
www.rodekruis.nl/jaarverslag2016

Het Nederlandse Rode Kruis
Jaarverslag 2016



Jaarverslag 2016 | Rode Kruis Inhoudsopgave  -  2

Inhoudsopgave
Facts & Figures  _____________________________________________________________________________________________________________________ 4

Voorwoord  _________________________________________________________________________________________________________________________ 5

Hier om te helpen: Missie, visie & strategie  ________________________________________________________________________________________ 7

Hoofdstuk 1: Hulp in Nederland  ___________________________________________________________________________________________________ 12

Hoofdstuk 2: Hulp wereldwijd  _____________________________________________________________________________________________________ 22

Hoofdstuk 3: Een hulpbereid Nederland  ___________________________________________________________________________________________ 32

Hoofdstuk 4: Communicatie en fondsenwerving  __________________________________________________________________________________ 42

Hoofdstuk 5: De organisatie  _______________________________________________________________________________________________________ 51

Hoofdstuk 6: Samenvatting financiële resultaten inclusief toelichting  _____________________________________________________________ 61

Jaarrekening  _______________________________________________________________________________________________________________________ 69



 5 kerndiensten
 1 Noodhulp 

  2 Burgerhulp 

  3 Evenementenhulp 

  4 EHBO 

  5 Hulp bij zelfredzaamheid

Bestaat 149 jaar (sinds 1867)

  28.850  vrijwilligers

  38.051  ready2helpers 

        412 beroepskrachten

517.231 leden en donateurs

   23.033  collectanten

7  grondbeginselen
 • Menslievendheid
 • Onpartijdigheid
 • Neutraliteit
 • Onafhankelijkheid
 • Vrijwilligheid
 • Eenheid
 • Algemeenheid

25 Districten 
en 241 Afdelingen

€ 9 miljoen minder dan het jaar daarvoor 
en € 11 miljoen meer dan begroot.

€ 15 miljoen minder dan vorig jaar. De uitgaven 
aan internationale hulpverlening zijn € 47 miljoen 
en voor nationale hulpverlening € 25 miljoen.

Inkomsten

€ 94 miljoen
Uitgaven

€ 89 miljoen

6 
Caribische 
afdelingen

Besteed aan doelstellingen

2016: € 77 miljoen
2015: € 93 miljoen

89,1% 

Baten 2015

82,1% 

Baten 2016

Het Rode Kruis in 2016

Actief in 

45 
landen
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Het Nederlandse Rode Kruis maakt sinds 1867 als humanitaire  
noodhulporganisatie deel uit van de Internationale Rode  
Kruis- en Rode Halve Maan-beweging. Overal ter wereld werkt 
het Rode Kruis vanuit dezelfde zeven grondbeginselen:  
Menslievendheid, Onpartijdigheid, Neutraliteit, Onafhanke
lijkheid, 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, ook in 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, 
voorbereiding op rampen en het geven van meer structurele 
hulp bij stille rampen.

Organisatie 
Het Nederlandse Rode Kruis is een vereniging die bestaat 
uit 517.231 leden en donateurs en 28.850 vrijwilligers. 
Het ver enigingskantoor staat in Den Haag. Het hoogste orgaan 
is de ledenraad. De ledenraad kiest het verenigingsbestuur.  
De vrijwilligers worden in hun activiteiten ondersteund door  
412 beroepskrachten (344 fte). In totaal telt het Nederlandse 
Rode Kruis 241 afdelingen, 25 districten en 6 Caribische  
afdelingen per 31 december 2016. 

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.

Internationaal netwerk 
De Internationale Rode Kruis en Rode Halve Maan beweging is 
het grootste onafhankelijke hulpnetwerk ter wereld. 
Dit netwerk bestaat uit:
•	 190	nationale	Rode	Kruis-	en	Rode	Halve	Maan-verenigingen;	
•	 de	Internationale	Federatie	van	Rode	Kruis-	en	Rode	Halve	

Maan-verenigingen	(IFRC)	
•	 het	Internationale	Comité	van	het	Rode	Kruis	(ICRC)
Allemaal met één doel: hulp aan de meest kwetsbaren. Een 
streven waar zich dagelijks bijna 17 miljoen vrijwilligers wereld-
wijd voor inzetten.

ICRC is tussenpersoon bij conflicten
Het Internationale Comité van het Rode Kruis is een onaf
hankelijke organisatie, gevestigd in Genève. Het treedt als  
neutrale tussenpersoon op bij gewapende conflicten. 

Het Comité biedt hierbij bescherming aan de zieken en 
gewonden, krijgsgevangenen, ontheemden en de burger-
bevolking van het conflictgebied. Nationale verenigingen 
ondersteunen het ICRC onder meer door financiële middelen, 
hulpgoederen en gedelegeerden beschikbaar te stellen.  

IFRC coördineert bij grote rampen
De Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve 
Maanverenigingen is het overkoepelende orgaan van alle 
erkende nationale Rode Kruisverenigingen. De IFRC is eveneens 
gevestigd in Genève en is in 1919 opgericht. De Federatie  
coördineert bij rampen. Het helpt nationale verenigingen 
bijvoorbeeld bij directe noodhulpverlening, en ondersteunt hen 
bij de opbouw van een sterke vereniging.

Financiën en samenwerking 
Om alle activiteiten financieel mogelijk te maken kan het 
Nederlandse Rode Kruis rekenen op de steun van leden en 
donateurs. In 2016 gaan ruim 23 duizend collectanten op pad 
tijdens de landelijke collecte. Andere belangrijke inkomsten
bronnen zijn acties zoals 3FM Serious Request, Giro555 acties 
en inkomsten via de Nationale Postcode Loterij. Ook nalaten-
schappen, samenwerking met bedrijven en giften van fondsen 
leveren een belangrijke bijdrage.

Ambassadeurs van het Nederlandse Rode Kruis zijn Irene Moors, 
Eric Corton, Floortje Dessing, Yfke Sturm en Humberto Tan.

Facts & Figures

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.
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Een triest dieptepunt en een schokkende schending van het 
oorlogsrecht en andere verdragen. Alleen al het slepende 
conflict in Syrië eiste het leven van inmiddels 65 internationale 
collega’s. Ze werden gedood terwijl ze anderen hielpen. Om 
die reden zetten we een foto van een aan flarden geschoten 
ambulance op de voorkant van dit jaarverslag. Maar ook in 
Zuid-Soedan, Oekraïne en Afghanistan kwamen afgelopen jaren 
onze mensen om. Veel te vaak hesen we onze vlag halfstok. 

Agressie tegen hulpverleners zien we helaas steeds vaker, ook 
in eigen land. Respect voor elkaar in een samenleving met 
toenemende polarisatie is minder vanzelfsprekend. Het Rode 
Kruis besteedt daarom in 2016 extra aandacht aan één van 
onze drie strategische doelen: het vergroten van respect en 
hulpbereidheid. Het raakt de kern van het Rode Kruis; mensen 
in nood helpen, omdat we geloven dat iedereen in nood, altijd 
en onvoorwaardelijk, op medemenselijkheid moet kunnen 
rekenen. Hulpverleners moeten daarbij veilig hun werk kunnen 
doen. En onze emblemen in de vorm van een rood kruis, een 
rode halve maan of een rood kristal, dé symbolen voor ‘niet 
schieten’, moeten weer meer gerespecteerd worden. 

Voorwoord
“Wat gebeurt er in hemelsnaam? Ze bestoken een hulpkonvooi.” Het is maandagavond, 19 september 
2016. Aan het woord is een ooggetuige van de aanval op een hulpkonvooi van de Rode Halve Maan in 
de Syrische provincie Aleppo. 

Gelukkig kijken we ook terug op mooie voorbeelden van 
hulpbereidheid in Nederland in 2016. Zo groeide ons 
Ready2Help netwerk met 6% naar 38.051 vrijwilligers. Zij 
kwamen afgelopen jaar 85 keer in actie; van een zoektocht naar 
een vermiste man in Rotterdam tot het uitdelen van water aan 
ouderen tijdens de hittegolf in augustus. Onze EHBOdiensten 
bereikten zo’n 2,4 miljoen mensen. Zij kunnen met deze kennis 
anderen eerste hulp bieden als dat nodig is. En Nederland 
toonde zich van zijn gulle kant toen de droogte Afrika teisterde, 
orkaan Matthew een spoor van vernieling op Haïti achterliet 
en we tijdens 3FM Serious Request steun vroegen in onze strijd 
tegen longontsteking bij kinderen. Mede dankzij deze bijdragen 
konden we ook in het buitenland hulp bieden waar nodig.

Wat deze hulp precies oplevert, hebben we steeds beter in 
beeld. Want terecht wordt van ons gevraagd om die impact 
glashelder te maken, ook van onze activiteiten in Nederland. 
We beseffen dat we nog meer mensen kunnen motiveren ons 
te steunen of zich voor ons in te zetten als we nog beter laten 
zien wat onze inzet voor tal van mensen betekent. We zijn, 
helaas, nog altijd onmisbaar. En al 150 jaar hier om te helpen. 

Inge	Brakman	 Gijs	de	Vries
voorzitter	 directeur
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Ook in 2016 hebben we op basis van het meerjarenplan 2014-
2016 als centraal doel gesteld om het Nederlandse Rode Kruis 
als dé humanitaire noodhulporganisatie van Nederland op de 
kaart te zetten. We richten ons hierbij expliciet op het verlenen 
van noodhulp, het versterken van de zelfredzaamheid van 
mensen en het vergroten van respect en hulpbereidheid in de 
samen leving. Internationaal draagt het Nederlandse Rode Kruis 
bij aan noodhulp en het vergroten van de weerbaarheid van 
mensen en gemeenschappen die zijn blootgesteld aan rampen. 
Dit doen we vanuit de visie dat we via onze hulpverlening en 
de aanwezig heid van lokale vrijwilligers de zelfredzaamheid van 
gemeenschappen dusdanig kunnen versterken, dat mensen die 
daarin leven zichzelf én anderen kunnen helpen. Op basis van 
respect en medemenselijkheid. 

Doelstellingen 2016 behaald?
We blikken terug op de resultaten van afgelopen jaar op de vijf 
hoofddoelen uit het meerjarenplan: 

1	 Het	Rode	Kruis	wordt	(h)erkend	als	de	nummer	één	op	
gebied	van	hulp	bij	noodsituaties.

In 2016 komen onze noodhulpteams 18 keer in actie bij  
calami teiten en bieden we EHBO op duizenden kleine en grote 
evenementen. Totaal maken we € 47 miljoen vrij voor onze 
internationale hulpverleningsactiviteiten. Daarmee ondersteunen 
we 28 grote noodhulpoperaties en 20 kleinere operaties.  
Met deze activiteiten maken we onze rol als dé humanitaire 
noodhulporganisatie waar en daarmee ook zichtbaar. Zo blijkt 
uit de jaarlijkse Chariscope van marktonderzoeksbureau GfK 
dat mensen in 2016 bij het Rode Kruis het eerst denken aan 
hulpverlening bij rampen en oorlogen, noodhulp, medische 
hulp, hulp bij evenementen en EHBO. In vergelijking met 2015 
zien we met name meer herkenning op onze EHBO-diensten, 
medische hulp en hulpverlening bij oorlogen. 

Aandachtspunt blijft de inhoudelijke bekendheid bij een jongere 
doelgroep. En dan vooral dat wij als noodhulporganisatie ook 
actief in Nederland zijn.
 
Meer over onze hulp in Nederland op pagina 12.
Meer over onze hulp wereldwijd op pagina 21.
  
2	 Ruim	2,5	miljoen	mensen	gebruiken	onze	EHBO-diensten	
(app-gebruikers,	cursisten,	websitebezoeken)	zodat	meer	
levens	worden	gered	en	mensen	beter	weten	wat	ze	moeten	
doen	in	noodsituaties.

In totaal gebruiken in 2016 bijna 2,4 miljoen mensen onze 
EHBOdiensten, een stijging van 7,4% ten opzichte van het jaar 
daarvoor. Hiermee is de doelstelling bijna behaald. De stijging 
zit met name in het aantal downloads van de EHBO-app dat met 
10% steeg tot ruim 1,6 miljoen. Ook het aantal mensen dat een 
certificaat ontvangt van het Rode Kruis neemt met 42,5% sterk 
toe tot 57.000. Een belangrijke reden voor deze groei is onze 
focus op EHBO in de afgelopen periode. Aandachtspunt is de 
inkomensgroei op EHBO, die nu nog achterblijft bij onze hoge 

Hier om te helpen: Missie, visie & strategie
ambities. We zien wel een stijgende lijn mede doordat tal van 
bedrijven en organisaties EHBOtrainingen aan hun medewer-
kers aanbieden.

Meer over EHBO op pagina 18.
 
3	 Onze	inkomsten	groeien	jaarlijks	gemiddeld	met	3%	om	nog	
meer	van	betekenis	te	kunnen	zijn	met	onze	diensten	en	
onze	doelen	te	kunnen	realiseren.

 
Na het recordjaar 2015, was 2016 voor het Rode Kruis 
financieel opnieuw een succesvol jaar. Als we kijken naar de 
totale inkomsten in 2016 komen we uit op bijna € 94 miljoen, 
€ 11 miljoen meer dan begroot. Als we de totale inkomsten uit 
2015 corrigeren op de eenmalige inkomsten uit Giro555 en de 
overdracht van de Mappa Mondo huizen en onze Bijzondere 
Vakantie hotels, dan laten de inkomsten in 2016 een lichte daling 
van zo’n 2,6% ten opzichte van vorig jaar zien. Deze daling is te 
verklaren door een eenmalige bijdrage van € 5 miljoen van de 
Nationale Postcode Loterij voor vluchtelingen in Syrië en de hoge 
inkomsten uit de vluchtelingencampagne in het boekjaar 2015. 
De overige posten laten juist groei zien in 2016.

Vergelijken we de inkomsten in 2016 met 2013, het referentie-
punt van het meerjarenplan, dan zien we dat we de jaarlijkse 3% 
doelstelling ruimschoots hebben behaald en een groei van 12% 
hebben gerealiseerd. Met name de inkomsten uit onze eigen 
fondsenwerving over de periode van 2013-2016 laten een sterke 
groei zien van 31%. Een resultaat waar we trots op zijn.
  
Meer over ontwikkelingen in de baten staat beschreven op 
pagina 62.
 
4	 Het	aantal	Nederlanders	dat	we	voor	ons	werk	mobiliseren,	
neemt	jaarlijks	toe	met	3%.

In 2016 verwelkomen we 2.183 nieuwe Ready2Helpers, 
een groei van 6% naar ruim 38.000 ten opzichte van 2015. 
Tegelijkertijd zien we ons traditionele vrijwilligersbestand 
met 4,3% afnemen. Ook loopt het aantal collectanten terug 
met 10% naar ruim 23.000. Het totale aantal Nederlanders 
dat we voor ons werk mobiliseren in 2016 is hierdoor 
afgenomen met een kleine 2% ten opzichte van het jaar 
daarvoor. Tegelijkertijd kunnen we concluderen dat we, 
met 2013 als referentiepunt van het meerjarenplan, deze 
doelstelling ruimschoots hebben behaald. Met het Ready2Help 
initiatief hebben we een ‘nieuwe’ groep van ruim 38.000 
Nederlanders aan ons verbonden, die de afname van de 
traditionele groep vrijwilligers inclusief collectanten meer dan 
ruimschoots compenseert. De eisen aan vrijwilligerswerk én 
de mogelijkheden van mensen om dit te doen veranderen 
voortdurend; het is de uitdaging van het Rode Kruis om hierin 
mee te bewegen. In 2016 werken we om die reden intensief 
aan ons vrijwilligersbeleid om kernvrijwilligers, tijdelijke flex of 
projectvrijwilligers en de Ready2helpers, ook in de toekomst, te 
boeien en te binden aan het Rode Kruis. 
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5	 De	hulpverlening	die	we	faciliteren	geniet	80%	tevredenheid	
bij	onze	partners	en	financiers.

Het percentage tevredenheid op al onze hulpverlening meten 
we nog niet volledig. Op deelgebieden hebben we wel inzichte-
lijk hoe onze dienstverlening wordt ervaren. Zo meten we sinds 
het najaar van 2016 de klanttevredenheid op onze social media 
kanalen. We ontvingen gemiddeld een 7,83 van de mensen 
die van onze hulpverling gebruik hebben gemaakt. Voor 2017 
hebben we een plan van aanpak gemaakt voor een meer  
structurele tevredenheidsmeting, zowel voor onze nationale  
als internationale hulpverleningsactiviteiten.

Dialoog
De context waarin we werken, de grenzeloze mogelijkheden van 
nieuwe technologieën, maar ook de dialoog met onze interne 
en externe stakeholders scherpen ons om kritisch naar onszelf 
te blijven kijken. Wat kan er beter? Hoe en waar kunnen we 
bijvoorbeeld met innovaties onze hulpverlening verbeteren?

Om dat kritisch naar onszelf kijken mogelijk te maken, houden 
we onze organisatie begin 2016 tegen het licht door middel van 
de methodiek van de Internationale Federatie van het Rode 
Kruis (de Organisational Capacity Assessment en Certification 
(OCAC). Hier komen diverse aandachtspunten uit naar voren, 
zoals het ontbreken van een veiligheidsprotocol voor vrijwilligers 
en beroepskrachten in Nederland en een actief diversiteitsbeleid.  
Aanleiding om hiermee aan de slag te gaan. Ook vragen we 
onze belangrijkste externe stakeholders en ons donateurspanel 

hoe zij aankijken tegen onze organisatie. Het geeft waardevolle 
inzichten die ons helpen op koers te blijven en waar nodig bij te 
sturen. Zo krijgen we onder andere als feedback om onze huma-
nitaire principes meer uit te dragen, beter zichtbaar te maken 
wat we doen en wat dat heeft opgeleverd en op grond van 
onze idealen nog meer de verbinding op te zoeken met diverse 
groepen mensen en organisaties. Zaken die we hebben verwerkt 
in onze ambities voor de komende jaren.

Inzicht in impact
Om beter zichtbaar te maken wat we doen en welk verschil dat 
maakt voor mensen in nood, hebben we in 2016 op basis van 
de zogenaamde verandertheorie, een proces van reflecteren en 
bijstellen op basis van geleerde lessen, een stappenplan opge-
steld om meer inzicht te krijgen in de impact van onze hulp-
verleningsactiviteiten. Internationaal werken we al met deze 
methodiek, maar in Nederland is deze nog niet doorgevoerd. 
Om dit stappenplan goed in te richten hebben we deze aanpak 
bij vier bestaande nationale hulpverleningsactiviteiten in 2016 
getest. Hierbij is het uitgangspunt van het Rode Kruis om zoveel 
mogelijk ‘evidence based’ te werken. Dat wil zeggen, met mate-
rialen en werkwijzen waarvan in wetenschappelijke studies of 
door andere goed onderbouwde argumentatie al is bewezen 
dat deze effectief zijn. Ons streven is om de komende jaren bij 
alle hulpverleningsactiviteiten van het Rode Kruis dit stappen-
plan te doorlopen en zo de volledige impactketen in beeld te 
hebben. Uitdaging daarbij is om onze resultaten vervolgens bij 
een breder publiek onder de aandacht te brengen. 
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“De J. Henry Dunant. Ons vlaggenschip. Het is lang niet voorstel-
baar geweest dat we op enig moment afscheid moesten nemen 
van zo’n boegbeeld van het Rode Kruis.” Het zijn de woorden 
van voorzitter Inge Brakman die het boek ‘Een behouden vaart’ 
inleiden. In het boek delen de vrijwilligers van het schip hun 
verhalen door de jaren heen. Met dit bijzondere aandenken  
als symbolische  overdracht aan de reisspecialisten van de 

Four Seasons Travel Group namen we in 2016 met pijn in het 
hart afscheid van ons vertrouwde schip. Tegelijkertijd zetten 
we met de overdracht van het schip, in lijn met het meerjaren-
plan 20142016, weer een belangrijke stap richting de kern van 
het Rode Kruis: hulp aan mensen in acute nood. In 2017 vaart 
het schip gewoon verder onder dezelfde naam, maar onder een 
nieuwe vlag.
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Innovaties
Hoe beter we onze mensen en middelen kunnen inzetten, hoe 
meer mensen we kunnen helpen. Datzelfde geldt voor het 
toepassen van nieuwe methoden en technieken in de hulp-
verlening. Ook daar is vaak veel winst te halen. Nu rampen en 
conflicten wereldwijd in aantal en intensiteit toenemen, wordt 
dit alleen maar belangrijker. Daarom is het voor een organisatie 
als het Rode Kruis belangrijk te investeren in diverse vormen 
van innovatie. Hieronder een aantal voorbeelden van de manier 
waarop we dat doen. 

Innovatie in nationale hulp
Via de overname van medische dienstverlener Stichting Service 
Medical, konden we in 2016 een innovatieve impuls geven aan 
het gewenste hogere niveau van de evenementenhulpverlening. 
Door de activiteiten van deze aanbieder onder onze vlag voort 
te zetten beschikt het Rode Kruis nu over een eigen en erkende 
medische dienst die inzetbaar is tijdens evenementen. Met ruim 
400 artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en ambulanciers  
kunnen we professionele begeleiding bieden tijdens evene-
menten in binnen- en buitenland. Voor de ondersteuning van 
deze evenementen beschikken wij nu over diverse hulpver-
leningsvoertuigen, waaronder ambulances, dokterswagens, 
rapid	responder voertuigen en een mobiele kliniek. Als erkende 
zorginstelling mogen we deze ook allemaal bemannen, conform 
de richtlijnen hiervoor.

Innovatie in internationale hulp
2016 was het eerste operationele jaar voor de Dutch Coaliton for 
Humanitarian Innovation. Het Rode Kruis is één van de trekkers van 
deze coalitie. In dit jaar kreeg het project dat het Rode Kruis met 
Philips in Ivoorkust opzette voor moeder en kindzorg een vervolg. 

Zie pagina 28 voor meer informatie over risico op rampen.

Een nieuw project is een masterplan voor de kustbescher-
ming van Tacloban (Filipijnen). We hebben samen met Royal 
Haskoning dit plan ontwikkeld en aangeboden aan de Filipijnse 
overheid. Het kustbeschermingsplan moet de impact van 
toekomstige orkanen verminderen. Het wachten is nu op finan-
ciering voor de uitvoering van het plan.

Samenwerking met Open House
Nieuw in 2016 was de samenwerking met stichting Open House. 
We hebben diverse uitdagingen geformuleerd op het gebied 
van sanitair, licht en energie. Die hebben we verspreid onder 
bedrijven die aan de slag zijn gegaan met duurzame oplossingen. 
In 2017 kijken we of we dergelijke oplossingen kunnen testen op 
Nederlandse festivalterreinen. In Nederland testen is tenslotte 
veel goedkoper dan in het buitenland.

Verhoogde latrines
In 2016 besteden we wederom veel aandacht aan de ontwikke-
ling van beter sanitair. Zo werken we aan verhoogde latrines en 
aan de-sludging; het leegpompen van latrines als het bijvoor-
beeld niet mogelijk is om een gat in de grond te slaan. Om 
nieuwe latrine-oplossingen te bedenken en te ontwikkelen,  
zoals speciale technieken of machines, werken we samen met 
diverse bedrijven. 

Innovatie in geldzaken
Steeds vaker proberen we met geld in de hulpverlening te 
voorzien in plaats van met goederen. Door geld beschikbaar te 
stellen, worden eten en hulpgoederen lokaal ingekocht, wat de 
lokale economie versterkt. Daarnaast verlaagt geldverstrekking 
de logistieke kosten. 

Voor grote crisissen onderzoeken we de mogelijkheden om tot 
meerjarige stabiele financiering te komen. De sleutel hiervoor 
ligt onder meer in het verminderen van oormerking bij giften.

Een laatste vernieuwing op financieel gebied betreft het 
vergroten van het aantal digitale betalingen. De kosten hiervan 
zijn fors lager dan betalingen in cash geld.

510: effectievere humanitaire hulp via open data
510 is een wereldwijd initiatief van het Nederlandse Rode Kruis. 
Het getal 510 staat voor het aantal miljoen vierkante kilometers  
aardoppervlak. Het doel van dit initiatief is om open data te 
gebruiken om humanitaire hulp effectiever en efficiënter te 
maken. Met gebruik van open data kunnen we sneller hulp 
leveren op de juiste plek. 

Eind 2016 hebben dertig dataanalisten en experts een tool 
opgeleverd: de priorityindex; met dit instrument is het mogelijk 
na een tyfoon snel te beoordelen waar de schade het grootst is 
en de nood het hoogst. Dat gebeurt door gebruik te maken van 
diverse datasets, zoals de gegevens van de orkaan, de gegevens 
van het getroffen gebied en de impact van eerdere rampen. Dat 
geeft een objectiever beeld van de noodzaak tot hulp dan via 
ooggetuigen ter plaatse. Na twee recente tyfoons in de Filipijnen 
is de priorityindex getest; deze blijkt inderdaad van grote waarde 
te zijn.

Een ander project van 510 waarbij we gebruikmaken van data  
is Missing Maps. Het doel hiervan is om kwetsbare gebieden in 
de wereld digitaal in kaart te brengen. Dit doen we liefst nog 
vóór er een (natuur)ramp plaatsvindt, maar ook in een situatie  
waarbij hulporganisaties acuut meer informatie willen krijgen. 
In 2016 vonden vijftien Missing Maps marathons plaats in 
Nederland, waarbij met inzet van honderden vrijwilligers de 
woongebieden van 1 miljoen mensen op de kaart zijn gezet.  
Zie: www.510.global

Innovatie in P&O
We werken steeds meer digitaal; zo gaan we opleidingen 
aanbieden via e-learning en bieden we webinars aan voor mede-
werkers. Daarnaast kiezen we steeds vaker voor projectmatig 
werken; we zorgen dat werk wordt gedaan in projecten, waarbij 
mensen voor kortere tijd kunnen aansluiten.

Innovatie in fondsenwerving
Ook op het gebied van marketing, fondsenwerving en commu-
nicatie wordt hard gewerkt aan vernieuwing. Zo zetten we 
populaire vloggers in om een geheel nieuwe, jonge doelgroep te 
bereiken. En richt een vernieuwingsteam zich op het ontwikkelen 
van nieuwe fondsenwervende concepten. In 2017 zetten we 
hiervan de eerste resultaten in de markt. 

Hier om te helpen: Missie, visie & strategie  -  9
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Mapping Party
Vrijwilligers uit 29 verschillende landen, in opperste concen-
tratie, met een uitgeklapte laptop voor zich. Op 24 november 
2016 was de grootste ‘mapathon’ van Nederland. Op de  
Universiteit Twente in Enschede werden via OpenStreetMap 
grote delen van het Afrikaanse Malawi in kaart gebracht.

De Mapping Party was een initiatief van het Rode Kruis Prinses 
Margriet Fonds, 510.global en Faculteit ITC van de Universiteit  
Twente. Malawi wordt regelmatig getroffen door overstromingen. 
In 2015 werden ruim 250.000 mensen overvallen door dit 
natuurgeweld. Voor goede en efficiënte hulpverlening is een 
complete en actuele kaart van levensbelang.

Vrijwilligers
In een paar uur tijd is een flink deel van Malawi ‘gemapt’. Zo zijn 
30.000 gebouwen ingetekend en 5.000 km weg. Grofweg zet je 
daarmee 120.000 mensen op de kaart. Onder alle vrijwilligers  
was een groot aantal internationale studenten. “Ik kom uit 
Kenia”, vertelt één van hen. “Het is belangrijk dat er een grote 
slag wordt gemaakt in het ‘mappen’ van arme landen. Daarom 
werk ik met liefde mee aan dit nobele initiatief.” Overigens werd 
niet alleen in Enschede, maar ook in Delft en Naïrobi hard aan 
de kaart van Malawi gewerkt.
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Aandachtspunten en ambities 2017
Terugkijkend op 2016 durven we voor 2017 de lat voor onszelf 
op tal van fronten weer wat hoger te leggen. Dat blijkt ook 
uit ons afgelopen jaar verschenen meerjarenplan 2017-2020, 
dat tot stand gekomen is in samenspraak met velen, binnen 
én buiten onze organisatie. Met vijf kerndiensten maken we 
daarin glashelder wat Nederland van het Rode Kruis mag 
verwachten: Noodhulp, Burgerhulp, Evenementenhulp, EHBO 
en Zelfredzaamheid. Daarbij richten we ons op het verbinden 
van mensen, organisaties en bedrijven. Als de spin in het 
hulpweb en de liaison tussen spontaan helpende burgers en 

de professionele hulpdiensten. Het Rode Kruis is van iedereen, 
voor iedereen, dat is en blijft onze ambitie. De concrete doelen 
die we daaraan verbinden vormen de leidraad voor ons denken 
en handelen de komende vier jaar. We willen onze inspanningen 
nog beter kunnen meten en we ontwikkelen waar nodig de 
instrumenten daarvoor. Voor 2017 kijken we daarnaast naar 
een bijzonder jubileumjaar: 150 jaar Nederlandse Rode Kruis. 
De perfecte gelegenheid om onze vrijwilligers in het zonnetje te 
zetten en ervoor te zorgen dat veel meer Nederlanders kennis 
hebben van EHBO.

Om	snel	en	efficiënt	hulp	te	kunnen	verlenen	na	een	ramp,	is	het	belangrijk	om	het	gebied	letterlijk	goed	in	kaart	te	hebben.
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Missie
Onze missie is het voorkomen en 
verzachten van menselijk lijden waar dan 
ook, het beschermen van levens en gezond-
heid en het waarborgen van respect voor 
de mens. Onze bijzondere aandacht gaat 
daarbij uit naar hen die het meest kwets-
baar zijn: mensen die zonder onze hulp niet 
of slecht zouden overleven, of van wie de 
gezondheid zonder onze hulpverlening in 
gevaar zou komen. 

Visie
Met onze vrijwilligers en via onze lokale 
aanwezigheid leveren we een actieve 
bijdrage aan het versterken van gemeen-
schappen, zodat in tijden van de grootste 
nood niemand alleen staat. Via onze 
hulp verlening willen we de zelfredzaam-
heid van die gemeenschappen dusdanig 
versterken, dat mensen die daarin leven 
zichzelf én anderen kunnen helpen. Op 
basis van respect en medemenselijkheid.

Van visie naar actie

In 2016 verschijnt het meerjarenplan 2017-2020 van het 
Nederlandse Rode Kruis. Een meerjarenplan komt bij het Rode 
Kruis als volgt tot stand: op basis van de visie van de IFRC 
(International Federation of Red Cross and Red Crescent) maakt 
het Rode Kruis een 10jaars visie. Vervolgens concretiseren we 
dit plan in een aantal meerjarenplannen met een tijdspanne  
van drie of vier jaar, en vervolgens in jaarplannen. De ledenraad  
geeft goedkeuring aan de meerjarenplannen, jaarplannen 
en bijhorende begroting, in halfjaarlijkse bijeenkomsten. Het 
verenigings bestuur, dat om de twee maanden vergadert, ziet 
toe op de uitvoering van deze plannen door de directeur en  
het managementteam van het Nederlandse Rode Kruis, in 
samen werking met districts besturen.
 

Bij het maken, monitoren en bijsturen van deze plannen zijn 
zowel beroepskrachten als vrijwilligers op diverse momenten 
via verschillende manieren betrokken.Districtsbestuurders 
geven hun input op het opstellen van de nieuwe plannen en de 
evaluatie en monitoring hiervan door middel van feedback en 
evaluatiesessies, zowel landelijk als per district. De inbreng van 
afdelingsbestuurders en vrijwilligers wordt in landelijke feed-
backsessies gevraagd. Ook worden verschillende ketenpartners, 
donateurs, overheidspartijen en collegahulpverlenende organi-
saties gevraagd om hun visie te geven op de meerjarenplannen. 
Het meerjarenplan wordt goedgekeurd door de ledenraad. Op 
basis van het meerjarenplan worden jaarlijkse doel stellingen en 
targets gedefinieerd. Het managementteam en middenkader 
evalueren een aantal keren per jaar gezamenlijk in hoeverre de 
behaalde resultaten voldoen aan de ingestoken koers.
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Hulp in Nederland

Evenementenhulp

Duizenden evenementen, waaronder 
300 grote evenementen

Bevrijdingsfestival
Haarlem

De Parade
Utrecht

Marathon
Rotterdam

Zwarte Cross
Lichtenvoorde

Pinkpop
Landgraaf

De Vierdaagse
van Nijmegen

Ruim 1.000 vrijwillige
Rode Kruis-
hulpverleners
waren actief tijdens de 
100ste Vierdaagse. 
Een recordaantal!

Het Rode Kruis hielp 
5.605 wandelaars en 
heeft 12.645 blaren 
geprikt of behandeld.

Nr 1 
Eerste Hulpvraag:
Flauwte

EHBO
Downloads Rode Kruis 
EHBO-app: 1.650.000
 Bezoekers website
 rodekruis.nl/ehbo: 
 690.000 
Bezoekers webshop: 
275.000
 Aantal certificaten + 
 bewijs van deelnames: 
 57.000
3.471 nieuwe AED’s bij 
ons aangemeld

EHBO
APP

Zelfredzaamheid Aantal mensen in 
2016 geholpen: 7450

Rode Kruis aan Huis 
950 mensen geholpen

Risico’s in en om het Huis
2.000 mensen geholpen

EHBO op maat 
1.750 mensen geholpen

Contactcirkels
600 mensen geholpen

Activiteiten tijdens hittegolf
2.000 mensen geholpen

Sterk door je Netwerk
150 mensen geholpen

Opsporing en  ondersteuning

Oorlogsarchief  
Nederlandse Rode Kruis

• Nieuwe verzoeken  1.327
• Bezoekers  315

Opsporing van en contactherstel
met familieleden –  
Restoring Family Links (RFL)

• Behandelde verzoeken  1.596

Tracing op �ocatie � Tracing�bus

• Bereikte personen  15.389

Ondersteuning buitenlandse  
�lachto�ers Mensenhandel �O�M� 

� Bereikte personen direct�indirect  
 �������

Ondersteuning Ongedocumenteerde 
Migranten �OOM� 

� Bereikte personen direct�indirect  
 �������

Migratie activiteiten in Nederland  
en Europa

� Aantal e�pertise in�etten  69AED

Noodhulp teams

• Traangas in feesttent
• Treinongeval
• Ongeval snelweg
• Ondersteuning EK Atletiek
• Uitslaande brand in studentenflat
• Hitte tijdens Marathon

Bevolkingszorg

• Ontruiming t.g.v. 
 asbestbesmetting
• Uitvaart met grote 
 publieksaandacht
• Condoleance met grote 
 publieksaandacht
• Gaslek
• Stroomstoring
• Ontruiming flatgebouw 
 vanwege brand Ready2Help • Activatie Nationaal Hitteplan

• Wateroverlast door extreem weer

Ikbenveilig.nl

• Aanslag op 
 boulevard Nice
• Aanslagen Brussel

Onze inzet bij calamiteiten
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Met	oefeningen	en	regelmatige	inzet	blijven	onze	noodhulpvrijwilligers	scherp	en	paraat.
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Noodhulp
Na een paar jaar van voorbereiding, kunnen 1 januari 2016 
onze noodhulpteams van start, als opvolgers van de SIGMA-
teams. Een belangrijke mijlpaal. In alle 25 veiligheidsregio’s zijn 
inmiddels convenanten afgesloten voor onze noodhulpteams. 
100% dekking versus de 75% die we onszelf ten doel hadden 
gesteld. Dat betekent dat overal in ons land getrainde teams 
klaarstaan die bij calamiteiten direct in actie kunnen komen om 
lichtgewonde slachtoffers te verzorgen bij grote incidenten in 
Nederland. Daarmee zijn de noodhulpteams onderdeel van het 
model Grootschalige Geneeskundige Bijstand.

