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HET RODE KRUIS
IN CIJFERS

27.322
vrĳwilligers

4.501jongeren39.000
Ready2Helpers

21.540
collectanten

Besteed aan 

doelstellingen

€ 104 miljoen in 2017

81,1%€77 miljoen in 2016

82,1%

Actief in 
51 landen

Inkomsten en uitgaven

€ 128 miljoen inkomsten 

en € 116 miljoen uitgaven. 

Dat is meer dan het jaar 

hiervoor en meer dan begroot.

5 kernwaarden

• Noodhulp
• Burgerhulp

• Evenementenhulp

• EHBO
• Hulp bĳ zelfredzaamheid

150JAAR

749.724
leden en donateurs

384beroeps-
krachten

216 afdelingen

25 districten

6 Caribische 
afdelingen
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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, Onafhankelijkheid, 
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
Ons doel is dé humanitaire noodhulporganisatie te zijn, in Nederland en daarbuiten. Dat willen we 
realiseren door noodhulp te verlenen, de zelfredzaamheid van mensen te versterken en het respect en 
de hulpbereidheid in de samenleving te vergroten. Internationaal draagt het Nederlandse Rode Kruis bij 
aan noodhulphulpverlening bij calamiteiten, voorbereiding op rampen en het versterken van weerbaar-
heid.

Organisatie
Het Nederlandse Rode Kruis is een vereniging die per 31 december 2017 bestaat uit 749.724 leden 
en donateurs en 27.322 vrijwilligers. Daarnaast staan ruim 39.000 Ready2Helpers klaar om in actie te 
komen in ons burgerhulpnetwerk. Het verenigingskantoor staat in Den Haag. Het hoogste orgaan is de 
ledenraad. De ledenraad kiest het verenigingsbestuur. De vrijwilligers worden in hun activiteiten onder-
steund door 384 beroepskrachten (gemiddeld 308 fte). In totaal telt het Nederlandse Rode Kruis 216 
afdelingen, 25 districten en 6 Caribische afdelingen per 31 december 2017.

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 ter-
rein 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:
• 191 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 wereldwijd voor inzetten.

ICRC aan de slag bij conflicten
Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) is een onafhankelijke organisatie, gevestigd in 
Genève. Het verleent hulp en ondersteunt nationale Rode Kruis- of Rode Halve Maan-verenigingen bij 
gewapende conflicten. Het Comité biedt hierbij bescherming aan de zieken en gewonden, krijgsgevange-
nen, ontheemden en de burgerbevolking van het conflictgebied. Nationale verenigingen ondersteunen 
op hun beurt het ICRC onder meer door financiële middelen, hulpgoederen en gedelegeerden beschik-
baar te stellen.

IFRC coördineert bij grote rampen
De Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen is het overkoepelende 
orgaan van alle erkende nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen. De IFRC is eveneens 
gevestigd in Genève en is in 1919 opgericht. De Federatie coördineert de hulpverlening bij grote 
(natuur)rampen. Het helpt nationale verenigingen bijvoorbeeld bij directe noodhulpverlening en onder-
steunt 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 2017 gaan ruim 21.540 collectanten op pad tijdens de landelijke collecte. 
Andere belangrijke inkomstenbronnen zijn acties zoals 3FM Serious Request, Giro555-acties en inkom-
sten via de Nationale Postcode Loterij. Veel financiële steun krijgen we in 2017 voor onze hulp aan het 
door de orkaan Irma zwaar getroffen Sint-Maarten. Ook nalatenschappen, samenwerkingen met be-
drijven, giften van fondsen en bijdragen van overheden leveren een belangrijke bijdrage. In 2017 is het 
vfonds een belangrijke partner voor de viering van 150 jaar Nederlandse Rode Kruis.

Onze erevoorzitter is Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden.

Ambassadeurs van het Nederlandse Rode Kruis zijn Irene Moors, Eric Corton, Floortje Dessing, Yfke Sturm 
en Humberto Tan. Voor het thema extreem weer kunnen we rekenen op Helga van Leur als weerambas-
sadeur. 

