 6868 en kosten die samen-
hangen met acties van derden.

Met 19% blijft het percentage kosten eigen fondsenwerving 
ongeveer gelijk aan 2013 en ruim onder het door het Centraal 
Bureau Fondsenwerving (CBF) vastgestelde maximum van 25%.
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Totale lasten Nationale Hulpverlening 2014

 Bijzondere vakanties: 19% 

 EHBO / Evenementenhulp: 16% 

 Mappa Mondo: 12% 

 Noodhulp: 11% 

 Restoring family links: 3%

 Vrijwilligersmanagement: 24%

 Zelfredzaamheid: 5% 

 Overig: 10% 

Totale lasten Internationale Hulpverlening 2014

  Noodhulp: 46% 

  Wederopbouw: 10% 

  Lange termijn programma’s  

(versterken weerbaarheid  

gemeenschappen): 23%

  Partners in de Partners for  

Resilience alliantie: 11% 

  Overig: 3% 

  Coördinatie en voorbereiding: 7% 

In de toelichting op de jaarrekening splitsen we de lasten voor 
internationale en nationale hulpverlening verder uit.

Financiële positie
Het Rode Kruis heeft het CBF-Keur en houdt zich met het finan-
cieel beheer aan de ‘Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen’ 
van de Vereniging voor Fondsenwervende instellingen (VFI). 

Vaste activa
In 2014 werd, evenals in 2013, meer gedesinvesteerd dan  
geïnvesteerd. Waar dit in 2013 werd veroorzaakt door de 
verkoop van zorghotel De Valkenberg, was de overdracht van 
zorghotel IJsselvliedt (per 1 januari 2014) hiervan in 2014 de 
oorzaak. In combinatie met de jaarlijkse afschrijvingslast bete-
kent dit een daling van de netto boekwaarde van ongeveer  
€ 1 miljoen (daling in 2013 ongeveer € 2 miljoen).

Beleggingen
Verantwoord beleggen
Het beleggingsbeleid van het Rode Kruis sluit aan bij de uitgangs-
punten 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 vijf 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

Het Rode Kruis heeft inmiddels alle aandelenbeleggingen bij 
de centrale organisatie en de lokale afdelingen afgestoten. 
De gerapporteerde belegging in aandelen komt voort uit 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 elk jaar positief en het 
gemiddelde rendement over vijf jaar bedraagt 5%. 
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De samenstelling van de lasten over 2014 (in miljoenen euro’s):

http://www.cbf.nl/keurmerken/cbf-keur/#starttab
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Reserves en fondsen
Het Rode Kruis besteedt gelden zoveel mogelijk aan de doel-
stelling. Wel zijn reserves nodig om de continuïteit van de 
hulpverlening en de bedrijfsvoering voor enige tijd te garan-
deren. Bovendien kan het Rode Kruis op die manier steeds snel 
inspelen op rampen en noodsituaties.

Reserves
Het Rode Kruis heeft een continuïteitsreserve om de kosten 
van de werkorganisatie te kunnen financieren. Dat kan nodig 
zijn, bijvoorbeeld wanneer bepaalde inkomsten onverwachts 
wegvallen of sterk teruglopen. 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 ander-
half maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie zijn. Het 
Rode Kruis hanteert zelf een lager maximum van eenmaal de 
jaarlijkse kosten. De reserve in 2014 bedraagt € 12,2 miljoen, 

ruim beneden het maximum van ongeveer € 38 miljoen. Het 
Rode Kruis streeft ernaar om de continuïteitsreserve op peil te 
houden en indien mogelijk zelfs iets toe te laten nemen. 

Het Rode Kruis gebruikt de solidariteitsreserve voor het finan-
cieren van lokale projecten, waarvoor onvoldoende finan-
ciële middelen bijeen kunnen worden gebracht. Daarnaast is 
de reserve beschikbaar voor afdelingen die over onvoldoende 
middelen beschikken. Andere – meer vermogende – afdelingen 
dragen vermogen af om deze reserve aan te vullen. In 2014 
wordt ruim € 1,7 miljoen aan de reserve onttrokken en bijna 
€ 2,4 miljoen toegevoegd, waardoor het saldo toeneemt van 
€ 1,7 miljoen naar € 2,3 miljoen. 

De bestemmingsreserve innovatie en verbetering hulpverlening 
is in 2012 gevormd uit het exploitatie-overschot van dat jaar en 
is in 2013 en 2014 aangevuld met middelen die apart gehouden 
worden voor projecten in de beroepsorganisatie. Een voorbeeld  

 Bestemmingsfondsen: 50,2  

(2013: 46,1)

 Herwaarderingsreserve: 4,9  

(2013: 4,9) 

 Bestemmingsreserve: 35,8  

(2013: 36,7)

 Continuïteitsreserve: 12,2  

(2013: 12,3)

2014 2013 2012 2011 2010

Beleggingen

Obligatierente 108 93 109 144 175

Dividend 47 47 63 72 60

Gerealiseerd koersresultaat 4 -5 13 -6 17

Ongerealiseerd koersresultaat 406 192 -107 -11 90

Bruto beleggingsresultaat 565 327 78 199 342

Kosten beleggingen -16 -12 -15 -2 -14

Netto beleggingsresultaat 549 315 63 177 328

Waarde beleggingen per einde boekjaar 5.262 4.899 4.739 5.613 6.829

Rendement beleggingen 10,43% 6,42% 1,33% 3,15% 4,80%

Gemiddeld rendement 2010-2014 5,23%

Gemiddeld rendement 2010-2014 bedrag 286

Netto inkomsten uit verhuur 162 157 154 162 158

Netto resultaat liquide middelen 390 547 456 548 550

Totaal resultaat uit beleggingen 1.101 1.019 673 887 1.036

Resultaat spaar- en beleggingsvormen
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hiervan is het KernGezond veranderprogramma in 2013 en 
2014, maar de reserve wordt ook gebruikt voor financiering van 
andere projecten, bijvoorbeeld op het gebied van EHBO, zelf-
redzaamheid en vrijwilligersmanagement. Ook in 2015 zal de 
reserve worden ingezet voor dergelijke projecten.

Bestemmingsreserves van de overige onderdelen (voorna-
melijk plaatselijke afdelingen en districten) zijn gevormd door 
de lokale besturen. Deze zijn vooral bedoeld voor het onder-
houd van bestaande activa of de aanschaf van nieuwe (vervan-
gende) activa. Het saldo van deze reserves is ongeveer constant 
gebleven op een kleine € 9 miljoen.

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 finan-
ciering activa, voor zover deze activa zijn gefinancierd met 
eigen middelen. Het saldo van deze reserve bedraagt in 2014 
bijna € 23 miljoen, ongeveer € 1 miljoen minder dan 2013.

Fondsen
Het Rode Kruis brengt de inkomsten van derden met een speci-
fiek doel – de geoormerkte middelen – onder in bestemmings-
fondsen. Fondsensaldi bestaan uit het verschil tussen ontvangen 
middelen en bestedingen en dienen dus ter financiering van acti-

viteiten in de toekomst. We streven ernaar deze middelen binnen 
drie jaar te besteden aan het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

In 2014 stijgt het saldo van deze fondsen met ruim € 4 miljoen 
naar ruim € 50 miljoen. € 38 miljoen hiervan (bijna 80%) heeft 
betrekking op internationale hulp. € 20 miljoen hiervan betreft 
3FM Serious Request.

Het saldo van het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds daalt licht, 
net als het saldo van het Mappa Mondo fonds. Het totaalsaldo 
van de fondsen voor nationale hulpverlening stijgt licht met 
€ 0,5 miljoen, voornamelijk als gevolg van ontvangen ‘geoor-
merkte’ nalatenschappen.

Risico-management
In 2013 heeft een risico-analyse plaatsgevonden en is een audit 
commissie opgericht, onder voorzitterschap van de penning-
meester van het verenigingsbestuur, Vincent van Stijn. De risico-
analyse betreft de volgende risico’s:

Samenstelling vermogen
• Fraude internationaal
• Fraude nationaal
• Transparantie
• Kwaliteit medewerkers
• Opbouw en kwaliteit vrijwilligersbestand
• De implementatie van de toekomstvisie (het KernGezond 

veranderprogramma)
• De balans tussen kosten en inkomsten van de organisatie

In 2014 wordt het KernGezond veranderprogramma succesvol 
afgerond, waarmee een belangrijke positieve bijdrage aan het 
risico-management wordt gegeven. De audit commissie komt in 
2014 zeven keer bijeen, waarvan twee keer in aanwezigheid van 
de externe accountant.