Nieuw is dat zij bij het aanrijden na opdracht en toestemming  
van de meldkamer gebruik mogen maken van de blauwe zwaai-
lichten en geluidsignalen, omdat zij als officiële hulpdienst 
gelden. Onze noodhulpteams kwamen onder meer in actie na 
een brand in een Utrechtse studentenflat, na een groot ongeval 
op de snelweg bij Joure en na het treinongeval bij Winsum. 
Een opvallende ontwikkeling is dat het aantal inzetten in de 
afgelopen jaren flink is afgenomen. In 2016 telden we rond de 
twintig inzetten, waar dit zo’n tien jaar geleden nog rond de 
vijftig inzetten per jaar betrof, destijds vooral van onze SIGMA
teams. De verklaring daarvoor is dat de ambulancesector verder 
ontwikkeld is en dat de fysieke veiligheid in Nederland is toege-
nomen. Er zijn daardoor gelukkig steeds minder gevaarlijke 
situaties en minder grote ongelukken. 

Hulp in Nederland
Ruim 28.000 vrijwilligers staan klaar om mensen te helpen als het nodig is. Met onze vijf kerndiensten: 
noodhulp, burgerhulp, evenementenhulp, EHBO en zelfredzaamheid beperken we de gevolgen van nood-
situaties en maken we mensen zelfredzamer. Voor 2016 hebben we ons hierbij ambitieuze doelen gesteld.

Ik ben veilig
Bij grote calamiteiten brengt het Rode Kruis de website 
www.ikbenveilig.nl in de lucht. Omdat in eigen land afge-
lopen jaar geen grote calamiteiten plaatsvonden, is dit 
alleen gebeurd na de aanslagen in Nice en Brussel. Hier is 
voor gekozen, omdat veel Nederlandse toeristen in Nice 
waren op het moment van de aanslag. En omdat veel 
Nederlanders gebruikmaken van de Belgische luchthaven 
Zaventem. In beide gevallen konden we veel mensen 
koppelen aan de dierbaren waar ze ongerust over waren. 
De praktijk leert dat de site, direct na de aanslag, in een 
grote behoefte voorziet. Na vier uur daalt het gebruik 
sterk, omdat betrokkenen dan al via reguliere media hun 
familieleden konden informeren.

Oefenen tijdens evenementen
Om tijdens calamiteiten goed beslagen ten ijs te komen, oefenen 
de leden van de noodhulpteams hun vaardigheden tijdens 
evenementen. Dat doen zij vooral door als EHBO’er in actie te 
komen tijdens festivals en grote sportevenementen. Elke nood-
hulpvrijwilliger komt zo per jaar minstens viermaal in actie. 
Daarnaast draaien ze ook mee in reguliere rampen oefeningen. 
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Bevolkingszorg
Na de vele inzetten bij de opvang van vluchtelingen in 2015, 
zijn we met onze dienst bevolkingszorg in 2016 weer in rustiger 
vaarwater gekomen. In 2016 ondersteunen we de gemeenten 
achtmaal bij de opvang van gedupeerden, bijvoorbeeld na 
een ontruiming van een flat en zorgcentrum na een brand, 
ammoniak lekkage, gaslucht, of asbest. Maar de vrijwilligers 
bevolkingszorg staan ook paraat om bij een uitvaart met veel 
publiek te ondersteunen of om te helpen bij een stroomstoring. 

De dienst bevolkingszorg van het Rode Kruis biedt op diverse 
wijzen ondersteuning aan (gemeenten in) veiligheidsregio’s. 
De basis is opvang en ondersteuning van getroffenen na een 
ramp of calamiteit. Daarnaast kan via bevolkingszorg voorzien 
worden in eten en drinken en slaapplekken. Ook kunnen de vrij-
willigers van bevolkingszorg assisteren bij het verplaatsen van 
mensen tijdens een ontruiming, het registreren van mensen op 
opvanglocaties, informatieverstrekking of het opzetten van een 
vervangend communicatienetwerk. 

Hoge eisen aan noodhulp- en 
evenementenvrijwilligers
De nieuwe rol van de noodhulpteams stelt ook flinke 
eisen aan de vaardigheden van de teamleden. Een EHBO-
certificaat alléén (Basic Life Service) is niet genoeg. 
Bovendien stellen gemeenten steeds hogere eisen aan 
de kwaliteit van de ondersteuning bij het verstrekken 
van evenementenvergunningen. De behoefte groeit 
daarom aan BIG-geregistreerde vrijwilligers zoals artsen 
en verpleegkundigen. Daarom gebruiken we de inzet van 
deze teams tijdens evenementen óók om deze hoger 
gekwalificeerde vrijwilligers te werven.

Op 18 november 2016 ontspoort een Arriva-trein bij het 
Groningse Winsum na een aanrijding met een vrachtwagen. 
Hulpverleners van het Noodhulpteam van het Rode Kruis komen 
direct ter plaatse om hulp en bijstand te bieden aan de slachtof-
fers. “Het was de eerste inzet van het Noodhulpteam sinds de 
oprichting begin dit jaar”, vertelt Thom Heemstra (21), één van 
de hulpverleners, toch ook trots. 

Acht vrijwilligers van het Rode Kruis worden opgeroepen om 
eerste hulp te komen verlenen in Groningen. “Ik was gewoon 
thuis aan het werk”, vertelt Thom. “Ik werk in de IT, maar werd 

plots opgeroepen om te komen helpen. Er stond op dat moment 
geen auto bij me voor de deur, dus ik heb m’n buren heel lief 
aangekeken.”

Snel en tegelijkertijd hulp krijgen
Bij aankomst gaan de hulpverleners direct aan het werk. “Wij 
behandelden de lichtgewonde slachtoffers, mensen die zelf nog 
kunnen lopen. We zagen met name veel mensen met steentjes 
in de huid, glassplinters en hoofdwonden. De ambulancedienst 
ontfermt zich over de zwaarder gewonden. Op die manier kon 
iedereen snel en haast tegelijkertijd worden geholpen.” 

“Veel mensen met steentjes in de huid,  
 glassplinters en hoofdwonden”

Acht	vrijwilligers	van	het	noodhulpteam	waren	snel	ter	plaatse	om	de	lichtgewonde	slachtoffers	te	helpen.
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In augustus liep de temperatuur flink op in ons land. Voor 
oudere mensen zijn die hoge temperaturen gevaarlijk. Het 
aantal sterfgevallen loopt dan met 10% op omdat veel ouderen 
te weinig drinken en mineralen binnenkrijgen. Een team van 
Ready2Helpers ging naar een groep senioren in een woon
complex in Dordrecht om water, bouillon en zoute dropjes uit  
te delen. 

Bewoonster mevrouw De Vogel geeft toe dat ze niet genoeg 
drinkt. “Als ik naar de keuken ga, drink ik af en toe een slokje. 

Ik heb er gewoon geen zin in”. Ze krijgt een glas drinken en zegt: 
“Goed dat jullie dit doen hoor. Ik leer er wel weer van en ik zal 
er nu meer aan denken”. 

Heidi is een van de Ready2Helpers die werd opgeroepen om in 
actie te komen voor deze ouderen. “Ik heb in een verpleeghuis 
gewerkt en weet uit ervaring dat je ouderen attent moet maken 
op het feit dat ze genoeg drinken met warm weer. Tijdens mijn 
werk zag ik hoe slecht er eigenlijk gedronken wordt, dus ik vind 
het heel belangrijk om hieraan mee te doen.”

Burgerhulp 
Doel in 2016 was om 3% groei te realiseren in het aantal 
mensen dat we voor ons werk mobiliseren. Naast onze 28.850 
vaste vrijwilligers kunnen we sinds twee jaar ook rekenen op 
Nederlanders die we in geval van nood kunnen benaderen om 
in de hulpverlening bij te springen. In 2016 biedt deze groep 
Ready2Help vrijwilligers hulp tijdens 85 uiteenlopende nood-
situaties; van hulp bij het zoeken naar een vermiste man in 
Rotterdam tot het uitdelen van water aan ouderen tijdens een 
hittegolf. 

Om beter zicht te hebben op wie deze ‘Ready2Helpers’ 
zijn, hebben we hier in 2016 onderzoek naar laten 
doen. Dit laat het volgende beeld zien: deze grote groep 
‘oproepvrijwilligers’ is merendeels hoogopgeleid, beschikt 
over uiteen lopende vaardig heden en is bereid liefst vier 
tot zes keer per jaar op afroep bij te springen op allerlei 
inzetten. Dit betekent dat we in voorkomende acute situaties 
kunnen beschikken over een kwalitatief hoogwaardige extra 
flexibele schil van mensen. Tegelijk biedt het een prachtige 
groep aan contacten die we bij andere Rode Kruisactiviteiten 
kunnen betrekken. Gezien de omvang van de groep is het nog 
wel de uitdaging meer te segmenteren. Zo kunnen we van 
Ready2Help een echte community maken die ook lokaal door 
afdelingen en districten gebruikt kan worden onder coördi-
natie vanuit het Verenigingskantoor.

“Als ik naar de keuken ga, drink ik af en toe  
een slokje.”

Voldoende	drinken	is	van	levensbelang	tijdens	warme	dagen.	Ouderen	hierop	attenderen	is	belangrijk	én	gezellig.
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Evenementenhulp
Het Rode Kruis verzorgt de EHBO in 2016 op duizenden 
grote en kleine evenementen. Zo bieden we onder andere 
eerste hulp tijdens de Marathon van Rotterdam en het 
EK Atletiek in Amsterdam. En uiteraard tijdens de 100e 
editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Op geen enkel ander 
evenement in Nederland zetten we zo veel vrijwilligers in en 
kunnen er tegelijkertijd zo veel mensen behandeld worden. 
De hulpverleners zijn dag en nacht in touw om de wandelaars 
zo goed mogelijk te helpen zodat zij de finish kunnen halen. 

Dit jaar was het de 70ste keer dat het Rode Kruis hulp verleende 
aan de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse. Een heugelijk 
moment, maar ook business as usual: in totaal helpen de 
hulpverleners 5.605 wandelaars en prikken of behandelen 
12.645 blaren. Naast blaren hadden de wandelaars ook te 
kampen met klachten als schaaf- en snijwonden en overbelaste 
spieren en gewrichten. De eerste dagen van de Vierdaagse had 
een flink aantal wandelaars moeite met de warmte.

Online hulpverlening tijdens evenementen
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Een gemoedelijk avondje plantjes kopen veranderde in een 
oogwenk in een kwestie van leven of dood. Petra Lubberding 
(38) deed het onvoorstelbare: een mensen  leven redden. 

“De man zag al blauw. Ik was met mijn moeder en zus in het 
tuincentrum aan het winkelen, toen een vrouw roepend 
om hulp naar binnen kwam rennen. Haar vader was buiten 
bewustzijn op de binnenplaats. Zonder erbij na te denken 
wat ik zou aantreffen ging ik mee naar buiten. Samen met 

een medewerker van het tuincentrum startte ik meteen met 
reanimeren. Ik weet nog dat ik heel nuchter dacht ‘tjongejonge, 
wat doe ik nou, geef ik zomaar mond-op-mond-beademing’. Het 
leek allemaal onwerkelijk, maar ik was heel kalm. Ik wilde vooral 
dat hij zou blijven leven. Hij kon toch niet hier sterven, midden 
op een binnenplaats, terwijl zijn dochter toekeek. Gelukkig was 
er ook een AED in de buurt die we snel konden aansluiten. Al na 
1 schok kwam hij bij. Hij keek me aan en ik zei: ‘Wat ben ik blij 
dat u er weer bent’. 

EHBO
Op 10 september, Wereld Eerste Hulp Dag, maakt het Rode 
Kruis de uitkomsten bekend van een onderzoek naar Eerste 
Hulp in Nederland. Daaruit blijkt dat de hulpbereidheid van 
mensen zonder EHBO-kennis alarmerend laag is, met name in 
het geval van reanimeren. Het onderzoek laat zien dat 84% van 
de mensen zónder diploma toegeeft niet te zullen reanimeren 
als dat wel nodig is. Dit bevestigt wederom het belang van 
onze ambitie om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen 
weten wat ze moeten doen in noodgevallen, zodat ze een ander 
kunnen redden of letsel kunnen voorkomen. Daarom is EHBO 
hét centrale thema van ons 150-jarig jubileum in 2017. 

We werken in 2016 op diverse manieren aan het vergroten van 
EHBO-vaardigheden van Nederlanders. Dat doen we onder 
meer aan de hand van de zeer populaire EHBO-app. Inmiddels 
is die meer dan 1,6 miljoen keer gedownload. Daarnaast doen 
steeds meer jonge ouders de EHBO-cursus die speciaal voor hen 
is ontwikkeld en bieden bedrijven hun werknemers de mogelijk-
heid een EHBO-cursus te volgen. Ook bekijken veel 

Nederlanders online filmpjes en instructies op de website  
over hoe te handelen bij veelvoorkomende lichamelijke onge-
lukken. In totaal wisten we op deze manier zo’n 2,4 miljoen 
Nederlanders in 2016 te bereiken, een stijging van 7,4% ten 
opzichte van afgelopen jaar.  

Tegelijk werken we continu aan de verbetering van onze 
producten. Zo brengen we alle EHBO-cursussen in 2016 
volledig up-to-date naar de nieuwe richtlijnen. Ook 
introduceren we nieuwe cursussen: e-learnings, EHBO Sport 
en EHBO als onderdeel van BHV, waardoor we nog meer 
doelgroepen kunnen benaderen met EHBO. De in de EHBO-app 
geregistreerde AEDs willen we beter traceerbaar en completer 
maken. In het najaar organiseren we daarom een speciale actie 
om beschikbare AED’s aan te melden. Dankzij de actie kunnen 
we 499 nieuwe AED’s aan de app toevoegen. Ook checken 
Rode Kruis-vrijwilligers jaarlijks de staat van alle AED’s in ons 
land om er zeker van te zijn dat ze allemaal ook daadwerkelijk 
operationeel zijn. Hiervoor zijn zes teams actief.

“Hij kon toch niet hier sterven, terwijl zijn 
dochter toekeek”
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Wanneer heeft u voor het laatst gecontroleerd of het brand-
alarm nog werkte? En de voordeur op de knip: is dat veilig of 
juist niet? Vrijwilligers van het Rode Kruis helpen inwoners met 
het veilig inrichten van hun huis. “Denk niet: ik weet het alle-
maal zelf wel”, waarschuwt mevrouw de RuKoek (80), één van 
de mensen die een risicoscan liet uitvoeren. 

Onverwacht veel verbeterpunten
Mevrouw de RuKoek deed mee aan een pilot in Hattem. 
“Ik dacht dat ze bij mij heus niet zoveel verbeterpunten zouden 
kunnen vinden, maar het tegendeel bleek waar.” De pientere 
dame vertelt onder andere over het stof achter haar was-
machine – gevaar voor kortsluiting! – en over de nietbrand
veilige bak achter haar televisie waar ze alle elektrische snoeren 
in bewaarde. “En ik had wel een brandalarm, maar die bleek het 
helemaal niet te doen.”

‘Samenredzaamheid’ 
“Zelfredzaamheid is eigenlijk een nieuwe hulpverleningspoot 
van het Rode Kruis”, vertelt Karin Kanij, werkzaam als account-
houder zelfredzaamheid. “We willen noodsituaties zoveel 
mogelijk voorkomen.” De ´Rode Kruis aan huis´activiteit vormt 
een goede eerste stap. In tweetallen gaan getrainde vrijwilligers 
dan langs de deuren, om risicoscans uit te voeren. Dat gebeurt 
alleen op afspraak en zowel bij jongeren, ouderen, alleen-
staanden en gezinnen. 

Het zelfredzaamheidsproject is een samenwerking tussen onder 
meer het Rode Kruis, de brandweer, politie, MEE, Stichting 
Welzijn Hattem en de gemeente. “Die samenwerking maakt dit 
project zo bijzonder en uniek”, zegt Karin. Vooralsnog zijn er 
alleen nog in de Gelderse gemeente HattemWapenveld vrijwil-
ligers getraind om dergelijke risicoscans uit te voeren, maar de 
verwachting is dat hier gauw verandering in komt. “Het Rode 
Kruis in huis is nu al helemaal hot!” Karin lacht trots. 

Zelfredzaamheid
Trots zijn we op het aantal van 120 afdelingen dat in 2016 
actief aan de slag gaat met het zelfredzamer maken van kwets-
bare mensen. Dit leidt tot tal van activiteiten waarmee we 
in totaal zo’n 7.500 mensen bereiken. Zo voeren we bij 950 
kwetsbare mensen – die in het kader van de nieuwe Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning langer thuis blijven wonen – 

een veiligheidscheck uit om hun thuissituatie veiliger te maken. 
Daarmee neemt het risico op ongelukken af en weten zij beter 
wat te doen als hen iets overkomt in of om het huis. Zo’n 150 
mensen helpen we hun netwerk te versterken; dat stelt hen 
in staat in voorkomende situaties makkelijker hulp te kunnen 
inschakelen.

“Ik had wel een brandalarm, maar die bleek het 
helemaal niet te doen.”

Mevrouw	de	Ru-Koek	loopt	de	checklist	er	nog	eens	op	na.	Er	zijn	meer	verbeterpunten	dan	ze	dacht.
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Vluchtelingen
Na de Turkijedeal in maart 2016 neemt de stroom vluchte
lingen in rap tempo af. En daarmee brengen we ook de 
inzet van onze vrijwilligers terug. Zo sluit in juli de laatste 
WelkomWinkel; het initiatief dat het Rode Kruis in 2015 opzette 
om kleding voor vluchtelingen door het hele land in te zamelen. 
Eerder eindigde dit initiatief als tweede bij de Impactprijs van 
PriceWaterhouseCoopers. De rest van 2016 staat in het teken 
van het opzetten van langetermijnactiviteiten voor psycho
sociale steun aan vluchtelingen.

Opsporing en ondersteuning
Ook de activiteiten onder de noemer opsporing en onder
steuning staan begin van het jaar nog in het teken van de 
vluchtelingeninstroom. In totaal bereiken we meer dan 15.000 

personen met het opsporen van familieleden. Op opvang locaties 
stellen we via zogeheten drie-minutentelefoontjes vluchtelingen 
in staat hun familieleden te informeren over hun situatie. We 
schakelen hierbij zo’n 250 vaste vrijwilligers en Ready2Helpers in.

We beheren ook een oorlogsarchief. Nog elk jaar komen er 
vele honderden verzoeken binnen van vooral particulieren 
om informatie uit de Tweede Wereldoorlog over bepaalde 
personen. Daarnaast helpt het Rode Kruis elk jaar familieleden 
op te sporen waarmee het contact verloren is. Vele 
tientallen vrijwilligers helpen mee de gezochte personen 
op te sporen. Ook zijn diverse vrijwilligers betrokken bij het 
geven van ondersteuning aan slachtoffers van (buitenlandse) 
mensenhandel. Deze dienst bieden we aan in de regio’s 
Utrecht/Amersfoort, Rotterdam en Groningen.

In het voorjaar en in de zomer 2016 trekt de Tracingbus van 
het Rode Kruis en Vodafone langs diverse opvangcentra. 
Vluchtelingen kunnen er een kort telefoontje plegen met hun 
dierbaren. Zo kunnen ze een teken van leven geven en de 
bezorgdheid bij hun familie enigszins wegnemen. En wie het 
contact met hen was kwijtgeraakt, krijgt hulp van het Rode 
Kruis bij het opsporen van hun familieleden. Veel vrijwilligers en 
Ready2Helpers helpen hieraan mee.

Op het AZC in Ter Apel is Hossein een van de velen die gebruik-
maakt van de mogelijkheid. “Ik heb net mijn moeder en 
broertje gesproken, het gaat goed met ze.” De opluchting is 
van zijn gezicht af te lezen en zijn handen trillen nog licht van 
de spanning. Het is niet altijd makkelijk om zijn familie aan 

de telefoon te krijgen, vertelt hij. “Ik probeer ze te bellen via 
WhatsApp, maar meestal werkt internet niet goed genoeg en 
kan ik ze niet bereiken.”

Even naar huis bellen klinkt eenvoudig, maar voor veel vluchtelingen 
is dat niet zo. Familieleden beschikken niet over telefoons of de 
telefoonlijnen en internet liggen eruit. Het Rode Kruis en Vodafone 
helpen om toch contact te krijgen, want de bezorgdheid is vaak 
groot. Veel familieleden bevinden zich vaak nog in onveilig gebied. 
Khaled (27) is twee jaar geleden zelf gevlucht uit Syrië en werkt nu 
als vrijwilliger voor het Rode Kruis bij de Tracingbus. “Ik heb letter-
lijk in dezelfde situatie gezeten en weet dus hoe belangrijk het is 
om te weten hoe het met je familie gaat. Het is geweldig dat ik kan 
helpen, ik wil zó graag wat doen voor deze mensen.”

“Ik heb net mijn moeder en broertje gesproken,  
het gaat goed met ze”

Weten	hoe	het	met	je	familie	gaat	is	een	belangrijke	steun	voor	vluchtelingen.
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Aandachtspunten en ambities 2017
In de komende jaren willen we meer aandacht schenken aan 
het meten van de effecten en impact van onze activiteiten in 
Nederland. Om die reden hebben we een gebruiksvriendelijke 
en beknopte registratie ontwikkeld waarmee lokale 
afdelingen in het land hun activiteiten, bijvoorbeeld gericht 
op het vergroten van zelfredzaamheid van mensen, kunnen 
kwantificeren. Ook zal nader onderzoek nodig zijn om de 
impact in kaart te brengen. Zo streven we met de inzet van 
onze noodhulpteams niet naar een bepaald aantal inzetten. 
Het streven is immers: zo min mogelijk. De ambitie is wel in 

2017 tot een format voor districten en afdelingen te komen 
om hun activiteiten op een eenvoudige manier in kaart te 
brengen.
Een andere ambitie betreft het opzetten van activiteiten voor 
psychosociale steun aan vluchtelingen. Zo openen we in 2017 
twee Zorgcafe’s en gaan we jongerenbuddy’s en medische 
buddy’s inzetten, waar we afgelopen jaar de voorbereidingen 
voor troffen. Tot slot zetten we op papier op welke manier 
en met welke inzet het Rode Kruis het beste kan anticiperen 
wanneer ons land opnieuw te maken krijgt met een plotselinge 
hoge instroom van vluchtelingen.

Caribische eilanden
Voor de Caribische eilanden hebben we in het werkplan 2014-2016 
meerdere doelstellingen benoemd. Enkele voorbeelden daarvan, 
en de resultaten tot nu toe:
• Versterken	van	de	auxiliaire	rol	met	de	overheid. Rondom de 

vluchtelingenproblematiek pakken de afdelingen een duide-
lijkere rol richting de overheid. Daarnaast zijn op meerdere 
eilanden gesprekken gaande met de overheid over de rol van 
de afdelingen bij lokale rampenhulpverlening.

• Versterken	van	de	noodhulpverlening: er is een jaarlijkse 
rampenoefening, een nieuw handboek voor disaster-
management en ze hebben nieuwe radiocommunicatie 
apparatuur aangeschaft.

• Versterken	van	de	lokale	fondsenwerving: Aruba en Curaçao 
doen het goed op het gebied van lokale fondsenwerving. 
Commercial First Aid wordt op de meeste eilanden goed  
opgepakt.

• Vergroten	van	de	organisatiecapaciteit	van	de	afdelingen: eind  
2015 is een nieuwe vijfjarige samenwerkingsovereenkomst  
getekend. Dit betekent een voortzetting van de prettige  
samenwerking tussen het Nederlandse Rode Kruis en de lokale 
afdelingen. Tijdens het jaarlijkse bestuursoverleg heeft een 
gezamenlijke sessie over good governance plaatsgevonden.

Aandachtspunten en ambities 2017
• Versterken van de organisatie en responsecapaciteit van Saba, 

Sint Eustatius en Bonaire. Plannen zijn in de maak voor 2017.
• Dialoog met de overheden van Curaçao, Aruba en Bonaire 

over de mogelijke opvang van Venezolaanse migranten/vluch-
telingen. Contact hierover is gelegd met UNHRC en IFRC;

• Structurelere inbedding van de steun die het Nederlandse 
Rode Kruis biedt. Dat geldt voor de gebieden EHBO, Marketing 
en Fondsenwerving Juridische zaken, Financiën, RFL (restoring 
family links), Humanitarian Diplomacy en technische onder-
steuning op het gebied van Tracing en O&O (opsporing & 
ondersteuning).
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*Deze infographic laat 45 landen zien waarin minimaal € 50.000 aan hulpverlening is besteed.
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Dankzij	een	prothese	leert	de	kleine	Hayat	weer	lopen.
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De toestand in Jemen, Syrië, Afghanistan, Irak, ZuidSoedan, 
Noordoost Nigeria, Oeganda en ook de Oekraïne is alleen maar 
verslechterd in 2016. Conflicten duren voort en de problemen 
zijn vaak structureel. Bij een gewapend conflict helpt het  
Rode Kruis onvoorwaardelijk. Onze neutraliteit en ons 
embleem zorgen ervoor dat wij mensen in conflictgebieden 

kunnen helpen. We verzorgen gewonden, bezoeken gevangenen 
en herstellen contact tussen familieleden die elkaar zijn  
kwijt geraakt. Met het budget voor internationale hulpverlening 
van 24 miljoen ondersteunen we in 2016 28 grote noodhulp-
operaties en 20 kleinere operaties.

Niet eerder hadden we te maken met zo veel mensen die op de vlucht sloegen voor geweld, meer dan 
65 miljoen. Ook het aantal van 244 miljoen migranten wereldwijd is een bedroevend record. Hiermee 
is onze hulp harder nodig dan ooit. Ons internationale noodhulpbudget bedraagt in 2016 om die reden 
€ 24 miljoen. Daarmee ondersteunen we inwoners van landen als Syrië, Jemen en ZuidSoedan waar 
conflicten voortduren en de humanitaire noden enorm hoog zijn. Ook helpen we in zuidelijk Afrika, waar 
de droogte veel gemeenschappen afhankelijk maakt van voedselsteun en gezondheidszorg. 

Hulp wereldwijd

Het is de vader van de driejarige Hayat. Wanhopig draagt hij zijn 
dochter het revalidatiecentrum in Sana’a binnen. Lopen kan ze 
niet. Niet meer, in ieder geval. Bij een luchtaanval verloor het 
meisje haar rechterbeen. 

Met dank aan het Rode Kruis krijgt Hayat in het revalidatie
centrum een prothese opgemeten en kan ze revalideren. 
Een zware slag, maar na heel veel oefenen kan ze naar huis. 
Lopend en lachend! Een mooi voorbeeld van het belangrijke 
werk dat het Rode Kruis in Jemen doet.

“Dit is mijn dochter. Help haar alstublieft!  
Ze wil leven!” 
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Syrië
Het conflict in Syrië duurt inmiddels al bijna zes jaar. Steden zijn 
verwoest, de bevolking is verzwakt en miljoenen mensen zijn 
op de vlucht, binnen Syrië en daarbuiten. Er is een schrijnend 
tekort aan voedsel, drinkwater en medische voorzieningen. 

Bedreiging	hulpverleners
Intussen wordt hulpverleners in Syrië het werk vaak onmogelijk 
gemaakt. Zij doen hun werk met gevaar voor eigen leven. In 
september 2016 wordt een hulpkonvooi met vrachtwagens 
gebombardeerd. Hierbij komen twintig mensen om het leven, 
waaronder een coördinator van de Syrische Rode Halve Maan. 
De aanval op het hulpkonvooi is een zware schending van het 
humanitair oorlogsrecht. In november worden vier ziekenhuizen 
aangevallen in Aleppo. Er zijn nog maar een paar medische 
voorzieningen over in de stad. Deze schendingen van het 
oorlogsrecht zijn ontoelaatbaar. 

In 2016 besteden we in Syrië € 5,1 miljoen aan voedsel, gezond-
heidszorg, onderdak, schoon drinkwater en het voorzien van 
inkomstenbronnen voor slachtoffers van het conflict. 
 
Vluchtelingen en migranten in Europa
Naast de ondersteuning in de conflictgebieden en opvang 
in de regio bieden we in 2016 ook hulp aan vluchtelingen 
en migranten in Europa op zoek naar een veilig bestaan. 
Tienduizenden mensen steken de buitengrenzen van Europa 
over, met name uit Syrië, Afghanistan, Nigeria en Irak. Het 
Rode Kruis verzorgt eerste hulp en medische zorg, we distri-
bueren noodzakelijke goederen zoals zeep, dekens en tenten. 
En we zorgen voor warme maaltijden onderweg en brengen 
zoek geraakte familieleden weer bij elkaar. We zijn langs alle 

landsgrenzen van de migratiestromen actief met noodopvang 
en hulp. In 2016 besteden we € 1,6 miljoen aan de opvang van 
vluchtelingen en migranten in Bulgarije, Duitsland, Griekenland, 
Hongarije, Italië, Oekraïne, Servië, Macedonië en Kroatië.

Hulp bij natuurrampen
In 2016 springt de droogte in Afrika als gevolg van El Niño in het 
oog, net als het verwoestende spoor van orkaan Matthew over 
het Caribisch gebied. Maar we helpen ook bij de natuurrampen 
die geen aandacht in de media krijgen. Zo bieden we steun 
bij overstromingen in Noord-Korea en bij de uitbraak van gele 
koorts in Afrika. Op sommige plaatsen waar we in 2015 al hulp 
boden, zetten we dat in 2016 voort. Voorbeelden zijn landen 
waar het Zika-virus voorkomt of Nepal, waar de gevolgen van de 
aardbeving nog steeds zichtbaar zijn.

El	Niño
Het natuurverschijnsel El Niño veroorzaakt ook in 2016 wereld-
wijd extreme weersomstandigheden. Extreme droogte en 
enorme regenbuien hebben onder andere in Burundi, Ethiopië, 
Kenia, Madagaskar, Somalië, Soedan, Tanzania, Malawi en 
Oeganda een negatief effect. Duizenden oogsten zijn hierdoor 
mislukt. Miljoenen mensen hebben een tekort aan voedsel, 
water en kampen met ziektes.  

Het Rode Kruis draagt in 2016 met € 2,2 miljoen bij aan hulp
activiteiten voor de slachtoffers van droogte in Ethiopië, Lesotho, 
Malawi, Mozambique, Soedan, Somalië, Zimbabwe en Haïti. 
Hiermee konden we veel mensen helpen:

Landen Aantal geholpen mensen

Ethiopië 45.350

Lesotho 9.000

Malawi / Mozambique 161.436

Soedan 8.000

Somalië 16.798

Zimbabwe 20.180

Haïti 25.480

Orkaan	Matthew
Begin oktober 2016 raast orkaan Matthew over het Caribisch 
gebied. Met name op Haïti laat de orkaan een groot spoor van 
vernieling achter. Ruim 1 miljoen Haïtianen worden getroffen. 
Door de kapotgeslagen vissersboten en verwoeste gewassen 
raakt een groot deel van de mensen niet alleen hun huis en 
haard, maar ook hun bron van inkomsten kwijt. Het Rode Kruis 
schiet direct te hulp om de schade en gevolgen zoveel mogelijk 
te beperken. Het ontbreekt de bevolking aan medische zorg en 
schoon (drink)water. Ook dreigt een choleraepidemie. 

Om verspreiding van de ziekte te voorkomen breiden we de 
voorlichting over hygiëne en ziektepreventie uit. Verder delen 
we nood en voedselpakketten uit. Daarnaast hebben we met 
de reparatie van veertien waterpompen ervoor gezorgd dat 
7.000 Haïtianen weer schoon drinkwater kregen.



Voor	veel	kinderen	is	de	soepkeukenmaaltijd	de	enige	op	een	dag.	
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Veel mensen in de Kavangoregio in Namibië zijn afhankelijk van 
de soepkeuken van het Rode Kruis. Het is het enige voedsel dat 
de bevolking krijgt. De voortdurende droogte maakt het onmo-
gelijk zelf eten te verbouwen.

Het Rode Kruis heeft in Namibië vier soepkeukens geopend. In totaal 
maken 1200 mensen gebruik van deze voorziening. Elke dag komt 
Nangura Mathias Aune naar de soepkeuken voor een maaltijd. 
Nangura is 29 en leeft samen met haar twee zussen en haar kin-
deren. In totaal zijn ze met zijn achten. Voor Nagura is de maaltijd 
van de soepkeuken haar enige maaltijd van de dag. De droogte 
maakt het leven zwaar voor de Aune familie, ook al hebben ze zelf 
geen stuk land. “We zijn afhankelijk van andere mensen die ons 
voedsel geven in ruil voor het werk dat wij doen. Maar de meeste 
mensen hebben niet zoveel en kunnen dus ook weinig afstaan.” 

Gered van de dood
Ook AnnaMaria Pales leeft in een kwetsbare situatie. Ze is 45, 
moeder van drie kinderen en volledig afhankelijk van de maal-
tijdservice die zij één keer per dag bij het lokale Rode Kruis 
kan ophalen. Haar negenjarige gehandicapte zoon Manuel en 
zijn negen maanden oude zusjes zijn beiden ernstig onder-
voed. Soms helpen de buren. Vanavond bijvoorbeeld heeft 
Anna-Maria twee aardappelen en een kippenvoet van hun 
gekregen die ze kookt in zout water. Ze is er heel erg blij mee. 
“Meestal vallen we hongerig in slaap en huilen de kinderen 
grote delen van de nacht. De soepkeuken kwam op het juiste 
moment en heeft mijn kinderen gered van de dood.”