FACTS & FIGURES
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Het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect 

voor de mens. Dat is de missie van het Rode Kruis. Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn tijdens  

gewapende conflicten, rampen.

ONZE MISSIE
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Met onze vrijwilligers en Rode Kruis verenigingen in 191 landen werken we aan het versterken van gemeenschappen voor, tijdens en 

na een crisissituatie. Zodat mensen in staat zijn zichzelf en anderen te helpen en niemand in nood alleen staat. Op basis van respect en 

medemenselijkheid.

ONZE VISIE
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VOORWOORD

De omstandigheden aan het front waren, zoals Sara Hudig het verwoordde: ‘waar men thuis op zijn stoel niet aan denkt.’ De jonge 
vrouw uit de gegoede burgerij vertrok in september 1870 naar Frankrijk om gewonde soldaten uit de Frans-Duitse oorlog bij te staan. 
Ze is één van de vergeten helden die belicht worden in ons jubileumboek “Hier om te helpen: 150 jaar Nederlandse Rode Kruis.” Op 
de Internationale Rode Kruis Dag, 8 mei, de verjaardag van oprichter Henry Dunant, neemt Koning Willem-Alexander in de Ridderzaal 
het eerste exemplaar in ontvangst. Het is een hoogtepunt in een jaar vol feest ter ere van ons 150-jarig bestaan, met terugblikken, 
collector’s items, een heuse Rode Kruis-trein en een levensgroot rood kruis gevormd door onze vrijwilligers op het Binnenhof. Ook 
eren we uitgebreid de helden van nu: onze vrijwilligers. Door de hele organisatie heen voelen we het, recht in ons hart. We zijn trots. 
Op wie we zijn en wat we hebben kunnen bereiken. 

Bij een terugblik op 150 jaar hulpverlening hoort ook reflectie. En dan kunnen we niet om een inktzwarte bladzijde uit onze geschie-
denis heen, toen onze hulp uitbleef voor degenen die die hulp keihard nodig hadden. In een doodstille zaal in De Balie in Amsterdam 
bieden we in alle openheid aan de Joodse gemeenschap, de politiek gevangenen, en de Roma en Sinti onze excuses aan voor de rol 
van het Nederlandse Rode Kruis tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog; de rug niet rechthouden, mensen in de steek laten, de 
andere kant op kijken. Geen makkelijk moment, maar wel een moment dat in ons hart gegrift staat. En dat ons helpt om met een open 
blik naar de toekomst te kijken. Dilemma’s in de hulpverlening moeten we niet schuwen. We moeten de discussie daarover perma-
nent voeren en ons blijven trainen in vaardigheden om hier adequaat mee om te gaan. 

Dat geldt ook voor het actief blijven uitdragen van gedragscodes en regelingen om misstanden eenvoudig en in vertrouwen te mel-
den. Misstanden in de humanitaire sector rondom (seksueel) wangedrag begin 2018, maken dat pijnlijk duidelijk. Ook het (interna-
tionale) Rode Kruis bleek er niet immuun voor. Zero tolerance voor dit soort wangedrag, maar ook fraude, blijft het uitgangspunt. 
Humanitair werk blijft mensenwerk, maar we moeten alles in het werk blijven stellen om dit soort uitwassen met verve tegen te gaan.
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VOORWOORD

Heden, verleden en toekomst. We nemen het allemaal mee in onze ambitie om dé humanitaire noodhulporganisatie te zijn. We 
brengen in 2017 nog meer focus aan in onze activiteiten en omarmen nieuwe technologieën en partnerschappen. We vergroten de 
hulpkracht in Nederland door burgers te stimuleren zelf ook hulp te bieden. Door EHBO te leren, of als deelnemer van ons groeiende 
burgerhulpnetwerk Ready2Help. We meten steeds beter wat de effecten van onze hulpverlening zijn. Om van te leren, maar ook om 
zo helder mogelijk te zijn over wat we doen en waarom we dat doen. 