Controle en evaluatie
De externe accountant PricewaterhouseCoopers Accountants 
N.V. toetst in 2014 de opzet, bestaan en de werking van de 
administratieve organisatie en interne controle. In dit kader 
past het Rode Kruis in 2014 de verantwoording van projecten 
voor internationale hulpverlening aan en brengt deze volledig 
in lijn met de aangegane verplichtingen door en met donoren. 
Meer informatie hierover is te vinden in de toelichting op de 
jaarrekening.

Lasten
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Najaar 2013 is het Nederlandse Rode Kruis gestart met het regi-
streren van klachten in een special registratiesysteem. Voor het 
eerst hebben we daardoor over 2014 goed in beeld hoeveel 
klachten er zijn, waarover ze gaan en hoe deze klachten zijn afge-
handeld. Naast klachten worden ook suggesties bijgehouden. 

In 2014 kwamen er totaal 272 klachten binnen die als zodanig 
zijn geregistreerd. De meeste klachten kwamen als reactie op 
grote campagnes en mailings. Zo beklaagden 85 mensen zich over 
de campagne van Marketing & Fondsenwerving en reageren 48 
mensen negatief op de donateursmailing. Totaal gingen er 1,4 mil-
joen mailings de deur uit. 63 mensen deden op positieve wijze een 
suggestie. Veruit de meeste indieners van klachten zijn geen vrij-
williger voor het Rode Kruis. 

Naast het instellen van en klachtenregistratiesysteem scherpen we 
in 2014 ook onze procedures aan voor het afhandelen van klachten. 
Dit betekent dat alle klachten die binnenkomen ook echt worden 
geregistreerd, dat er een duidelijke eerste en tweede behandelaar 
wordt aangewezen en dat er een klachtencoördinator is die toeziet 
op een snelle en bevredigende afhandeling van de klachten. 

Ernstige klachten (bijvoorbeeld vanwege een hoog afbreukrisico, 
gevallen van fraude, letsel of (potentiële) imagoschade) komen 
altijd bij de klachtencoördinator terecht. Deze stelt een onderzoek 
in naar de omstandigheden en handelt de klacht vervolgens con-
form een vast stappenplan af. Dat dit goed blijkt te werken toont 
het zeer lage aantal van vier klachten aan dat in 2014 aan het 
geschillencollege wordt voorgelegd. De overige klachten kunnen in 
onderling overleg worden opgelost.   

Geschillencollege
De Ledenraad neemt in juni 2014 een nieuw reglement van het 
Geschillencollege aan. Dit vervangt het oude reglement uit 2001. 
Het Geschillencollege is belast met de afhandeling van de volgende 
procedures:
• Mediation (nieuw);
• Klachtenafhandeling;
• Beroepen tegen besluiten waartegen op grond van de statuten 

en reglementen beroep mogelijk is;

• Toetsing van een besluit tot schorsing van een lid;
• Toetsing van een voorgelegd geschil door de Cliëntenraad  

betreffende de Mappa Mondo-huizen;
• Meldingen bij het klokkenluidersmeldpunt (nieuw).

Het nieuwe geschillenreglement bevat ten aanzien van de behan-
deling van klachten en beroepen een eenvoudigere procedure. 
Nieuw zijn de mediationtaak en het klokkenluidersmeldpunt 
binnen het Geschillencollege.

Met het nieuwe reglement voldoet het Rode Kruis nadrukkelijker 
aan de eisen van het CBF en aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorg-
sector. Dit laatste is vooral relevant voor (wettelijk vertegenwoordi-
gers van) cliënten van Mappa Mondo-huizen. 

In 2014 zijn door het Geschillencollege twee bindende adviezen 
gegeven in beroepsprocedures tegen de beëindiging van vrijwil-
ligersovereenkomsten door afdelingsbesturen. Het derde bindend 
advies heeft betrekking op een (gegrond verklaarde) klacht over 
Mappa Mondo. Tenslotte is er met betrekking tot een beroep op 
de hoorzitting een regeling overeengekomen tussen een vrijwil-
liger en het betreffende afdelingsbestuur. 

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is een onafhankelijke, niet in de organi-
satie werkzame persoon , die meldingen ontvangt met betrekking 
tot discriminatie, agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie en 
seksueel misbruik. De vertrouwenspersoon ondersteunt en advi-
seert de melder en geleidt de melder – indien nodig - door naar de 
specifiek hiervoor ingestelde klachtencommissie van het Geschil-
lencollege. De vertrouwenspersoon behandelt zowel meldingen 
van beroepskrachten als vrijwilligers. In 2014 behandelt de ver-
trouwenspersoon drie meldingen.

De vertrouwenspersoon bewaakt het traject, conform de daar-
voor beschikbare protocollen en de afgesproken gedragscode. Ten 
aanzien van deze klachten bestaat een meldingsplicht. Deze mel-
dingsplicht gaat in op het moment dat de ernst van de situatie een 
onmiddellijke voorziening noodzakelijk maakt. De vertrouwensper-
soon meldt de klacht dan direct bij de directie van het Rode Kruis.

Klachten beter in beeld
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In 2013 is het salaris van de directeur van het Nederlandse Rode 
Kruis vastgesteld op € 135.000 euro inclusief vakantiegeld. De 
afgelopen jaren is dit salaris gelijk gebleven. De sociale lasten en 
pensioenpremie bedroegen € 28.000 euro en de overige vergoe-
dingen en kosten € 11.000 euro. Ook Gijs de Vries, per 1 januari 
2014 aangesteld als nieuwe directeur, krijgt het bovengenoemde 
salaris. Hieronder lichten we toe waarom wij dit salaris passend en 
gerechtvaardigd vinden.

Waarop is dit salaris gebaseerd?  
Het Nederlandse Rode Kruis telt ruim 30.000 vrijwilligers en enkele 
honderden beroepskrachten, is daarmee een grote organisatie en 
kent een éénhoofdige directie. De directeur stuurt zes leden van 
het managementteam aan die verantwoordelijk zijn voor:
• Vrijwilligersmanagement en Nationale Hulp
• Internationale hulp
• Communicatie

• Marktontwikkeling en fondsenwerving
• Financiën en overige bedrijfsvoering (inclusief ICT)
• Personeel en organisatie

Het Nederlandse Rode Kruis is ook onderdeel van het Internati-
onale Rode Kruis. De directeur van het Nederlandse Rode Kruis 
vervult daarom ook binnen de Rode Kruisbeweging een belangrijke 
rol. Ook moet hij regelmatig afreizen naar risicogebieden en is hij 
verantwoordelijk voor medewerkers in dergelijke gebieden. Het 
salaris van de directeur is afgestemd op de verantwoordelijkheden 
die dit met zich meebrengt. 

Het genoemde salaris voldoet ruimschoots aan alle normen die er 
vanuit de overheid en de branche gesteld worden, zoals de VFI-
norm en de DG-norm. Meer informatie over beloningen en/of ver-
goedingen van bestuur en werknemers leest u op de website.

Onderbouwing salaris directeur

 
2014

2014 in fte 
gemiddeld 2013

2013 in fte 
gemiddeld  

Beroepskrachten in Nederland 385 316 404 340

Beroepskrachten in het buitenland 43 37 30 30

totaal 428 353 434 370

Verhouding man/vrouw 30/70 26/74

Ziekteverzuim  4,3% 4,5 %

Aantal stagiaires 55 30 164 75
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In 2014 waren gedelegeerden van het Nederlandse Rode Kruis aanwezig bij onze buitenlandse projecten in:
Afghanistan, Benin, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Filippijnen, Guatemala, Haïti, Honduras, Indonesië, 
Irak, Ivoorkust, Kenia, Libanon, Mali, Mongolië, Nicaragua, Oeganda, Pakistan, Bezette Palestijnse Gebieden,  
Sierra Leone, Sudan, Togo, Tsjaad, Zambia.

Het totaal aantal gedelegeerden in 2014: gemiddeld 37 fte.

 Vrouw

http://www.rodekruis.nl/dit-zijn-we/organisatie/statement-salaris-directeur
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Begroting 2015
Het Nederlandse Rode Kruis vertaalt de werk- en activiteiten-
plannen van de lokale afdelingen en de landelijke organisatie in 
een begroting. De ledenraad stelt deze in december 2014 vast. 
Voor 2015 wijken de begrote baten en lasten in beperkte mate 
af van de begroting  voor 2014. 