“De soepkeuken heeft mijn kinderen gered van  
de dood”
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Aandacht voor stille rampen
Het Nederlandse Rode Kruis heeft een speciaal fonds voor  
‘stille rampen’: rampen die aan het grote publiek voorbij gaan, 
omdat ze het nieuws niet halen. In 2016 is in totaal € 1,2 miljoen 
besteed aan stille rampen. Een voorbeeld van een stille ramp  
is het Darfur referendum in Soedan in april 2016. Tijdens 
een referendum kunnen de spanningen hoog oplopen, met 
gewonden als gevolg. Met een bijdrage van ongeveer € 10.000 
kon de Soedanese Rode Halve Maan eerste hulp verlenen, 
gewonden evacueren, gewonden doorsturen naar medische 
klinieken en observeren bij de stemlocaties. 

Minder partners, intensiever samenwerken
Voor onze lange termijn hulpverlening richten we ons op een 
beperkte selectie van onze zusterverenigingen. Zo kunnen 
we in die landen écht het verschil maken. We werken in 2016 
intensief samen met zestien landen, met name in Afrika. Daarbij 
onderscheiden we twee soorten partnerschappen:
• Programmatische	partnerschappen. Hier ondersteunen 

we hulpprogramma’s van onze partners. Ons doel hier is 
het vergroten van de reikwijdte en kwaliteit van duurzame 
programma’s, die de weerbaarheid van kwetsbare gemeen-
schappen moeten vergroten. We hebben een dergelijk  
partnerschap met twaalf landen, waar we in totaal aan  
62 programma’s werken. Met het Rode Kruis in Burundi 
hebben we in 2016 onze samenwerkingsdoelen concreet 
vastgelegd in een meerjarenovereenkomst. De Centraal-
Afrikaanse Republiek en Haïti werden allebei van strategisch 
partner programmatische partner.

Dutch Surge Support Water 
(DSS)
In 2014 hebben het Nederlandse Rode Kruis, de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland en het Netherlands 
Water Partnership de DSS water faciliteit opgericht. 
Het voornaamste doel is om noodhulporganisaties te 
ondersteunen met waterexperts. In 2016 vinden via DSS 
zestien uitzendingen plaats. UNHCR wordt ondersteund 
met geohydrologen, die zich bezighouden met de 
watervoorziening in vluchtelingenkampen in Kenia, Tanzania 
en Oeganda. UNICEF krijgt steun in onder meer Malawi, 
Botswana, Angola en Swaziland om te helpen tegen de 
droogte. Verder vindt een succesvolle missie plaats in 
Libanon, waar experts aan een masterplan werken hebben 
om de sanitatie in vluchtelingenkampen te verbeteren. 
Dit plan wordt door de betreffende ministeries in Libanon 
verwelkomd. Verder vinden nog missies plaats naar 
Macedonië en Bolivia vanwege overstromingen. 

Trainingen
Ook in 2016 hebben we weer verschillende trainingen 
georganiseerd om de waterexperts voor te bereiden op 
eventuele missies. Meer dan twintig experts hebben de 
introductie training gevolgd over humanitaire principes en de 
tweedaagse training in noodhulp op het gebied van water-
sanitatie en hygiëne. 
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• Strategische	partnerschappen. Ons doel met deze partners is 
hetzelfde als bij de programmatische partnerschappen, plus 
het vergroten van de zelfstandigheid van deze partners. Dat 
doen we door bij te dragen aan organisatieontwikkeling en 
financiële duurzaamheid van de vereniging. Dat betekent dat 
we helpen bij het aanboren van lokale inkomstenbronnen 
en het uitbouwen van de dienstverlening. We hebben vier 
strategische partners, waar in totaal 20 programma’s lopen. 
Benin werd van een programmatische een strategische 
partner. In 2016 hebben we een stevige impuls gegeven aan 
deze samenwerking door samenwerkingsdoelen te formu-
leren, te kijken wat de prioriteiten zijn en welke expertise 
beschikbaar is. Met onze Rode Kruis verenigingen in Ethiopië 
en Zambia zijn deze doelen en prioriteiten vastgelegd in een 
meerjarenovereenkomst. Van drie partners is de analyse 
financiële duurzaamheid afgerond. Twee van de drie hebben 
een eerste voorstel voor een duurzaamheidsplan ontwikkeld. 
Commerciële hulpactiviteiten van het Rode Kruis in Ivoorkust 
en Zambia zijn inmiddels winstgevend. Ethiopië is financieel 
onafhankelijk van internationale hulp voor het financieren 
van zijn basis organisatie infrastructuur. 

Een doel wat betreft de partnerschappen was ook om de 
Nederlandse Rode Kruis vereniging hier beter bij te betrekken. 
Daarvoor hebben we één informatiebijeenkomst eind december 
2016 gehouden. Ook is een website hierover in aanbouw.  
De plaatselijke afdelingen in Nederland kunnen specifieke  
Rode Kruis projecten adopteren en financiële ondersteuning 
leveren via fondsenwerving. 

Minder risico op rampen
Naast het verlenen van noodhulp en het ondersteunen van 
wederopbouw is het Nederlandse Rode Kruis actief om rampen-
risico’s te verminderen en de weerbaarheid van kwetsbare 
gemeenschappen tegen rampen te versterken. Dit noemen we 
Disaster Risk Reduction, kortweg DRR. We versterken gemeen-
schappen ook door de gezondheidszorg, toegang tot schoon 
drinkwater en voedselzekerheid te verbeteren. Deze aanpak 
voorkomt veel leed en scheelt veel noodhulpgeld. In 2016 
besteden we € 1,4 miljoen aan rampenparaatheid in met name 
Burundi, Tsjaad en Europa. Ook met innovatie zorgen we voor 
efficiëntere en effectievere noodhulp. Zo besteden we in 2016  
€ 0,4 miljoen voor de innovatieactiviteiten van de Dutch Coalition 
for Humanitarian Innovation. Onze langere termijn hulpprogram-
ma’s gericht op rampenrisicovermindering en verbetering van 
gezondheidszorg en voedsel zekerheid bedroegen € 7,4 miljoen.

Meer over de Dutch Coalition for Humanitarian Innovation op 
pagina 9.

Partners for Resilience
Sinds 2011 werkt het Nederlandse Rode Kruis samen met het 
internationale Rode Kruis Klimaatcentrum, CARE Nederland, 
Cordaid en Wetlands International in het programma Partners 
for Resilience. Het doel is om mensen in Afrika, Azië en Midden
Amerika weerbaarder te maken tegen rampen gerelateerd aan 
klimaatverandering en verandering van de natuurlijke omge-
ving. In 2015 is de eerste cyclus afgerond. In 2016 is cyclus 2 
gestart; hier ligt meer nadruk op het versterken van de capaci-
teit van partners om het beleid te beïnvloeden.

In 2016 besteden we € 7,6 miljoen aan de Partners for 
Resilience alliantie. 

In 2016 voeren we projecten uit van vier verschillende 3FM 
Serious Request programma’s:
• Let’s hear it for the babies! (2012). We begeleiden vrouwen 

tijdens de zwangerschap, regelen medische zorg en voor-
zieningen en hebben aandacht voor moeder en kind na de 
bevalling. In totaal hebben we in de periode 2012 -2016 in 
negentien landen een bedrag van € 13,5 miljoen besteed. 

• Let’s clean this shit up! (2013). Het Nederlandse Rode Kruis 
bouwt in 2016 waterpompen en toiletten in scholen, klinieken 
en huizen. Daarnaast geven we voorlichtings sessies op 
scholen over hygiëne en delen we zeep uit. In totaal besteden 
we in twaalf landen over de periode 2013-2016 een bedrag 
van € 10,5 miljoen.

• Hands off our girls! (2014). We bereiken in 2016 duizenden 
slachtoffers. We besteden aandacht aan preventie, 
organiseren grote voorlichtingscampagnes, richten ons op 
opvang en zorg voor slachtoffers en helpen overlevenden van 
seksueel geweld aan een nieuwe toekomst met financiële  
hulp en trainingen. In totaal geven we over de periode 
2014  2016 € 10,5 miljoen uit, waarvan in 2016 ruim  
€ 2,7 miljoen. 

• Keep them going (2015). We bieden jongeren en kinderen 
in conflictgebieden training en scholing aan, we helpen bij 
de traumaverwerking en helpen gezinnen inkomsten te 
genereren. In totaal besteden we in zeven landen in 2016 
€ 3,4 miljoen.

 
Mensen	(cumulatief)	bereikt	met	lopende	3FM	Serious	Request	programma’s
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Projecten uitgevoerd dankzij 3FM Serious Request



Met	geld	van	3FM	Serious	Request	gaf	het	Rode	Kruis	Ines	een	rugzak	en	psychische	hulp.
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In 2015 ontmoette woordvoerder Merlijn Stoffels de toen 
12-jarige Ines die samen met haar familie al drie jaar in een 
oud schoolgebouw in Homs in Syrië woont. Wegens gebrek 
aan geld kon Ines niet naar school. Met geld van 3FM Serious 
Request gaf het Rode Kruis Ines een rugzak en psychische hulp. 
In oktober 2016 reisde Merlijn terug naar Syrië om te kijken wat 
het Rode Kruis al heeft bereikt. Hoe gaat het nu, een jaar later, 
met Ines? 
 
Ines straalt en is zichtbaar gelukkig. Vorig jaar vertelde ze over 
de vele nachtmerries die ze had over wat ze had meegemaakt. 
De vlucht, met gevaar voor eigen leven, naar het opvanghuis. 
“Nu voel ik me veel beter”, vertelt Ines. Mede dankzij de 
psychische hulp van het Rode Kruis en de activiteiten die ze 
kan doen. “De laatste jaren ben ik vaak bang geweest. Ik was 
verdrietig dat we hier moesten wonen. Maar nu voel ik me veel 
beter en blijer. Ik voel me een stuk meer op mijn gemak hier”.

Vriendinnen
“Op school gaat het heel goed”, zegt Ines glunderend.  
“Ik heb de hoogst mogelijke cijfers gehaald. Vorig jaar moest ik 
examens doen en scoorde ik goed. Maar dit jaar is het zelfs nog 
beter en scoorde ik een ‘uitmuntend’”. In haar vrije tijd studeert

Ines graag. “Ook speel ik graag met mijn vriendinnen en help 
ik mijn moeder in het huishouden. Door de activiteiten die het 
Rode Kruis organiseert, heb ik meer vriendinnen. We knutselen 
en dansen samen”.

Psychische begeleiding
Voor kinderen als Ines is de psychische begeleiding door 
hulpverleners van het lokale Rode Kruis erg belangrijk. Zij 
leren de kinderen omgaan met en helpen verwerken van 
hun trauma’s. Taj Tohmaz is een van die begeleiders. Zij gaat 
ook mee met hulpkonvooien naar wijken die soms al jaren 
hermetisch afgesloten zijn van de buitenwereld. De mensen 
leven daar onder erbarmelijke omstandigheden. 

Trauma
“We zingen en dansen daar met zwaar getraumatiseerde 
kinderen en blazen ballonen op. Zelfs de meest verdrietige 
kinderen hebben dan even een moment van vreugde en 
vergeten voor heel even de rauwe werkelijkheid waarin ze 
leven”. Taj geeft toe dat ze wel eens bang is om daar heen te 
gaan. “Maar de glimlach van de kinderen geeft steeds weer de 
energie om door te gaan.” 

“Op school gaat het heel goed”, zegt Ines 
glunderend
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Aandachtspunten en ambities 2017
Het doel voor internationale hulp in 2016 was om 100% van de 
geplande fondsen voor stille rampen en bijdragen voor nood-
hulp te besteden conform onze New	way	of	Working. Dit is een 
vernieuwende werkwijze voor onze internationale hulp, waarbij 
de nadruk ligt op goede samenwerkingsafspraken, heldere 
transparantieeisen en resultaatmeting. Dit is gelukt. Onderdeel 
hiervan is onze steun aan zestien zusterverenigingen om hen 
beter op eigen benen te laten staan. Dit doen we met specifieke 
programma’s, bijvoorbeeld op het gebied van water en sanitatie, 
voedselzekerheid, het voorkomen van rampen en het vergroten 
van de weerbaarheid van de lokale samenleving tegen rampen. 

Lees meer op pagina 27, Minder partners, intensiever samen-
werken. 

Aandachtspunten voor de komende jaren zijn de grote 
complexiteit en het enorme aantal rampen waarmee we bezig 
zijn. Daarnaast leggen de groei in donorverscheidenheid en 
de fragmentatie van actoren en toenemende onveiligheid een 
groot beslag op onze beperkte capaciteit. Het aantal en de 
intensiteit van rampen door klimaatverandering neemt toe en 
trekt ook een wissel op onze inzet. Urbanisatie, groei van de 
wereldbevolking en een toenemende kloof tussen rijk en arm 
zijn extra uitdagingen voor onze noodhulpverlening. 

Soms hebben we de neiging om ad hoc programma’s voor part-
nerlanden te ontwikkelen wanneer donors zoals de Europese 
Commissie en het ministerie van Buitenlandse Zaken oproepen 
om voorstellen in te dienen. Onze ambitie is om meer vanuit 
een landenvisie programma’s te ontwikkelen, die precies 
aansluiten op de behoeften in dat land. Verder komt het voor 
dat partners een voorkeur voor geografische spreiding van 
projecten hebben, terwijl wij geneigd zijn projecten te bundelen 
in een geografisch gebied. Tot slot zijn er in diverse landen 
punten die om aandacht vragen: schuldenlast en juridische 
procedures maken het Oegandese Rode Kruis kwetsbaar. In 
Ivoorkust beïnvloeden verandering in de leiding de ontwikke-
ling van het partnerschap. Per saldo boeken we vooruitgang op 
de geformuleerde doelstellingen, in de wetenschap dat deze 
ondersteuning een lange doorlooptijd zal hebben.
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Het Klimaatcentrum
Het internationale Klimaatcentrum, gevestigd bij het 
Nederlandse Rode Kruis, ondersteunt het internationale 
Rode Kruis en de Rode Halve Maan en partners bij een 
betere voorbereiding op klimaatgerelateerde rampen.

2016 was een belangrijk jaar, met name door het in werking 
treden van het Parijse klimaatakkoord dat een jaar eerder werd 
gesloten. In dit historische akkoord hebben 195 landen zich 
gecommitteerd aan gezamenlijke reductie van CO2-uitstoot én 
aan steun voor de allerarmsten en meest kwetsbaren. Tijdens de 
VN Klimaatconferentie COP22 in november 2016 in Marrakech is 
verder gesproken over de implementatie van dit Parijs Akkoord. 

2016 in vogelvlucht
In 2016 heeft het Klimaatcentrum weer volop het internationale 
Rode Kruis ondersteund met klimaat-risico management, middels 
capaciteitsopbouw, communicatie en beleidsdialogen. Door veel 
te investeren in innovatie (zoals virtual	reality, samenwerking 
met kunstenaars en het applied	improvisation	network) heeft 
het Klimaatcentrum het gebruik van klimaatinformatie en vroeg
tijdige waarschuwingen en acties verder uitgerold. We droegen 
ook bij aan de VN ‘Blueprint’ voor El Niño. Het doel was om een 
meer structurele aanpak van de mogelijke gevolgen van El Niño 
en La Nina episodes mogelijk te maken. Het Klimaatcentrum 
sprak namens de IFRC tijdens de 71ste VN Algemene vergade-
ring over El Niño en pleitte voor een veel grootschaliger aanpak 
waarin beter geanticipeerd wordt op klimaatextremen. Tot slot 
hebben we tijdens de COP22 in Marrakech een succesvol side
event georganiseerd; de ‘Development and Climate Days’. Hier 
hebben we beleidsmakers, wetenschappers, private sector en 
mensen uit de praktijk samengebracht om mee te denken over 
de toekomst. 

Forecast-based finance
Om beter te kunnen reageren op klimaatextremen stond het 
implementeren van flexibele financieringsmechanismen op de 
agenda in 2016. Een voorbeeld is ‘forecastbased finance’ (fbf). 
Dit is een methode om financiering direct beschikbaar te stellen 
om risico’s te reduceren op basis van een waarschuwing, voordat 
een ramp daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, middels van te 
voren uitgeschreven acties (‘early action’). In 2016 zagen we 
een sterk groeiende interesse voor dit concept, zowel binnen als 
buiten het Rode Kruis. Het werk op het gebied van ‘forecastbased 
finance’ breidt zich dan ook steeds meer uit, van pilotprojecten 
(bijvoorbeeld in Peru) tot internationale beleidsdialogen. We 
hebben wel geleerd dat het een complexe samenwerking vereist 
om fbf structureel in te voeren. Ook hebben de pilots vaak op 
communityniveau plaatsgevonden, terwijl duidelijk werd dat fbf 
beter kan werken als het onderdeel is van bestaande structuren 
op nationaal niveau. Het opbouwen van de capaciteit van meer-
dere actoren (inclusief overheden) en het integreren van fbf in 
bestaande (regionale en nationale) structuren is dan ook de focus 
voor komend jaar. 
 
Aandachtspunten en ambities 2017
 In 2017 willen we nog meer actoren bij elkaar brengen om veran-
dering te bewerkstelligen. We zetten stevig in op pleitbezorging 
voor verandering; en we blijven ons inzetten om klimaatrisico’s 
goed te integreren in investeringen en praktijk. Eén van de speer-
punten die we willen bepleiten is dat er genoeg financiering voor 
adaptatie en climatesmart programming wordt opgebracht, die 
een schaalvergroting kan opleveren ten behoeve van de meest 
kwetsbaren. Verder willen we investeren in een divers netwerk 
van ‘klimaatkampioenen’. Zo hopen we een brede capaciteit op 
te bouwen binnen het Internationale Rode Kruisnetwerk. 
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waarvan  4.538
tussen 12 en 30 jaar 

Vrijwilligers

 28.850
x 1.000

Hulpbereid Nederland

Humanitair Oorlogsrecht (HOR)

Collectanten

 23.033 40.000
bezoekers

1.990
spelers van het spel 
Hero of Humanity

HOR-Netwerk
6.635 mensen voorgelicht over HOR

Trainingen
324 mensen van Defensie, 
Clingendael en Nyenrode

HILAC lezing 
116 mensen 
aanwezig

HOR Summer School 
28 internationale cursisten

Digi lesprogramma 
Vluchteling in Beeld
80 leraren hebben zich aangemeld 

Dit lespakket is gelanceerd in november 2016

Ready2Help vrijwilligers

38.051

12 studentendesks 
 met 632 leden

In 2016 heeft de tentoonstelling 

Kind onder Vuur 
op 12 verschillende locaties gestaan 

4.388 kinderen 
hebben de tentoonstelling bezocht

Viral filmpje
Welkom in 
Nederland
Totaal video views

4.612.198
Reactions, comments, shares

Frits Kalshoven competitie 
27 deelnemers uit
Nederland en België

120.344
Totaal ingezette 
Ready2Helpers 896bij 85 grote en kleine calamiteiten
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Kind onder Vuur
Met de rondreizende tentoonstelling Kind onder Vuur maken 
we 4.388 kinderen bewust van de situatie waarin leeftijds
genoten in oorlogsgebieden zich bevinden. Uit de online  
evaluatie blijkt dat meer dan 90% van de docenten de tentoon-
stelling met een ‘goed’ of ‘uitstekend’ beoordelen.  
Reacties van docenten: “Leerlingen	werden	zich	bewust	van	het	
feit	dat	er	kinderen	zijn	die	een	compleet	ander	leven	hebben	
dan	zij.	Ze	gingen	nadenken	wat	dit	voor	hen	betekent”. 

Hero	of	Humanity	(www.hero-of-humanity.nl)
Bijna 2000 scholieren en festivalbezoekers spelen in 2016 
het Hero of Humanity spel. Het interactieve voorlichtingspro-
gramma stimuleert scholieren vanaf 16 jaar op een interactieve 
manier om na te denken over de keuzes die ze moeten maken 
als ze in een noodsituatie zouden zitten. De verschillende nood-
situaties worden afgewisseld met inspirerende portretten van 
onze jonge Rode Kruis vrijwilligers. Het programma prikkelt 
jongeren om de held in zichzelf wakker te maken; iedereen kan 
immers in een noodsituatie terechtkomen, waarbij de keuze om 
te helpen of niet, beslissend kan zijn voor een ander. 

Digitaal	lesprogramma	Vluchteling	in	Beeld
In november 2016 lanceren we het nieuwe digitale lespro-
gramma: Vluchteling in Beeld. Al 80 leraren meldden zich aan. 
Via diverse werkvormen maken we thema’s als noodhulp, 
oorlog, geweld en vluchtelingen invoelbaar en bespreekbaar. 
Leerlingen krijgen een beeld van wie een vluchteling eigenlijk is 
en waarom mensen op de vlucht staan. Ze worden uitgedaagd 
om een eigen mening te vormen en zich te verplaatsen in het 
leven van een ander. 

“Ik	vond	het	opvallend	wat	de	toerist	en	vluchteling	
antwoordden	toen	ze	de	vraag	aan	elkaar	stelden	wat	ze	
zouden	doen	met	1	miljoen.	De	toerist	zei:	ik	zou	een	dure	
auto	kopen	en	de	vluchteling	zei:	ik	zou	andere	vluchtelingen	
helpen.	Dit	contrast	vond	ik	opvallend”, aldus leerling Tobias van 
De Populier tijdens de lancering van Vluchteling in Beeld.

Ready2Help
Eind 2016 hebben zich al meer dan 38.000 mensen aangemeld 
voor Ready2Help. In het geval van calamiteiten kunnen we een 
beroep op hen doen en zo onze inzet snel uitbreiden. Daarmee 
is dit nieuwe burgerhulpnetwerk van grote waarde voor de 
vereniging. In 2016 kwamen bijna 900 Ready2Help’ers in actie 
bij 85 verschillende inzetten. Zie voor meer informatie over 
Ready2Help hoofdstuk ‘Hulp in Nederland.’

Humanity House
Het Humanity House laat in 2016 ruim 40.000 bezoekers 
ervaren hoe het is om een ramp of conflict mee te maken en op 
de vlucht te moeten slaan. Dankzij een bijdrage van het Rode 
Kruis en diverse fondsen vernieuwt het museum zijn perma-
nente expositie ‘de ervaringsreis’. Hiermee voegt het Humanity 
House de verhalen van acht mensen aan de ‘vaste collectie’ toe 
waarmee je als bezoeker kennismaakt.

Humanity House organiseerde afgelopen jaar verschillende 
programma’s samen met het Rode Kruis. Hoogtepunt was de 
vertoning van de film HUMAN in de tuin van het Vredespaleis 
tijdens het Haagse Just Peace Festival op 24 september 2016.

Vrijwilligersnetwerk humanitair oorlogsrecht
Juist nu overal op de wereld gewapende conflicten ontstaan 
en langdurige strijd wordt geleverd, is het van groot belang dat 
mensen weten dat er in een oorlog wetten gelden. Ook in een 
gewapend conflict zijn er grenzen aan wat je een tegenstander 
‘mag’ aandoen. Het vrijwilligersnetwerk humanitair oorlogs-
recht (HORnetwerk) helpt mee aan de verspreiding van kennis 
over het oorlogsrecht. In 2016 bereiken deze inmiddels 150 
actieve HORvrijwilligers 6.635 personen. Dit is een stijging van 
54% ten opzichte van 2015. 

Een hulpbereid Nederland 
Polarisatie, respect, normen en waarden; het zijn terugkerende thema’s in het publieke debat in 2016. 
Helaas is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om een ander in nood te helpen. Mede daarom hebben 
we ons ook dit jaar ingezet om mensen te stimuleren elkaar te helpen in tijden van nood, begrip te 
creëren voor de situatie van een ander en zorgzaamheid voor kwetsbare mensen te bevorderen. Hierbij 
zetten we afgelopen jaar veel in op voorlichting en educatie. Onze focus ligt hierbij specifiek op jongeren. 
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“Het	was	zo’n	goed	leven	dat	we	achter	moesten	laten.	We	wilden	niet	weg.”
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Rondreizende foto-expositie #Gewonemensen 
De komst van vluchtelingen naar ons land was voor het 
Rode Kruis, fotograaf Raymond Rutting en auteur Arthur 
Japin reden om de handen ineen te slaan en vluchtelingen te 
portretteren. We stelden onszelf de vraag: zijn het mensen 
zoals jij en ik? Gewone mensen? Het doel van de serie was 
om meer begrip te kweken door persoonlijke verhalen te 
laten zien. De expositie van grote foto’s is begin 2016 op 
verschillende grote treinstations in Nederland te zien. Maar 
ook op andere locaties zoals het Kijkhuis in Leiden, in diverse 
zalen van het Humanity House en tijdens het MO040 XL 

event in Eindhoven. Ook worden de portretten in verschil-
lende bladen gepubliceerd. 

Vrijwilligersbeleid
In onze ambitie om een hulpbereid Nederland te creëren spelen 
onze eigen vrijwilligers ook een cruciale rol. Vrijwilligers zijn het 
hart van onze organisatie en de basis van onze hulpverlening. 
Daarom is het belangrijk dat we hen blijven binden en boeien 
en op de juiste manier inzetten. In het verslagjaar hebben we 
hard gewerkt om een ‘Goed vrijwilligersbeleid’ neer te zetten 
dat we ieder jaar verder zullen verbeteren op basis van nieuwe 

Kind onder Vuur reist in 2016 van 25 januari tot 29 april door 
Twente. Daarna reist de tentoonstelling door de rest van het 
land. Het doel is om scholieren meer begrip bij te brengen voor 
hun leeftijdsgenootjes ver weg die in oorlog opgroeien en voor 
de leeftijdsgenootjes dichterbij die gevlucht zijn. 

De expositie vertelt de verhalen van Farah, Vian, Angie en Otim. 
Farah’s huis in de Palestijnse gebieden werd verwoest en nu 
woont ze in een container. Vian moest vluchten omdat raketten 
‘s nachts ontploften in haar Syrische wijk. Angie verloor haar 
been toen ze op een landmijn stapte in Colombia. En Otim 
heeft als kleine jongen uit Oeganda jarenlang door de jungle 
getrokken. Hoe dat voor hen was – en hoe het nu met ze gaat – 
is te ervaren in de kindertentoonstelling. 

Geen gelukszoeker
Marianne Stevelink, voorzitter van Rode Kruis Borne en voor-
zitter van de werkgroep Kind onder Vuur: “We leven al 70 jaar 
in vrede, een unicum in de wereld en laten we dat koesteren. 
Er zijn 30 miljoen vluchtende kinderen op de wereld, een 
enorm getal.”

Sylvester Goossen heeft een jaar in oorlogsgebied Engelse les 
gegeven. Hij assisteert tijdens de periode dat de Kind Onder 
Vuur tentoonstelling in Twente is. “Ik verwacht dat kinderen 
meer inzicht krijgen in wat kinderen in oorlogsgebieden mee-
maken en doormaken. Deze tentoonstelling is belangrijk omdat 
een kind niets te kiezen heeft, het is niet weerbaar en is gewoon 
een kind. Een vluchtend kind is geen gelukszoeker.”

Respect hebben
Enkele jonge bezoekers, Bo, Robbert en Kars, bezoeken de 
allereerste tentoonstelling in Borne: “De tentoonstelling is 
wel interessant, we hebben wel geleerd wat kinderen hebben 
doorstaan, hoe heftig het is. De kinderen hebben wel plezier en 
ze lachen onder hun pijn. Zelf kennen we geen vluchtelingen. 
We moeten wel respect voor ze hebben en als ze bij ons op 
school komen, moeten we leuk met ze spelen.” 

Bron:	Borneboeit.nl

“Een vluchtend kind is geen gelukszoeker”
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Onderzoek naar vrijwilligers
Motivaction heeft op ons verzoek onderzoek gedaan naar de 
verschillende types vrijwilliger en hoe dat zich verhoudt tot het 
type vrijwilliger dat vooral actief is binnen het Rode Kruis. Zij 
onderscheiden vier burgerschapsstijlen die wijzen op een type 
mens; plichtsgetrouwen, pragmatici, structuurzoekers en verant-
woordelijken. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal plichts-
getrouwen, die loyaal zijn en zich voor langere tijd vastleggen, 
afneemt. Het aantal pragmatici neemt toe; dat zijn de vrijwilligers 
die graag meehelpen, maar wel op een moment en plek waarop 
het hen uitkomt. Binnen het Rode Kruis hebben we met alle typen 
te maken. De pragmatici zie je vooral binnen Ready2Help.

Werving
Met de resultaten van het onderzoek kunnen we bij onze 
werving beter inspelen op die verschillende typen mensen. En dus 

afhankelijk van het soort mens dat we zoeken, bepaalde speci-
fieke kanalen inzetten en bepaalde aspecten van de functie 
beter benadrukken. Zo richten we ons nóg beter op de gewenste 
kandidaten in plaats van standaard advertentie teksten in te 
zetten. Ook zoeken we naar mogelijkheden om meer flexibiliteit 
te bieden voor de ‘vluchtige vrijwilliger’. We werken daarom aan 
één pool met daarin drie groepen van mensen die in meer of 
mindere mate verbonden zijn aan het Rode Kruis:
1. de vrijwilligers, die echt een functie vervullen binnen onze 

vereniging, 
2. de flex of projectvrijwilligers, die tijdelijk een project doen, én 
3. de Ready2helpers, die beschikbaar zijn in noodsituaties.
Ook willen we als vereniging meer een afspiegeling zijn van onze 
samenleving; dat betekent dat we streven naar een grotere 
diversiteit van onze vrijwilligers.

inzichten. Tal van activiteiten zijn uitgevoerd voor en met vrij-
willigers. Van de landelijke besturendag, de dag van de hulp-
verlening, bijeenkomsten met de portefeuillehouders van de 
districten tot oefeningen van noodhulpteams, ehbo trainingen 
, voorlichting over vluchtelingenopvang en zelfredzaamheids
initiatieven. Ook hebben we een eigen Bestuursacademie die 
zich in een warme belangstelling verheugt van afdelings- en 
districtbestuurders; ook dit jaar zijn er weer twee groepen 
gestart met een hoge tevredenheid over de onderwerpen en 
gevolgde aanpak. Verder is er een risicoinventarisatie gedaan 
van de arbeidsomstandigheden voor vrijwilligers.

Vrijwilligersbeleid	intensiveren
In 2016 hebben we gekeken hoe we het vrijwilligersbeleid nog 
beter kunnen inbedden in de vereniging. We hebben daarbij 
twee speerpunten benoemd:
• Voortgangsgesprekken. Het zou goed zijn om jaarlijks met 

elke vrijwilliger een voortgangsgesprek te voeren om er 
achter te komen of de vrijwilliger nog op de juiste plek zit  
en mogelijk nog andere wensen of ambities heeft. Het is  
een moment waarop waardering voor de vrijwilliger  
uitgesproken kan worden en het laat betrokkenheid van de 
organisatie zien. 
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• Mentorschap. Het zou goed zijn als elke nieuwe vrijwilliger 
een mentor krijgt, op wie hij of zij kan terugvallen voor 
vragen en begeleiding. Dit kan een medevrijwilliger zijn of 
de coördinator van het team of project. Ervaring leert dat 
vrijwilligers die geen begeleiding krijgen bij aanvang van hun 
vrijwilligerswerk snel weer afhaken.

Tijdens de themadagen Vrijwilligersmanagement hebben de 
coördinatoren vrijwilligersmanagement met elkaar ervaringen 
uitgewisseld en geoefend in het voeren van een goed voort-
gangsgesprek. 

Dillema’s	bij	vrijwilligheid
Rondom de grote vluchtelingeninstroom, die begon in 2015 
en tot medio 2016 doorliep, merken we dat een klein aantal 
vrij willigers twijfels kreeg. Sommige van hen twijfelen of ze 
wel iedereen willen helpen, ongeacht achtergrond of geloof. 
Dat leidt tot indringende gesprekken; in onze grondbeginselen 
staat tenslotte dat wij er zijn voor iedereen. Het was goed om 
deze gesprekken te voeren. Voor sommigen was het vooral het 
onbekende van deze nieuwe doelgroep, voor enkelen was het 
echt een principiële keuze. Van hen hebben we afscheid moeten 
nemen. Want het Rode Kruis zal nooit mensen overslaan in de 
hulpverlening.

Dit groeiende bewustzijn komt ook voort uit een zwarte 
bladzijde in de geschiedenis van het Rode Kruis; de Tweede 
Wereldoorlog. In 2005 erkent het Rode Kruis dat het in de 
Tweede Wereldoorlog weinig tot niets heeft gedaan om de 
joodse gemeenschap te helpen. Dit afgezien van enkele goede 
voorbeelden van bepaalde afdelingen. Ook in de opvang van 
overlevenden na de oorlog liet het Rode Kruis steken vallen. 
We willen leren van de fouten die destijds gemaakt zijn, om 
er lessen uit te kunnen trekken voor de toekomst. In 2017 
verschijnt een onderzoek van het NIOD over het handelen 
van het Nederlandse Rode Kruis tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog.

Gedragscode
Ook de Gedragscode kreeg vanwege de discussies in 2016 extra 
aandacht. Rondom de Gedragscode ontwikkelden we afge-
lopen jaar een toolkit met instrumenten, die afdelingen kunnen 
gebruiken in gesprekken met vrijwilligers. Die bevat niet een 
lijst van regels over wat wél en niet mag, maar wel een set van 
dilemma’s op basis van onze grondbeginselen en kernwaarden, 
die interessant zijn om met elkaar te bespreken. Het maakt 
ons allen nog bewuster dat we werkzaam zijn voor het Rode 
Kruis, niet zomaar een organisatie. De gedragscodefilm, waarin 
diverse dilemma’s naar voren komen die worden verteld door 
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50 jaar vrijwilliger
Prinses Margriet was in 2016 50 jaar vrijwilliger bij het Rode 
Kruis. In veiligheidsmuseum PIT in Almere ontvangt zij het  
eerste exemplaar van het boekje ‘Een Gouden Hart voor het 
Rode Kruis’. 