Het waarom is helaas vaak niet moeilijk uit te leggen. De voortdurende schrijnende situatie in Jemen, Syrië en Zuid-Soedan, de hon-
gercrisis in Afrika, overstromingen in Zuid-Azië en natuurlijk de verwoestende orkaan Irma op Sint-Maarten, binnen het Koninkrijk der 
Nederlanden, die de hele organisatie op scherp zet. In Nederland roepen we 2017 uit tot het Jaar van de EHBO, vanwege de schrikba-
rend lage EHBO-kennis van de Nederlander. Ons werk lijkt alleen maar in relevantie toe te nemen. 

Een ambitie alleen betekent niet zo veel als het hart er niet in zit. En het verlangen om hulp te bieden. Dat is er altijd. We zijn hier om 
te helpen. Al 150 jaar.

Inge Brakman,
voorzitter van het bestuur

Gijs de Vries,
directeur
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HOOFDSTUK 1

AMBITIES EN RESULTATEN
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WE ZIJN HIER OM TE HELPEN. DAT DOEN WE ZO GOED MOGELIJK. HELDERE DOELEN 

STELLEN, METEN, BIJSTUREN WAAR NODIG EN RESULTATEN DELEN. IN 2017 ZETTEN 

WE OPNIEUW STAPPEN OM DIT PROCES TE VERBETEREN. DE IMPACT VAN ONZE HULP 

KRIJGEN WE STEEDS BETER IN KAART. ZO KUNNEN WE DE KWALITEIT WAARBORGEN 

OF VERBETEREN. EN HET HELPT ONS OM MEER FOCUS AAN TE BRENGEN OP DE KERN 

VAN ONS WERK. HULP AAN MENSEN IN NOOD, ZONDER ONDERSCHEID. 

AL ONZE KRACHTEN GEBUNDELD 
DOOR ORKAAN IRMA
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HULP IN NEDERLAND, FEEST
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ÉN EEN RAMP IN ONS KONINKRIJK
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INZET
CALAMITEITEN

zoektocht Savannah in Bunschoten

Onze inzet bĳ

calamiteiten

917mensen bereikt

10
keer in
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bevolkingszorg

pension in Kwadĳk

andere voor:

Brand in 

Onder
Opvang na gasexplosie

Ondersteuning bĳ

Tharukshan Selvam in Heerlen

woning in Delft

Stille tocht voor 

politie

2keerlogistieke inzet

Opvang gestrande

Opvang slachtoffers

reizigers Eindhoven airport
gaslek in Hoogezand

Traangas gebruikt 

Traangas
in een feesttent

Huldiging Feĳenoord

Onrusten strand Hoek van Holland
hand-

having

hand-having

4keer inzet
noodhulpteams

BOE!

BOE!Een demonstratie

BOE!

NEENO 

WAY

NEE

NEE
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In ons jubileumjaar staan we met 27.322 vrijwilligers in Nederland paraat om hulp te bieden. Het is een 
feestelijk jaar waarbij we onze vrijwilligers op veel momenten in het zonnetje zetten. Terecht, want zij vor-
men het hart van onze hulpverlening. Ook roepen we ons jubileumjaar uit tot het jaar van de EHBO. Met 
als mooie invulling het behalen van het nationaal record ‘grootste EHBO-les’ op Wereld Eerste Hulpdag. 
Maar liefst 1.400 enthousiaste deelnemers leren op de Dam in Amsterdam de stabiele zijligging, wat te 
doen bij een bloeding en hoe te handelen bij een verstikking/verslikking.

Het is ook het jaar waarin een grote ramp plaatsvindt binnen het Koninkrijk der Nederlanden: orkaan Irma 
raast over Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten en laat vooral op Sint-Maarten een spoor van verwoesting 
en ontreddering achter. Het crisismanagement plan treedt meteen in werking. Meer dan 50 vrijwilligers 