De begrote inkomsten voor 2015 bedragen € 82 miljoen en de 
bestedingen bedragen € 91 miljoen. Het saldo bedraagt ruim  
€ 9 miljoen negatief. Dit bedrag is een jaarlijks terugkerend 
tekort en wordt verklaard doordat enerzijds de inkomsten voor 
internationale hulpverlening altijd behoudend worden begroot 
en anderzijds, zoals elk jaar, een deel van de uitgaven in 2015 
gefinancierd wordt uit inkomsten uit 2014 of daarvoor. 

De baten uit eigen fondsenwerving dalen licht van € 35,7 
miljoen in de begroting 2014 naar € 35 miljoen, als gevolg van 
lagere verwachte inkomsten voor internationale hulp.

Van de baten uit acties van derden is de begrote opbrengst van 
3FM Serious Request gehandhaafd op € 10 miljoen. De bijdrage 
van de Nationale Postcode Loterij is begroot op € 5,4 miljoen en 
de bijdrage uit de Vriendenloterij op € 0,3 miljoen. Voor SHO-
acties worden standaard geen inkomsten begroot. Totaal dus 
€ 15,7 miljoen.

De lasten voor internationale hulpverlening zijn gedeeltelijk 
gebaseerd op reeds gerealiseerde inkomsten, in 2014 of zelfs 
daarvoor. Hierdoor kunnen de lasten substantieel fluctueren en 
zijn ze doorgaans, en ook in 2015, hoger dan de baten. 

Als gevolg van de afronding van het KernGezond veranderpro-
gramma in 2014 vallen de eenmalige kosten in de begroting 
vrijwel gehele weg en dalen de lasten voor nationale hulpverle-
ning. Daarnaast wordt de tegemoetkoming in de kosten (vooral 
facturatie van diensten) hoger dan begroot. Per saldo dalen 
de begrote lasten voor nationale hulpverlening met bijna € 1,3 
miljoen.

Bij de verwerking van het saldo worden de geoormerkte 
inkomsten en uitgaven separaat verwerkt via de bestemmings-
fondsen. Geoormerkte baten worden bij ontvangst immers 
toegevoegd aan deze bestemmingsfondsen, terwijl daarna de 
bestedingen aan deze bestemmingsfondsen worden onttrokken. 
Het negatieve fondsenresultaat van bijna € 8 miljoen betekent 
dat de begrote uitgaven de inkomsten met dit bedrag over-
treffen. Dit is opnieuw een gevolg van de voorzichtige begroting 
van de geoormerkte inkomsten op het gebied van internatio-
nale hulpverlening.

Vanuit de bestemmingsreserves wordt een netto-onttrekking 
begroot van bijna € 2 miljoen. Het grootste deel van dit bedrag 
betreft onttrekkingen uit de reserve innovatie en verbetering 
hulpverlening ten behoeve van de ingrijpende vernieuwing en 
verandering van de organisatie van de nationale noodhulp.

De mutatie van de continuïteitsreserve is nul. Dit betekent dat 
de exploitatiebegroting precies in evenwicht is. 
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Begroting 2015 (in miljoenen euro’s)

Begroting 2015 Realisatie 2014 Afwijking

Baten uit eigen fondsenwerving

Collecten             1,9 1,7 0,2

Contributies           14,9 15,5 -0,6

Giften en schenkingen:

- Nationale doeleinden 7,1 6,7 0,4

- Internationale doeleinden             1,5 4,7 -3,2

Nalatenschappen             9,7 11,9 -2,2

          35,1 40,5 -5,4

Baten uit acties derden             15,7 22,4 -6,7

Beschikbaar uit fondsenwerving 50,8           62,9 -12,1

Subsidies van overheden           30,3 32,0 -1,7

Baten uit beleggingen             0,5 1,1 -0,6

Overige baten             0,1 0,7 -0,6

Som van de baten           81,7 96,7 -15,0

Besteed aan doelstellingen

Voorlichting en bewustmaking 5,2 4,8 0,4

Internationale hulpverlening           48,9 49,2 -0,3

Nationale hulpverlening           25,8 27,1 -1,3

Totaal besteed aan doelstelling 79,9       81,1 -1,2

Werving baten             7,5 8,5 -1,0

Beheer en administratie             3,9 4,1 0,2

Som van de lasten 91,3           93,7 -2,4

Saldo -9,6 3,0 -12,6

Verwerking saldo:

Bestemmingsreserves -1,9 -1,2 -0,7

Continuïteitsreserve 0,0 0,1 -0,1

Bestemmingsfondsen -7,7 4,1 -11,8

-9,6 3,0 -12,6



Jaarrekening
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Balans per 31 december 2014  (in duizenden euro’s)

ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12-2014 31-12-2013

Materiële vaste activa (1)

- panden   22.741   23.343 

- vervoermiddelen   2.124   2.088 

- ICT-kosten   1.743   2.213 

- overige activa   2.251   2.239 

  28.859   29.883 

Voorraden (2) 442   402

Vorderingen en overlopende activa (3)   38.142   44.612

Effecten (4)   5.262   4.899

Liquide middelen (5)   66.987   66.641

  110.833   116.554 

totaal   139.692   146.437
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Balans per 31 december 2014, vervolg  (in duizenden euro’s)

PASSIVA (na resultaatbestemming) 31-12-2014 31-12-2013

Reserves en fondsen

Reserves

- continuïteitsreserve (6)  12.164  12.333 

- bestemmingsreserve (7)  35.790  36.738 

- herwaarderingsreserve (8)  4.873  4.873 

 52.827  53.944 

Fondsen

- bestemmingsfondsen (9)  50.223  46.147 

totaal reserves en fondsen  103.050  100.091 

Voorzieningen (10)  4.274  7.408 

Schulden op lange termijn (11)  5.121  8.745 

Schulden op korte termijn (12)  27.247  30.193 

totaal  139.692  146.437 
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Staat van baten en lasten over 2014  (in duizenden euro’s)

BAteN Werkelijk
2014

Begroting
2014

Werkelijk
2013

Baten uit eigen fondsenwerving

Collecten   1.728   1.895   1.908 

Contributies   15.441   15.020   15.461 

Giften en schenkingen:

- Nationale doeleinden (13)   6.727   6.768   6.336 

- Internationale doeleinden (14)   4.696   2.284   1.256 

Nalatenschappen   11.939   9.701   12.491 

  40.531   35.668   37.452 

Baten uit acties van derden (15)   22.364   15.800   26.244 

Beschikbaar uit fondsenwerving   62.895   51.468   63.696 

Subsidies van overheden (16)   31.981   27.112   32.402 

Baten uit beleggingen (17)   1.101   321   1.019 

Overige baten (18)   680   110    -7 

Som van de baten   96.657   79.011   97.110 
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Staat van baten en lasten over 2014, vervolg  (in duizenden euro’s)

LASteN Werkelijk
2014

Begroting
2014

Werkelijk
2013

Besteed aan doelstellingen (19):

Voorlichting en bewustmaking   4.791   5.005   4.837 

Internationale hulpverlening   49.209   42.024   43.819 

Nationale hulpverlening   27.084   28.496   30.953 

Totaal besteed aan doelstelling   81.084   75.525   79.609 

Werving baten (19):

Kosten eigen fondsenwervende acties   7.805   7.252   7.052 

Kosten acties van derden   704   260   511 

Totaal kosten werving baten   8.509   7.512   7.563 

Beheer en administratie (19):

Kosten beheer en administratie   4.105   4.376   3.765 

Totaal beheer en administratie   4.105   4.376   3.765 

Som van de lasten   93.698   87.413   90.937 

Saldo   2.959   -8.402   6.173 

totaal   96.657   79.011   97.110 
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Staat van baten en lasten over 2014, vervolg  (in duizenden euro’s)

LASteN Werkelijk
2014

Begroting
2014

Werkelijk
2013

Verwerking saldo

- Mutatie bestemmingsfondsen   4.076   -4.444   11.656 

- Mutatie bestemmingsreserves   -1.189   -3.279   -6.328 

- Mutatie continuïteitsreserve   72   -679   845 

  2.959   -8.402   6.173 

- Het percentage eigen fondsenwerving is (maximum norm 25%): 19,3% 20,3% 18,8%

(Kosten eigen fondsenwerving als percentage van Baten uit eigen fondsenwerving)