34 vrijwilligers vierden afgelopen jaar, net als Prinses Margriet, 
hun 50-jarig jubileum bij het Rode Kruis. 26 van deze vrijwilligers 
hebben meegewerkt aan het jubileumboek. Zij vertellen hierin 
over hun ervaringen bij het Rode Kruis. Dat mensen 50 jaar bij 
dezelfde vereniging vrijwilliger blijven, zal steeds minder vaak 
voorkomen.

enkele vrijwilligers van het Rode Kruis, hebben we aangevuld 
met een situatie rondom de vluchtelingeninstroom. 

Opleiden	van	vrijwilligers
Voor vrijwilligers breiden we het aanbod aan opleidingen nog 
altijd uit. Op intranet is zichtbaar wat vrijwilligers moéten 
volgen voor bepaalde functies en wat zij kunnen volgen. 
Daarbij werkt de afdeling Vrijwilligersmanagement steeds beter 
samen met P&O. Want waarom zou je bepaalde trainingen niet 
zowel aan vrijwilligers als beroepskrachten aanbieden als deze 
voor beiden interessant zijn voor hun ontwikkeling? Dit staat 
beschreven in de gezamenlijke visie op leren & ontwikkelen 
binnen het Rode Kruis. Deze visie leidt tot een uitbreiding 
van het algemeen leeraanbod voor vrijwilligers en beroeps-
krachten in 2017. Met name via e-learning krijgen vrijwilligers 
en beroepskrachten de kans zich te ontwikkelen. 

Focus op jongeren
Het totaal aantal vrijwilligers tussen de 12 en 30 jaar in 2016 is 
4.538. Er melden zich in 2016 1.399 nieuwe jongeren aan, maar 
hier staat een uitstroom van 1.388 tegenover. Dit is te verklaren 
doordat gemiddeld zo’n 1.000 jongeren jaarlijks ook weer 
afscheid nemen van het Rode Kruis of 31 worden en daarom 
doorstromen naar het ‘reguliere’ vrijwilligersbestand. Per saldo 
realiseren we ten opzichte van 2015 een stijging van 0,24%. 
Voor 2017-2020 stellen we in 2016 daarom een plan van aanpak 
op om meer jongeren aan het Rode Kruis te binden. In dit plan 
wordt duidelijk dat het percentage jongeren onder onze vrij-
willigers vooral laag blijft doordat nog veel oudere vrijwilligers 
actief zijn in onze sociale hulpverlening. Als we kijken naar het 
percentage jongeren binnen onze kerndiensten scoren we veel 
hoger. Wel blijkt dat het idee van een jongerenambassadeur per 
district niet gewerkt heeft. De jongerenambassadeur als coördi
nator van het jongerennetwerk binnen het district staat er te 
alleen voor. Daarom besluiten we in overleg met de jongeren 
binnen de vereniging om jongerenteams te gaan werven op 
districtsniveau. Dit doen we vooral in de districten waar nog 
geen studentendesk actief is. 

Naast deze nieuwe jongerenteams zijn er in 2016 twaalf studen-
tendesks actief met 632 leden, die allerlei bijeenkomsten, 
lezingen en borrels organiseren. Studenten kunnen hier op een 
laagdrempelige manier iets betekenen voor hun omgeving. 
Zo zijn er projecten als ‘adopteer een oma’ of een maatjes
project, ze kunnen zich inzetten voor vluchtelingen of een 
EHBO-cursus volgen.

Inmiddels zijn er acht jongerenteams met 39 leden. In 2017 
gaan we deze teams uitbreiden. Met het plan van aanpak zijn 
wij ervan overtuigd dat jongeren in 2020 volledig geïntegreerd 
zijn binnen het Rode Kruis.

Actieve lobby tegen 
kernwapens
In 2015 heeft het Nederlandse Rode Kruis actief 
het burgerinitiatief ‘Teken tegen Kernwapens’ van 
vredesorganisatie PAX gesteund. In dat jaar werden 
meer dan 45 duizend handtekeningen aan leden van de 
Tweede Kamer overhandigd. Dit betekent dat de Tweede 
Kamer moest debatteren over een nationaal verbod op 
kernwapens. Begin 2016 vond dit debat plaats en het 
kabinet liet er geen misverstand over bestaan: Nederland 
zal inhoudelijk deelnemen aan internationale besprekingen 
over een verdrag voor een verbod op nucleaire wapens. 
Deze onderhandelingen zullen in 2017 van start gaan. Een 
mooi resultaat van onze gezamenlijke lobbyinspanningen. 
Wij moedigen de nieuwe regering aan om deze historische 
kans aan te grijpen om te komen tot een alomvattend en 
zo helder mogelijk geformuleerd verbod op kernwapens, 
uiteindelijk leidend tot een volledige eliminatie.



Jaarverslag 2016 | Rode Kruis Een hulpbereid Nederland  -  40

Humanitaire top Istanbul 
Op 23 en 24 mei vond in Istanbul de World Humanitarian Summit 
(WHS) plaats. Op initiatief van de Verenigde Naties bezinnen 
regeringen en hulporganisaties, maar ook ondernemingen en 
uiteenlopende ngo’s zich over de toekomst van humanitaire 
hulp. Vanuit de Rode Kruis Beweging is er constructief meege-
dacht en deelgenomen aan de WHS en in het bijzonder de Grand 
Bargain**. Een ander belangrijk thema was de erkenning van het 
feit dat humanitaire hulp niet kan worden gezien als één systeem 
onder hiërarchische leiding van de VN, maar dat er meer sprake is 
van een “humanitair ecosysteem”, met daarbinnen ook een grote 
rol voor het Rode Kruis, zowel internationaal vanuit het ICRC in 
het humanitair oorlogsrecht als ook lokaal met de vrijwilligers van 
Nationale Verenigingen. 

Goede humanitaire hulp kan alleen maar plaatsvinden als de 
regels van het humanitair oorlogsrecht worden nageleefd. Het 
Rode Kruis heeft tijdens de top actief staten opgeroepen om 
zich opnieuw te committeren aan de regels van het humanitair 
oorlogsrecht en de humanitaire principes.

**De ‘Grand	Bargain’: dit is een overeenkomst tussen donor-
landen en hulporganisaties en betreft afspraken voor grotere 
efficiëntie en daadkracht van noodhulp. In dit proces hebben 
o.a. het Rode Kruis en de Nederlandse regering een actieve 
rol gespeeld. De ondertekenaars onderschrijven de volgende 
afspraken: 
• Een volwaardige rol voor lokale organisaties, zij hebben  

een scherp inzicht in wat ter plekke nodig is en werken vaak 
goedkoper.

• Verder zal er meer gewerkt worden met cashgeld (cash	
transfers) voor vluchtelingen in plaats van traditionele 
voedselpakketten. 

• Hulporganisaties mogen minstens 30 procent van hun budget 
‘ongeoormerkt’ besteden, dit betekent dat ze zelf kunnen 
bepalen welke mensen in welke regio’s ze helpen. 

• Hulporganisaties zullen transparanter gaan communiceren 
over hun bestedingen, zodat donoren een helder inzicht 
krijgen in waar en hoe hun geld wordt besteed. 

Pleitbezorging
De komst van grote groepen vluchtelingen nam in de eerste 
helft van 2016 nog veel tijd in beslag. Het Rode Kruis heeft op 
allerlei niveaus gesprekken met de overheid gevoerd om de 
opvangomstandigheden van vluchtelingen humaan te laten 
plaatsvinden. We hebben geijverd voor de beëindiging van de 
crisisnoodopvang, door te wijzen op de specifieke kwetsbaar-
heden en risico’s die vluchtelingen bij opvang in die centra 
lopen, onder andere door middel van opiniestukken. Het 
Rode Kruis heeft zich er verder hard voor gemaakt om lokaal 
draagvlak te creëren voor de opvang van vluchtelingen, in een 
coalitie met Veiligheidsregio’s, TNO, gemeente en VNG. Ook 
volgden we de situatie van ongedocumenteerden in Nederland 
nauwlettend.

De internationale situatie waarin vluchtelingen en migranten 
zich bevinden heeft daarnaast onze onverminderde aandacht 
in 2016. Zo hebben we met de overheid het gesprek gevoerd 
over hoe het nakomen van internationale verdragen tot betere 
hulpverlening moet leiden. Daarnaast dragen we suggesties aan 
over hoe de situatie aan de randen van Europa, bijvoorbeeld 
in Griekenland, volgens ons kan verbeteren. Ook vragen we 
gedurende het jaar aandacht en financiering voor onze nood-
hulpverlening in de vele brandhaarden in de wereld, waaronder 
de vergeten conflicten. 

Voor Ready2Help zijn we het afgelopen jaar met veel potentiële 
nieuwe samenwerkingspartners in gesprek gegaan, zoals de 
Reddingsbrigade, Waterschappen, Voedselbanken. Een bijzondere 
is de samenwerking die is aangegaan met de politie. In dat kader 
kan de politie een beroep op Ready2Help doen als er snel extra 
menselijke capaciteit nodig is, bijvoorbeeld bij een zoekactie. In 
2016 is al éénmaal van die mogelijkheid gebruikgemaakt.

Lobby richting Tweede Kamer
In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen hebben 
we eind 2016 onze aandachtspunten op een ludieke manier 
meegegeven aan de politieke partijen. Zo verspreiden we 
een folder waarin we politici oproepen zich hard te maken 
voor een aantal ‘Rode Kruisthema’s. Ook doen we daarin 
een aantal suggesties voor de verkiezingsprogramma’s, 
zoals meer aandacht voor de meest kwetsbare mensen, een 
goed humanitair ecosysteem, betere zorg voor vluchtelingen 
en een wereld zonder kernwapens.
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Het Rode Kruis roept in de Week van Respect van 7 t/m 
13 november 2016 op tot online respect voor vluchtelingen.  
Met de video ‘Welkom in Nederland’ vraagt het Rode Kruis aan-
dacht voor een respectvolle omgang met elkaar. In het filmpje 
lezen vluchtelingenkinderen haatdragende Facebookcomments 
voor, zoals ‘laat ze lekker verzuipen’ die in 2015 op de 
Facebookpagina van het Rode Kruis werden geplaatst. 

Het filmpje maakt veel los. In korte tijd bereikt het miljoenen 
mensen. Er is aandacht voor in verschillende televisieprogramma’s,  
zoals De Wereld Draait Door, RTL Late Night en het Jeugdjournaal. 
Paul Witteman benoemt het filmpje tot ‘het mediamoment 
van de maand’. “We hadden wel verwacht dat het wat los zou 
maken, maar dat het zó groot zou worden konden we niet  
voorzien”, aldus Alessio Cuomo, de regisseur van de video.

De webcarevrijwilligers van het Rode Kruis draaien overuren 
om te reageren op de duizenden positieve, maar ook negatieve 
reacties op de video. Sommige mensen maken zich zorgen over 
de kinderen die de quotes uitspreken of uiten haatgevoelens en 
een enkele doodsbedreiging richting het Rode Kruis. 

Het laat zien dat de boodschap van de video om elkaar met 
respect te behandelen, ook online, niet alleen richting vluchte-
lingen geldt. 

Lees hier het artikel ‘Rode Kruis roept op tot meer respect voor 
vluchtelingen’

Bron:	duic.nl

Aandachtspunten en ambities 2017

In 2017 is diversiteit in ons vrijwilligersbestand een aandachts-
punt. Het gaat dan om diversiteit in brede zin; jongeren, 
ouderen, verschillende culturele achtergronden, flex of vast. 
Onze ambities zijn onder andere één database voor alle vormen 

van betrokkenheid, een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek en 
het inzetten van vluchtelingen als vrijwilligers. Daarnaast blijft 
het uitdragen van respect, van mens tot mens, in omgang en 
dialoog een belangrijke doelstelling.

“Dat het zó groot zou worden, konden we  
niet voorzien”
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Communicatie en fondsenwerving

Reguliere campagnes
• Direct mail Inkomsten € 4,5 miljoen
• Telemarketing Inkomsten € 1 miljoen
• Direct dialogue Ruim 17.000 nieuwe donateurs die gemiddeld € 108 per jaar geven

Opbrengst 
€ 1 miljoen

Nalatenschappen

Opbrengst 

€ 14,5 miljoen 

€

Nationale Postcodeloterij: 
Samen maken we het verschil

  Een vaste jaarlijkse bijdrage van 

 € 5,4 miljoen

Noodhulp-
campagnes
Thema
Droogte in Afrika: hongersnood 
dreigt voor 42 miljoen mensen

Onze inzet
Facebook, radio, free publicity en 
youtubers: Via STUKTV #Thomas 
in the shit bereikten we gemiddeld 
500.000 views.

Inkomsten

€ 1,9 miljoen
Thema
Gered of reddeloos? Gezond-
heidszorg in crisisgebieden

Onze inzet
Direct mailing, advertenties in 
dagbladen, facebook, free publicity

Inkomsten

€ 3 miljoen
Thema
Help de slachtoffers van orkaan 
Matthew

Onze inzet
E-mailing naar onze achterban, 
free publicity

Inkomsten

€ 1 miljoen

Collecte 
Aantal collectanten in 2016 

23.033 
2015 25.607: - 10%

Opbrengst in 2016

€ 1,6 miljoen
2015 € 1,7 miljoen: - 8.6%

Gemiddelde busopbrengst in 2016

€ 67,58 
2015 € 66,49: + 1.6%

Collecte Laat ze niet stikken
Opbrengst op 24 december 2016 

€ 8.744.131
 • Voor de 13e keer georganiseerd
 • 2 dj’s in plaats van 3 dj’s
 • 24 uur per dag, 6 dagen lang 
  radio zonder te eten

Social media 2016Website 2016
1.877.963 
bezoekers 

 1.648.161 in 2015

Twitter 
21.370 volgers 19

.0
86

 

21
.3

70
 

2016 2015

Facebook
141.215 likes 12

3.
79

9

14
1.

21
5

2016 2015

Rode Kruis in 2016
nieuw op Snapchat 
en Instagram!

Corporate Partnerships 
en Major Donors
Opbrengst 

€ 4 miljoen

5200 medewerkers en vrijwilligers gebruiken 
interne social tool Yammer

3 edities van nieuw intern 
digitaal magazine HENRY+
Gelezen door:
4360 vrijwilligers 
(gem. 23% bereik)
138 beroepskrachten 
(gem. 40% bereik)
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Het bouwen aan onze autoriteit als noodhulpexpert in de 
publieke perceptie is een belangrijk onderdeel van onze 
organisatiedoelstelling in 2016 om als nummer één (h)erkend 
te worden op het gebied van hulp bij noodsituaties. Basis voor 
deze doelstelling vormt onze overtuiging dat met het vergroten 
van de aantrekkingskracht van het Rode Kruis merk we meer 
fondsen en vrijwilligers kunnen werven en zo meer mensen in 
nood kunnen helpen. 

Op basis van het jaarlijkse imago-onderzoek van marktonder-
zoeksinstituut Gfk blijkt dat in 2016 mensen bij het Rode Kruis 
het eerst denken aan hulpverlening bij rampen en oorlogen, 
noodhulp, medische hulp, hulp bij evenementen en EHBO. 
In vergelijking met 2015 zien we met name meer herkenning 
op onze EHBO-diensten, medische hulp en hulpverlening bij 
oorlogen. In het licht van onze hulpverlening in de vele conflict-
gebieden wereldwijd een logisch resultaat. Ook worden we 
meer herkend op onze hulp in Nederland zelf. 

Om de komende jaren te kunnen meten in hoeverre onze 
communicatieinspanningen bijdragen aan onze ambities voor 
het Rode Kruis merk, starten we in 2016 met een periodieke 
monitor die meet in hoeverre het Rode Kruis wordt herkend 
op onze vijf kerndiensten (noodhulp, burgerhulp, EHBO, 
evenementen hulp en zelfredzaamheid). Maar ook op thema’s 
zoals neutraliteit, onpartijdigheid, betrouwbaarheid en transpa-
rantie. Dit jaarlijkse onderzoek zal ons handvatten geven om de 
effecten van onze communicatiestrategie te evalueren en waar 
nodig bij te sturen. 

In 2016 introduceren we de slogan Hier	om	te	helpen, die bena-
drukt dat het Rode Kruis altijd dichtbij is, ook in Nederland. Hier 
om te helpen wordt ook de aftiteling van een merkcampagne
televisiespotje, dat was gebaseerd op een interne moodfilm en 
dat de aangescherpte positionering van het Rode Kruis moet 
ondersteunen in 2017, het jubileumjaar. 

Naast de aandacht voor noodhulpcampagnes en andere 
campagnes in 2016 op bijvoorbeeld het gebied van EHBO en 
zelfredzaamheid, gaat de aandacht ook uit naar de voorberei-
dingen van het jubileumjaar, 2017. We besluiten tot een focus op 
vrijwilligers in het zonnetje zetten en tot een ambitie om meer 
Nederlanders kennis mee te geven over basale EHBO hande-
lingen. In het voorjaar organiseren we een congres voor commu-
nicatievrijwilligers op een gastvrij Nyenrode, waaraan meer dan 
120 vrijwilligers deelnemen en dat bedoeld was om vrijwilligers 
beter te betrekken bij de communicatie strategie.

Externe communicatie
In het medialandschap van het Rode Kruis is duidelijk dat de 
verandering van verhoudingen tussen traditionele en sociale 
media heel hard gaat. Voor het Rode Kruis, dat in zijn externe 
communicatie sterk afhankelijk is van vrije publiciteit, is dat een 
grote uitdaging. In 2016 voegden we de persvoorlichters en 
de online redactie samen tot één team, dat in een newsroom 
gezamenlijk werkt aan uitingen in de verschillende kanalen. Ook 
vormden we de eerste plannen voor een in 2017 te lanceren 
nieuwe website, die ook beter te benutten moet worden voor 
districten en afdelingen in het land.
 
In 2016 gaat het contactcentrum van het Rode Kruis over van 
het cluster Finance & Control naar het cluster Communicatie. 
In de loop van het jaar wordt webcare als nieuwe manier van 
contact ingebracht in het contactcentrum, dat van oudsher 
alleen vragen via telefoon, post en email afhandelde. Het 
centrum wordt in de loop van het jaar versterkt door een 
professioneel en enthousiast team van vrijwilligers. Zij zorgen 
ervoor dat het Rode Kruis ook in de avond- en weekenduren 
bereikbaar is en kunnen in geval van calamiteiten en grote 
acties ingezet worden. In totaal handelen we in 2016 45.398 
berichten via onze online kanalen af, waarvan 1.446 berichten 
via Whatsapp, dat we in het voorjaar van 2016 als nieuw 
servicekanaal aan het contactcentrum toevoegen. 

Het Rode Kruis is altijd terughoudend met betaalde publiciteit. 
Door slimme media-inkoop en goede “stopperdeals” kunnen 
we ook in 2016 met een beperkt budget een optimale impact 
realiseren. Onder meer rondom fondsenwervende acties als 
de Tulp voor Hulp, de droogtecampagne in het voorjaar en de 
Rode Kruisweek in juni. In de loop van het jaar komen ook twee 
edities uit van een donateursmagazine.

De ambassadeurs van het Rode Kruis zetten zich ook in 2016 
veelvuldig in voor het goede doel. Dat geldt ook voor een aantal 
YouTubers, social	influencers die met name onder jongere gene-
raties een groot bereik hebben. 

Meer hierover op pagina 49.

Communicatie en fondsenwerving
Iedereen	in	Nederland	ervaart	het	Rode	Kruis	als	de	beste	keuze	voor	hulp	aan	mensen	in	nood,	door	 
communicatie	die	je	raakt. Dat is in één zin de ambitie die het Rode Kruis zich stelt op communicatie
gebied. Laten zien dat het Rode Kruis expert is op het gebied van noodhulp, zelfredzaamheid en 
preventie, en effectief en efficiënt met geld omgaat om zo goed mogelijke hulpverlening te organiseren. 
Maar ook om duidelijk te maken dat het Rode Kruis geen instituut is, geen ‘ministerie van Hulpverlening’, 
maar een organisatie voor en door mensen. Het Rode Kruis: we zijn het allemaal, we zijn het zelf. 
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Communicatie met onze achterban
De communicatie richting de achterban van ruim 28.000  
vrijwilligers, 38.000 ready2helpers, 23.000 collectanten, ruim 
517.000 leden/donateurs en 412 medewerkers, blijft een grote 
uitdaging. Intranet, yammer, interne nieuwsbrieven en maan-
delijkse updates naar portefeuillehouders communicatie in de 
districten en afdelingen, we communiceren veel. Trots zijn we 
op de razendsnelle groei van Yammer. In zijn 2,5 jarig bestaan 
telt het digitale netwerk van vrijwilligers en medewerkers nu 
5.200 mensen. 

In 2016 ontplooien we een aantal initiatieven om die interne 
communicatie verder te verbeteren. Zoals de digitale HENRY, 
een online tijdschrift voor alle vrijwilligers. Het magazine wordt 
door gemiddeld 4.360 vrijwilligers (gemiddeld 23% van totaal 
ontvangers) en 138 beroepskrachten (gemiddeld 40% van totaal 
ontvangers) gelezen. Ook organiseren we in 2016 voor het eerst 
webinars over verschillende onderwerpen die gemakkelijk te 
bekijken waren op een tijdstip dat iemand goed uitkwam.

Online hulpverlening
Communicatie en hulpverlening raken elkaar online steeds 
meer. Een goed voorbeeld hiervan zijn de kleine campagnes 
rondom de hittegolven die Nederland teisterden. Op sociale 
media en in persberichten bieden we aan kwetsbare mensen 
(zoals ouderen) en hun omgeving handelingsperspectieven: 
drink genoeg water en neem af en toe wat zouts. In 2016 expe-
rimenteren we ook met nieuwe vormen van online hulpverle-
ning via webcare en het nieuwe vrijwilligersteam webcare. We 
organiseren pilots tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, landelijke 
Sinterklaasintocht in Maassluis en bij de Dam tot Damloop. 

De Refugee Buddy App, speciaal ontwikkeld om de grote groep 
vluchtelingen die in 2015 nieuw in Nederland arriveerden van 
onafhankelijke informatie te voorzien, blijkt in 2016 minder rele-
vant, omdat crisisnoodopvang niet meer noodzakelijk is. In 2016 
spreken we met diverse partijen om te onderzoeken of de app 
overgedragen zou kunnen worden aan andere organisaties, of 
in de koelkast gezet moet worden voor toekomstige crisisnood-
opvangsituaties. De app wordt inmiddels ook gebruikt door het 
Canadese Rode Kruis. 
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Fondsenwerving
Het Rode Kruis heeft jaarlijks ruim € 80 miljoen nodig om 
al zijn activiteiten te kunnen bekostigen. Dat geld komt op 
uiteenlopende manieren bij ons binnen. Ongeveer de helft, 
zo’n € 40 miljoen, is het resultaat van onze eigen fondsen-
werving. Een kwart van de inkomsten betreft giften van 
derden en het overige geld komt van de overheid. In 2016 
bedroegen de totale inkomsten bijna € 94 miljoen. Dat is  
€ 11 miljoen meer dan begroot. Naast vaste, traditionele acties 
zoeken we elk jaar ook naar nieuwe mogelijkheden en andere 
wegen om fondsen te werven via het Vernieuwings  team. 
Bekijk in dit hoofdstuk de belangrijkste inkomstenstromen, de 
innovaties en de ontwikkelingen in het verslagjaar.

Rode Kruis Collecte   
Elk jaar in juni vindt de Rode Kruis collecte plaats. In 2016 gaan 
23.000 collectanten voor ons op pad, dat is zo’n 10% minder 
dan in 2015. Daardoor daalt de opbrengst van € 1.721.000 naar 
€ 1.565.000. Wel stijgt het gemiddelde bedrag dat gegeven  
werd en is de gemiddelde opbrengst per collecte bus met  
€ 67,58 iets hoger dan in 2015 (€ 66,49). Behoud en werving van 
collectanten is dus de uitdaging. Ook overhandigen de collec-
tanten in 2016, in samenwerking met de Nationale Postcode 
Loterij, een bedankkaart aan de gulle gevers. Op deze manier 
hebben we ruim 2 miljoen Nederlanders bedankt voor hun gift 
aan het Rode Kruis. We bekijken diverse mogelijkheden om het 
dalend aantal collectanten in de toekomst om te buigen naar 
een groeiend aantal. Uit het vrijwilligersonderzoek bleek dat 
onder meer de Ready2Helpvrijwilligers wél bereid zijn in actie te 
komen voor het Rode Kruis, maar liever niet als collectant. Extra 
collectanten willen we daarom op een andere wijze vinden.

Tulp voor Hulp
Voor de tweede maal werd in samenwerking met Albert Heijn 
de Tulp voor Hulp actie georganiseerd. In 71 Albert Heijn filialen 
stonden op vrijdag 4 en op zaterdag 5 maart ruim 700 Rode 
Kruis vrijwilligers uitleg aan het winkelend publiek te geven over 
de lokale activiteiten van het Rode Kruis. Daarnaast werd door 
Albert Heijn van iedere verkochte bos tulpen € 1 aan het Rode 
Kruis geschonken. In totaal haalde deze actie, naast de gewel-
dige publiciteit, ruim € 150.000 op.

Vaste gevers / donateurs
Voor 2016 was gepland zo’n 22.000 nieuwe vaste gevers / 
donateurs te vinden. Deze doelstelling hebben we ruimschoots 
behaald. We verwelkomden in 2016 27.000 nieuwe structurele 
donateurs. En alhoewel het totaal aantal leden en donateurs 
(dus ook eenmalige gevers) is gedaald ten opzichte van vorig 
jaar, zijn de totale inkomsten vanuit deze groep gestegen. Dit 
komt vooral omdat het jaarlijks toegezegde bedrag per gever 
hoger is dan verwacht, waardoor ook de totaalopbrengst hoger 
is dan begroot. Eenmalige giftgevers en structurele donateurs 
gaven in 2016 bijna € 21 miljoen, € 1 miljoen meer dan in 2015. 
Als we onvoorziene noodhulpacties erbij optellen, komen we uit 
op een totaal van bijna € 28 miljoen. 
Het gestegen aantal donateurs en het gestegen geefbedrag 
schrijven we toe aan: 
• Veel aandacht voor kwalitatief werven
• Succesvolle behoudstrategie
• Telemarketingacties met het verzoek om een hogere gift.

3FM Serious Request
NPO 3FM DJ’s Domien Verschuuren en Frank van der Lende 
laten zich de week voor kerst opsluiten in het Glazen Huis, 
dat ditmaal in Breda stond. Ze maken 24 uur per dag, 6 dagen 
lang radio zonder te eten. 3FM Serious Request 2016 vraagt 
aandacht voor longontsteking – een stille killer die jaarlijks meer 
dan 90.000 kinderen van 5 jaar en jonger doodt. 

DJ Wijnand Speelman gaat samen met het Rode Kruis op reis 
naar Ivoorkust waar hij reportages maakt over het probleem 
en hoe longontsteking bij kinderen voorkomen en genezen kan 
worden. Op het podium op het bomvolle Chasséveld in Breda 
wordt een fantastisch voorlopig eindbedrag bekendgemaakt van 
€ 8.744.131,*.

De 3FM Serious Request opbrengsten van de afgelopen twee 
jaren blijven indrukwekkende bedragen. Hoe meer geld wordt 
ingezameld hoe meer slachtoffers het Rode Kruis kan helpen. 
Wij blijven zoeken naar mogelijkheden en kansen om ook in 
de volgende editie weer een groot succes te maken en zoveel 
mogelijk geld op te halen. 

*	De	opbrengsten	van	3FM	Serious	Request	zijn	op	het	moment	van	publicatie	
van	het	jaarverslag	nog	een	schatting	op	basis	van	toezeggingen.	Bovendien	
lopen	de	inkomsten	in	2017	nog	door.	In	de	jaarrekening	hebben	we	de	meest	
actuele	stand	per	mei	2017	opgenomen	van	€	9.257.000.

Het Kom in Actieplatform (www.3fm.nl/kominactie) is 
gegroeid mede dankzij de bijzondere nagellakactie van de 
zesjarige Tijn Kolsteren en alle mensen die net als hij in actie 
komen in 2016. Tijn heeft hersenstamkanker en is onge-
neeslijk ziek. Hij wil door zijn nagellakactie voor 3FM Serious 
Request zoveel mogelijk geld ophalen voor het Rode Kruis. 
Wie zijn nagels laat lakken moet een paar euro overmaken 
aan 3FM Serious Request, of kan het lakken voor € 10  
afkopen. Met zijn actie is hij van plan € 100 op te halen, 
maar hij ontketent in notime een ware rage en haalt maar 
liefst € 2,5 miljoen op! Vanaf het moment dat Tijn bij de 
brievenbus van het Glazen Huis staat, maakt hij veel los. Hij 
raakt een gevoelige snaar die veel mensen gul doet doneren 
en verbinding en saamhorigheid brengt. Een groot, hartver-
warmend gebaar van een kleine jongen, ondanks de situatie 
waar hij en zijn familie in zitten. Tijn krijgt in 2017 het Kruis 
van Verdienste , als dank voor zijn bijzondere inzet tijdens 
3FM Serious Request.
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Stichtingen, vermogensfondsen en corporate partnerships
Dankzij stichtingen, vermogensfondsen en bedrijven is in 2016 
ruim € 4 miljoen ontvangen. Voor een groot deel betrof dit 
bijdragen ten behoeve van noodhulp. De samenwerking met 
bedrijven geven we meer en meer vorm op basis van shared 
values: waar kunnen het Rode Kruis en het bedrijf iets voor elkaar 
betekenen. Daarmee wordt de waarde van deze samenwerking 
voor beide partijen ook veel groter en duurzamer, wat we terug-
zien in de grotere jaarlijkse giften. 

Enkele van de mooiste resultaten op een rij:
• Jaarlijks organiseren Albert Heijn en Rode Kruis samen de 

Tulp voor Hulp week. De succesvolle actie levert dankzij de 
verkoop van tulpenbossen een prachtige financiële bijdrage 
aan de nationale noodhulpactiviteiten op.

• Het Gouden Kronen programma, waarbij tandartsen en 
hun patiënten gevraagd worden om gouden kronen te 
doneren, blijkt ook in 2016 weer zeer succesvol. Dankzij de 
opbrengsten van dit fondsenwervende mechanisme worden 
projecten van het Prinses Margriet Fonds ondersteund.

• Zorgverzekeraar CZ tekent begin 2016 een driejarige samen-
werkingsovereenkomst. Thema van het partnership is 
Reanimatie en AED. Onder het motto “Samen levens redden” 
schenken we aandacht aan de verspreiding en het gebruik  
van AED’s. CZ maakt de EHBO app van het Rode Kruis mede 
mogelijk en samen roepen CZ en het Rode Kruis mensen onder 
meer op om AED’s aan te melden in de app van het Rode Kruis.

• Voor de 3e keer is, dankzij sponsoring door onze partner Aon, 
het Rode Kruis golftoernooi georganiseerd. Op de Koninklijke 
Haagsche Golf & Countryclub spelen tal van relaties en BN’ers 
om een mooie donatie bijeen te brengen ten gunste van het 
Prinses Margriet Fonds.

• Eind 2016 is een nieuw concept als pilot in 5 grote steden 
geïntroduceerd: Vrienden van Henry. De eerste bedrijven 
hebben zich inmiddels aangesloten als Vriend. Met dit 
programma verwachten wij in 2017 vele bedrijven uit het 
MKB aan ons te binden als noodhulppartner. In tijden van 
nood vragen wij van de Vrienden financiële steun voor onze 
noodhulpverlening.

• Samen met Philips maakt het Rode Kruis gemeenschappen 
weerbaarder door medische zorg toegankelijk te maken 
en dichterbij te brengen. Philips Foundation stelt zowel de 
specialistische kennis op het gebied van gezondheidszorg als 
de financiële middelen ter beschikking om samen met ons 
gezondheidscentra te voorzien van medische apparatuur. 
Daarmee wordt de sterfte onder moeders en pasgeboren of 
ongeboren kinderen sterk gereduceerd.

• Vluchtelingen die tijdens hun reis het contact met hun familie 
verloren zijn kunnen terecht in de Rode Kruis Tracingbus. 
Vanuit de bus, aangeschaft door het Rode Kruis en Vodafone, 
kunnen vluchtelingen drie minuten gratis naar familie en 
vrienden bellen. Ze krijgen er ook informatie en hulp bij 
opsporing van en contactherstel met familieleden.

• “Met een grote nationale consumentencampagne onder de 
titel “Selfieless” en met de veiling van foto’s van BNers die 
deelnamen aan het TVprogramma Het Perfecte Plaatje,  
heeft onze partner Canon een waardevolle donatie kunnen 
doen. Deze donatie is ingezet ten behoeve van het burger-
hulpplatform Ready2Help.” 

• De 24ste editie van de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht 
werd door ruim 28.000 mensen gelopen. Deze wandeltocht 
levert het Rode Kruis een mooie donatie op die dit jaar wordt 
ingezet voor het zelfredzaamheidsprogramma “Sterk door je 
netwerk”. 

Het Rode Kruis ontvangt in 2016 weer een groot aantal 
giften van ‘major donors’ in de vorm van stichtingen en 
vermogensfondsen. Een kleine greep hieruit: 

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden stelde dit jaar een 
bijdrage ter beschikking aan Goede zorg voor moeders, 
baby’s en kinderen in Zambia. Mede hierdoor kunnen  
wij veel voor de moeders baby’s en kinderen in Zambia 
betekenen.
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Noodhulpcampagnes
Naast de traditionele, ingeplande septembercampagne voor het 
Rode Kruis, die ditmaal in het teken stond van gezondheidszorg 
in crisisgebieden, vonden er twee noodhulpcampagnes plaats: 

Campagne Droogte in Afrika
De eerste, in de meimaand, betrof een campagne voor de 
slachtoffers van de droogte in Afrika. Vooral dankzij de grote 
medewerking van de pers kreeg de campagne veel aandacht; 
ook schakelden we vloggers in en maakten we veel gebruik van 
sociale media. Zo lieten veel bekende Nederlanders met de 
hashtag #ikdoeniksvoorAfrika weten wat zij ‘niet doen’ voor het 
Rode Kruis en deelden dat via sociale media. Door dingen te 
laten, hielden zij geld over en maakten dit over naar giro 7244. 
Met deze en diverse andere acties bracht de campagne zo’n 
€ 1,9 miljoen op. 

Matthew op Haïti
Begin oktober raast orkaan Matthew over het Caribisch gebied. 
Vooral Haïti, dat in 2010 al zwaar getroffen werd door een 
aardbeving, loopt grote schade op. We zetten snel een gerichte 
campagne op, bestaande uit een e-mailing naar donateurs, 
ondersteund door free publicity. Binnen twee maanden halen 
we zo bijna € 1 miljoen op.