van de afdelingen op Sint-Maarten, Aruba, Curaçao en Bonaire verlenen samen met een dertigtal Rode 
Kruis- hulpverleners vanuit Nederland, Zwitserland en Canada de eerste noodhulp. De hulpverlening op 
Sint-Maarten is voor ons een unieke situatie, omdat we zowel onze nationale als internationale kennis, 
expertise en mankracht inzetten. 
Wat verder speelt in onze hoofden en harten is de voorbereiding van de overdracht van ons oorlogs- 
archief aan het Nationaal Archief in februari 2018. Met hieraan voorafgaand de afronding van het onder-
zoek van het NIOD, Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudies, naar de ontluisterende rol van 
het Nederlandse Rode Kruis tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Naast deze in het oog springende gebeurtenissen, werken we hard aan onze ambities voor 2020. Met als 
hoofddoel: dé humanitaire noodhulporganisatie van Nederland te zijn.

Het jaar 2017
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NOODHULP 
SINT-MAARTEN

15

in 9 districten               

140
 bouwpaketten

11.828 

dekzeilen 

op 18
basisscholen

kregen noodhulpgoederen

26.071

mensen

Sint M
aarten

orkaan Irma de eerste maanden na de ramp

kregen kinderen



Onze noodhulpteams staan dag en nacht klaar om direct in actie te komen bij een ramp, ongeluk of aan-
slag in Nederland. De noodhulpvrijwilligers verzorgen de lichtgewonde slachtoffers, waardoor het ambu-
lancepersoneel de handen vrij heeft voor de zwaargewonden. 
Om de professionaliteit hoog te houden, trainen we de leden van onze noodhulpteams intensief. Verder 
draaien ze allemaal minimaal vier keer mee per jaar als EHBO’er bij grote evenementen, zoals Koningsdag 
of de Nijmeegse Vierdaagse.

We bieden de veiligheidsregio’s een integraal dienstenpakket aan, met daarin noodhulp, burgerhulp en 
zelfredzaamheid. Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio’s die verantwoordelijk zijn voor de brand-
weerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en openbare orde en veiligheid. 
Onze doelstelling voor 2020 is dat 75% van de gemeenten en 100% van de veiligheidsregio’s van tenmin-
ste één van onze kerndiensten gebruik maken. 

Resultaten:
•  In 2017 zijn we met alle veiligheidsregio’s tenminste één overeenkomst aangegaan voor 
    één van onze kerndiensten.
•  In alle veiligheidsregio’s zijn nu noodhulpteams ingericht en actief.
•  Het alarmeringssysteem voor de noodhulpteams werkt nu sneller, directer en over 
    districtsgrenzen heen, dankzij nieuwe ICT-toepassingen. 

Ambities en resultaten voor nationale noodhulp 

917 mensen bereikt 
met onze noodhulp in 
Nederland
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READY2HELP

Ready2Help

hulpacties

politie

88 
hulpacties

onder andere voor:

nabellen familieleden

AED

zoektocht

Sint M
aarten

checks vermiste Anne Faber

tĳdens hitte
golf

missing maps mapathon
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Helpen doen we niet alleen. We kunnen rekenen op het burgerhulpnetwerk Ready2Help: ruim 39.000 
burgers staan klaar om in actie te komen wanneer nodig. Onze ambitie is dat onze ketenpartners ons er-
varen als relevante partij voor burgerhulp, omdat wij een actieve brug kunnen zijn tussen burgers en hen. 

Resultaten:
•  In 2017 zijn er 88 acties waarbij Ready2Helpers direct hulp bieden. Zoals bij de zoektocht naar de    
    vermiste jonge vrouw Anne Faber, het mappen van de rampgebieden in Zuid-Azië en op Sint-Maarten 
    en hulpacties tijdens de hittegolf in juni 2017. 
•  In een pilot in Midden-West Brabant in een unieke samenwerking met de veiligheidsregio, laten we zien  
    wat de meerwaarde is van de inzet van burgers: veel mankracht snel ter plaatse. 