- Het bestedingspercentage is: 83,9% 95,6% 82,0%

(Totaal besteed aan doelstelling als percentage van Som van de baten)

- Het bestedingspercentage lasten is: 86,5% 86,4% 87,5%

(Totaal besteed aan doelstelling als percentage van Som van de lasten)
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2014 2013

Saldo van baten en lasten 2.959  6.173  

Aanpassing voor:

- afschrijvingen (zie Materiële vaste activa (1))   2.941   -892 

- mutaties voorzieningen (zie Voorzieningen (10))   -3.134   3.083 

  -193   2.191 

Veranderingen in het werkkapitaal:

- mutaties voorraden (zie Voorraden (2))   -40   38 

- mutaties vorderingen (zie Vorderingen (3))   6.470 -12.815 

- mutaties kortlopende schulden (zie Kortlopende schulden (12))   -2.946 14.375  

  3.484 1.598

Netto kasstroom uit operationele activiteiten   6.250 9.962 

Netto-investering in materiële vaste activa (zie Materiële vaste activa (1))   -1.917   3.046 

Aan- en verkopen beleggingen (zie Effecten (4))   -363   -160 

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten   -2.280   2.886 

Mutatie langlopende schulden (zie Langlopende schulden (11))   -3.624 2.855 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   -3.624 2.855 

Mutatie liquide middelen   346   15.703 

Liquide middelen (zie Liquide middelen (5))

- stand per 1 januari   66.641   50.938 

- stand per 31 december   66.987   66.641 

Mutatie liquide middelen   346   15.703 

Kasstroomoverzicht  (in duizenden euro’s)
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Toelichting

Algemeen
De jaarrekening 2014 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 jaarreke-
ning is het verschaffen van inzicht in de inkomsten en bestedingen, 
en in de financiële positie van het Nederlandse Rode Kruis en de 
rechtspersonen 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 enti-
teiten waarover zij een overheersende zeggenschap kunnen uitoe-
fenen.

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 (Windekind)  

te Oostburg
• Stichting Rode Kruis Bungalow te Someren

Samen met de districten en afdelingen van het Nederlandse  
Rode Kruis worden bovengenoemde stichtingen aangeduid 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 nomi-
nale waarde. De balansposten in vreemde valuta worden omge-
rekend 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.

Stelselwijziging
Met ingang van het boekjaar 2014 zijn grondslagen voor rappor-
tage van projecten voor internationale hulpverlening aangepast om 
zodoende het inzicht te vergroten. De belangrijkste aanpassingen 
betreffen:
• Volledige verwerking van onvoorwaardelijke bepalingen in over-

eenkomsten met donoren en partners (was: gedeeltelijk);
• Volledige verwerking van baten/lasten behorend bij onvoorwaar-

delijke toezeggingen (was: gedeeltelijk);
• Verwerking van financiële overboekingen (transfers) op onvoor-

waardelijke toezeggingen als voorschot totdat terugrapportage is 
ontvangen (was: boeken als kosten).

Om vergelijking met de cijfers over 2014 mogelijk te maken zijn ook 
de cijfers voor 2013 aangepast.

2013  
was

Stelsel-
wijziging

2013  
nieuw

Balans - debet:

Vorderingen en overlopende activa  32.186  12.425  44.611 

Balans - credit:

Bestemmingsfondsen  49.759  -3.612  46.147 

Schulden op lange termijn  3.113  5.631  8.744 

Schulden op korte termijn  19.787  10.406  30.193 

  12.425

Staat van baten en lasten - Baten:

Subsidies van overheden  29.648  2.754  32.402 

Staat van baten en lasten - Lasten:

Internationale hulpverlening  37.453  6.366  43.819 

Resultaat   -3.612  

Resultaatverdeling:

Mutatie bestemmingsfondsen  15.268  -3.612  11.656 
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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 doel-
stelling worden afgeschreven volgens de lineaire methode op 
basis van de verwachte economische levensduur. Daarnaast bezit 
het Rode Kruis panden die doorgaans zijn verkregen via nala-
tenschappen. Op deze panden rust een (tijdelijke) beperking tot 
verkoop voor de tijd dat de panden worden aangehouden. Voor de 
boekwaarde van deze beleggingspanden is tevens een herwaarde-
ringsreserve gevormd. 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.
Ontvangen giften in verband met de aanschaf van vaste activa 
worden in mindering gebracht op de aanschafwaarde.
Gezien het huidige economische klimaat is het van belang na te gaan 
of de boekwaarde van de activa niet hoger is dan de marktwaarde. 
Jaarlijks wordt per balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn 
dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onder-
hevig 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 verkrij-
gingsprijzen onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first 
out) of lagere opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is de geschatte 
verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij 
de bepaling van de waarde wordt rekening gehouden met een voor-
ziening voor incourante artikelen.

Vorderingen
Debiteuren en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde, verminderd met bijzondere waarderingsverliezen. 

Bij de bepaling van de waarde wordt rekening gehouden met een 
voorziening voor oninbaarheid.

Geldzendingen
Voor projecten in het kader van internationale hulpverlening worden 
op basis van een cashplanning bedragen afgeroepen door de project-
verantwoordelijken. Deze geldzendingen worden onder de vorde-
ringen verantwoord totdat terugrapportage over de bestedingen is 
ontvangen.

Kapitalen in blote eigendom
De uit nalatenschappen verworven kapitalen waarop derden een 
vruchtgebruik hebben, worden 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-gereali-
seerde 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 verant-
woord. De effecten zijn volledig eigendom van het Rode Kruis en 
staan ter vrije beschikking.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare 
deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden 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 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 
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de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balans-
datum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen 
de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodza-
kelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfs-
gebouwen 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 de nomi-
nale waarde gewaardeerd.

Projectverplichtingen
Contractueel vastgelegde bijdragen aan zusterorganisaties worden 
verantwoord als projectverplichtingen, gesplitst in langlopende en 
kortlopende verplichtingen. Dit betreft vastgestelde verplichtingen, 
die derhalve als lasten verantwoord zijn, maar die nog niet uitge-
voerd zijn of waarover nog geen rapportage is ontvangen.

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 waardeer-
bare diensten van bedrijven betreft. De niet financiële bijdrage die 
door vrijwilligers wordt geleverd, wordt conform de richtlijn 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 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 project-
kosten worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht 
in het jaar dat de gesubsidieerde bestedingen hebben plaatsge-
vonden, danwel contractueel zijn vastgelegd. De overige subsidies 
worden verwerkt als bate in het jaar waarvoor de subsidiegever deze 
bestemd heeft.
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, reke-
ning 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.

Lasten
Internationale projecten worden doorgaans samen met zusterorgani-
saties uit de Rode Kruis-beweging uitgevoerd. Toegezegde bijdragen 
in het kader van internationale hulpverleningsprojecten komen ten 
laste van het jaar waarin de bijdrage onvoorwaardelijk contractueel 
is vastgelegd. De eigen bijdragen van partners, afnemers of factu-
ratie voor de betreffende activiteit worden in mindering gebracht op 
de kosten van de betreffende activiteit.
De overige lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij 
betrekking hebben.

Operationele leasing
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen 
verbonden aan de eigendom niet bij de organisatie ligt, worden 
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verantwoord als operationale leasing. Verplichtingen uit hoofde van 
operationele leasing 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 arbeids-
voorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze 
verschuldigd zijn aan werknemers.
De pensioenregeling is volledig extern ondergebracht. Onder de 
personele lasten opgenomen pensioenverplichtingen zijn beperkt tot 
de jaarlijkse overeengekomen premie.