In 2016 gaat het laatste jaar van implementatie in voor het extra 
project ‘Een Dijk van een Wijk’ op de Filipijnen. Dit project kunnen 
we dankzij een extra bijdrage van de loterij van ruim € 2 miljoen 
van de Postcode Loterij samen met CARE Nederland en Wetlands 
International uitvoeren. Medio 2014 zijn we op het eiland 
Mindanao begonnen om de inwoners van 150 kwetsbare wijken 
in het stroomgebied van de Agusan rivier te helpen zich beter 
voor te bereiden op rampen. Samen met de bewoners en lokale 
overheden voeren we maatregelen uit om het land- en water-
beheer rond de rivier duurzaam te verbeteren. Ook helpen we de 
bewoners met het maken van evacuatieplannen en het opzetten 
van waarschuwings systemen.

Via de Dijk van een Wijkcompetitie boden we in 2015 ook 
Nederlanders de kans hun wijk duurzaam te verbeteren. Via dijk-
vaneenwijk.org kwamen ruim zeventig ideeën binnen. Na selectie 
door het publiek ontving Energie Coöperatie Anneville van de 
vakjury de hoofdprijs van € 10.000 voor de uitvoering van hun 
idee. Dit jaar verricht wethouder Paul de Beer de officiële opening 
van het zonnedak en de aftrap van een lesprogramma over 
duurzame energie op Basisschool de Klokkebei in Ulvenhout. De 
impact van het zonnedak is direct zichtbaar. Op een monitor in de 
hal van de school kunnen de leerlingen zien hoeveel energie er 
door de 20 panelen wordt opgewekt. De financiële besparing  
die dit oplevert, wordt jaarlijks geïnvesteerd in een duurzaam 
initiatief op school of in het plaatsen van extra zonnepanelen.

Samen	maken	we	het	verschil
Dankzij haar 2,8 miljoen trouwe deelnemers kan de Nationale 
Postcode Loterij uit de opbrengst van 2016 een recordbedrag  
van € 341 miljoen schenken aan 110 organisaties op het gebied 
van mens en natuur. Het Rode Kruis ontvangt als vaste beguns-
tigde van de loterij in 2016 weer een prachtige jaarbijdrage van  
€ 5,4 miljoen.

Samenwerking Nationale Postcode Loterij en het Rode Kruis

Margriet Schreuders – Hoofd Goede
Doelen Nationale Postcode Loterij
“Dankzij onze trouwe deelnemers 
kunnen we ieder jaar een substan-
tiële bijdrage leveren aan vele goede 
doelen die werken aan een betere 
wereld. Een kwart van alle private 
giften in Nederland komt van de deel-

nemers van de Goede Doelen Loterijen en daar zijn we trots 
op. De bijdrage van de loterij en haar deelnemers is meer-
jarig en de goede doelen bepalen zelf de besteding ervan 
op basis van hun expertise. We zijn 
blij dat we via het Rode Kruis bij 
kunnen dragen aan het helpen van 
mensen in nood en het versterken 
van kwetsbare gemeenschappen.”

Ook in 2016 werd de Nederlandse Rode Kruis Rally gereden. 
Dankzij dit evenement heeft het Rode Kruis Prinses Margriet 
Fonds weer een geweldige bijdrage mogen ontvangen 
voor projecten die mensen wereldwijd voorbereiden op 
toekomstige natuurrampen. Voor het derde jaar konden 
we rekenen op ondersteuning van stichting Adessium 
Foundation voor het project “Verbeteren van de zorg conti-
nuïteit voor Ongedocumenteerde Migranten”.

Van DOB Emergency ontvingen we een waardevolle bijdrage 
ten behoeve van de basisgezondheidszorg en psychosociale  
ondersteuning aan kinderen en vrouwelijke migranten in 
Griekenland. Daarnaast verleende DOB Emergency een 
financiële bijdrage voor aanvullende voedselondersteuning 
voor acuut of licht ondervoede kinderen onder de vijf jaar, 
zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven in 
vijf door droogte getroffen districten in het oosten en zuiden 
van de regio Tigray, Ethiopië.

Mede dankzij een aantal religieuze instellingen, De Johanna 
DonkGrote Stichting en een anonieme stichting konden we 
vele kwetsbare mensen in Afrika die slachtoffer zijn geworden 
van een grote hongersnood helpen. Het Rode Kruis biedt 
de meest noodzakelijke hulp als voeding, water en medi-
sche zorg. Onze vrijwilligers werken daarnaast hard aan de 
verstrekking van droogtebestendige zaden en het repareren 
of aanleggen van irrigatiesystemen en waterputten.
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Vlogger doet verslag
Het Rode Kruis stuurde vlogger Thomas van der Vlugt van 
YouTubekanaal StukTV naar Zimbabwe. Hij bracht in beeld hoe 
het voelt om te leven bij extreme droogte en een dreigende 
hongersnood. Woordvoerder van het Rode Kruis Merlijn Stoffels 
over deze nieuwe methode om aandacht te vragen voor een 
dergelijke ramp: “De droogte in Zimbabwe krijgt heel weinig 
aandacht en wij zochten naar een manier om mensen te laten 
weten wat er speelt. Dat sloot dus mooi op elkaar aan. 

Thomas bereikt met StukTV een heel ander publiek: jongeren 
die nauwelijks tv kijken en vrijwel geen kranten lezen. Door de 
manier waarop hij het aanpakt, inwonen bij een gastgezin en 
daar filmpjes van maken, komt het leed dichterbij. Wat gebeurt 
er met je als je weinig eet? Hij vond het zelf heel heftig.” De drie 
afleveringen van #Thomas in the shit zijn goed bekeken: iedere 
aflevering trok gemiddeld zo’n 500.000 StukTV fans. 

Tiffany Circle ook in Nederland
Het Nederlandse Rode Kruis heeft in januari 2016 in  
navolging van de USA, Canada, Australië, Verenigd Koninkrijk 
en Frankrijk een Tiffany Circle opgericht. Dit is een  
internationaal netwerk van invloedrijke vrouwen die zich 
samen inzetten voor de humanitaire missie van het Rode 
Kruis door hun netwerk, talenten en financiële middelen 
ter beschikking te stellen. De missie van Tiffany Circle in 
Nederland is om een duurzame verandering te realiseren 
in het leven van de meest kansarme vrouwen. Dit doen 
we door de vrouwen te helpen zelfredzamer te worden, 
zodat zij een eerste stap kunnen zetten uit hun situatie 
van armoede en isolement. Tiffany Circle investeert op dit 
moment in projecten in Nederland en Malawi en heeft 
inmiddels 6 leden. We streven ernaar om in 2017 te groeien 
naar 12 leden.

Septembercampagne
De septembercampagne had dit jaar als thema gezondheids-
zorg in crisisgebieden. De campagne levert uiteindelijk zo’n 
€ 3 miljoen op. Daarmee komt het totale bedrag dat in 2016 via 
noodhulpcampagnes is opgehaald op zo’n € 6 miljoen uit, een 
uitstekend resultaat! 

Nalatenschappen
De inkomsten uit nalatenschappen begroten we doorgaans 
conservatief op € 10 miljoen per jaar. In 2016 bedragen de 
opbrengsten uit nalatenschappen meer dan € 14 miljoen. 
Hoewel deze opbrengst zich uiteraard lastig laat sturen, merken 
we hier wel de positieve effecten van programma’s waarmee 
we deze mogelijkheid actief onder de aandacht brengen. Ook 
ontvingen we dit jaar, net als in 2015, meer nalatenschappen 
dan normaal en waren deze nalatenschappen ook hoger dan 
gemiddeld. 

Vlogger	Thomas	van	der	Vlugt	woonde	in	bij	een	gastgezin	in	het	door	droogte	geteisterde	Zimbabwe.
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Preventie werkt!
Hoe belangrijke en waardevol het werk van het Prinses Margriet 
Fonds is zagen we in het najaar toen de orkaan Matthew over 
Haïti trok. Met hulp van het Prinses Margriet Fonds was er in de 
afgelopen jaren een rampenbestendige school gebouwd. Die 
overleefde Matthew zonder schade en bood een veilige schuil-
plaats voor veel Haitïanen. 

Ook waren er afgelopen jaren door het Rode Kruis op diverse 
hellingen dammetjes aangebracht: 12 meter breed, 40 stuks per 
helling. Een eenvoudige oplossing maar met een groot effect, 
want deze dammetjes remmen het water op de helling af, waar-
door de afvoer gelijkmatiger wordt. De kans dat landbouw-
gronden onder aan de helling overstromen is hierdoor kleiner. 

De inkomsten en de eigen voedselvoorziening van lokale boeren 
worden op die manier beschermd. Inwoner Elthiza vertelt blij: 
“Dankzij dammen die gebouwd zijn door het Rode Kruis kon 
in sommige gebieden het water beter worden afgevoerd. De 
gewassen zijn daardoor onbeschadigd gebleven.” Coördinator bij 
het Nederlandse Rode Kruis Paul van der Laan: “Sterk stromend 
water kan de oevers ook meenemen, waardoor er hele stukken 
land of infrastructuur verloren gaan. Dit soort schade is dankzij 
de dammen in bepaalde gebieden nu ook beperkt gebleven.” 
De dammen hebben er zo voor gezorgd dat de door de bevol-
king verbouwde gewassen, ondanks Matthew, gewoon geoogst 
konden worden. 

Rode Kruis Prinses Margriet Fonds
Ook dit jaar kregen we tegen de € 1 miljoen binnen via het 
Prinses Margriet Fonds. Daaronder was een gift van 80.000 van 
de VOraad, het resultaat van een benefietdiner ter gelegenheid 
van hun 10-jarig bestaan. 

Het blijft een uitdaging om bijdragen binnen te krijgen voor 
preventie, ook al is een aan preventie bestede euro 7 x waarde
voller dan een euro die we aan noodhulp uitgeven. We zien 

wel dat de doelen van het Prinses Margriet Fonds bepaalde 
doelgroepen juist wél zeer aanspreken, zoals pioniers, idealisten 
en op innovatie gerichte mensen. De fondsenwerving zullen we 
vooral op deze groepen afstemmen. Verder is het een kwestie 
van lange adem om de activiteiten van het Prinses Margriet 
Fonds nog beter op het netvlies te krijgen van gevers. Alle resul-
taten zijn terug te vinden op de site www.voorkomderamp.nl

Kleine	dammen	op	hellingen	zorgen	voor	een	gelijkmatige	afvoer	van	water,	waardoor	landbouw	beter	beschermd	blijft.



Hoofdstuk 5  
De organisatie
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Auschwitz
In de bestuursvergadering van oktober, die plaatsvond in de 
Hollandse Schouwburg, werd stilgestaan bij het oorlogsver-
leden van het Nederlandse Rode Kruis en de falende hulp aan 
Nederlandse gevangenen in de naziconcentratiekampen. 
Ook werd een bezoek gebracht aan het Nationaal Holocaust 
Museum, dat nog in oprichting is. In november bracht het 
vrijwel voltallige bestuur vervolgens een werkbezoek aan 
concentratiekamp Auschwitz, nabij Krakow, en voerde het 
gesprekken met het Poolse en Duitse Rode Kruis. Onderdeel 
van het programma in Krakow was een gesprek met de 
adjunct-directeur van museum Auschwitz en een aangrijpende 
ontmoeting met een overlevende van het kamp. De reis maakte 
onderdeel uit de activiteiten van het Rode Kruis om lessen te 
trekken uit zijn optreden in de Tweede Wereldoorlog. “We 
willen er zijn voor iedereen die onze hulp nodig heeft, maar om 
dat te doen moeten we ons verleden scherp onder ogen zien en 
onder ogen blijven zien”, schrijft voorzitter Inge Brakman in een 
reisverslag dat ze voor het Nieuw Israëlitisch Weekblad bijhoudt. 
In 2017 publiceert het NIOD een studie naar de rol van het Rode 
Kruis in de Tweede Wereldoorlog.

Bestuursverslag
In 2016 kwam het verenigingsbestuur zes maal in vergadering  
bijeen. Daarnaast vonden twee vergaderingen van de leden-
raad plaats en was er een themabijeenkomst met de ledenraad 
over de voortgang van afdelingen en districten. In verschillende 
vergaderingen stond het bestuur nadrukkelijk stil bij een zorg-
vuldige overdracht van de J. Henry Dunant. Verder sprak het 
bestuur over de plannen voor de evenementenhulpverlening 
in de komende jaren, het betrekken van jongeren bij het Rode 
Kruis, de herhuisvesting van het verenigings kantoor in 2017, de 
voorbereiding van de viering van het 150-jarig bestaan en de 
governance van de organisatie. Ook werd vanuit het bestuur 
een impuls gegeven aan het belang van diversiteit binnen de 
vereniging. Formele besluiten waren onder andere de  
goedkeuring van het meerjarenplan 2017-2020, het jaar verslag 
en de jaarrekening 2015 en de klokkenluidersregeling. De terug-
koppeling van de auditcommissie maakt een standaard onder-
deel uit van de bestuursvergaderingen. Ook heeft het bestuur 
zich gebogen over het risicomanagement van de organisatie. 
Meer hierover in Risicobeleid en Management, pagina 58.
 

De organisatie
Het Nederlandse Rode Kruis maakt deel uit van het grootste humanitaire netwerk ter wereld: de 
internationale Rode Kruisbeweging. Ons embleem staat voor directe hulp aan mensen in nood: 
in conflictgebieden, na rampen en in eigen land. Onze kracht? Dat zijn onze vrijwilligers.

Bevoegdheden en 
verantwoording
• 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 dagelijkse leiding is in handen van de directie. 
• De directie legt verantwoording af aan het verenigings

bestuur.
• Op districts- en afdelingsniveau ligt de verantwoordelijk-

heid bij de lokale besturen. 
• De districtsbesturen leggen, via de directie, verantwoor-

ding af aan het verenigingsbestuur.
• Het verenigingsbestuur legt verantwoording af aan de 

ledenraad.
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LEDENRAAD  
35 AFGEVAARDIGDEN:  
1 PER DISTRICT PLUS  

10 EXPERTLEDEN

Vereniging

Ondersteuningsorganisatie 
per 1 januari 2017

MANAGEMENT TEAM
(DIRECTEUR & 6 MT LEDEN)

VERENIGINGSBESTUUR

RECHTSTREEKS  
GEKOZEN 

1 AFGEVAARDIGDE  
PER DISTRICT

ORDIRECTEUR

PARTICULIERE FONDSENWERVING & MARKETING  
INTELLIGENCE

CORPORATE PARTNERSHIPS & MAJOR DONORS

LOKALE FONDSENWERVING

EHBO 
• COMMERCIE/(AFTER)SALES
• RELATIEMANAGEMENTFINANCE

CAMPAGNES & PROJECTEN
• SERIOUS REQUEST
• POSTCODE LOTERIJ

PRINSES MARGRIET FONDS

NEW BUSINESS DEVELOPMENT

MARKTONTWIKKELING & FONDSENWERVING

FINANCIËN VERENIGINGSKANTOOR
*PLANNING & CONTROL
*FINANCIËLE AMINISTRATIE 
*PROJECTADMINISTRATIE IH

FINANCIËN VERENIGING 
* NALATENSCHAPPEN (AFHANDELING)

FACILITAIRE ZAKEN & INKOOP

ICT/INFORMATIE MANAGEMENT IH

INFORMATIE MANAGEMENT NAT. HULP

FINANCE & CONTROL

NATIONALE HULP & VRIJWILLIGERSMANAGEMENT

BUSINESS DEVELOPMENT & ADVISORY

PROGRAMMA MANAGEMENT

STRATEGIC PARTNERSHIP

PROGRAMMATIC PARTNERSHIP

DISASTER RESPONSE

INTERNATIONALE HULP

VRIJWILLIGERSMANAGEMENT 
• VRIJWILLIGERSMANAGEMENT (VM EN SM)
• DOOR AFDELINGEN GEFINANCIERDE SUPPORT
• BESTUURSACADEMIE/KLACHTEN
• OPLEIDINGEN, KWALITEIT EN CERTIFICERING
• BELEID
• JONGEREN

RESPECT & HULPBEREIDHEID

NOODHULP NATIONAAL 
• GGB 
• BEVOLKINGSZORG 
• BURGERHULP
• VERBINDINGSDIENST & LOGISTIEK
• DISTRICTSONDERSTEUNING (CN)

ZELFREDZAAMHEID 
• ACTIVITEITEN
• WIJKGERICHT WERKEN
• VOORBEREIDING NOODSITUATIES 
• VOEDSELHULP

EVENEMENTENHULP
• LANDELIJKE KADERSTELLING 
• ONDERSTEUNING LOKALE AFDELINGEN/DISTRICTEN
• PROJECTLEIDING GROTE EVENEMENTEN
• MEDISCHE DIENST

DISTRICTENOPSPORING & ONDERSTEUNING 
• RESTORING FAMILY LINKS/TRACING
• OORLOGSARCHIEF 
• SLACHTOFFERS MENSENHANDEL
• MIGRATIE

PUBLIC AFFAIRS & HOR 
• HUMANITAIR OORLOGSRECHT
• PLEITBEZORGING

VERENIGINGS COMMUNICATIE & EVENEMENTENBURO

MARKETING COMMUNICATIE 
• INTERNATIONAAL/NATIONAAL/JONGEREN
• TRAFFIC
• ONLINE MARKETING

PUBLIEKSVOORLICHTING EN CORPORATE  
COMMUNICATIE

PERSVOORLICHTING EN ONLINE COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

HUMAN RESOURCES

STRATEGIE & ORGANISATIEONTWIKKELING

JURIDISCHE ZAKEN

PERSONEEL & ORGANISATIE

AFDELINGEN AFDELINGEN AFDELINGENAFDELINGEN

• AMSTERDAM-AMSTELLAND

• BRABANT NOORD

• BRABANT ZUIDOOST

• DRENTHE

• FLEVOLAND

• FRYSLÂN

• GELDERLAND MIDDEN

• GELDERLAND-ZUID

• GOOI & VECHTSTREEK

• GRONINGEN

• UTRECHT

• ZAANSTREEK-WATERLAND

• ZEELAND

• ZUID HOLLAND ZUID

• ZUID-LIMBURG

CARAÏBEN

• IJSSELLAND

• HAAGLANDEN

• HOLLANDS MIDDEN

• KENNEMERLAND

• MIDDEN- EN  
WEST-BRABANT

• NOORD- EN  
MIDDEN-LIMBURG

• NOORD- EN  
OOST-GELDERLAND

• NOORD HOLLAND NOORD

• ROTTERDAM-RIJNMOND

• TWENTE

AFDELINGEN AFDELINGEN

DISTRICTEN
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Het meerjarenplan geeft een duidelijke richting aan voor het 
Nederlandse Rode Kruis. Nationaal met focus op de 5 kern-
diensten en internationaal gericht op noodhulp bij rampen en 
conflicten alsmede het versterken van de weerbaarheid van 
kwetsbare gemeenschappen ter ondersteuning van 16 zuster-
verenigingen. Het belang van respect en hulpbereidheid als 
overkoepelend thema mag daarbij niet uit het oog worden 
verloren en is aan de hand van diverse gebeurtenissen in de 
samenleving in het verslagjaar ter sprake gekomen.

Bestuursleden waren op diverse momenten aanwezig bij evene-
menten in het land, zoals bij de viering van 50 jaar vrijwilliger-
schap van Prinses Margriet, acties voor 3FM Serious Request en 
de overdracht van het schip eind december. Bestuurslid Kirsten 
van den Hul was key note spreker over het thema Diversiteit 
op de Rode Kruis Dag van de Hulpverlening op Papendal 
in november 2016. Diverse bestuursleden waren aanwezig 
bij inhoudelijke sessies met de zusterverenigingen van het 

Nederlandse Rode Kruis waar een strategische samenwerking 
mee is aangegaan: het Filipijnse, Zambiaanse, Ivoriaanse en 
Ethiopische Rode Kruis.

Namens het bestuur onderhield Hans Egtberts het contact met 
de Ondernemingsraad. De voorzitter informeerde met regel-
maat de erevoorzitter, Prinses Margriet.

De ledenraad kwam in juni en december bijeen. In de juni-
vergadering werd onder meer ingestemd met het jaarverslag 
en de overdracht van de J. Henry Dunant. Peter Tordoir werd 
benoemd als nieuw bestuurslid met een achtergrond in het 
bedrijfsleven. In december werd onder andere gesproken over 
de plannen voor de viering van het 150-jarig bestaan en werd 
ingestemd met het meerjarenplan 20172020 en de begroting 
voor 2017. In deze vergadering werd Britte Visker als nieuw 
jongerenbestuurslid benoemd, als opvolgster van Liu Liu. 
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In 2016 kwam het bestuur zesmaal 
bijeen. Voorzitter Inge Brakman blikt 
terug op de grote thema’s die in het 
verslagjaar ook het bestuur bezig-
hielden. Van de nieuwe rol van het 

Rode Kruis als noodhulporganisatie in een verwarrende wereld, 
tot de toegenomen zakelijkheid in de afgelopen jaren en natuur-
lijk de verkoop van de J. Henry Dunant. En ook: het bezoek aan 
Auschwitz dat het bestuur bracht als opmaat naar de publicatie, 
najaar 2017, van het onderzoek over de rol van het Rode Kruis 
in de Tweede Wereldoorlog. 

“Onze uitdaging is om met onze hulp en diensten aan te blijven 
sluiten bij wat er in de wereld en in ons eigen land, met alle 
grote politieke tegenstellingen, gebeurt. Internationaal blijft de 
enorme hoeveelheid ontheemden een grote opgave. Opvang 
voor 60 miljoen mensen zal een issue blijven. In ons eigen 
land is het zaak te blijven zien wat de noden zijn. Armoede, 
verborgen gebreken, eenzaamheid. Met welk aanbod speel je 
daarop in? De noden veranderen. Maar het Rode Kruis zal nog 
lang niet overbodig zijn.” 

 “Het afscheid nemen van de J. Henry Dunant: daarin is ook voor 
ons als bestuur veel tijd gaan zitten. We hebben elke stap in dit 
proces gevolgd en meegewogen. Rationeel is het goed dat we 
dit doen, emotioneel ligt het toch anders. De J. Henry Dunant 
is gedurende meer dan 40 jaar toch een belangrijk symbool 
geweest. We zijn destijds als een van de eersten begonnen om 
op deze manier vakanties aan te kunnen bieden aan chronisch 
zieke en gehandicapte mensen. Net als met de Mappa Mondo-
huizen zijn we ingesprongen op de behoefte die we zagen. 

Maar inmiddels is dit werk voor specialisten geworden. AWBZ-
gerelateerde zorg is zo complex, dat kunnen we beter aan profes-
sionals overlaten. Daarnaast: dit type vakanties is niet meer een 
taak voor ons als noodhulporganisatie. Gelukkig zijn er nu andere 
aanbieders. Dus door deze constructie kunnen de vakanties toch 
door blijven gaan.”

“Het Rode Kruis krijgt nog steeds het verwijt dat het gedurende 
de oorlogsjaren ernstig in gebreke is gebleven voor de Joodse 
gemeenschap. Het is daarom goed dat we onze rol in de oorlog 
laten uitzoeken. Onze oktobervergadering, waar we hier ook 
over spraken, hebben we laten plaatsvinden in de Hollandse 
Schouwburg, een symbolische plek. En om onze kennis te 
vergroten zijn we als bestuur naar Auschwitz geweest. Eerlijk 
gezegd was het nog erger dan waarop ik me ingesteld had. Als 
organisatie moet je je afvragen welke keuzes je hebt als je door 
omstandigheden onder druk staat: Voor wie ben je er? Wat 
zijn de consequenties van je keuzes? Wat betekent het als je 
je taak echt goed doorgrondt? Wat betekent neutraliteit; zijn 
we er werkelijk voor degenen die de hulp het hardste nodig 
hebben. Het is goed dat we als Rode Kruis ons deze grote 
vragen stellen.”

“In de afgelopen jaren is het Rode Kruis ambitieuzer geworden. 
Zakelijker ook, de vrijblijvendheid is eraf. Dat mocht ook wel een 
beetje. Het is goed dat we ons nu concrete doelen stellen, en 
die ook nakomen en ons erover verantwoorden. Er wordt meer 
bereikt. De touwtjes zijn aangetrokken, maar ik zie ook veel 
creativiteit, enthousiasme en energie bij vrijwilligers en mede
werkers. En ik zie een grote hulpbereidheid, kijk naar het succes 
van Ready2Help. Daar ben ik enorm trots op.”

Samenstelling van het verenigingsbestuur

Het verenigingsbestuur van het Nederlandse Rode Kruis bestaat 
uit acht leden. Statutair bestaat het verenigingsbestuur uit negen 
leden, één positie was in 2016 niet bezet. 

• Mevrouw mr. I. (Inge) Brakman, voorzitter 
• De heer drs. V.W.J.A. (Vincent) van Stijn RA MGA, 

penningmeester 
• Zijne Hoogheid Prins P.C. (PieterChristiaan) van OranjeNassau, 

van Vollenhoven, vicevoorzitter 
• De heer em. prof. dr. J.W. (Hans) Egtberts 
• Mevrouw mr. G.H. (Geke) Faber
• Mevrouw drs. K.A.E. (Kirsten) van den Hul 
• Mevrouw L. (Liu) Liu, jong bestuurslid (tot 30 juni 2016)

• Mevrouw B. (Britte) Visker, jong bestuurslid  
(per 11 december 2016)

• De heer drs. P.P. (Peter) Tordoir

De voorzitter en de vicevoorzitter van het bestuur worden op 
voordracht van de ledenraad benoemd door de Kroon, de overige 
bestuursleden door de ledenraad. De benoemingstermijn is vier 
jaar. De maximale zittingsduur bedraagt twee termijnen. In een 
rooster van aftreden staan ook de periodieke herbenoemingen.

Alle bestuursleden zijn vrijwillig en onbezoldigd verbonden aan 
het Nederlandse Rode Kruis en ontvangen alleen een vergoeding 
voor gemaakte kosten. In 2016 was dit € 1.424,. 

“Het is goed dat we ons nu concrete doelen stellen”
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De ledenraad
De ledenraad bestaat 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 Caribische afdelingen (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 koers-
bepalende zaken, zoals de strategie van het Nederlandse Rode 
Kruis. De vergaderingen van de ledenraad worden voorgezeten 
door de voorzitter van het verenigingsbestuur.

Kanselier
De kanselier is benoemd door het verenigingsbestuur en geeft 
uitvoering aan het onderscheidingenbeleid. De huidige kanselier 
is mevrouw H.M.C. Dwarshuis.

Samenstelling ledenraad, incl. zetelverdeling per 31 december 2016

# Aanhef Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Specifieke functienaam

1 Mevrouw Anika  Altaf Zetel Internationale Hulp

2 Mevrouw Anne  Schoenmakers Zetel Internationale Hulp

3 Mevrouw Betty  Knigge Zetel Groningen

4 De heer Eelco  Hotting Zetel Flevoland

5 De heer Erik  Smits Zetel Noord-Holland Noord

6 De heer Erik van Luxzenburg Zetel Noord- en Oost Gelderland

7 De heer Frans  Kevenaar Zetel Midden- en West-Brabant

8 De heer Ger  Kitzen Zetel Gelderland Midden

9 Mevrouw Gerda van Rossum-Visscher Zetel Zuid-Holland Zuid

10 De heer Gijs  Dirkzwager Zetel Nationale Hulp

11 De heer Guus  Krähe Zetel Gelderland Zuid

12 De heer Henk  Lulf Zetel Kennemerland

13 De heer Henk  Sikkema Zetel Financiën

14 Mevrouw Ineke  Spinder Zetel Hollands-Midden

15 Mevrouw Ineke van der LaanSchuuring Zetel Fondsenwerving

16 De heer Jan  Hattink Zetel IJsselland

17 De heer Jeroen  Frieser Zetel Amsterdam-Amstelland

18 De heer Klaas  Jongstra Zetel Drenthe

19 De heer Marcel de Ruiter Zetel RotterdamRijnmond

20 Mevrouw Margaret  LangelerSalomons Zetel Twente

21 Mevrouw Mariska  Steenbergen Zetel Diversiteit

22 Mevrouw Marlene  Smeets-Haest Zetel LimburgZuid

23 De heer Martijn  Hofman Zetel Zeeland

24 De heer Martin van den Bos Zetel Limburg Noord

25 De heer Martin van der Avoird Zetel Brabant Noord

26 De heer Max van Tongeren Zetel Fondsenwerving

27 Mevrouw Minke  Graafsma Zetel Fryslan

28 Mevrouw Olga  Samwel-van Hassel Zetel Gooi- en Vechtstreek

29 De heer Paul  Martens Zetel Cariben

30 De heer Peter  Hilhorst Zetel Utrecht

31 De heer Peter  Koppens Zetel Brabant-Zuid-Oost

32 De heer Pim van Batenburg Zetel Financien

33 De heer Regnier  Vrieswijk Zetel Nationale Hulp

34 De heer Roel  Jansma Zetel Zaanstreek-Waterland

35 Mevrouw Thea van Nieropvan der Laan Zetel Haaglanden
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Directie
De dagelijkse leiding van het Nederlandse Rode Kruis 
is in handen van Gijs de Vries. De directeur stuurt de 
leden van het managementteam aan. De zes leden 
van het managementteam zijn verantwoordelijk voor: 
•  Nationale Hulp en Vrijwilligersmanagement 
•  Internationale Hulp
•  Communicatie
•  Marktontwikkeling en Fondsenwerving
•  Financiën en overige bedrijfsvoering (inclusief ICT)
•  Personeel en organisatie

Onderbouwing salaris directeur
In 2013 is het salaris van de directeur van het Nederlandse 
Rode Kruis vastgesteld op € 135.000 inclusief vakantiegeld. De 
afgelopen jaren is dit salaris gelijk gebleven. De sociale lasten 
en pensioenpremie bedroegen in 2016 € 26.000 en de overige 
vergoedingen en kosten € 16.000.
 
Het genoemde salaris voldoet ruimschoots aan alle normen die 
er vanuit de overheid en de branche gesteld worden, zoals de 
Wet Normering Topinkomen, de DGnorm vanuit het ministerie  
van Buitenlandse zaken en de norm van Goede Doelen 
Nederland.
 
Meer informatie over beloningen en/of vergoedingen van 
bestuur en werknemers leest u op de website. 

Nevenfuncties bestuursleden en directie per 31 december 2016
Mevrouw mr. Inge Brakman 
(voorzitter)
Benoemd in 2012 (1e termijn), 
herbenoemd in 2016 (2e en 
laatste termijn)
Hoofdfunctie: onafhankelijk 
bestuurder / toezichthouder 
Nevenfuncties:
•  Voorzitter CCS, commissie 

belast met het toezicht op 
het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS)

•  Voorzitter Raad van Toezicht 
Staatsbosbeheer

•  Lid bestuur Persvrijheidsfonds
•  Voorzitter Stichting Kijk 

Onderzoek
•  Lid Raad van Commissarissen 

DSM Nederland
•  Lid Raad van Commissarissen 

Shell Nederland
•  Lid Raad van Commissarissen 

Royal Duyvis Wiener
•  Lid bestuur STAK ABN AMRO 

Group
•  Voorzitter monitoring 

commissie Code Banken

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

Z.H. Prins Pieter-Christiaan van 
Oranje-Nassau, van Vollenhoven, 
(vicevoorzitter sinds 8 juni 2014)
Benoemd in 2010, herbenoemd 
in 2014 (2e en laatste termijn)
Hoofdfunctie: Founder en  
voorzitter RvA Milan Innovincy BV
Founder Milan Ops BV
Tardis Research BV  Business 
Development
Nevenfuncties:
•  Voorzitter Laureus Foundation 

Netherlands
•  Voorzitter stichtingsbestuur 

KUSW
•  Vicevoorzitter Rode Kruis 

Tourrally
•  Oprichter en voorzitter  

Tignum AG
•  Voorzitter VBN
•  Bestuurslid stichting 

Educatieve Theaterprojecten
•  Ambassadeur JOGG
•  Voorzitter Advisory Board 

Syntus BV
•  Voorzitter Advisory Board EMG 

(Enable More Goods) 

De heer em. prof. dr. Hans 
Egtberts 
Benoemd in 2010, herbenoemd 
in 2013 (2e en laatste termijn)
Hoofdfunctie: Coach/counselor 
zingevingsvraagstukken bij 
de Praktijk voor Coaching en 
Counseling
Nevenfuncties:
•  Fractievoorzitter/raadslid D66 

gemeente Duiven

•  Voorzitter stichting 
Gehandicaptenraad Duiven

•  Lid klachtencommissie Open 
Universiteit Nederland

•  Lid facultaire opleidingscom-
missie Rechtswetenschappen 
OUNL

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

Hogeschool
•  Columnist Trouw
•  Vicevoorzitter Humanity 

House
•  Lid Commissie Buitenland, 

PvdA

Mevrouw mr. Geke Faber
Benoemd in 2014 (1e termijn)
Hoofdfunctie: burgemeester 
gemeente Zaanstad (tot 1 
december 2016)
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 Raad van Toezicht 
Reumafonds

•  Voorzitter Veiligheidsberaad/
IFV

•  Lid Politieonderwijsraad

De heer drs. Peter Tordoir 
(bestuurslid)
Benoemd in 2016 (1e termijn)
Hoofdfunctie: onafhankelijk 
toezichthouder/bestuurder
Nevenfuncties: 
•  Lid bestuur Stichting Orange 

Babies

Mevr. Britte Visker
Benoemd in 2016 (1e termijn)
Nevenfuncties: Manager 
projecten, Beheer en Onderhoud 
(Fudura B.V.) / Management 
trainee (Enexis B.V.)
Geen nevenfuncties

De heer mr. Gijs de Vries  
(algemeen directeur per  
1 januari 2014)
Nevenfuncties: 
•  Voorzitter Raad van Toezicht 

Erasmus MC
•  Lid van bestuur Red Cross/ 

Red Crescent Climate Centre
•  Lid van bestuur 

Samenwerkende  
hulporganisaties

•  Voorzitter Board Dutch 
Coalition for Humanitarian 
Innovation
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Ontwikkeling van districten
In 2016 pakten de districtsbesturen steeds duidelijker hun rol. 
Het stof van de bestuurlijke veranderingen van voorgaande 
jaren daalt langzaam neer. Eerst moesten districtsleden en afde-
lingen elkaar leren kennen. Dat kostte veel tijd, maar inmiddels 
wordt in de meeste districten en aangesloten afdelingen goed 
met elkaar samengewerkt.