Kostentoerekening vindt als volgt plaats:
-  Directe kosten worden aan de activiteiten in het kader van de doel-

stelling, werving baten en beheer en administratie toegerekend;
-  Niet direct toerekenbare kosten (kosten van ICT, personeelszaken 

en organisatieontwikkeling, inkoop en facilitaire zaken, projecten-
bureau 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 finan-
ciën verantwoord.
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Toelichting op de balans per 31 december 2014  (in duizenden euro’s)

Materiële vaste activa (1) Panden Vervoer-
middelen

ICt-
middelen

Overige
activa

totaal
2014 totaal 2013

Aanschafwaarde per 1 januari  43.294  6.441  5.481  8.703  63.919  66.913 

Bij: investeringen  586  602  269  486  1.943  2.000 

Af: desinvesteringen  -1.064  -383  -    -777  -2.224  -4.994 

Aanschafwaarde per 31 december  42.816  6.660  5.750  8.412  63.638  63.919 

Afschrijvingen t/m vorig boekjaar  19.951  4.353  3.268  6.464  34.036  34.928 

Afschrijvingen ten laste van boekjaar  1.193  492  739  517  2.941  3.347 

Af: desinvesteringen  -1.069  -309  -    -820  -2.198  -4.239 

Afschrijvingen t/m boekjaar  20.075  4.536  4.007  6.161  34.779  34.036 

Boekwaarde per 31 december  22.741  2.124  1.743  2.251  28.859  29.883 

Specificatie:

Bedrijfsmiddelen  1.412  -    1.731  65  3.208  3.945 

Direct in gebruik voor doelstelling  16.456  2.124  12  2.186  20.778  21.065 

Beleggingspanden  4.873  -    -    -    4.873  4.873 

Boekwaarde per 31 december  22.741  2.124  1.743  2.251  28.859  29.883 

Boekwaarde per 31 december 2013  23.343  2.088  2.213  2.239  29.883 

Afschrijvingsgrondslagen (in percentage van de verkrijgingsprijs):

Panden 2-4%

Verbouwingen 10,0%

Vervoermiddelen 10-20%

ICT-kosten (hard- 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. De totale verzekerde waarde van de 
materiële vaste activa bedraagt € 95,0 miljoen.
De desinvesteringen betreffen in 2013 voornamelijk de overdracht van vakantiehotel de Valkenberg en in 2014 voornamelijk de overdracht van vakantiehotel 
IJsselvliedt.
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Toelichting op de balans per 31 december 2014, vervolg  (in duizenden euro’s)

Voorraden (2) 31-12-2014 31-12-2013

Bedrijfsmiddelen   50   50 
Direct beschikbaar voor doelstelling   392   352 

totaal   442   402 

Vorderingen en overlopende activa (3) 31-12-2014 31-12-2013

Vorderingen in verband met internationale hulpverlening   4.686   8.907 
Geldzendingen internationale hulpverlening   9.480   9.672 
SHO i.v.m. Haïti   -     2.015 
Nationale Postcode Loterij   5.400   5.400 
Nog te ontvangen 3FM Serious Request   5.715   5.238 
Debiteuren   1.140   823 
Te vorderen nalatenschappen   9.173   9.261 
Belastingen en sociale lasten   138   165 
Verstrekte leningen   850   300 
Overige vorderingen en overlopende activa   1.560   2.831 

totaal   38.142   44.612 

Met uitzondering van een deel van de vorderingen uit hoofde van nalatenschappen en verstrekte leningen hebben alle vorderingen een resterende looptijd 
van korter dan 1 jaar. De balanspost Geldzendingen internationale hulpverlening per 31-12-2014 bevat uitsluitend geldzendingen uit 2014. De balanspost per 
31-12-2013 is in het boekjaar 2014 verantwoord door middel van rapportages over bestedingen. Per de datum van het opmaken van de jaarrekening is van de 
vordering per 31-12-2014 een bedrag van € 800 duizend verantwoord door middel van rapportages over de bestedingen. 

Effecten (4) Aandelen Obligaties totaal 2014 totaal 2013

Boekwaarde per 1 januari   981   3.918   4.899   4.739 
Aankopen   -     596   596   673 
Verkopen   -114   -530   -644   -701 

  867   3.984   4.851   4.711 
Koersresultaten   60   351   411   188 

Boekwaarde per 31 december   927   4.335   5.262   4.899 
Boekwaarde per 31 december 2013   979   3.920   4.899 

Het Nederlandse Rode Kruis onderschrijft en handelt in lijn met de Uitgangspunten ‘Reserves en Beleggingsbeleid’, zoals opgenomen in het CBF-reglement en 
de richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI).



Jaarverslag 2014 | Rode Kruis Jaarrekening  -  68

Toelichting op de balans per 31 december 2014, vervolg  (in duizenden euro’s)

Liquide middelen (5) 31-12-2014 31-12-2013

Deposito’s   173   213 

Spaarrekeningen   56.250   43.586 

Rekeningen-courant   10.354   22.655 

Kassen   210   187 

totaal   66.987   66.641 

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 verenigings-
bestuur 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) 2014 2013

Stand per 1 januari   12.333   11.218 

Mutatie Solidariteitsreserve   -1.032   -1.408 

Mutatie reserve financiering activa   791   1.678  

Verwerking saldo boekjaar   72   845 

Stand per 31 december   12.164   12.333 

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 Goede Doelen 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 2014 volgt hieruit per 31 december 2014 een continuïteitsreserve van maximaal € 38,1 miljoen. Het gerealiseerde saldo van € 12,2 miljoen ligt  
substantieel lager dan deze € 38,1 miljoen en voldoet daarmee ruimschoots aan zowel de CBF-richtlijn als de eigen richtlijn. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2014, vervolg  (in duizenden euro’s)

Bestemmingsreserves (7) Solidariteits-
reserve

Innovatie en
verbetering
hulp-
verlening

Overig
verenigings-
kantoor

Overige
onderdelen
NRK-groep

Reserve
financiering
activa

totaal 2014 totaal 2013

Stand per 1 januari   1.692   2.451   119   8.765   23.711   36.738   43.336  

Overboeking continuïteitsreserve   1.032   -     -     -     -791   241   -270  

Toevoeging   1.335   509   315   1.846   -     4.005 1.977 

Onttrekking   -1.747   -1.451   -22   -1.974   -     -5.194   -8.305 

Stand per 31 december   2.312   1.509   412   8.637   22.920   35.790   36.738 

 De Solidariteitsreserve is gevormd door middel van jaarlijkse afdrachten (2014: € 1,0 miljoen) 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 de ondersteuning van 
lokale activiteiten van de Overige onderdelen NRK-groep of voor internationale noodhulp. Aan de Solidariteitsreserve is in 2014 € 730 duizend onttrokken ter 
ondersteuning van lokale activiteiten. Voor financiering van de overdracht van de vakantiehotels en voor het KernGezond veranderprogramma is totaal € 954 
duizend onttrokken (cumulatief tot en met 2014 = € 5,1 miljoen). Dit bedrag zal in de komende jaren worden teruggestort vanuit de exploitatie. In 2014 is hier-
voor reeds € 1,3 miljoen teruggestort.

De bestemmingsreserve Innovatie en verbetering hulpverlening dient onder andere ter financiering van activiteiten die in het kader van het KernGezond veran-
derprogrmama worden uitgevoerd. De toevoeging van € 509 duizend heeft betrekking op geplande projecten 2015.

In 2014 is een bedrag van € 250 duizend toegevoegd aan de Overige bestemmingsreserves verenigingskantoor voor de viering van het 150-jarig jubileum van 
het Rode Kruis in 2017. De overige € 162 duizend is bestemd voor kosten die verband houden met huisvesting van de beroepsorganisatie.

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 een bestemmingsreserve 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 de waarde van de materiële vaste activa (excl. beleggingspanden) 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. 
Evenals bij de reserve financiering activa komt deze reserve pas beschikbaar voor de doelstelling bij de verkoop van de panden.
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Toelichting op de balans per 31 december 2014, vervolg  (in duizenden euro’s)

Bestemmingsfondsen (9)
Mappa
Mondo

Prinses 
Margriet Fonds

Overige  
nationale  

hulpverlening

Internationale
hulpverlening

totaal
2014

totaal
2013

Stand per 1 januari   499   1.522   10.166   33.960   46.147   34.491 

Totaal toevoegingen   384   796   5.243   51.319   57.742   54.600 

Totaal bestedingen   -583   -890   -4.774   -47.419   -53.666   -42.944 

Stand per 31 december   300   1.428   10.635   37.860   50.223   46.147 

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 beleid van het Nederlandse Rode Kruis is erop gericht om bestemmingsfondsen binnen drie jaar te besteden aan het doel waarvoor de gelden zijn  
ontvangen.

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. 

Het Prinses Margriet Fonds 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 2014 bestaan uit donaties van particulieren en bedrijven. De uitgaven in 
2014 hebben betrekking op activiteiten in het kader van de doelstelling van het fonds. 

De bestemmingsfondsen Overige nationale hulpverlening is 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 € 5,8 miljoen door de Overige onderdelen NRK-groep beheerd en dient 
ter financiering van lokale hulpactiviteiten. Tevens is hieronder een bedrag van € 52 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 € 1,1 miljoen per 31-12-2014 heeft de donor aangegeven dat deze in stand dienen te worden gehouden. 
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Samenstelling bestemmingsfonds internationale hulpverlening 31-12-2014 31-12-2013

Internationale hulpverlening:

Regiofondsen   3.453   1.445 
SHO - Haïti   -     1.801 
SHO - Filipijnen   1.624   3.200 
SHO - Ebola   1.155   -   
3FM Serious Request:

- Actie 2010 - HIV/Aids  -    104 
- Actie 2012 - Babysterfte  3.560  5.129 
- Actie 2013 - Diarree  4.926  11.852 
- Actie 2014 - Seksueel geweld  11.601  -   

  20.087   17.085

Overige fondsen   11.541   10.429 

totaal   37.860   33.960 

De overige fondsen voor internationale hulpverlening 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 € 2,2 miljoen ondergebracht bij de Overige onderdelen 
NRK-groep.  

Toelichting op de balans per 31 december 2014, vervolg  (in duizenden euro’s)

Voorzieningen (10) KernGezond Overdracht 
vakantiehotels Personeel totaal 2014 totaal 2013

Stand per 1 januari   2.571   2.282   2.555  7.408  4.325 

Toevoeging   736   368   540  1.644  5.016 

Onttrekking   -3.307   -668   -803 -4.778 -1.933 

Stand per 31 december  -  1.982  2.292  4.274  7.408

Voor de overdracht van de vakantiehotels is een voorziening gevormd en bedraagt per eind 2014 € 2,0 miljoen, voornamelijk ter dekking van de kosten van de 
bezettingsgaranties over de periode 2015 tot en met 2017. De voorziening KernGezond had betrekking op kosten voortvloeiend uit de eind 2013 aangekon-
digde reorganisatie. De resterende verplichtingen zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.
 
De personeelsvoorziening is bestemd voor VUT, pre-pensioen en levensloop (€ 873 duizend) en jubilea (€ 355 duizend). Tevens is een voorziening gevormd 
voor verbetering van de pensioenregeling (€ 1,1 miljoen).
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Toelichting op de balans per 31 december 2014, vervolg  (in duizenden euro’s)

Schulden op lange termijn (11) 31-12-2014 31-12-2013

Kredietinstellingen   1.338   1.523 

Projectverplichtingen   3.783   7.222 

totaal   5.121   8.745 

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. Als zekerheden voor een 
aantal langlopende schulden zijn onroerende goederen hypothecair bezwaard. 

De projectverplichtingen betreffen toezeggingen aan zusterorganisaties tot het financieren van internationale hulpverleningsprojecten met een resterende 
looptijd van langer dan 1 jaar.

Schulden op korte termijn (12) 31-12-2014 31-12-2013

Projectverplichtingen 14.787   16.587 

Crediteuren   2.493   3.029 

Belastingen en sociale lasten   1.120   1.074 

Overige vooruitontvangen baten   2.474   5.706 

Afronding Veranderprogramma KernGezond   1.265   -   

Overige schulden   5.108   3.797 

totaal   27.247   30.193 

De projectverplichtingen betreffen toezeggingen aan zusterorganisaties tot het financieren van internationale hulpverleningsprojecten met een resterende 
looptijd korter dan 1 jaar.

Van de totale projectverplichtingen per 31-12-2014 heeft € 3,1 miljoen betrekking op internationale hulpverleningsprojecten, die medegefinancierd worden 
met MFSII-gelden.
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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 2015 € 1,8 miljoen (2014: € 1,5 miljoen).

Bij de overdracht van de vakantiehotels Valkenberg en Paardestal aan de Stichting Valkenberg (onderdeel van De Gouden Leeuw Groep) is overeengekomen 
dat er voor de financiering van de activiteiten een kredietfaciliteit ter beschikking wordt gesteld. De totale faciliteit is € 1,5 miljoen groot. Per 31-12-2014 is een 
opname gedaan van € 600 duizend en verantwoord onder de vorderingen.

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 2014, 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.

Toelichting op de balans per 31 december 2014, vervolg  (in duizenden euro’s)
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014  (in duizenden euro’s)

Giften en schenkingen – Nationale doeleinden (13) Werkelijk 
2014

Begroting
2014

Werkelijk
2013

Doelbestemd:

Bijzondere vakanties   455   248 

Mappa Mondo   171   333 

Noodhulp nationaal   317   263 

Sociale hulp   452   330 

Prinses Margriet Fonds   749   909 

Overig ten behoeve van nationale doeleinden   962   1.080 

Niet-doelbestemd   3.621   3.173 

totaal   6.727   6.768   6.336 

Giften en schenkingen – Internationale doeleinden (14) Werkelijk 
2014

Begroting
2014

Werkelijk
2013

Noodhulpcampagne via giro 6868 in september   2.922   -     -   

Noodhulp   1.091   1.900   840 

Overig ten behoeve van internationale doeleinden   683   384   416 

totaal   4.696   2.284   1.256 

Specificatie baten uit eigen fondsenwerving 2014 2013

Collecte  1.728  1.908 

Nalatenschappen  11.939  12.491 

Fondsenwerving particulier  23.804  20.968 

Fondsenwerving zakelijk  1.830  1.389 

Overige fondsenwervingsactiviteiten  1.230  696 

 40.532  37.452 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014, vervolg  (in duizenden euro’s)

Baten uit acties van derden (15) Werkelijk 
2014

Begroting
2014

Werkelijk
2013

Nationale Postcode Loterij, jaarbijdrage   5.400   5.400  5.400 
Nationale Postcode Loterij, overige loterijbijdragen   2.154   -    -   
Nationale Postcode Loterij, GoodGames   -     -    16 
3FM Serious Request   11.750   10.000  12.991 
Stichting SHO   2.621   -    7.320 
Vriendenloterij   439   400  517 

totaal   22.364   15.800   26.244 

 Met de Nationale Postcode Loterij is een overeenkomst gesloten waarin het Nederlandse Rode Kruis als beneficiënt wordt aangemerkt. Van de Nationale Post-
code Loterij ontving het Rode Kruis in 2014 een projectbijdrage voor het project ‘Dijk van een Wijk’ op de Filipijnen ter grootte van € 2,2 miljoen. 

De inkomsten uit 3FM Serious Request betreft het aandeel dat het Nederlandse Rode Kruis ontvangen heeft als resultaat van de actie. In 2014 stond het 
Glazen Huis in Haarlem en is de opbrengst van de actie bestemd voor projecten om seksueel geweld tegen te gaan. In 2013 stond het Glazen Huis in Leeu-
warden en ging de opbrengst van de actie naar projecten om de besmetting met diarree tegen te gaan. In het boekjaar 2013 zijn tevens donaties ontvangen 
die betrekking hadden op de actie uit 2012. 

De inkomsten 2014 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 op de Filipijnen (€ 946 duizend) en de bestrijding van Ebola (€ 1,7 miljoen). De inkomsten uit 2013 hadden betrekking op 
opbrengsten van de acties na de rampen in Syrië en de Filipijnen.