Districtsbesturen hebben het mandaat om de regionale en 
lokale samenwerking anders in te richten, mocht dat nodig 
zijn. Soms zijn afdelingen te zwak om te blijven voortbestaan. 
Districten kijken dan wat beter werkt; zo heeft Friesland werk-
groepen onder verantwoordelijkheid van bestuursleden van het 
district. Andere districten werken met afdelingoverstijgende 
projecten en soms zelfs met districtoverstijgende projecten. 
Zo zien we ook in Amsterdam en Limburg meer het model van 
communities van vrijwilligers ontstaan in plaats van afdelingen.

Districtsbestuursleden hebben een verantwoordelijke taak en 
het is een uitdaging om de tijdsbelasting op een acceptabel 
niveau te houden. Een zorg is ook om genoeg districtscoördina-
toren te vinden en te behouden. Zij doen vooral uitvoerend 
werk, zodat het districtsbestuur kan besturen. Ook hier geldt 
dat het lastig is om mensen te vinden die zich voor langere tijd 
willen binden en hier tijd in willen steken. Hier overwegen we 
ook om projectmatig werken in te voeren, waarbij mensen zich 
slechts vastleggen voor de duur van een project.

De vrijwilligersmanagers nemen sinds 2014 deel aan het 
bestuur van een district en ondersteunen het districtsbestuur. 
Dit is een brede taak; zij werven niet alleen vrijwilligers, maar 
stimuleren ook samenwerking en kijken daarbij ook buiten hun 
district. In 2017 werken we verder aan de ontwikkeling van het 
district. Volgend jaar staat ook een evaluatie van de districtson-
dersteuning op de planning. Alle ontwikkelingen hebben slechts 
één doel; de meest impactvolle hulpverlening realiseren.

Risicobeleid en –management
Vanuit de aard en de activiteiten van de organisatie is risico
bereidheid een natuurlijk onderdeel van onze dagelijkse 
routine. Een deel van de hulpactiviteiten heeft immers een 
hoog risicoprofiel, ons werkterrein is niet zelden een ramp 
of conflictgebied. We zijn ons altijd bewust van de risico’s en 
nemen de beperkende maatregelen in acht. Ook risico’s die 
niet direct gerelateerd zijn aan de hulpverlening calculeren we 
zorgvuldig in. Als organisatie, die voor de inkomsten groten-
deels afhankelijk is van giften, zijn we bijvoorbeeld gevoelig 
voor reputatieschade. De uitdaging is om risico’s afdoende te 
beheersen zonder dat dit leidt tot disproportionele kosten.

Risicoanalyse
In 2013 heeft het managementteam een uitgebreide risico-
analyse uitgevoerd. In 2015 hebben we deze analyse opnieuw 
beoordeeld en grondig herzien. Deze risicoanalyse is afgerond 
in maart 2016 en in de bestuursvergadering van 30 november 
2016 goedgekeurd door het bestuur.

Risicogebieden en maatregelen in 2016
We onderscheiden meerdere risicogebieden. De risicoanalyse is 
vergeleken met 2013 uitgebreid, zowel in de breedte (het aantal 
risico’s) als in de diepte (analyse per risico). Daaruit blijkt dat  
we de afgelopen jaren al een groot aantal maatregelen hebben  

Toegekende  
Rode Kruis-onderscheidingen

Naam Afdeling Toekenning

Mevrouw Hanny  
van Baak

World of delights 
(extern)

Legpenning

Trudi Suurmond-
Steketee

Walcheren Brons

Jacques Derksen Kapelle Brons

Mw. E. Grin Haarlemmermeer Zilver

Melle Koch Amsterdam Brons

Arian Rijsdam Katwijk Brons

Liesbeth Blanken Ede e.o. Brons

Mw. L.J.H. Leeuwen-
burgh-Ringelberg

Hoeksche Waard Brons

Koen Weerheijm Nijmegen e.o. Brons

Dewi Bours Nijmegen E.O. Brons

Werner Boeije Duin- en 
Bollenstreek

Brons

Cor Kiers Leiden e.o. Brons

Jan van Franken-
huijzen

Amsterdam Brons

Mevrouw  
Van Delft-Post

Katwijk Legpenning

Theo Heere solidariteits-
commissie

Zilver

Harry van Kempen Zoetermeer Legpenning

Zilveren 2

Bronzen 11

Legpenning 3

geïmplementeerd. Om het risico op incidenten te verkleinen, 
hebben we naast de bestaande maatregelen in 2016 diverse 
aanvullende maatregelen getroffen. Hieronder staan de 
risicogebieden en de belangrijkste nieuwe of verder uitgewerkte 
maatregelen.

Operationeel	(indirecte	reputatie)
• Kwaliteit medewerkers
• Veiligheid medewerkers 
• Opbouw en kwaliteit vrijwilligersbestand
• Uitvoering hulpverlening nationaal
• Uitvoering hulpverlening internationaal
• Informatiebeveiliging
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Nieuwe maatregelen:
• Meerjarenplan kwaliteit en opleiding van vrijwilligers is in 

2016 afgerond en gaat in 2017 van start. Dit biedt een kader 
voor activiteiten en initiatieven om met name de diversiteit 
binnen het vrijwilligersbestand te vergroten.

• We hebben de activiteiten en processen van de overgenomen 
Stichting Service Medical (SSM) ingebed in de organisatie. 
Daarmee hebben we onze dienstverlening uitgebreid.

• Internationaal is hard gewerkt aan de New Way of Working 
(NWOW). Deze werkwijze behelst onder andere een nieuw 
ICTsysteem, dat in 2017 in gebruik zal worden genomen en 
waarmee projecten beter kunnen worden beheerd.

• Informatiebeveiliging was een belangrijk actiepunt. 
Vanwege de Meldplicht Datalekken die sinds 2016 geldt, is 
de procedure voor het melden van een datalek aangepast. 
Ook is in 2016 een programma van start gegaan om de kennis 
over en de toepassing van het informatiebeveiligingsbeleid te 
verbeteren.

Financieel	(indirecte	reputatie)
• Kosten en inkomsten van de organisatie
• Fraude internationaal
• Fraude nationaal
• Verslaggeving

Nieuwe maatregelen:
• We hebben maatregelen getroffen om de inkomsten te 

verhogen, nu en in de toekomst, waardoor de kans op conti-
nuïteitsproblemen afneemt. Een voorbeeld daarvan is een 
vernieuwingsprogramma voor fondsenwerving.

• Een ingrijpende maatregel om fraude te voorkomen, is het 
invoeren van de functiescheiding in betalen. Binnen alle 
districten en afdelingen moet nu elke betaling worden goed-
gekeurd door twee personen. 

Strategie/reputatie
• Reputatie organisatie 
• Reputatie hulpverlening
• Reputatie fondsenwerving
• Reputatie koepel en zusterorganisaties

Nieuwe maatregel:
• In 2016 hebben we het crisismanagementplan uit 2015, dat is 

opgesteld naar aanleiding van de vluchtelingencrisis, aangepast.

Wet-	en	regelgeving
• Erkenningsregeling

Nieuwe maatregel: 
• Sinds 1 januari 2016 geldt een nieuwe regeling voor goede 

doelen; de Erkenningsregeling. Hierin is onder meer aandacht 
voor governance en toezicht, doelrealisatie, verantwoording 
en betrekken van belanghebbenden. In 2016 hoorden we bij 
de eerste lichting goede doelen die aan de Erkenningsregeling 
voldeed.

• Tevens is dit jaarverslag reeds nu al ingericht op de nieuwe 
richtlijn, hoewel deze pas volgend jaar hoeft te worden  
ingevoerd.

Risicomanagement
• Kwaliteit van het risicomanagement zélf en het toezicht 

daarop.

Nieuwe maatregel:
• We hebben de risicoanalyse van 2015 uitgewerkt en 

verbeterd. Het beleid is in november 2016 door het bestuur 
vastgesteld.

Incidenten
Gedurende het jaar houden we een overzicht bij van de voor-
komende incidenten en de eventuele aanvullende maatregelen. 
Een aantal van de belangrijkste conclusies zijn: 
• Wat betreft de veiligheid van medewerkers internationaal 

speelden verspreid over diverse landen twaalf incidenten. Zo 
was er sprake van dreigend verkiezingsgeweld, een opstand 
van het leger en een terroristische aanslag. Ook had een 
medewerker brand in zijn appartement, een andere mede-
werker kreeg een auto-ongeluk. De maatregelen die we 
nemen, waren uiteraard per incident zeer verschillend.

• Ondanks een aantal maatregelen op het gebied van financieel 
beheer blijft de organisatie kwetsbaar voor financiële 
onregelmatigheden, zowel nationaal (vrijwilligers) als 
internationaal (kwetsbare gebieden). Voor een correcte 
afwikkeling hiervan heeft het Rode Kruis een fraudeprotocol 
vastgesteld. Ook voeren we in 2016, bovenop preventieve 
maatregelen uit voorgaande jaren, functiescheiding in het 
betalingsverkeer door. Dit ´4-ogenprincipe´geldt voor al het 
betalingsverkeer binnen de vrijwilligersorganisatie, districten 
en lokale afdelingen. 

• Op het gebied van internationale hulp namen we van één 
partner een deel van de bestedingen voor de constructie 
van sanitaire voorzieningen in eigen hand, vanwege slechte 
compliance en vertragingen. De vertragingen en moeizame 
relatie hebben invloed op het tempo van de uitvoering van 
deze activiteiten.

• Wat betreft informatiebeveiliging zijn vijf incidenten  
beoordeeld. Na beoordeling hebben we uiteindelijk één 
datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsbeveiliging; de 
rest waren geen datalekken. Deze gevallen hielpen ons om 
de procedure voor de behandeling van datalekken aan te 
scherpen. De risico’s op datalekken en mogelijke maatregelen 
hebben we meegenomen in het opleidingsprogramma voor 
gebruikers. 

Klachtenbehandeling en -afhandeling
In 2016 zijn in totaal 525 klachten geregistreerd. Dit is een 
groei van 4,4% vergeleken met 2015. Veruit de meeste klachten 
waren een reactie op grote campagnes en mailings. Op de  
1.3 miljoen verzonden mailings, ontvingen we een percentage  
van 0,03% klachten. Ook kwamen klachten binnen over 
moeilijkheden in de onderlinge relaties tussen vrijwilligers 
of vrijwilligers en bestuur. Door klachten vroeg en gedegen 
in behandeling te nemen, voorkomen we verdere escalaties. 
Desondanks is één klacht bij de Geschillencommissie neer-
gelegd en afgehandeld. Voorgaande ontwikkelingen wijken  
niet af van 2015.
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Vertrouwenspersoon
In 2016 is één klacht gemeld bij de externe vertrouwenspersoon 
met betrekking tot onheuse bejegening. De klacht is conform de 
klachtenprocedure goed afgewikkeld. 

Klokkenluidersmeldpunt
In 2016 zijn geen meldingen terechtgekomen bij het klokken-
luidersmeldpunt.

Bestuursacademie
Besturen is een vak, zeker binnen het Nederlandse Rode Kruis. 
Districtsbestuursleden hebben een cruciale scharnierfunctie 
tussen de afdelingen en het verenigingsbestuur. Om hen in deze 
belangrijke taak te ondersteunen, is de Bestuursacademie opge-
richt. Na een gedegen voorbereiding, werd in 2015 het eerste 
jaarprogramma gedraaid. 

Het idee achter de Bestuursacademie is het leren uit de praktijk 
door het inbrengen van eigen vraagstukken, het uitwerken van 
opdrachten en leren door intervisie, coaching en reflectie. Ook 
externe partijen leveren in diverse vormen hierin hun bijdrage.
Na het eerste succesvolle jaarprogramma in 2015, zijn in 2016  
2 groepen van 18 deelnemers gestart. De belangstelling voor dit 
programma blijft onveranderd groot. De volgende groep start in 
het voorjaar van 2017.

Personeelsbeleid
Het Nederlandse Rode Kruis bevindt zich in een voortdurend 
veranderende omgeving. Om daarin dé humanitaire nood-
hulporganisatie te zijn en te blijven, moeten we ons wendbaar, 
daadkrachtig en flexibel organiseren. Dat vraagt veel van onze 
medewerkers en – dus ook – van ons als werkgever. Daarom 
stellen we ons ten doel in 2020 de beste werkgever in onze 
branche te zijn. Op verschillende manieren werken we hard aan 
het realiseren van die ambitie.

Hogere	medewerkerstevredenheid
Eind 2016 hebben we het tweejaarlijkse Medewerkers 
Tevredenheid Onderzoek (MTO) gehouden. Daarbij is de overall 
tevredenheidsscore ten opzichte van het vorige MTO gestegen 
naar een mooie 7,6. Dit is gebaseerd op een geweldige parti-
cipatie van 85 %, waarbij 65% van de respondenten een 8 of 
hoger heeft gescoord. Een mooi resultaat met gelukkig ook 
genoeg verbeterpunten. Belangrijk omdat we als doelstelling 
voor 2020 een algemene tevredenheidsscore van 8,0 hebben. 

Ziekteverzuim	verlagen
Helaas is de dalende trend van het ziekteverzuimpercentage 
over de afgelopen jaren doorbroken. Met name door een aantal 
langdurig zieke medewerkers is het verzuim gestegen van 3,6 
naar 4%. We zullen het komend jaar de begeleiding van de zieke 
medewerkers intensiveren zodat we de dalende trend weer 
oppakken. Voor 2020 streven we naar een verzuimpercentage 
van minder dan 3%.

Duurzame	inzetbaarheid	medewerkers
Medewerkers kunnen binnen het Rode Kruis zelf de regie voeren 
over hun inzetbaarheid op basis van actief beleid op duurzame 
inzetbaarheid. In dat kader staat vitaliteit nog steeds hoog op de 
agenda. Negentig medewerkers hebben gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid een drietal individuele coaching sessies te volgen. 

Ook zijn er speciale workshops rondom werkdruk geweest in 
de clusters Communicatie en Internationale Hulp. Verder is er 
medio 2016 een succesvolle vitaliteitsweek georganiseerd met 
voorbeeldsessies zoals yoga, meditatie, mindfulness en stoel-
massage. Voor 2017 is de uitdaging om vitaliteit te verankeren in 
de dagelijkse manier van werken en de leidinggevenden daarin 
een sturende en coachende rol te geven. 

Lerende	organisatie	
De ontwikkeling van medewerkers is voor het Rode Kruis een 
belangrijk thema. Onder meer hebben we het leiderschaps-
programma, dat sinds 2011 loopt, doorgezet met meer focus op 
inhoud, het meerjarenplan en de invulling daarvan. Voor project 
management hebben we afgelopen jaren inmiddels al ruim 150 
medewerkers getraind in een specifieke metho dologie gericht 
op projectmatig werken. 

Binnen het Talentprogramma is in april 2016 een tweede groep 
van dertien medewerkers gestart met de ambitie én motivatie 
om zichzelf verder te ontwikkelen. Gedurende dit programma 
van negen maanden leren ze zichzelf beter kennen met behulp 
van assessments, intervisie en coaching. Onderdeel is dat ze 
daarbij in groepjes aan drie projecten werken met afgelopen 
jaar als thema: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, 
Diversiteit en de Rode Kruis Academie.

Om ontwikkeling meer te kunnen sturen werken we binnen  
het cluster Marktontwikkeling en Fondsenwerving met een 
ontwikkeltool op competenties d.m.v. 360 graden feedback. 
Verder is binnen het cluster Internationale Hulpverlening een 
competence needs assessment geïntroduceerd. Andere clusters 
volgen met soortgelijke programma’s in de loop van 2017.

Grotere	diversiteit	
Als Rode Kruis vinden we het belangrijk dat we een evenwichtig 
personeelsbestand hebben dat uitgaat van heterogeniteit op 
gebied van etniciteit, sekse, lichamelijke beperking, leeftijd en 
overtuiging. We hebben het thema diversiteit het afgelopen jaar 
extra geagendeerd. Daarom is samen met de Vrije Universiteit 
(VU) Amsterdam een zogenaamde 0meting gedaan op het 
gebied van diversiteit op basis van een enquête en kwalitatieve 
interviews. Op basis van de aanbevelingen (die we voorjaar 
2017 verwachten) willen we dit thema de komende jaren veel 
meer gerichte aandacht gaan geven. 
  
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Als Rode Kruis zijn we per definitie een maatschappelijk verant-
woorde organisatie. We hebben immers als noodhulporgani-
satie ook oog voor verbetering op lange termijn en duurzaam 
herstel. Daarnaast krijgt MVO ook binnen onze eigen organi-
satie veel meer aandacht. In dat kader zullen we ons – op basis 
van het advies van een van de talentgroepen – richten op een 
viertal thema’s: huisvesting, inkoop, mobiliteit en participatie 
van bepaalde doelgroepen. 

Hier één eruit gelicht: het Verenigingskantoor met ruim 200 
werkplekken, gaat verhuizen naar een andere locatie in Den 
Haag. Daarvoor is een programma van eisen opgesteld waarbij 
we aan duurzaamheid extra veel aandacht besteden, juist door 
dit momentum van de op handen zijnde verhuizing hiervoor te 
benutten. 



Hoofdstuk 6  
Samenvatting financiële resultaten 
inclusief toelichting
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Opvallend in 2016 zijn opnieuw de hoge baten van particu-
lieren, onze grootste inkomstenbron. Met name de baten uit 
contributies en nalatenschappen vallen in positieve zin op. De 
daling van de geworven baten ten opzichte van het recordjaar 
2015 wordt verklaard doordat in 2015 een eenmalige bijdrage 
is ontvangen van de Nationale Postcodeloterij ten behoeve 
van de vluchtelingen in Syrië en de afwezigheid van een grote 
campagne van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO)  
in 2016. 

De lasten liggen iets hoger dan begroot als gevolg van hogere 
uitgaven voor internationale hulpverlening. 

Als gevolg van de positieve financiële exploitatie is een bedrag 
van € 2 miljoen toegevoegd aan de continuïteitsreserve. 

Het Rode Kruis heeft gekozen de aangepaste Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving reeds over 2016 te verwerken. Als gevolg 
hiervan is een stelselwijziging toegepast met betrekking tot de 
waardering van de baten uit nalatenschappen. De verkoop van 
het vakantieschip de J Henry Dunant is verwerkt als eenmalige 
post bij het onderdeel Nationale Hulp. 

Ontwikkeling in de baten 
Dit boekjaar bedragen de totale baten bijna € 94 miljoen. Dat 
is € 9 miljoen minder dan vorig jaar en € 11 miljoen meer dan 
begroot. Als gevolg van de veranderde richtlijn voor de jaar-
verslaggeving worden de baten nu anders gerapporteerd dan 
in eerdere jaren. De vergelijkende cijfers voor de begroting 
en vorig jaar zijn ook aangepast, zodat ‘appels met appels’ 
worden vergeleken. Deze toelichting beschrijft de belangrijkste 
aandachtspunten en afwijkingen. Deze hangen samen met de 
onderliggende activiteiten, die kunnen worden gevonden in de 
toelichting op de baten. 

De positieve afwijking van de begroting wordt vooral veroor-
zaakt door verder stijgende contributieinkomsten, succesvolle 
fondsenwervende campagnes bij particulieren en opnieuw hoge 
inkomsten uit nalatenschappen. De daling ten opzichte van 
2015 wordt verklaard door de zeer succesvolle campagne vorig 
jaar ten behoeve van de vluchtelingen, de eenmalige gift van 
de Nationale Postcodeloterij en het feit dat in 2016 geen actie 
heeft plaatsgevonden van de Samenwerkende Hulporganisaties.

De samenstelling van de baten over 2016 (in miljoenen euro’s): 

Hieronder volgt een korte toelichting op de belangrijkste 
elementen. 

Baten	particulieren
In totaal ontvangt het Rode Kruis in 2016 ruim € 52 miljoen 
van particulieren; maar liefst € 11 miljoen meer dan begroot. 
Hoewel het totaal aantal leden en donateurs daalt, zorgt een 
hogere gemiddelde bijdrage per donateur voor een stijging van 
de contributies met € 1,4 miljoen (9%) ten opzichte van 2015,  
€ 2 miljoen (14%) hoger dan begroot.
 
Daarnaast leveren de verschillende campagnes uitstekende 
resultaten op, bijna net zo hoog als over 2015, het jaar van de 
campagne ten behoeve van de vluchtelingen.
 
Het is helaas niet gelukt om de dalende trend met betrekking 
tot de inkomsten uit de buscollecte te keren; ook in 2016 dalen 
de inkomsten opnieuw met ongeveer 10%. De opbrengst per 
bus steeg licht, het aantal collectanten daalde.
 
Nalatenschappen vormen voor het Rode Kruis altijd een belang-
rijke bron van inkomsten. We begroten deze - als onderdeel 
van ons financieel risicomanagement  altijd behoudend op 
een niveau van ongeveer € 10 miljoen. De realisatie kan flink 
variëren. Doorgaans vallen deze met € 11 à 12 miljoen 10 à 20% 
hoger uit dan begroot. Met € 14,5 miljoen aan inkomsten was 
2016 opnieuw een gunstig jaar.

Samenvatting financiële resultaten 
inclusief toelichting
Na het recordjaar 2015 was 2016 voor het Rode Kruis financieel opnieuw een succesvol jaar. De som van 
de geworven baten was weliswaar iets lager dan in 2015 maar veel hoger dan begroot en ook hoger dan 
de tien jaren daarvoor. Ook de totale baten waren veel hoger dan begroot. Hierdoor was het Rode Kruis 
in staat om meer hulp te verlenen. 
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Met de actie 3FM Serious Request wordt in 2016 ruim  
€ 9 miljoen opgehaald, bij particulieren en bedrijven, een flinke 
stijging ten opzichte van 2015. Dit bedrag geven we verdeeld 
over drie jaar uit aan acties ten behoeve van de bestrijding van 
longontsteking. In 2016 wordt geen campagne georganiseerd 
door de stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO).

Baten	van	bedrijven
Ruim 70% van de baten van bedrijven betreft geoormerkte 
giften voor nationale en internationale hulp. Met € 3,5 miljoen 
is de realisatie gelijk aan de begroting. In 2015 waren deze 
baten ongebruikelijk hoog, vooral vanwege de campagne ten 
behoeve van vluchtelingen.

Baten	loterijorganisaties
In 2016 ontvangen we opnieuw een jaarbijdrage van 
€ 5,4 miljoen van de Nationale Postcode Loterij en € 0,4 miljoen 
van de Vriendenloterij, hetzelfde als begroot en vorig jaar. In 
2015 ontving het Rode Kruis daarnaast nog een eenmalige 
bijdrage ten behoeve van hulp in Syrië.

Baten	van	subsidies	van	overheden
De jaarlijkse inkomsten uit subsidies van overheden variëren 
de laatste jaren tussen de € 25 en 30 miljoen. De variatie heeft 
vooral te maken met de fasering van de subsidies voor inter-
nationale hulpverlening vanuit het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. In 2016 vallen de subsidieinkomsten € 2 miljoen hoger 
uit dan het jaar ervoor. Voor nationale hulp valt in 2016 de 
subsidie van ongeveer € 2,5 miljoen weg na de overdracht van 
Mappa Mondo eind 2015 aan ExperTcare / KiZo. Anderzijds 
stijgt de subsidie voor internationale hulp met € 4,5 miljoen, 
onder andere vanwege een subsidie van € 2 miljoen van de 
Europese Unie.

Baten	van	andere	organisaties	zonder	winststreven
Evenals de baten van bedrijven, gaat het bij baten van andere 
organisaties zonder winststreven vrijwel uitsluitend om geoor-
merkte giften, vooral voor internationale hulp. Indien acties  
van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hebben plaats-
gevonden, vallen de baten in deze categorie. Met € 2,3 miljoen 
zijn deze inkomsten iets lager dan begroot. In tegenstelling tot 
2015 vindt in 2016 geen SHO actie plaats.

Overige	baten	
Deze categorie van inkomsten betreft doorgaans vooral de 
resultaten van waardering en verkoop van vastgoed door een of 
meer lokale afdelingen van het Rode Kruis.

Ontwikkeling in de lasten 
De totale lasten bedragen in 2016 € 89 miljoen. Dit is € 4 miljoen 
meer dan begroot en € 15 miljoen minder 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 waaraan ze besteed moeten worden. Een deel van deze 
inkomsten heeft het Rode Kruis in vorige jaren geworven. Zo 
worden de inkomsten van 3FM Serious Request besteed over 
een periode van maximaal drie jaar. Geoormerkte inkomsten 
worden op het moment van ontvangst toegevoegd aan 
bestemmingsfondsen. Uitgaven (lasten) worden vervolgens 

aan deze bestemmingsfondsen onttrokken op het moment dat 
deze worden gedaan. In totaal zijn de lasten met € 47 miljoen 
bijna € 12 miljoen lager dan vorig jaar. Ze zijn wel een kleine 
€ 4 miljoen meer dan begroot. Per saldo wordt het verschil met 
vorig jaar volledig verklaard doordat in 2016 geen lasten voor-
kwamen die gefinancierd worden uit inkomsten van acties van 
de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). In 2015 werd hier 
€ 13 miljoen aan besteed. 

Nationale	hulp
De lasten voor nationale hulpverlening bedragen in 2016 ruim 
€ 24 miljoen. Dat is iets boven de begroting en € 4 miljoen lager 
dan in 2015. De daling ten opzichte van vorig jaar wordt vrijwel 
volledig verklaard door het wegvallen van de lasten voor de 

Besteed	aan	doelstellingen	
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activiteit Mappa Mondo. Verder stijgen zowel de directe kosten 
als de tegemoetkomingen voor EHBO / Evenementenhulp stevig 
(met € 1 miljoen), waardoor de totale lasten ongeveer gelijk 
blijven. Voor Noodhulp blijven de directe kosten constant en 
stijgen de tegemoetkomingen, veelal facturatie van diensten, 
waardoor de totale lasten dalen met € 1 miljoen. De lasten voor 
vrijwilligersmanagement stijgen met ruim € 1 miljoen, onder 
andere door hogere uitgaven aan opleiding van vrijwilligers. De 
eenmalige kosten in 2016 betreffen de verkoop van het vakan-
tieschip de J. Henry Dunant.

Voorlichting	en	bewustmaking	en	fondsenwerving	
De lasten voor voorlichting en bewustmaking bevinden zich 
gewoonlijk tussen de € 5 en € 6 miljoen. Tussen 2016 en 2015 
stijgen ze van € 5,1 naar € 5,6 miljoen.

Wervingskosten
Het beleid van het Rode Kruis bij de lasten voor fondsenwerving 
is om zich te houden aan het in de erkenningsregeling voor 
goede doelen vastgestelde maximum van 25% over een periode 
van drie jaar. Speciaal voor dit doel specificeren we in de toelich-
ting op de baten nog het kengetal ‘baten uit eigen fondsen
werving’. In de begroting wordt daarbij altijd uitgegaan van een 
conservatieve inkomstenbegroting, waardoor het percentage in 
de begroting doorgaans hoger ligt dan de realisatie. 
Als absolute bedragen, liggen de gerealiseerde lasten in 2016 
precies in lijn met de begroting en iets hoger dan vorig jaar. 
Als gevolg van de veel hoger dan begrote baten eigen fondsen-
werving ligt het bestedingspercentage met 16,5% veel lager dan 
begroot en ook ruim onder het maximum van 25%. 

Kosten	beheer	&	administratie
De kosten voor beheer en administratie bedragen € 3,4 miljoen, 
3,8% van de totale bestedingen, vrijwel gelijk aan de begrote 
3,9%.

Financiële	baten	en	lasten
Deze post betreft vrijwel volledig de inkomsten uit rente op 
spaarrekeningen en deposito’s versus de kosten. Hoewel de 
rente in 2015 zich al op een historisch laag niveau bevond, 
is deze in 2016 nog verder gedaald. Dit verklaart waarom de 
baten zich, ten opzichte van het totaal aan effecten en liquide 
middelen van bijna € 80 miljoen, net als in 2015 op een zeer 
laag niveau bevinden. Meer hierover in het onderdeel financiële 
positie.
 
Financiële positie 
Het Rode Kruis houdt zich met het financieel beheer aan de 
Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen van Goede Doelen 
Nederland. 

Vaste	activa	
De grote meerderheid van de materiële vaste activa van het 
Rode Kruis zijn panden en vervoermiddelen, die in gebruik zijn 
in het kader van de doelstelling, veelal bij de overige onder-
delen (districten en lokale afdelingen). De boekwaarde van de 
vaste activa daalt licht in 2016 ten opzichte van 2015.
De belangrijkste veranderingen in 2016 zijn de verkoop van 
het vakantieschip de J. Henry Dunant, de investeringen in het 
nieuwe ‘SP@RK 2’ ICT platform en de herwaardering van één 
van de beleggingspanden.

Beleggingen	

Verantwoord beleggen 
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, spaar-

rekening en deposito’s 
• De beleggingsportefeuille wordt getoetst aan de grond-

beginselen. 

Het Rode Kruis houdt geen aandelenbeleggingen aan bij de 
landelijke organisatie of de lokale districten en afdelingen. 
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 
Vanwege het conservatieve beleggingsbeleid is het totale resul-
taat uit beleggingen elk jaar positief. De steeds verder dalende 
rente zorgt dat de renteinkomsten, ook op de liquide middelen, 
wel steeds lager worden.
 
Het ongerealiseerde koersresultaat in 2016 komt voort uit het 
bovenvermelde aandelenlegaat en compenseert voor een deel 
het eveneens ongerealiseerde resultaat uit 2015. Per saldo 
wordt het financiële resultaat gedomineerd door de gestage 
daling van de rente, waarbij de ongerealiseerde koersresultaten 
uit de (kleine) aandelenbelegging voor jaarlijkse schommelingen 
zorgen.
 
Het totale rendement op de beleggingen bedraagt over 2016 
0,7% (€ 0,6 miljoen). Het gemiddelde rendement over vijf jaar 
bedraagt 1,11%.
 
In 2017 zal het Rode Kruis zijn beleggingsbeleid, in het licht 
van de steeds verder dalende rente, opnieuw tegen het licht 
houden.
 
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. 

Bestemmingsreserves 

Solidariteitsreserve
De solidariteitsreserve gebruikt het Rode Kruis voor het finan-
cieren van lokale projecten, waarvoor anders onvoldoende 
financiële middelen bijeen kunnen worden gebracht. Daarnaast 
is de reserve beschikbaar voor afdelingen die over onvoldoende 
middelen beschikken. Andere – meer vermogende – districten 
en afdelingen dragen vermogen af om deze reserve aan te 
vullen. In 2016 wordt € 1,2 miljoen aan de reserve onttrokken 
en € 1,0 miljoen afgedragen (dus toegevoegd) vanuit de 
districten en afdelingen. Daarnaast is in 2016 een bedrag 
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van bijna € 1 miljoen teruggestort als aflossing op de voor
financiering van de activiteiten van het KernGezond verander-
programma in 2013 en 2014. In totaal neemt het saldo in de 
reserve toe van € 5,1 naar € 5,9 miljoen. 

Reserve innovatie en verbetering
De bestemmingsreserve ‘innovatie en verbetering hulpverle-
ning’ is in 2012 gevormd uit het exploitatieoverschot van dat 
jaar en is in 2013 tot en met 2015 aangevuld met middelen die 
apart gehouden worden voor innovatieve en verbeteringspro-
jecten. Belangrijke voorbeelden van dergelijke projecten zijn het 
KernGezond veranderprogramma in 2013 en 2014, de over-
gang naar het nieuwe model van Grootschalige Geneeskundige 
Bijstand (GGB) zoals dit is afgesproken met de overheid en 
de landelijke ingebruikname van de aangepaste kledinglijn. 
Daarnaast worden projecten gefinancierd op het gebied van 
EHBO, zelfredzaamheid en vrijwilligersmanagement, maar ook 
op het gebied van internationale hulpverlening, voorlichting en 
bewustmaking en fondsenwerving. De toevoeging in 2016 van 
€ 2,9 miljoen komt voort uit de bestemming van het positieve 
exploitatieresultaat en is bestemd voor projecten die worden 
uitgevoerd in de periode 2017 - 2019. 

Overige bestemmingsreserves
De bestemmingsreserve voor internationale hulpverlening is 
in 2015 ontstaan doordat van een gedeelte van de fondsen is 
vastgesteld dat deze inmiddels vrij besteedbaar zijn. Dit bedrag 
wordt met ingang van 2015 dus als reserve (en niet als fonds) 
verantwoord. De toevoeging in 2016 van € 0,4 miljoen komt 
voort uit dezelfde bron.

Bestemmingsreserves van de overige onderdelen (voorname-
lijk plaatselijke afdelingen en districten) zijn gevormd door de 

lokale besturen. Deze zijn vooral bedoeld voor het onderhoud 
van bestaande activa of de aanschaf van nieuwe (vervangende) 
activa. Het saldo van deze reserves is in 2016 met € 0,3 miljoen 
gedaald naar iets minder dan € 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. Het saldo van deze reserve bedraagt in 2016 
€ 21,3 miljoen, vrijwel gelijk aan vorig jaar. Net als bij de mate-
riële vaste activa, is dit vooral een gevolg van de overdracht van 
de J. Henry Dunant enerzijds en de investering in het nieuwe 
ICT platform anderzijds. 

Continuïteitsreserve 
Het Rode Kruis heeft een continuïteitsreserve om de kosten van 
de werkorganisatie te kunnen financieren. Dat kan nodig zijn, 
bijvoorbeeld wanneer een deel van de inkomsten onverwachts 
wegvalt of sterk terugloopt. Daarnaast moeten we de continu-
iteit van onze hulpverlening kunnen garanderen. Deze reserve 
mag volgens de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen van 
Goede Doelen Nederland maximaal anderhalf maal de jaarlijkse 
kosten van de werkorganisatie zijn. Het Rode Kruis hanteert 
zelf een lager maximum van eenmaal de jaarlijkse kosten, dat 
wil zeggen bijna € 40 miljoen. De reserve in 2016 bedraagt 
€ 17,4 miljoen, ruim beneden het zelf vastgestelde maximum. 