Financiële verantwoording 3FM Serious Request-acties: 

Inkomsten 2014 2013 2012 totaal

Actie 2012 - Babysterfte Inkomsten actie  -    688  13.152  13.840 
Toegerekende interest  62  110  -    172 
Wervingskosten  -    -9  -398  -407 
Beschikbaar voor internationale hulpverlening  62  789  12.754  13.605 

Actie 2013 - Diarree Inkomsten actie  -    12.303  -    12.303 
Toegerekende interest  80  -    -    80 
Wervingskosten  -    -394  -    -394 

Beschikbaar voor internationale hulpverlening  80  11.909  -    11.989 
Actie 2014 - Seksueel geweld Inkomsten actie*  11.750  -    -    11.750 

Eigen bijdrage Nederlandse Rode Kruis  380  -    -    380 
Toegerekende interest  1  -    -    1 
Wervingskosten  -378  -    -    -378 
Project nationaal - Hulpverlening Slachtoffers Mensenhandel  -150  -    -    -150 
Beschikbaar voor internationale hulpverlening  11.603  -    -    11.603 

totale inkomsten volgens jaarverslag 11.750  12.991  13.152 
Totale wervingskosten  -378  -403  -398 
% wervingskosten 3,2% 3,1% 3,0%

* = De totale inkomsten van de actie bedroegen € 12,0 miljoen. Hiervan is € 250 duizend door 3FM Serious Request beschikbaar gesteld aan Warchild. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014, vervolg  (in duizenden euro’s)

Subsidies van overheden (16) Werkelijk 
2014

Begroting
2014

Werkelijk
2013

Ontvangen subsidies voor:

- nationale hulpverlening   4.861   5.657  5.819 

- internationale hulpverlening

• Europese Unie  1.726  1.305 

• Ministerie van Buitenlandse Zaken:

   - Ten behoeve van reguliere projectuitgaven  19.997  16.507 

   - Ten behoeve van MFSII-uitgaven van het NRK  200  3.574 

   - Ten behoeve van MFSII-uitgaven van medepartners in de alliantie PfR  5.197  5.197 

 27.120 21.455  26.583 

totaal 31.981 27.112 32.402 

Baten uit beleggingen (17) Werkelijk 
2014

Begroting
2014

Werkelijk
2013

Rente op obligaties   108   93 

Overige beleggingsresultaten   281   265 

Rente op spaarrekeningen en deposito’s (minus kosten)   712   661 

Per saldo   1.101   321   1.019 
 

Overige baten (18)

Inkomsten in 2014 betreffen voornamelijk boekresultaten op de verkoop van vaste activa
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014, vervolg  (in duizenden euro’s)

Toelichting 
lastenverdeling (19)
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Directe kosten
Direct personeel   1.354   3.970   11.385   1.720    193   -     18.622   18.711   19.833 
Overige personeelskosten   160   300   1.166   183 34   -     1.843   1.585   1.810 
Contributie internationale organisatie   -     864   -     -     -     -     864   1.029   910 
Inhuur derden en kosten vrijwilligers   117   242   2.492   183   20   -     3.054   2.643   3.909 
Aankopen en verwervingen   10   2   1.849   2   -   -     1.863   1.087   831 
Communicatie   2.340   4   702   4.369    365   -     7.780   7.914   7.246 
Lokale projecten   -     -   6.654   -     -     -   6.654   7.914 6.042
Internationale projecten   -     43.065   -     -     -     -     43.065   34.700 36.830 
Huisvesting, kantoor en transport   327   116   2.188   393    38   -     3.062   2.899   3.158 
Afschrijvingen   -     -   860   -     -     -   860   319 1.298 
Eenmalige kosten   96   321   1.399   152 16   -    1.984   2.001   4.482 

Totaal directe kosten   4.404   48.884   28.695   7.002 666   -    89.651   80.802 86.349 

Indirecte kosten
Indirect personeel   111   453   1.182   167 11  1.351   3.275   3.728   3.321 
Overige personeelskosten   40   162   421   59 4  153   839   899   764 
Inhuur derden en kosten vrijwilligers   25   104   271   38 2  760   1.200   748   1.040 
Huisvesting, kantoor en transport   186   805   3.962   459 16  1.103   6.531   6.354   6.318 
Afschrijving   47   208   1.070   123 4  629   2.081   2.022   2.049 
Eenmalige kosten   9   37   96   13 1  109   265   419   236 

Totaal Indirecte kosten   418   1.769   7.002   859 38 4.105   14.191   14.170   13.728 

Totale kosten   4.822   50.653   35.697   7.861 704 4.105 103.842   94.972 100.077 

Tegemoetkoming in de kosten   -31   -1.444   -8.613   -56 -   -   -10.144   -7.559   -9.140 

totaal   4.791   49.209   27.084   7.805 704  4.105   93.698   87.413 90.937 

Begroting 2014   5.005   42.024   28.496   7.252   260 4.376   87.413 

Realisatie 2013   4.837   43.819   30.953   7.052 511  3.765   90.937 

Activiteiten Kosten 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014, vervolg  (in duizenden euro’s)

Onder aankopen en verwervingen worden de kosten uit hoofde van de bezettingsgarantie voor de vakantiehotels verantwoord en verklaren de stijging ten 
opzichte van 2013. Uit de toelichting lastenverdeling blijkt dat de kosten voor Beheer en Administratie 4,4% van de totale bestedingen bedragen (2013: 4,5%; 
Begroting 2014: 5,0%). Onder de kosten voor Beheer en Administratie worden ook de accountantskosten verantwoord. In 2014 zijn de volgende kosten ten 
laste van het resultaat gebracht: 
Controle van de jaarrekening: € 157 duizend 
Andere controlewerkzaamheden: € 12 duizend 
 
Een nadere uitsplitsing van de kosten voor Internationale hulpverlening is als volgt:

2014 2013

- Reguliere projectuitgaven  33.700  18.088 

- Voorbereiding en Coördinatie  3.707  3.639 

- Projectuitgaven gefinancierd met SHO-inkomsten  5.146  5.847 

- Projectuitgaven ten behoeve van MFSII-projecten  1.134  9.609 

- Projectuitgaven van partners in de MFSII-alliantie PfR  5.197  5.197 

- Indirecte kosten  1.769  1.453 

- Tegemoetkoming in de kosten  -1.444  -14 

 49.209  43.819 

Een nadere uitsplitsing van de kosten voor Nationale hulpverlening is als volgt:

Directe kosten Indirecte kosten tegemoetkoming 
in de kosten totaal 2014

- Bijzondere vakanties  5.769  1.058  -3.343  3.484 

- EHBO / Evenementenhulp  4.568  1.033  -2.725  2.876 

- Mappa Mondo  3.530  858  -64  4.324 

- Noodhulp  3.203  581  -1.028  2.756 

- Restoring family links  849  241  -11  1.079 

- Vrijwilligersmanagement  6.728  1.928  -292  8.364 

- Zelfredzaamheid  1.379  353  -160  1.572 

- Overig 2.669  950 -990  2.629 

28.695  7.002  -8.613 27.084 
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Hieronder volgen nadere verantwoordingen/splitsingen die betrekking hebben op bestedingen Internationale hulpverlening:

Splitsing directe kosten Internationale hulpverlening naar regio/type:  

Afrika Azië europa
Latijns  

Amerika
Midden  
Oosten

Overig
totaal

2014

Noodhulp 4.261 1.758 5.417 640 6.957 3.264 22.297

Wederopbouw 18 1.334 - 2.616 868 -  4.836

Lange termijn programma’s (versterken 
weerbaarheid gemeenschappen) 6.420 2.262  - 1.700 135 732 11.249

Partners in de Partners for Resilience  
alliantie  -   -  -  -   - 5.197 5.197

Overig 206 1 - 9 1 1.381 1.598

Subtotaal internationale projecten 10.905 5.355 5.417 4.965 7.961 10.574 45.177

Coördinatie en voorbereiding 3.707

Totaal directe kosten internationale hulpverlening 48.884

Opmerkingen: 
1. De noodhulp in de kolom Europa betreft hulp aan Syrische vluchtelingen in Europese gebieden (€ 4,5 miljoen); slachtoffers overstromingen Bosnië en Servië 

(€ 615 duizend); hulpverlening Oekraïne (€ 150 duizend). 
2. De uitgaven in de kolom Overig heeft betrekking op hulpverlening die uitgevoerd wordt door partners uit de Rode Kruis-beweging in het kader van stille 

rampen (€ 2,9 miljoen) en voor de combinatie van innovatie/verbetering/interne beheersing, inclusief rondom rampenvoorbereiding (€ 2,0 miljoen). Aan 
de partners in de Partners for Resilience alliantie zijn overmakingen gedaan (€ 5,2 miljoen) voor de hulpverlening in Guatemala, Nicaragua, Kenia, Ethiopië, 
Uganda, Mali, India, Indonesië en Filipijnen.