In 2016 heeft het Rode Kruis op basis van een uitgebreide 
risicoanalyse tevens een minimum en gewenst niveau van de 
continuïteitsreserve vastgesteld. Hierbij wordt een substan-
tiële en structurele daling van de baten als voornaamste risico 
voor de continuïteit gezien. Als gevolg daarvan dienen de lasten 

Financiële baten en lasten (bedragen x € 1.000,) 2016 2015 2014 2013 2012

Rentebaten uit spaarrekeningen en deposito’s  284  433  390  547  456 

Rentebaten uit obligaties  79  103  108  93  109 

Rentelasten  -  -  -  -  - 

Subtotaal rentebaten en -lasten  363  536  498  640  565 

Dividend  57  57  47  47  63 

Gerealiseerde koersresultaten  -  -1  4  -5  13 

Ongerealiseerde koersresultaten  154  -285  406  192  -107 

Subtotaal gerealiseerde en ongerealiseerde  
koersresultaten

 154  -286  410  187  -94 

Netto inkomsten uit verhuur  2  122  162  157  154 

Totaal financiële baten en lasten  576  429  1.117  1.031  688 

Af: kosten van beleggingen  -21  -26  -16  -12  -15 

Netto beleggingsresultaat  555  403  1.101  1.019  673 

Gemiddeld belegd vermogen in jaar  81.337  77.890  71.895  63.609  54.440 

Rendement uit beleggingen 0,68% 0,52% 1,53% 1,60% 1,24%

Gemiddeld jaarlijks rendement in vijf jaar (%) 1,11%
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aangepast te worden. Voor een deel kan dit op korte termijn, 
maar voor een ander deel gaat hier langer overheen of dienen 
investeringen gedaan te worden om de lasten structureel te 
laten dalen. De continuïteitsreserve dient een voldoende niveau 
te hebben om enerzijds de aanpassingsperiode te kunnen over-
bruggen en anderzijds de benodigde investeringen te kunnen 
doen om de benodigde lastendaling te bereiken.

Op basis van deze analyse heeft het Rode Kruis het minimum 
niveau van de continuïteitsreserve vastgesteld op € 13 miljoen. 
Voor de gewenste omvang hebben we een range vastgesteld van 
€ 15 tot € 25 miljoen, met de ambitie in de komende jaren gelei-
delijk een niveau van € 20 miljoen te bereiken. De toevoeging 
van € 1,7 miljoen in 2016 leidt tot een niveau van € 17,4 miljoen.

Het niveau van de continuïteitsreserve is derhalve in lijn met de 
vastgestelde range, waarbij de verwachting is dat het ambitie
niveau van € 20 miljoen in de komende jaren zal worden bereikt. 

Fondsen 
Het Rode Kruis brengt de inkomsten van derden met een 
specifiek doel – de geoormerkte middelen – onder in 
bestemmingsfondsen. Fondsensaldi bestaan uit het verschil 
tussen ontvangen middelen en bestedingen en dienen dus 
ter financiering van activiteiten in de toekomst. We streven 
ernaar deze middelen binnen drie jaar te besteden aan het doel 
waarvoor ze zijn ontvangen. 
Het totaal aan bestemmingsfondsen bedraagt bijna 
€ 46 miljoen. Bijna € 29 miljoen (60%) betreft internationale 
hulp, waarvan ruim € 16 miljoen fondsen voor 3FM Serious 
Request. In 2016 blijft het totale saldo ongeveer gelijk aan 2015. 
Enerzijds stijgt het saldo van de 3FM Serious Request fondsen 
door een hogere opbrengst in 2016 en iets lagere besteding 
over voorgaande jaren, van € 15 naar € 16 miljoen. Anderzijds 
daalt het saldo op het fonds voor Vluchtelingen van € 3 naar 
€ 1 miljoen; bijna alle inkomsten zijn inmiddels besteed. 

Solvabiliteit, liquiditeit, kasstromen en financieringsbehoefte 
De meeste goede doelen, en ook het Rode Kruis, zijn conser-
vatief gefinancierd. Een enkele uitzondering daargelaten zijn 
activa allemaal met eigen vermogen gefinancierd. Vreemd 
vermogen betreft reguliere verplichtingen zoals voorzieningen 
en verplichtingen aan leveranciers en de Belastingdienst. 

Bijzondere posten in het vermogen zijn de projectverplichtingen 
en vooruit ontvangen bedragen. Voor beide posten geldt dat de 
verplichting verbonden is aan een toezegging tot betaling vanuit 
de donor (doorgaans het ministerie van Buitenlandse Zaken). 
Daardoor is er ‘netto’ voor de organisatie nauwelijks sprake van 
een impact op de solvabiliteit. Voor elke verplichting bestaat 
namelijk ook een toezegging dat fondsen worden ontvangen. 
Hooguit is sprake van een liquiditeitsimpact. Als afgezien wordt 
van de projectverplichtingen en vooruit ontvangen bedragen, 
is er nauwelijks vreemd vermogen en dus een solvabiliteit van 
meer dan 80%. Dit is een direct gevolg van de inrichting en 
financiering van de organisatie. 

Hetzelfde geldt voor de liquiditeit. Er is in bescheiden mate 
sprake van verplichtingen, die op korte termijn betaald moeten 
worden. Anderzijds is de omvang van de liquide middelen 
aanzienlijk (jaareinde 2016: bijna € 75 miljoen), onder andere 
als gevolg van vooruit ontvangen bedragen, maar ook als gevolg 
van fondsen die in eerdere jaren zijn ontvangen en nog niet 
zijn besteed. Zo worden de baten van de jaarlijkse 3FM Serious 
Request acties over drie jaren besteed en bevatten de bijbeho-
rende fondsen dus gemiddeld een saldo aan liquide middelen 
van een à twee jaar. 

Over 2016 genereert het Rode Kruis een negatieve kasstroom 
van ruim € 4 miljoen. Hoewel deze bestaat uit allerlei in en 
uitgaande stromen kan worden gesteld dat de grootste indi-
viduele oorzaak de afname van de schulden op korte termijn 
is. Dit is het gevolg van enerzijds een afname van de project-
verplichtingen en anderzijds het wegvallen van de eenmalige 
vooruitbetaling in 2015 van € 8 miljoen van het ministerie van 
Buitenlandse zaken. Een negatieve kasstroom geeft in het geval 
van het Rode Kruis overigens geen kwalitatief oordeel over de 
operatie. Het is heel gebruikelijk dat in een bepaald jaar relatief 
veel geld wordt besteed aan activiteiten, waarvoor in eerdere 
jaren geld is ontvangen. In een dergelijk jaar zal de kasstroom 
negatief zijn. 

Uit het bovenstaande volgt dat bij het Rode Kruis normaal 
gesproken, en ook op dit moment, geen behoefte is aan externe 
financiering. Ook dit is gebruikelijk bij goede doelen. 

Controle en evaluatie 
De externe accountant PricewaterhouseCoopers Accountants 
NV (PwC) toetst de opzet, het bestaan en de werking van de 
administratieve organisatie en interne controle als onderdeel 
van de jaarrekening controle. 

In 2016 heeft het Rode Kruis besloten om de aangepaste 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving in het jaarverslag te 
verwerken. In de jaarrekening betekent dit vooral een aange-
paste classificatie van de baten. Daarnaast geldt dat voor 
de inkomsten uit nalatenschappen ook de nalatenschappen 
waarop een vruchtgebruik rust, dienen te worden gewaardeerd. 
De impact van deze aanpassing is € 3 miljoen op de beginba-
lans van 2015 voor zowel de vorderingen als de bestemmings-
fondsen.
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Begroting 2017 / raming 2018-2019

De begroting van het Rode Kruis voor het volgende jaar wordt 
jaarlijks in december goedgekeurd door de ledenraad. Normaal 
gesproken wordt daarbij uitgegaan van een evenwichtige exploi-
tatie, dat wil zeggen met een mutatie van de continuïteitsreserve 
van 0. Doorgaans bevat de begroting wel saldi op bestemmings
reserves en –fondsen. Dit zijn feitelijk balansmutaties, die voort-
komen uit verschillen in timing van baten en lasten. Het meest 
gebruikelijk is dat het Rode Kruis eerst de baten ontvangt en 
daarna pas de middelen besteedt, cq verplichtingen aangaat, 
denk bijvoorbeeld aan 3FM Serious Request.

In de begrotingen worden de baten altijd conservatief begroot. 
In het bijzonder geldt dat voor speciale campagnes zeer voor-
zichtig of zelfs helemaal niet wordt begroot. Belangrijkste 
voorbeeld hiervan zijn baten uit acties van de Samenwerkende 
Hulporganisaties (SHO). Baten van deze acties worden altijd 
heel specifiek besteed aan het doel waarvoor ze zijn geworven 
en de bedragen kunnen sterk variëren. Voor een effectieve 
bedrijfsvoering heeft het geen zin om hiervoor jaarlijks een 
bedrag te begroten. Verder geldt voor baten uit nalaten-
schappen, dat deze lastig op korte termijn te beïnvloeden 
zijn. Deze worden jaarlijks –conservatief op 85 à 90% van het 
5jaarsgemiddelde begroot. Realisatie en begroting wijken als 
regel dus substantieel af, waarbij hogere baten steeds leiden tot 
hogere lasten in hetzelfde jaar of het jaar erop.

De begroting dient daardoor vooral te worden gezien als een 
kader voor vooral de lasten ten behoeve van de ‘basis hulpver-
lening’.

Daarnaast heeft het Rode Kruis sinds het KernGezond 
programma het beleid om jaarlijks een bedrag specifiek te 
besteden aan innovatie en verbeteringsprojecten in de zoge-
naamde ‘flexibele schil’ van de organisatie: een bedrag van  
€ 1 à 2 miljoen in de begroting en een eventuele extra donatie 
vanuit een eventueel positief resultaat.

In de begroting van 2017 en de raming voor 2018 herhaalt zich 
dat patroon. De baten voor 2017 zijn conservatief begroot, bijna 
€ 10 miljoen lager dan de realisatie in 2016. In de lasten is de 
vertraging in de timing van de bestedingen te zien, waarbij een 
deel van de extra baten uit 2016 als lasten wordt begroot in 
2017. Deze ‘extra’ lasten worden gefinancierd door een onttrek-
king van € 4 miljoen uit de bestemmingsreserves, die op hun 
beurt waren gevormd uit de extra inkomsten van 2015 en 2016. 
De ramingen voor 2018 en 2019, echter, zijn vervolgens weer 
gebaseerd op de lagere begrotingen van de baten. Hierdoor 
vallen de lasten weer terug naar een lager niveau. Het is aanne-
melijk dat in de jaarbegroting voor 2018 de lasten, op basis van 
het hiervoor uitgelegde mechanisme via hogere baten, weer 
omhoog zullen gaan ten opzichte van de raming.

Tot slot zijn voor 2017 innovatie en verbeteringsprojecten 
gedefinieerd in de onderdelen nationale hulp, internationale 
hulp, voorlichting en bewustmaking en fondsenwerving. In de 
ramingen voor 2018 en 2019 zijn deze projecten nog niet gede-
finieerd en dus opgenomen als een apart bedrag (respectievelijk 
€ 1,8 en 1,6 miljoen).
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Begroting 2017 (in miljoenen euro’s) 
 

Begroting
2017

Realisatie
2016

Afwijking
Raming

2018
Raming

2019

Baten:

Baten van particulieren  44,1  52,5  -8,4  44,8  45,5 

Baten van bedrijven  3,7  3,5  0,2  3,7  3,7 

Baten van loterijorganisaties  5,7  5,8  -0,1  5,7  5,7 

Baten van subsidies van overheden  28,8  29,4  -0,6  28,6  28,4 

Baten van andere organisaties zonder winststreven  2,6  2,4  0,2  2,6  2,6 

Som van de geworven baten  84,9  93,6  -8,7  85,4  85,9 

Overige baten  -   0,3  -0,3  -   -  

Som van de baten  84,9  93,9  -9,0  85,4  85,9 

Besteed aan doelstellingen

Voorlichting en bewustmaking  6,3  5,6  0,7  5,1  5,0 

Internationale hulpverlening  46,7  47,0  -0,3  46,1  46,2 

Nationale hulpverlening  23,5  24,6  -1,1  18,2  18,6 

Projecten doelstelling  -   -   -   1,8  1,6 

Totaal besteed aan doelstelling  76,5  77,2  -0,7  71,2  71,4 

Werving baten  9,0  8,5  0,5  9,1  9,2 

Beheer en administratie  3,6  3,4  0,2  3,7  3,7 

Som van de lasten  89,1  89,1  0,0  84,0  84,3 

Saldo voor financiële baten en lasten  -4,2  4,8  -9,0  1,4  1,6 

Saldo financiële baten en lasten  -   0,6  -0,6  -   -  

Saldo  -4,2  5,4  -9,6  1,4  1,6 

Verwerking saldo:

Bestemmingsreserves  -4,0  -0,4  -3,6  0,1  0,3 

Continuïteitsreserve  -   3,0  -3,0  -   -  

Bestemmingsfondsen  -0,2  2,8  -3,0  1,3  1,3 

 -4,2  5,4  -9,6  1,4  1,6



Jaarrekening
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Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) (in duizenden euro’s)

ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015

Materiële vaste activa (1)

- panden 20.551   22.076 

- vervoermiddelen   1.900   1.954 

 ICTkosten   1.669 958 

 overige activa   1.721 1.544

25.841   26.532 

Voorraden (2)     469    288 

Vorderingen en overlopende activa (3) 37.241 39.999

Effecten (4)   4.727   4.902 

Liquide middelen (5) 74.417   78.628 

  116.854     123.817  

Totaal 142.695   150.349 

PASSIVA 31-12-2016 31-12-2015

Reserves en fondsen

Reserves

 continuïteitsreserve (6)  17.379 15.694

 bestemmingsreserves (7)  45.661  41.540 

 herwaarderingsreserve (8) 4.142  4.708 

67.182 61.942

Fondsen

 bestemmingsfondsen (9)  45.786  46.188 

Totaal reserves en fondsen 112.968   108.130 

Voorzieningen (10)  2.941  3.284 

Schulden op lange termijn (11)  2.621  2.202 

Schulden op korte termijn (12)  24.165  36.733 

Totaal 142.695  150.349 
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2016 (in duizenden euro’s)

BATEN EN LASTEN Werkelijk
2016

Begroting
2016

Werkelijk
2015

BATEN

Baten van particulieren   52.517  41.777  52.285 

Baten van bedrijven   3.544  3.584  4.015 

Baten van loterijorganisaties   5.790  5.775  10.801 

Baten van subsidies van overheden   29.433  28.822  27.671 

Baten van andere organisaties zonder winststreven   2.348  2.667  8.473 

Som van de geworven baten (13)   93.632   82.625   103.245 

Overige baten (14)   284     -63      225  

Som van de baten   93.916   82.562   103.470 

LASTEN

Besteed aan doelstellingen (15):

Voorlichting en bewustmaking   5.563   5.996   5.089 

Internationale hulpverlening   46.960   43.507   58.938 

Nationale hulpverlening   24.625   23.570 28.528 

Totaal besteed aan doelstelling   77.148   73.073 92.555

Werving baten (15):

Eigen fondsenwerving   8.094   8.061   7.559 

Acties van derden   455   275   528 

Totaal kosten werving baten   8.549   8.336   8.087 

Beheer en administratie (15)   3.370   3.312 3.245 

Som van de lasten   89.067   84.721 103.887 

Saldo voor financiële baten en lasten   4.849    -2.159   -417 

Saldo financiële baten en lasten (16)   555   352 403

Totaal   5.404   -1.807 -14

Verwerking saldo

 Mutatie bestemmingsfondsen   -402   306   -7.035 

 Mutatie bestemmingsreserves   2.988   -2.113   6.982 

 Mutatie continuïteitsreserve   2.818   -       39 

  5.404   -1.807   -14 

- Het bestedingspercentage is: 82,1% 88,5% 89,5%

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

- Het bestedingspercentage lasten is: 86,6% 86,3% 89,1%

(Totaal besteed aan doelstelling als percentage van Som van de lasten)
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2016 2015

Saldo van baten en lasten   5.404   -14 

Aanpassing voor:

 afschrijvingen (zie Materiële vaste activa (1))   2.890 3.153

 mutaties voorzieningen (zie Voorzieningen (10))   -343     -990   

 mutatie continuïteitsreserve a.g.v. eerste waardering lokale  
afdelingen ‘Cariben’ (zie Continuïteitsreserve (6))

  -       2.259   

 mutatie herwaarderingsreserve -566     -165   

1.981 4.257 

Veranderingen in het werkkapitaal:

 mutaties voorraden (zie Voorraden (2))     -181    154 

 mutaties vorderingen (zie Vorderingen (3)) 2.758   1.143 

 mutaties schulden op korte termijn (zie Schulden op korte termijn (12))   -12.568   9.486 

-9.991   10.783 

Netto kasstroom uit operationele activiteiten -2.606 15.026

Nettoinvestering in materiële vaste activa (zie Materiële vaste activa (1)) -2.199 -826 

Aan en verkopen beleggingen (zie Effecten (4))   175   360 

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.024   -466 

Mutatie schulden op lange termijn (zie Schulden op lange termijn (11))   419   -2.919 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 419   -2.919 

Mutatie liquide middelen -4.211   11.641 

Liquide middelen (zie Liquide middelen (5))

- stand per 1 januari   78.628   66.987 

- stand per 31 december 74.417   78.628 

Mutatie liquide middelen -4.211   11.641 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht (in duizenden euro’s)
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Toelichting

Algemeen
De geconsolideerde jaarrekening 2016 is opgesteld overeenkomstig 
Titel 9, Boek 2 BW en in het bijzonder de voorschriften van de Richtlijn 
650 Fondsenwervende organisaties (RJ650). Het doel van deze jaar-
rekening 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.

Geconsolideerde jaarrekening
In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële gegevens 
opgenomen van het Nederlandse Rode Kruis en de zelfstandige 
rechtspersonen die onder één naam in de publiciteit treden en ook 
als zodanig een beroep doen op de publieke offervaardigheid en 
verder van de entiteiten waarover zij een overheersende zeggenschap 
kunnen uitoefenen.     

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de 
districten en afdelingen (incl. afdelingen in het Caribische gebied) die 
integraal onderdeel zijn van het Nederlandse Rode Kruis. Ultimo 2016 
(evenals de jaren daarvoor) zijn drie onderdelen nog een separate 
juridische entiteit, die zijn verwerkt in deze geconsolideerde jaarreke-
ning. Gezien de omvang van deze aparte juridische entiteiten is geen 
separate enkelvoudige jaarrekening voor het Nederlandse Rode Kruis 
opgesteld. Voor de duidelijkheid is er voor gekozen het geheel aan te 
duiden als geconsolideerde jaarrekening Nederlandse Rode Kruis. 

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van 
(bedragen x € 1.000,):

Balanstotaal Reserves en 
fondsen Resultaat

Het Nederlandse Rode 
Kruis te Den Haag

141.128 111.510  5.190 

Stichting Dorgelo Energie
rampenfonds te Den Haag

  998    998   181 

Stichting Nationale Rode 
Kruis Tourrally te Den Haag

  110   2 -

Stichting Rode Kruis  
Bungalow te Someren

  459    458   33 

142.695 112.968  5.404 

Samen met de districten en afdelingen van het Nederlandse Rode 
Kruis worden bovengenoemde stichtingen aangeduid als de ‘Overige 
onderdelen NRK’.

Stelselwijziging
In oktober 2016 is door de Raad voor de Jaarverslaggeving RJUiting 
2016-13 uitgebracht met als gevolg dat de Richtlijn 650 voor Fondsen-
wervende organisaties is aangepast. Deze Richtlijn moet voor boek-
jaren die aanvangen op of na 1 januari 2017 worden toegepast. Het 
Nederlandse Rode Kruis heeft gekozen om de Richtlijn reeds op het 
boekjaar 2016 toe te passen. Door de introductie van deze Richtlijn is 
voornamelijk de presentatie van de baten aangepast en zijn de verge-
lijkende cijfers geherrubriceerd om vergelijking mogelijk te maken.

Als gevolg van de toepassing van deze Richtlijn heeft het Nederlandse 
Rode Kruis de waardering van vruchtgebruiken uit nalatenschappen 
aangepast. Onder de oude Richtlijn was de waardering nihil. Het effect 
van deze aanpassing is als volgt:

2015 was Stelsel-
wijziging

2015 
nieuw

Balans - debet:    

Vorderingen en  
overlopende activa

   36.999      3.000     39.999  

Balans - credit:      

Bestemmingsfondsen  43.188    3.000     46.188  

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen
Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen 
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien 
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering 
plaats tegen de verkrijgingsprijs. De balansposten in vreemde valuta 
worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. De hierdoor 
ontstane koersresultaten worden in de staat van baten en lasten 
verantwoord onder de post resultaat beleggingen. Tenzij anders 
vermeld luiden alle bedragen in duizenden euro’s.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepa-
ling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening 
te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie van het 
Nederlandse Rode Kruis zich over verschillende zaken een oordeel 
vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen 
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor 
het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht nood-
zakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de 
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 
desbetreffende jaarrekeningposten.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 
middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een 
geschatte gemiddelde koers.

Balans
Materiële	vaste	activa
De onder materiële vaste activa opgenomen activa voor eigen gebruik 
worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. De activa voor de 
bedrijfsvoering en de activa direct in gebruik voor de doelstelling 
worden afgeschreven volgens de lineaire methode op basis van de 
verwachte economische levensduur. Op terreinen wordt niet afge-
schreven. Daarnaast bezit het Rode Kruis panden die doorgaans zijn 
verkregen via nalatenschappen. Op een van deze panden rust een 
(tijdelijke) beperking tot verkoop en voor de tijd dat het pand wordt 
aangehouden worden huuropbrengsten gerealiseerd. Voor de boek-
waarde van deze beleggingspanden is tevens een herwaarderingsre-
serve 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.
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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 onderhevig 
kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseer-
bare waarde van het actief vastgesteld. Van een bijzondere waardever-
mindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 
realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste van de 
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

Voorraden
De voorraden grond en hulpstoffen worden gewaardeerd op 
verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFOmethode (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 voorzie-
ning voor incourante artikelen.

Vorderingen
Debiteuren en overige vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen 
de reële waarde. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs onder aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen.

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 in de jaarrekening verwerkt. De waar-
deringsmethodiek die door het Nederlandse Rode Kruis wordt gehan-
teerd, is gestoeld op de berekening die de belastingdienst hanteert 
voor de berekening van erf en schenkbelasting. De vorderingen uit 
hoofde van deze waardering zijn opgenomen op de balans. De baten 
worden via de staat van baten en lasten verwerkt, waarna de baten tot 
het moment van vrijval in een bestemmingsfonds zijn  
opgenomen.

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 verantwoord. 
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.

Herwaarderingsreserve
Indien herwaarderingen in de herwaarderingsreserve zijn verwerkt, 
worden de gerealiseerde herwaarderingen bruto ten gunste van de 
winst-en-verliesrekening gebracht. 

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 
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 bij de eerste 
verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die 
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden 
in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden 
na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en 
onder aftrek van transactiekosten.

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 uitgevoerd 
zijn of waarover nog geen rapportage is ontvangen.

Staat van baten en lasten

Grondslagen	voor	de	bepaling	van	het	resultaat
Baten 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.
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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 plaatsgevonden, 
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.

Financiële	baten	en	lasten
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 zuster
organisaties uit de Rode Kruisbeweging 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 facturatie 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 betrek-
king hebben.

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

Overig

Kostentoerekening:
Voor de toerekening van de kosten wordt jaarlijks dezelfde systema-
tiek toegepast. Hierbij wordt de aanbeveling ‘Kosten toerekening 
Beheer en Administratie’ van Goede Doelen Nederland gevolgd.

Door in de administratie gebruik te maken van kostenplaatsen en 
projecten, die ingedeeld zijn naar activiteiten doelstelling (Voorlichting 
en Bewustmaking, Internationale Hulpverlening, Nationale Hulp
verlening) en Werving baten worden kosten zoveel mogelijk recht-
streeks vastgelegd. Daar waar het kosten betreft die aan verschillende 
activiteiten kunnen worden toegerekend, wordt een verdeling 

gemaakt naar die activiteiten. In de lastenverdeelstaat worden deze 
kosten weergegeven als directe kosten.

Kosten voor beheer en administratie (directie en financiën) en niet 
direct toerekenbare kosten (kosten van ICT, personeelszaken en orga-
nisatieontwikkeling, inkoop en facilitaire zaken, projectenbureau en 
contactcenter) kunnen niet rechtstreeks aan de doelstellingen en/
of fondsenwerving worden toegerekend en worden weergegeven 
als indirecte kosten. De niet direct toerekenbare kosten worden op 
basis van de personeelsformatie toegerekend aan de doelstellingen, 
werving baten en beheer en administratie.

Voor een aantal activiteiten ontvangt het Nederlandse Rode Kruis 
vergoedingen van derden voor geleverde prestaties of diensten (eigen 
bijdrage). De eigen bijdrage wordt in mindering gebracht op de kosten 
in het kader van de doelstelling.

Financiële	instrumenten	en	risicobeheersing
Het Nederlandse Rode Kruis is zeer conservatief gefinancierd. 
Behoudens een enkele uitzondering zijn activa allemaal met eigen 
vermogen gefinancierd. Vreemd vermogen betreft reguliere verplich-
tingen, zoals voorzieningen en reguliere verplichtingen aan leveran-
ciers en de Belastingdienst. Bijzondere posten in het vermogen zijn 
de projectverplichtingen en de vooruit ontvangen baten. Voor beide 
posten geldt dat de verplichting verbonden is aan een toezegging tot 
betaling vanuit de donor (doorgaans het ministerie van Buitenlandse 
Zaken), waardoor er ‘netto’ voor de organisatie nauwelijks sprake is 
van impact op de solvabiliteit: voor elke verplichting is er ook een 
toezegging dat er fondsen zullen worden ontvangen. De toezeggingen 
vanuit de donor zijn opgesteld in euro’s en de projectverplichtingen 
worden doorgaans eveneens aangegaan in euro’s. Van een valutari-
sico is derhalve geen sprake.

Het beleggingsbeleid van het Rode Kruis sluit aan bij de uitgangs-
punten reserves en beleggingsbeleid uit het CBF-reglement. Het Rode 
Kruis heeft inmiddels alle aandelenbeleggingen verkocht. De gerap-
porteerde belegging in aandelen komt voort uit een legaat, waarvan 
de erflater heeft aangegeven dat het Rode Kruis deze effecten in stand 
moet houden. Eventuele koersverliezen worden gerapporteerd in het 
jaar waarin ze zich voordoen. Door de omvang van de portefeuille 
is het Rode Kruis van mening dat het prijsrisico dat hierdoor wordt 
gelopen dermate gering is en dat geen aanvullende maatregelen 
hoeven te worden genomen.

De liqiuiditeitsrisico’s zijn zeer beperkt, aangezien het Nederlandse 
Rode Kruis over meer dan voldoende liquide middelen beschikt. 
Dit wordt veroorzaakt door enerzijds vooruit ontvangen bedragen, 
maar anderzijds ook als gevolg van fondsen die in eerdere jaren 
zijn ontvangen en nog niet zijn besteed. Daarnaast is maar in zeer 
bescheiden mate sprake van verplichtingen, die op korte termijn 
betaald moeten worden. 

Voor reguliere debiteuren wordt een betaaltermijn gehanteerd van 
30 dagen. Vorderingen uit hoofde van nalatenschappen worden inge-
lost door de betreffende executeurtestamentair als de nalatenschap 
is afgehandeld. De kredietrisico’s zijn derhalve ook zeer beperkt.
Het Rode Kruis heeft de liquide middelen in beheer gegeven bij 
diverse grootbanken in Nederland (voornamelijk ABN AMRO, ING, 
Rabobank, Van Lanschot en ASN). Er zijn beperkte kredietfaciliteiten 
afgesproken, maar daarvan wordt geen gebruik gemaakt.
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2016 (in duizenden euro’s)

Materiële vaste activa (1) Panden Vervoer-
middelen ICT-kosten Overige 

activa
Totaal  

2016
Totaal  

2015

Aanschafwaarde per 1 januari  42.527  7.303  6.000  7.813  63.643  63.638 
Bij: investeringen  838  501  1.371  649  3.359  3.078 
Af: desinvesteringen  -2.059  -275  -    -796  -3.130  -3.073 

Aanschafwaarde per 31 december  41.306  7.529  7.371  7.666  63.872  63.643 

Afschrijvingen t/m vorig boekjaar  20.451  5.349  5.042  6.269  37.111  34.779 
Afschrijvingen ten laste van boekjaar  1.190  545   660    495   2.890  3.153 
Af: desinvesteringen  -1.452  -265  -    -819 -2.536  -1.548 
Bij: bijzondere waardevermindering   566   -   -  -    566  727 

Afschrijvingen t/m boekjaar 20.755 5.629  5.702  5.945 38.031  37.111 

Boekwaarde per 31 december 20.551  1.900   1.669   1.721 25.841  26.532 

Specificatie:
Bedrijfsmiddelen  935  -     1.666    41   2.642  2.177 
Direct in gebruik voor doelstelling  15.474  1.900   3   1.680  19.057  19.647 
Beleggingspanden 4.142  -    -    -   4.142  4.708 

Boekwaarde per 31 december 20.551  1.900   1.669   1.721 25.841  26.532 

Boekwaarde	per	31	december	2015 	22.076	 	1.954	 	958	 	1.544	 	26.532	

Afschrijvingsgrondslagen (in percentage van de verkrijgingsprijs):
Panden 24%
Verbouwingen 10,0%
Vervoermiddelen 1020%
ICTkosten (hard en software) 1433%
Inventaris 12,5%
Overige activa 20,0%

De materiële vaste activa ‘direct in gebruik voor de doelstelling’ bestaan voornamelijk uit de panden van de Overige onderdelen NRK groep. De totale verzekerde 
waarde van de materiële vaste activa bedraagt € 95,4 miljoen. Vanwege de juridische overdracht van de JHD in 2017 is de JHD per eind 2016 opgenomen in de 
totale verzekerde waarde.
       
De belangrijkste veranderingen in 2016, naast reguliere investeringen en afschrijvingen, zijn de verkoop van het vakantieschip de J. Henry Dunant (€ 0,6 miljoen), 
de investeringen in het nieuwe ‘SP@RK 2’ ICT platform (€ 1,3 miljoen) en de bijzondere waardevermindering als gevolg van de herwaardering van één van de 
beleggingspanden.

Voorraden (2) 31-12-2016 31-12-2015

Bedrijfsmiddelen   50   50
Direct beschikbaar voor doelstelling     419      238 

Totaal     469      288 
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2016, vervolg (in duizenden euro’s)

Vorderingen en overlopende activa (3) 31-12-2016 31-12-2015

Vorderingen in verband met internationale hulpverlening   1.734   2.350 
Geldzendingen internationale hulpverlening   6.340   9.027 
Nationale Postcode Loterij   5.400   5.400 
Nog te ontvangen 3FM Serious Request   1.530   2.771 
Debiteuren   1.473   2.548 
Te vorderen nalatenschappen   14.413   13.188 
Belastingen en sociale lasten     641      585 
Verstrekte leningen   1.924   1.530 
Overige vorderingen en overlopende activa 3.786   2.600 

Totaal 37.241   39.999 

Met uitzondering van een deel van de vorderingen uit hoofde van nalatenschappen en verstrekte leningen (€ 1,5 miljoen) hebben alle vorderingen een 
resterende looptijd van korter dan 1 jaar. De balanspost Geldzendingen internationale hulpverlening per 31122016 bevat uitsluitend geldzendingen uit 2016. 
De balanspost per 31-12-2015 is in het boekjaar 2016 nagenoeg geheel verantwoord door middel van rapportages over bestedingen.

Effecten (4) Aandelen Obligaties Totaal 2016 Totaal 2015

Boekwaarde per 1 januari     707    4.195   4.902   5.262 
Aankopen   -       261      261    175 
Verkopen   -     -590   -590   -249 

  707   3.866   4.573   5.188 
Koersresultaten   164   -10   154     -286 

Boekwaarde per 31 december     871    3.856   4.727   4.902 

Het Nederlandse Rode Kruis onderschrijft en handelt in lijn met de Uitgangspunten ‘Reserves en Beleggingsbeleid’, zoals opgenomen in het CBFreglement en 
de richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen van Goede Doelen Nederland. De reële waarde van de effecten benadert de boekwaarde.

Liquide middelen (5) 31-12-2016 31-12-2015

Deposito’s   266     92 

Spaarrekeningen   43.723   63.750 

Rekeningen-courant 30.285   14.621 

Kassen     143      165 

Totaal 74.417   78.628 

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).
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Continuïteitsreserve (6) 2016 2015

Stand per 1 januari   15.694 12.164

Eerste waardering lokale afdelingen ‘Cariben’ -   2.259 

Mutatie Solidariteitsreserve   -931   -586 

Mutatie reserve financiering activa   -202   1.818 

Verwerking saldo boekjaar   2.818   39 

Stand per 31 december   17.379   15.694 

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 Goede Doelen Nederland 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 2016 volgt hieruit per 31 december 2016 een continuïteitsreserve van maximaal € 38,6 miljoen. Het gerealiseerde saldo van € 17,4 miljoen ligt 
substantieel lager dan deze € 38,6 miljoen en voldoet daarmee ruimschoots aan zowel de CBFrichtlijn als de eigen richtlijn.

Bestemmingsreserves (7) Solidariteits-
reserve

Innovatie en
verbetering

hulp-
verlening

Inter-
nationale

hulp-
verlening

Overig
verenigings-

kantoor

Overige
onderdelen
NRK-groep

Reserve
financiering

activa

Totaal  
2016

Totaal  
2015

Stand per 1 januari   5.097   3.517     2.055      602   9.167   21.102   41.540   35.790 

Overboeking continuïteitsreserve   931   -     -     -     -     202   1.133 -1.232

Toevoeging   995   2.900   389   990   2.443   -     7.717 10.319

Onttrekking   -1.157   -534   -     -206   -2.832   -     -4.729   -3.337 

Stand per 31 december   5.866   5.883   2.444   1.386   8.778   21.304   45.661   41.540 

De Solidariteitsreserve is gevormd door middel van jaarlijkse afdrachten (2016: € 0,9 miljoen) van de Overige onderdelen NRKgroep, waarvan de vrije reserves 
hoger zijn dan de maximumnorm (1,5 maal de kosten van de werkorganisatie, gelijk aan de CBFnorm). Deze reserve is bestemd voor de ondersteuning van 
lokale activiteiten van de Overige onderdelen NRKgroep of voor internationale noodhulp. Aan de Solidariteitsreserve is in 2016 € 1,2 miljoen onttrokken ter 
ondersteuning van lokale activiteiten. Vanwege de verkoop van een afdelingspand is € 0,2 miljoen aan de reserve toegevoegd. In 2016 is € 0,8 miljoen terug
gestort als aflossing van de financiering van de activiteiten uit het veranderprogramma KernGezond uit voorgaande jaren.

 De bestemmingsreserve Innovatie en verbetering hulpverlening dient ter financiering van activiteiten op het gebied van innovatie en verbetering van de 
hulpverlening. De onttrekking van € 0,5 miljoen heeft betrekking op de financiering van projecten in 2016.

 De bestemmingsreserve Internationaal heeft ten doel de kosten van internationale hulpverlening te financieren, zoals de kosten voor infrastructuur in het 
buitenland en door donoren vereiste cofinanciering. In 2016 is een bedrag van € 0,4 miljoen aan de reserve toegevoegd.

In 2016 is een bedrag van € 1,0 miljoen toegevoegd aan de Overige bestemmingsreserves verenigingskantoor voor de activiteiten in het kader van de viering van 
het 150jarig jubileum van het Rode Kruis in 2017 en de bestemmingsreserve huisvesting. De onttrekking van € 0,2 miljoen heeft betrekking op financiering van 
onvoorziene onderhoudskosten.

 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. 
In 2016 is een bedrag van € 2,4 miljoen toegevoegd aan deze bestemmingsreserve en een bedrag van € 2,8 miljoen onttrokken.

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 bestem-
mingsreserve is gelijk aan de waarde van de materiële vaste activa (excl. beleggingspanden) vermeerderd met de voorraden, eventuele verstrekte leningen en 
verminderd met financiering door derden. De mutaties in de materiële vaste activa vanwege (des)investeringen hebben tot gevolg dat de bestemmingsreserve 
moest worden verhoogd met € 0,2 miljoen.

 Op bovenstaande bestemmingsreserves berust geen verplichting. De beperkte bestedingsmogelijkheid is aangegeven door het verenigingsbestuur.

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2016, vervolg (in duizenden euro’s)
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2016, vervolg (in duizenden euro’s)

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. De mutatie in de reserve is een 
gevolg van de herwaardering van twee beleggingspanden als gevolg van taxatie respectievelijk verkoop in 2017.

Bestemmingsfondsen (9)
Prinses 

Margriet Fonds

Overige  
nationale  

hulpverlening
Vluchtelingen

Internationale
hulpverlening

Totaal
2016

Totaal
2015

Stand per 1 januari   1.229   14.629   3.324   27.006   46.188   53.223 

Totaal toevoegingen 994   4.288   188   43.865 49.335 57.721

Totaal bestedingen -917   -4.305   -2.301   -42.214 -49.737 -64.756

Stand per 31 december   1.306   14.612   1.211   28.657   45.786   46.188 

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 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 2016 bestaan uit donaties van particulieren en bedrijven. De uitgaven in 
2016 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 € 6,3 miljoen door de Overige onderdelen NRKgroep 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.

Van deze fondsen heeft € 1,2 miljoen per 31122016 betrekking op in stand te houden nalatenschappen. Op deze gelden rust een beperkende voorwaarde 
voor besteding of worden in de toekomst specifieke plannen ontwikkeld voor de besteding ervan. Tevens heeft een bedrag van € 3,0 miljoen betrekking op 
waarderingen van nalatenschappen in vruchtgebruik.

Het bestemmingsfonds Vluchtelingen is in 2015 ontstaan door de baten uit de noodhulpcampagne via giro 6868 in september van dat jaar. Begin 2016 is 
er nog € 0,2 miljoen ontvangen en gedoteerd aan het bestemmingsfonds. Voor de vanuit deze campagne gefinancierde uitgaven is in 2016 een bedrag van 
€ 2,3 miljoen onttrokken.

Samenstelling bestemmingsfonds internationale hulpverlening 31-12-2016 31-12-2015

Internationale hulpverlening:

Regiofondsen  3.177    4.575 
SHO - Nepal    49     329 
3FM Serious Request:

 Actie 2012  Babysterfte  -   532  
 Actie 2013  Diarree  1.517   2.415  
 Actie 2014  Seksueel geweld  1.032    3.755  
 Actie 2015  Kinderen en jongeren in oorlogsgebieden   4.932    8.247 

 Actie 2016  Longontsteking   8.931   -   

   16.412     14.949 

Overige fondsen  9.019   7.153

Totaal  28.657   27.006

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.
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2016, vervolg (in duizenden euro’s)

Voorzieningen (10) Overdracht 
vakantiehotels Personeel Totaal 2016 Totaal 2015

Stand per 1 januari  1.011   2.273   3.284  4.274 

Toevoeging   258   292   550   838 

Onttrekking   -524  -281  -805  -1.715 

Vrijval  - -88  -88   -113 

Stand per 31 december  745  2.196  2.941  3.284 

Voor de overdracht van de vakantiehotels is een voorziening gevormd en bedraagt per eind 2016 € 0,8 miljoen, voornamelijk ter dekking van de kosten van de 
bezettingsgaranties vakantiehotel Ijsselvliedt en het vakantieschip JHD over de periode 2017.         

De personeelsvoorziening heeft een overwegend langlopend karakter (1 tot 5 jaar) en is bestemd voor werknemersregelingen, prepensioen en levensloop 
(€ 1,1 miiljoen) en jubilea (€ 0,4 miljoen). Tevens is een voorziening gevormd voor verbetering van de pensioenregeling (€ 0,7 miljoen). Bij de berekening van de 
werknemersregeling en de jubileumvoorziening is rekening gehouden met een verdisconteringsvoet van 0,5%. De overige voorzieningen worden opgenomen 
tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven. 

Schulden op lange termijn (11) 31-12-2016 31-12-2015

Kredietinstellingen   1.114   1.244 

Projectverplichtingen   1.507   958 

Totaal   2.621   2.202 

De langlopende schulden die zijn opgenomen bij kredietinstellingen zijn veelal aangegaan voor de financiering van de onroerende goederen van de Overige 
onderdelen van de NRKgroep. De aflossingsverplichtingen voor het nieuwe boekjaar zijn gerubriceerd onder kortlopende schulden. Als zekerheden voor een 
aantal langlopende schulden zijn onroerende goederen hypothecair bezwaard. De waarde van deze activa bedragen € 2,3 miljoen.
 
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) 31-12-2016 31-12-2015

Projectverplichtingen   7.959   11.677 

Crediteuren   1.496   2.244 

Belastingen en sociale lasten   1.305   1.219 

Overige vooruit ontvangen bedragen   5.468   13.015 

Overige schulden   7.937   8.578 

Totaal   24.165   36.733 

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

De vooruitontvangen bedragen betreffen nagenoeg allemaal voorschotten op subsidies ter financiering van activiteiten in het kader van de internationale 
hulpverlening. In 2015 werd van het ministerie van Buitenlandse Zaken een bedrag ontvangen van € 8,3 miljoen voor uitvoering van het programma Strategic 
Partnership (PfRalliantie).

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

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 31122016 is het 
volledige bedrag opgenomen en verantwoord onder de vorderingen (verstrekte leningen). De laatste aflossing zal uiterlijk in 2030 plaatsvinden. 

Het Nederlandse Rode Kruis is één van de medeoprichters van het Humanity House. Het NRK heeft de intentie om het Humanity House over een periode 
van 4 jaar, te rekenen vanaf 1 januari 2015, jaarlijks te financieren met een jaarbijdrage. In 2015 en 2016 is reeds een bedrag van € 0,5 miljoen overgemaakt. 
De totale bijdrage voor de komende jaren bedraagt maximaal € 1,0 miljoen.

Bij de verkoop van de activiteit Mappa Mondo (incl. activa) is bedongen dat ExperTcare/KiZo kinderverpleging nog minstens 4 jaar de activteit zal voortzetten. 
Tevens is bedongen dat 50% van de netto opbrengst van de onroerende zaken zal worden betaald indien één of meer van de onroerende zaken binnen vijf 
jaren na overdracht worden verkocht aan een derde (25% binnen periode van 5 en 10 jaar).
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2016, vervolg (in duizenden euro’s)

Het Nederlandse Rode Kruis heeft beschikkingen ontvangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie voor programma’s die meerdere 
jaren omvatten, waarbij het tijdvak tot maximaal eind 2020 loopt. Volgens de waarderingsgrondslagen worden lasten en baten voor de internationale 
activiteiten verantwoord in het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Met (alliantie)partners worden afspraken schriftelijk vastgelegd. Specifieke 
donorvoorwaarden worden zoveel mogelijk overgenomen. 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 2016, zullen deze in toekomstige jaren worden 
verantwoord.

De van het ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangen beschikking voor de uitvoering van het programma Strategic Partnership Dialogue and Dissent  
20162020 kent een maximale subsidie van € 50,4 miljoen. Voor dit programma is het Nederlandse Rode Kruis de penvoerder van de alliantie Partners for 
Resilience (PfR) en is tegenover het ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor de activiteiten van de gehele alliantie.

Bij de diverse banken (ABN AMRO, ING en Rabobank) bestaan kredietlimieten die optellen tot € 0,5 miljoen. Ten behoeve van derden partijen zijn 
bankgaranties afgegeven, die optellen tot € 0,1 miljoen.

Voor de overige niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen geldt onderstaande tabel:

tot 1 jaar 1 tot 5 jaar langer dan 5 jaar

Rechten

Inkomsten uit verhuur   441   1.073  -   

Verplichtingen

Erfpacht   6    23   -   
Lease (auto’s, kopieermachines etc.)   417   859  - 
Huur / onderhoud   483   1.111   120  
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Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2016 (in duizenden euro’s)

Specificatie van de geworven baten (13)
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Collecten  1.565  -  -  -  -  1.565 1.857  1.721 
Contributies  17.483  5  -  -  2  17.490 15.340  16.054 
Giften en schenkingen
 Ongeoormerkt (I) 4.833  935  5.790  -  96 11.654 10.064  11.553 
 Geoormerkt nationaal (II) 1.128  772  -  -  348 2.248 2.832  2.130 
 Geoormerkt internationaal (III)  13.033  1.832  -  -  1.902  16.767 13.500  27.418 
Nalatenschappen  14.475  -  -  -  -  14.475 10.210  16.698 
Subsidies van overheden (IV)  -  -  -  29.433  -  29.433 28.822  27.671 

Som van de geworven baten  52.517  3.544  5.790  29.433  2.348  93.632  82.625  103.245 

Begroting 2016  41.777  3.584  5.775  28.822  2.667  82.625 

Realisatie 2015  52.285  4.015  10.801  27.671  8.473  103.245 

Conform de opstelling van Richtlijn 650 (oud) is het totaal baten uit eigen fondsenwerving € 49,0 miljoen (2015: € 51,2 miljoen; Begroting 2016: € 38,0 miljoen).

Giften en schenkingen, ongeoormerkt (I) Werkelijk 
2016

Begroting
2016

Werkelijk
2015

Campagnes / Acties 5.864   4.289   5.752 

Nationale Postcode Loterij, jaarbijdrage   5.400   5.400  5.400 

Nationale Postcode Loterij, overige loterijbijdragen   26   -   -

Nationale Postcode Loterij, GoodGames - - -

Vriendenloterij   364   375  401 

Totaal 11.654   10.064   11.553 

Met de Nationale Postcode Loterij is een overeenkomst gesloten waarin het Nederlandse Rode Kruis als beneficiënt wordt aangemerkt.   

Giften en schenkingen, geoormerkt nationaal (II) Werkelijk 
2016

Begroting
2016

Werkelijk
2015

Bijzondere vakanties en Mappa Mondo   41 -   340 

Prinses Margriet Fonds   994 -   428 

Overig ten behoeve van nationale doeleinden   1.213     2.832      1.362 

Totaal 2.248   2.832   2.130 

Giften en schenkingen, geoormerkt internationaal (III) Werkelijk 
2016

Begroting
2016

Werkelijk
2015

Noodhulpcampagne via giro 6868 in september   2.978   2.000   6.712 

Noodhulp   4.164   1.500   1.738 

3FM Serious Request   9.370   10.000  8.466 

Nationale Postcode Loterij, overige loterijbijdragen   -     -    5.000 

Stichting Samenwerkende Hulporganisaties   -     -    5.099 

Overig ten behoeve van internationale doeleinden   255   -     403 

Totaal   16.767   13.500   27.418 
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Van de Nationale Postcode Loterij ontving het Rode Kruis in 2015 een projectbijdrage voor hulp aan vluchtelingen in en rondom Syrië.

De inkomsten uit 3FM Serious Request betreft het aandeel dat het Nederlandse Rode Kruis ontvangen heeft als resultaat van de actie. In 2016 stond het Glazen 
Huis in Breda en is de opbrengst van de actie bestemd voor projecten ten behoeve de bestrijding van en het tegengaan van de gevolgen van longontsteking. 
In 2015 stond het Glazen Huis in Heerlen en ging de opbrengst van de actie naar projecten ten behoeve van kinderen en jongeren in oorlogstijd.

De inkomsten 2015 van de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties hadden betrekking op het aandeel van het Nederlandse Rode Kruis in de opbrengsten 
van de Stichting als gevolg van de acties na de ramp in Nepal (€ 4,8 miljoen) en de bestrijding van Ebola (€ 0,3 miljoen).

Financiële verantwoording 3FM Serious Request-acties: 

Inkomsten 2016 2015 2014 Totaal

Actie 2014 - Seksueel geweld Inkomsten actie*  -    -    11.750  11.750 

Eigen bijdrage Nederlandse Rode Kruis  -    -    380  380 

Minder ontvangen  -  -92  -    -92 

Toegerekende interest  6    24  1  31 

Wervingskosten  -  -7  -378  -385 

Project nationaal  Hulpverlening Slachtoffers Mensenhandel  -    -    -150  -150 

Beschikbaar voor internationale hulpverlening  6  -75  11.603  11.534 

Actie 2015 - Kinderen en  
jongeren in oorlogsgebieden

Inkomsten actie 113  8.558  -    8.671 

                   Toegerekende interest 1    -    -    1 

Wervingskosten  - 15   -288  -    -303 

Beschikbaar voor internationale hulpverlening   99     8.270  -    8.369 

Actie 2016 - Longontsteking Inkomsten actie  9.257  -    -    9.257 

Toegerekende interest  -    -    -    -   

Wervingskosten  -323  -    -    -323 

Beschikbaar voor internationale hulpverlening  8.934  -    -    8.934 

Totale inkomsten volgens  
jaarverslag  9.370  8.466  11.750 

Totale wervingskosten  -338  -295  -378 

% wervingskosten 3,6% 3,5% 3,2%

* = De totale inkomsten van de actie 2014 bedroegen € 12,0 miljoen. Hiervan is € 250 duizend door 3FM Serious Request beschikbaar gesteld aan Warchild.

Subsidies van overheden (IV) Werkelijk 
2016

Begroting
2016

Werkelijk
2015

Ontvangen subsidies voor:

 nationale hulpverlening   2.666   2.350  4.557 

- vluchtelingen   -     -    601 

 internationale hulpverlening

• Europese Unie  1.565   -    7 

• Ministerie van Buitenlandse Zaken:

    Ten behoeve van reguliere projectuitgaven  17.609   -    16.134 

    Ten behoeve van programma Strategic Partnership (PfR), uitgaven NRK  913   -    1.063 

    Ten behoeve van programma Strategic Partnership (PfR), uitgaven alliantiepartners  6.680   -    5.309 

 26.767 26.472  22.513 

Totaal 29.433 28.822 27.671 
 

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2016, vervolg (in duizenden euro’s)
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Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2016, vervolg (in duizenden euro’s)

Ten behoeve van de nationale hulpverlening vraagt het NRK jaarlijks subsidies aan bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bij het 
ministerie van Veiligheid en Justitie. Ten behoeve van de internationale hulpverlening worden bij de Europese Unie projectsubsidies aangevraagd. Van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het Nederlandse Rode Kruis een aantal meerjarige projectsubsidies ontvangen. Voor elk van de bovengenoemde 
subsidies geldt dat na afloop van de periode en/of het project een eindverslag met financiële opstelling moet worden ingediend, al dan niet voorzien van een 
accountantsverklaring.

Overige baten (14) Werkelijk 
2016

Begroting
2016

Werkelijk
2015

Boekwinst verkoop panden  260  -    177 

Overige baten  24  -    48 

Per saldo   284    -63   225 
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Toelichting 
lastenverdeling (15)
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Directe kosten
Direct personeel   1.799   4.883   10.532   1.966   77   -     19.257   19.459   20.529 
Overige personeelskosten   185   332   1.093   141   38   -     1.789   1.765   2.064 
Contributie internationale organisatie   -     980   -     -     -     -     980   1.035   979 
Inhuur derden en kosten vrijwilligers   791   527   2.678   437   18   -     4.451   2.745   3.448 
Aankopen en verwervingen   4   4   2.550   3   1   -     2.562   2.251   3.079 
Communicatie   1.990   6   628   4.138   260   -     7.022   7.897   7.655 
Lokale projecten   -     -     7.108   -     -     -     7.108   7.316   6.362 
Internationale projecten   -     38.802   -     -     -     -     38.802   34.845   52.702 
Huisvesting, kantoor en transport   338   134   2.253   469   21   -     3.215   2.266   2.606 
Afschrijvingen   -     -     710   -     -     -     710   919   980 
Eenmalige kosten   26   71   851   29   1   -     978   250   1.469 

Totaal directe kosten 		5.133	 		45.739	 		28.403	 		7.183	 		416	 		-			 		86.874	 		80.748	 		101.873	

Indirecte kosten
Indirect personeel   144   507   1.420   190   11   1.374   3.646   3.314   3.610 
Overige personeelskosten   54   190   368   71   4   162   849   788   789 
Inhuur derden en kosten vrijwilligers   38   135   262   51   3   549   1.038   1.093   1.001 
Huisvesting, kantoor en transport   261   831   3.834   502   17   927   6.372   6.125   5.866 
Afschrijving   67   195   1.412   162   4   338   2.178   2.129   2.464 
Eenmalige kosten   2   7   14   3   -     20   46   -     36 

Totaal Indirecte kosten 		566	 		1.865	 		7.310	 		979	   39 		3.370	 		14.129	 		13.449	 		13.766	

Totale kosten 		5.699	 		47.604	 		35.713	 		8.162	 		455	 		3.370	 		101.003	 		94.197	 		115.639	

Tegemoetkoming in de kosten   -136   -644   -11.088   -68   -     -     -11.936   -9.476   -11.752 

Totaal   5.563   46.960   24.625   8.094   455   3.370   89.067   84.721   103.887 

Begroting 2016   5.996   43.507   23.570   8.061   275   3.312   84.721 

Realisatie 2015   5.089   58.938   28.528   7.559   528   3.245   103.887 

Conform de opstelling van Richtlijn 650 (oud) bedraagt het percentage kosten eigen fondsenwerving 16,5% (2015: 14,8%; Begroting 2016: 21,2%).

Uit de toelichting lastenverdeling blijkt dat de kosten voor Beheer en Administratie 3,8% van de totale bestedingen bedragen (2015: 3,1%; Begroting 2016: 3,9%).

Onder de kosten voor Beheer en Administratie worden ook de accountantskosten verantwoord. In 2016 zijn de volgende kosten ten laste van het resultaat 
gebracht:         
Controle van de jaarrekening: € 228 duizend
Andere controlewerkzaamheden: € 57 duizend

Saldo financiële baten en lasten (16) Werkelijk 
2016

Begroting
2016

Werkelijk
2015

Rente op obligaties   79   -     103 

Overige beleggingsresultaten   212   -     -199 

Kosten effectenbeheer   -21   -     -26 

Rente op spaarrekeningen en deposito’s (minus kosten)   285   -     525 

Per saldo   555   352   403 

Activiteiten Kosten 

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2016, vervolg (in duizenden euro’s)
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Nadere splitsingen bij Toelichting lastenverdeling:

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

2016 2015

- Reguliere projectuitgaven  26.559  36.011 

 Voorbereiding en Coördinatie  4.002  3.647 

 Projectuitgaven gefinancierd met SHOinkomsten  7.585  13.400 

 Projectuitgaven programma Strategic Partnership (PfR), uitgaven NRK     913  1.063 

 Projectuitgaven programma Strategic Partnership (PfR), uitgaven alliantiepartners    6.680  5.309 

- Indirecte kosten  1.865  1.637 

 Tegemoetkoming in de kosten  -644  -2.129 

 46.960  58.938 

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

Directe  
kosten

Indirecte 
kosten

Tegemoet-
koming in 
de kosten

Totaal  
2016

Begroting 
2016

Totaal  
2015

 Bijzondere vakanties  4.607  780  -3.059  2.328  2.571  2.683 

- EHBO / Evenementenhulp  5.206  1.317  -4.280  2.243  1.919  2.357 

- Mappa Mondo  6  14  -  20  1  3.767 

- Noodhulp  4.684  840  -1.782  3.742  4.311  4.790 

 Restoring family links  1.175  308  -39  1.444  1.589  1.097 

- Vrijwilligersmanagement  6.492  2.069  -559  8.002  7.666  6.617 

- Zelfredzaamheid  1.827  574  -292  2.109  3.372  2.050 

- Hulpverlening vluchtelingen  1.174  179  -317  1.036  -  1.525 

- Overig  2.536  1.229  -760  3.005  2.141  2.400 

- Bijzondere lasten  696  -  -  696  -  1.242 

 28.403  7.310  -11.088  24.625  23.570  28.528

Voor een aantal van bovenstaande activiteiten worden subsidies ontvangen, deze zijn niet opgenomen in bovenstaand overzicht, maar worden verantwoord 
onder Subsidies van overheden (16).

Onder de bijzondere lasten is opgenomen:
 Overdracht J. Henry Dunant II (€ 0,7 miljoen)

Nadere verantwoordingen/splitsingen die betrekking hebben op bestedingen Internationale hulpverlening:

Splitsing directe kosten Internationale hulpverlening naar regio/thema:

Afrika Azië Europa
Latijns  

Amerika
Midden  
Oosten

Overig
Totaal

2016
Totaal

2015

Noodhulp  9.353  3.204  1.468  2.317  6.227  1.406  23.975  32.853 

Wederopbouw  12  662  -    482  1.007  -    2.163  4.518 

Lange termijn programma's (versterken  
weerbaarheid gemeenschappen)  4.976  1.699  -    1.220  -72  1.294  9.117  13.034 

Strategic Partnership (PfR), uitgaven  
alliantiepartners  -    -    -    -    -    6.482  6.482  5.309 

Subtotaal internationale projecten  14.341  5.565  1.468  4.019  7.162  9.182  41.737  55.714 

Totaal	2015 	19.724	 	8.756	 	2.909	 	2.783	 	12.802	 	8.740	

Coördinatie en voorbereiding  4.002  3.647 

Totaal	directe	kosten	internationale	hulpverlening  45.739  59.361 

Opmerkingen:
1. De noodhulp in de kolom Europa betreft hulp aan vluchtelingen in Europese gebieden (€ 1,2 miljoen) en hulpverlening Oekraïne (€ 0,3 miljoen).
2. De uitgaven in de kolom Overig hebben betrekking op hulpverlening die uitgevoerd wordt door partners uit de Rode Kruis-beweging in het kader van 

stille rampen in 20 landen (€ 1,1 miljoen). € 1,6 miljoen betreft kosten die niet specifiek aan regio’s toe te wijzen en kosten voor de combinatie innovatie/
verbetering/interne beheersing, inclusief rondom rampenvoorbereiding. Aan de partners in de Partners for Resilience alliantie zijn overmakingen gedaan 
(€ 6,5 miljoen) voor de hulpverlening in Guatemala, Haïti, Kenia, Ethiopië, Uganda, Mali, ZuidSoedan, India, Indonesië en Filipijnen.

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2016, vervolg (in duizenden euro’s)
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Bestedingen 3FM Serious Request:

Besteed aan hulpverlening 2016 Cumulatief 
t/m 2015

Actie 2012  Babysterfte  534  13.086 

Actie 2013  Diarree  905  9.628 

Actie 2014  Seksueel geweld  2.729  7.773 

Actie 2015  Kinderen en jongeren in oorlogsgebieden  3.414  23 

Actie 2016  Longontsteking  3  -   

 7.585  30.510 

Financiële verantwoordingen SHO-acties:

Actie: Nepal 2016 Tot en met 2016

Baten

Baten uit baten uit acties van derden  -  4.844

Rente  -  -

Totaal baten -  4.844

Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV)

AKV -  269

Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit -  4.575

Lasten  Noodhulp  Weder-
opbouw  Totaal  Noodhulp  Weder-

opbouw  Totaal 

Commiteringen van NRK

- verstrekte steun via Rode Kruis-verenigingen  -    -37  -37  -    630  630 

- verstrekte steun via de IFRC  -    319  319  930  1.258  2.188 

- verstrekte steun via het NRK zelf  -3  -    -3  1.708  -    1.708 

Totaal (mutatie) beschikbare commiteringsruimte   -279    49 

Kasstromen van NRK  Noodhulp  Weder-
opbouw  Totaal  Noodhulp  Weder-

opbouw  Totaal 

Overmakingen door NRK met betrekking tot:

- verstrekte steun via Rode Kruis-verenigingen  -    -    -    -    630  630 

- verstrekte steun via de IFRC  -    319  319  930  1.258  2.188 

- verstrekte steun via NRK zelf  -3  -    -3  1.708  -    1.708 

Bestedingen ter plaatse

- verstrekte steun via Rode Kruis-verenigingen  -    216  216  -    216  216 

- verstrekte steun via de IFRC  -    1.163  1.163  930  1.163  2.093 

- verstrekte steun via NRK zelf  -3  -    -3  1.708  -    1.708 

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2016, vervolg (in duizenden euro’s)
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Personeelslasten Werkelijk 
2016

Begroting
2016

Werkelijk
2015

Salarissen   17.974   18.079   18.942 
Sociale lasten   2.765   2.481   2.938 
Pensioenlast   2.164   2.213   2.259 

Subtotaal   22.903   22.773   24.139 

Onder eenmalige kosten opgenomen   206   -     225 

Totaal   23.109   22.773   24.364 

De pensioenregeling is verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 
Het Nederlandse Rode Kruis is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg & Welzijn. De pensioenregeling is een middelloonregeling met 
voorwaardelijke indexatie uit de winst voor zowel de actieve als de inactieve deelnemers. De verplichtingen van het Nederlandse Rode Kruis zijn beperkt tot 
het betalen van de overeengekomen jaarlijkse premie. 
Op bovenstaande pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden contractuele premies aan 
het pensioenfonds betaald door het Nederlandse Rode Kruis. De pensioengrondslag voor het Ouderdomspensioen en het Partnerpensioen is het 
pensioengevende salaris dat geldt of zou gelden bij een volledige werktijd, verminderd met de AOWfranchise. Het pensioenfonds heeft de ambitie om 
de opgebouwde pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen te indexeren op basis van de algemene ontwikkeling van de salarissen in de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die gelden voor de aangesloten werkgevers in een bepaald kalenderjaar. Het pensioenfonds besluit elk jaar of, en zo ja in hoeverre, 
kan worden geïndexeerd, gelet op de financiële situatie en de te verwachten ontwikkeling daarvan. Het pensioenfonds baseert zich hierbij onder meer op de 
nominale en de reële dekkingsgraad. Het pensioenfonds kan besluiten een gemiste indexering in te halen, maar een dergelijk besluit heeft geen terugwerkende 
kracht en leidt niet tot een nabetaling. De indexering wordt gedeeltelijk gefinancierd uit premies en gedeeltelijk uit rendement. De dekkingsgraad lag in 
december 2016 op 90,1%.
De herstelpremie is onderdeel van de reguliere premie en wordt als lasten gepresenteerd in het jaar van betalen. Er zijn geen bijstortingen benodigd.  
      

Gemiddelde bezetting in fte Werkelijk 
2016

Werkelijk
2015

Direct personeel:
  voorlichting en bewustmaking  23  22 
  internationale hulpverlening  41  38 
  nationale hulpverlening  159  184 
 - fondsenwerving  33  30 
Beheer / Administratie  20  19 
Indirect personeel  21  25 

 297  318 

Internationale activiteiten (met gedelegeerden worden arbeidsovereenkomsten gesloten voor de duur van  
de uitzending)  40  43 

Totaal  337  361 

Het aantal fte’s in dienst per 31 december 2016 (excl. gedelegeerden) is 299 (2015: 322).

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2016, vervolg (in duizenden euro’s)
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Bezoldiging directie

Naam: P.G. de Vries

Functie: Algemeen directeur

Dienstverband: Aard (looptijd) onbepaald

Uren 40 

Parttime percentage 100 

Periode 01-01-2016 t/m 31-12-2016

Bezoldiging (EUR): Jaarinkomen Brutoloon/salaris  125 

Vakantiegeld  10 

Eindejaarsuitkering  -   

Variabel inkomen  -   

Totaal jaarinkomen  135 

Sociale lasten (werkgeversdeel)  10 

Belastbare vergoedingen/bijtellingen  16 

Pensioenlasten (werkgeversdeel)  16 

Overige beloningen op termijn  -   

Uitkeringen beëindiging dienstverband  -   

Totaal bezoldiging 2016  177 

Totaal	bezoldiging	2015 	176	

“De bezoldiging van de algemeen directeur blijft met € 177 duizend binnen het maximum van € 179 duizend volgens beloningsregeling van Goede Doelen 
Nederland. Tevens is bij de vaststelling van de directiebeloning rekening gehouden met de normering van de Wet Normering Topinkomens.

De belastbare vergoeding / bijtelling betreft geheel de bijtelling wegens privé gebruik van de bedrijfsauto. De pensioenlast betreft het werkgeversdeel van de 
verschuldigde premie.

Aan de algemeen directeur zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.”
  
Aan bestuurders is geen bezoldiging betaald en zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. In 2016 is aan bestuurders voor een bedrag van 
€ 1.424, (2015: € 891,) op declaratiebasis vergoed voor de door hen in het kader van hun bestuursfunctie gemaakte reis, verblijf en representatiekosten.

Den Haag, 30 mei 2017

Verenigingsbestuur

Mevrouw mr. I. (Inge) Brakman voorzitter

Z.H. Prins P.C. (PieterChristiaan) van OranjeNassau, van Vollenhoven vicevoorzitter

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 mr. G. (Geke) Faber bestuurslid

Mevrouw drs. K.A.E. (Kirsten) van den Hul bestuurslid

De heer drs. P.P. (Peter) Tordoir bestuurslid

Mevrouw drs. B.A.M. (Britte) Visker bestuurslid

Directie

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

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2016, vervolg (in duizenden euro’s)
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Overige gegevens (in duizenden euro’s)

Bestemming resultaat 2016

Saldo 5.404

Totaal 5.404

Dit is opgebouwd uit:

 

Mutatie fonds internationale activiteiten 1.651

Mutatie overige fondsen -2.053

Mutatie bestemmingsreserves 2.988

Mutatie continuïteitsreserve 2.818

Totaal 5.404

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 conform artikel 50 van de statuten 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 
overige onderdelen bepalen op basis van centrale richtlijnen de bestemming van het saldo.        
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Aan: het bestuur en de ledenraad van Het Nederlandse Rode Kruis
 
Verklaring over de geconsolideerde jaarrekening 2016
 
Ons	oordeel
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen gecon-
solideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Het Nederlandse Rode Kruis 
op 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeen-
stemming met Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ van de 
Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 650  2017).

Wat	we	hebben	gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen geconsolideerde jaarre-
kening 2016 van Het Nederlandse Rode Kruis te Den Haag (‘de vereni-
ging’) gecontroleerd. De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:
• de geconsolideerde balans per 31 december 2016;
• de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2016; 
• het geconsolideerd kasstroomoverzicht 2016; en
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen 

voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het 
opmaken van de geconsolideerde jaarrekening is RJ 650 - 2017, 
zijnde de vanaf 2017 voorgeschreven Richtlijn die het Nederlandse 
Rode Kruis conform de geboden mogelijkheden reeds toepast over 
2016.
 
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, 
waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
‘Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de geconsolideerde 
jaarrekening’.

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Het Nederlandse Rode Kruis zoals vereist in 
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assu-
ranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onaf-
hankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende 
en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Verklaring betreffende de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het 
jaarverslag andere informatie die bestaat uit:
• Facts & Figures;
• Voorwoord;
• Hier om te helpen: Missie, visie & strategie
• Jaarverslag

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat 
de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen 

bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van 
onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole 
of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële  
afwijkingen bevat. 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten  
in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben  
niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de  
jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de andere 
informatie.

Verantwoordelijkheden van het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor:
• het opmaken en het getrouw weergeven van de geconsolideerde 

jaarrekening in overeenstemming met RJ 650 - 2017, en voor
• een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht 

om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk 
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude.

Bij het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening moet het 
bestuur afwegen of de vereniging in staat is om haar werkzaamheden 
in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslag-
gevingsstelsel moet het bestuur de geconsolideerde jaarrekening 
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het 
bestuur het voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de 
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realis-
tische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandig-
heden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging 
haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de geconsoli-
deerde jaarrekening.
 
Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de geconsolideerde 
jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren 
van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte 
controleinformatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te 
geven dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge 
mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het moge-
lijk is dat wij tijdens onze controle niet alle afwijkingen ontdekken. 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn 
materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzon-
derlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze geconsolideerde jaar-
rekening nemen.

Overige gegevens, vervolg

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijk-
heden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring. 

Den Haag, 30 mei 2017
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door M. van Ginkel RA

Overige gegevens, vervolg
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In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij 
in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
geconsolideerde jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat 
een controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van 
de geconsolideerde jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitge-
voerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toege-
past in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstel-
ling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de gecon-
solideerde jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van 
fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit:
• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de geconsoli-

deerde jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen 
en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 
controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel  
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan 
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voor-
stellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is 
voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selec-
teren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectivi-
teit van de interne beheersing van de vereniging.

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen 
voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid 
van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in 
de geconsolideerde jaarrekening staan.

• Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteits-
veronderstelling aanvaardbaar is. Tevens op basis van de verkregen 
controleinformatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstan-
digheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
vereniging zijn bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. 
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de geconso-
lideerde jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten 
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controleinformatie die verkregen is tot de datum van onze controle-
verklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 
er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer 
kan handhaven.

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de 
geconsolideerde jaarrekening en de daarin opgenomen toelich-
tingen en het evalueren of de geconsolideerde jaarrekening  
een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen.

Wij communiceren primair met het bestuur onder andere over  
de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de signi-
ficante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 
beheersing.

Bijlage bij onze controleverklaring over de geconsolideerde jaarrekening 
2016 van Het Nederlandse Rode Kruis

Overige gegevens, vervolg
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