Bestedingen 3FM Serious Request:

Besteed aan hulpverlening 2014 Cumulatief 
t/m 2013

Actie 2012 - Babysterfte  1.631  8.414 

Actie 2013 - Diarree  7.006  57 

Actie 2014 - Seksueel geweld  2  -   

 8.639  8.471 

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014, vervolg  (in duizenden euro’s)
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014, vervolg  (in duizenden euro’s)

Financiële verantwoordingen SHO-acties:

Actie: Haïti 2014 tot en met 2014

Baten

Baten uit baten uit acties van derden  -  21.614 

Rente  287  287 

Totaal baten  287  21.901 

Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV)

AKV  -  1.533 

Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit  287  20.368 

Lasten  Noodhulp  Weder-
opbouw  totaal  Noodhulp  Weder-

opbouw  totaal 

Commiteringen van NRK

- verstrekte steun via Rode Kruis-verenigingen  -  -  -  -  -  - 

- verstrekte steun via de IFRC  -  -  -  5.948  -  5.948 

- verstrekte steun via het NRK zelf  -  1.910  1.910  4.801  9.619  14.420 

Totaal (mutatie) beschikbare commiteringsruimte  -1.601 -

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  -  -  -  5.948  -  5.948 

- verstrekte steun via NRK zelf  -  1.910  1.910  4.801  9.619  14.420 

Bestedingen ter plaatse

- verstrekte steun via Rode Kruis-verenigingen  -  -  -  -  -  - 

- verstrekte steun via de IFRC  -  -  -  5.948  -  5.948 

- verstrekte steun via NRK zelf  -  1.910  1.910  4.801  9.619  14.420 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014, vervolg  (in duizenden euro’s)

Actie: Filipijnen 2014 tot en met 2014

Baten

Baten uit baten uit acties van derden  946  7.213 

Rente  17  17 

Totaal baten  963  7.230 

Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV)

AKV  66  505 

Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit  897  6.725 

Lasten  Noodhulp  Weder-
opbouw  totaal  Noodhulp  Weder-

opbouw  totaal 

Commiteringen van NRK

- verstrekte steun via Rode Kruis-verenigingen  -  -  -  -  -  - 

- verstrekte steun via de IFRC  -  1.746  1.746  2.088  1.746  3.834 

- verstrekte steun via het NRK zelf  -  899  899   368  899  1.267 

Totaal (mutatie) beschikbare commiteringsruimte  -1.748  1.624 

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  -  1.746  1.746  2.088  1.746  3.834 

- verstrekte steun via NRK zelf  -  832  832  368  832  1.200 

Bestedingen ter plaatse

- verstrekte steun via Rode Kruis-verenigingen  -  -  -   -  -  - 

- verstrekte steun via de IFRC  -  1.746  1.746  2.088  1.746  3.834 

- verstrekte steun via NRK zelf  -  832  832  368  832  1.200 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014, vervolg  (in duizenden euro’s)

Actie: Ebola 2014 tot en met 2014

Baten

Baten uit baten uit acties van derden  1.675  1.675 

Rente  1  1 

Totaal baten  1.676  1.676 

Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV)

AKV  110  110 

Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit  1.566  1.566 

Lasten  Noodhulp  Weder-
opbouw  totaal  Noodhulp  Weder-

opbouw  totaal 

Commiteringen van NRK

- verstrekte steun via Rode Kruis-verenigingen  -  -  -  -  -  - 

- verstrekte steun via de IFRC  400  -  400   400  -  400 

- verstrekte steun via het NRK zelf  11  -  11  11  -  11 

Totaal (mutatie) beschikbare commiteringsruimte  1.155  1.155 

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  400  -  400  400  -  400 

- verstrekte steun via NRK zelf  11  -  11  11  -  11 

Bestedingen ter plaatse

- verstrekte steun via Rode Kruis-verenigingen  -  -  -  -  -  - 

- verstrekte steun via de IFRC  400  -  400 400  -  400 

- verstrekte steun via NRK zelf  11  -  11  11  -  11 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014, vervolg  (in duizenden euro’s)

Personeelslasten Werkelijk 
2014

Begroting
2014

Werkelijk
2013

Salarissen   16.997   17.731 17.997 
Sociale lasten   2.576   2.422   2.742 
Pensioenlast   2.325   2.286   2.415 

Subtotaal   21.898   22.439   23.154 

Onder eenmalige kosten opgenomen   1.338   1.480   1.516 

totaal   23.236   23.919   24.670 

Het Nederlandse Rode Kruis is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg & Welzijn. De pensioenregeling is een middelloonregeling met voorwaarde-
lijke 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. 

Op bovenstaande pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden contractuele premies aan het pensioen-
fonds 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 pensioenaan-
spraken 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 nabeta-
ling. De indexering wordt gedeeltelijk gefinancierd uit premies en gedeeltelijk uit rendement. De dekkingsgraad lag in december 2014 op 102%.
 

Gemiddelde bezetting in fte Werkelijk 
2014

Werkelijk
2013

Direct personeel:
 - voorlichting en bewustmaking  18  18 
 - internationale hulpverlening  36  38 
 - nationale hulpverlening  189  213 
 - fondsenwerving  29  22 
Beheer / Administratie  18  16 
Indirect personeel  26  33 

 316  340 
Internationale activiteiten (met gedelegeerden worden arbeidsovereenkomsten gesloten voor de duur van  
de uitzending) 37  30 

totaal  353  370 

Het aantal fte’s in dienst per 31 december 2014 (excl. gedelegeerden) is 317.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014, vervolg  (in duizenden euro’s)

Bezoldiging directie

Naam: P.G. de Vries C. Breederveld

Functie: Algemeen directeur Algemeen directeur

Dienstverband: Aard (looptijd) onbepaald onbepaald

Uren 40 40 

Parttime percentage 100 100 

Periode 01-01-2014 t/m  
31-12-2014

01-01-2013 t/m  
31-12-2013

Bezoldiging (eUR): Jaarinkomen Brutoloon/salaris  125 Brutoloon/salaris  125 

Vakantiegeld  10 Vakantiegeld  10 

Eindejaarsuitkering  -   Eindejaarsuitkering  -   

Variabel inkomen  -   Variabel inkomen  -   

totaal jaarinkomen  135  135 

Sociale lasten (werkgeversdeel)  5  5 

Belastbare vergoedingen/ 
bijtellingen

 16  11 

Pensioenlasten  
(werkgeversdeel)

 23  23 

Overige beloningen op termijn  -    -   

Uitkeringen beëindiging  
dienstverband

 -    -   

Totaal bezoldiging 2014  179 Totaal bezoldiging 2013  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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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014, vervolg  (in duizenden euro’s)

Aan bestuurders is geen bezoldiging betaald en zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. In 2014 is aan bestuurders voor een bedrag van  
€ 3.264,- (2013: € 2.472,-) op declaratiebasis vergoed voor de door hen in het kader van hun bestuursfunctie gemaakte reis-, verblijf- en representatiekosten.

Den Haag, 11 mei 2015

Verenigingsbestuur

Mevrouw mr. I. (Inge) Brakman voorzitter

Z.H. Prins P.C. (Pieter-Christiaan) van Oranje-Nassau, van Vollenhoven vice-voorzitter

De heer Drs. V.W.J.A. (Vincent) van Stijn RA MGA penningmeester, lid auditcommissie

De heer em. prof. dr. J.W. (Hans) Egtberts bestuurslid, lid auditcommissie

Mevrouw J.F.M.M. (Johanneke) Tummers bestuurslid

Mevrouw K. (Kirsten) van den Hul bestuurslid

Mevrouw L. (Liu) Liu bestuurslid

Mevrouw mr. G. (Geke) Faber bestuurslid

Directie

De heer mr. P.G. (Gijs) de Vries algemeen directeur
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Overige gegevens

Bestemming resultaat 2014

Saldo 2.959

totaal 2.959

Dit is opgebouwd uit:

Mutatie fonds internationale activiteiten 3.900

Mutatie overige fondsen 176

Mutatie bestemmingsreserves -1.189

Mutatie continuïteitsreserve 72

totaal 2.959

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 wordt ingevolge een besluit van het verenigingsbestuur van het Nederlandse Rode Kruis verwerkt in de 
continuïteitsreserve.
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 ove-
rige onderdelen bepalen op basis van centrale richtlijnen de bestemming van het saldo.
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Aan:  
de Ledenvergadering en het bestuur van Het Nederlandse Rode Kruis

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2014 van Het 
Nederlandse Rode Kruis te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening 
bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten 
en lasten over 2014 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 fondsen-
wervende instellingen van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslag-
geving. 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 mate-
rieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaar-
rekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht 
in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Neder-
landse 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.

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

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 evalu-
atie 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 2014 en van het resultaat over 2014 in 
overeenstemming met Richtlijn 650 voor fondsenwervende instel-
lingen 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 jaar-
rekening en dat het bestuursverslag alle informatie bevat die vereist 
is volgens Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende 
instellingen’. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaam-
heden uitgevoerd op de informatie in het bestuursverslag.

Den Haag, 11 mei 2015

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door M. van Ginkel RA

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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