Ambities en resultaten voor burgerhulp

39.000 burgers paraat
88 acties
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EVENEMENTEN-
HULP 5.500 behandelingen Nĳmeegse vierdaagse

2.300 grotere evenementen

Evenementenhulp
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Het Rode Kruis is bij veel evenementen aanwezig, met als bekendste de Nijmeegse Vierdaagse. We willen 
onze positie nog meer verstevigen en ons marktaandeel vergroten van 45% naar 55% in 2020. Het mes 
snijdt hierbij aan twee kanten: onze omzet groeit, zodat we uiteindelijk budgetneutraal kunnen opereren. 
En evenementenhulp is een noodzakelijke praktijkoefening voor onze noodhulpteams. Tot slot zien we
het aantal evenementenhulpverleners graag groeien naar 9.000 in 2020, waarvan 1.000 actief in de nood-
hulpteams.

Resultaten:
•   Het marktaandeel blijft in 2017 op 45%. 
•   Het aantal evenementen (>5.000 bezoekers) waar we de hulpverlening verzorgen, 
     blijft stabiel in 2017 op 2.300. 
•   In 2017 sluiten we een meerjarenovereenkomst af met de Zwarte Cross, een groeiend festival 
     dat zich in 2017 mag rekenen tot de grootste festivals van Nederland. 
•   Het aantal evenementenhulp-vrijwilligers groeit in 2017 van 7.225 naar 7.470, waarvan 856 actief 
     in de noodhulpteams.

Ambities en resultaten voor evenementenhulp

2.300 evenementen
7.470 vrijwilligers
856 noodhulpteams actief 
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EHBO

cursus of workshop

80.000 mensen volgden een  EHBO

EHBO

les 1
EHBO
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We willen in ons jubileumjaar, uitgeroepen tot het Jaar van de EHBO, dat iedereen in Nederland eerst 
hulp kan krijgen wanneer dat nodig is. We werken dan ook verder om de EHBO-kennis in de samenleving 
te vergroten. Uiteindelijk willen we dat 500.000 mensen eind 2020 (cumulatief vanaf 2017) een EHBO- 
cursus of workshop bij het Rode Kruis hebben gevolgd. Graag zien we de hulpbereidheid in Nederland 
stijgen van 60% naar 65%. 

Resultaten:
•   We lanceren een ludieke “150 seconden EHBO cursus”, waarvoor we onder andere samenwerken met 
     de cast van Goede Tijden, Slecht Tijden. Met de misdaadserie Penoza maken we een bijzonder filmpje 
     over reanimatie.
•   80.000 mensen volgen een EHBO cursus of workshop. 
•   Zorgpunt is de hulpbereidheid in Nederland, die is gedaald van 60% naar 57%.

Ambities en resultaten voor EHBO
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ZELFREDZAAMHEID

365 personen

Sterk door je netwerk 

1.200 personen

357 personen
Rode Kruis aan huis 

het huis 2.300 personen
Risico’s in en om 

Contactcirkel
12.500 personenGoed voorbereid 

NOOD

PAKKET

tov 7.450 in 2016Zelfre
d-

zaamheid

ruim
19.000

mensen bereikt

EHBO speurtocht 1.200 personen

AUW

AUW

AUW

2.100 personenEHBO op maat

12 checkteams
AED.4U 

3500 personen

Coop Rode Kruis Fonds 

COOP

ACTIE!

ACTIE

COOP
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In Nederland zijn bijna drie miljoen personen erg kwetsbaar. Bijvoorbeeld ouderen of mensen met een 
handicap of beperking. Om deze mensen zelfredzamer en weerbaarder te maken, organiseren we lokale 
activiteiten. In steeds meer afdelingen zijn de afgelopen jaren activiteiten gestart, gericht op:
•  vergroten van risicobewustzijn;
•  vergroten van iemands persoonlijke netwerk;
•  versterken van vaardigheden.

Onze ambitie van deze nog relatief jonge activiteiten zetten we vooral in op groei van het aantal initiatie-
ven en deelnemers. Met het groeiend aantal afdelingen dat met deze activiteiten aan de slag gaat, hebben 
we in 2017 het aantal deelnemers meer dan kunnen verdubbelen. 

Resultaten:
•  Het bereik van het aantal mensen stijgt naar ruim 19.000 ten opzichte van 7.450 in 2016. 
     Met als sterk groeiende activiteit Risico’s in en om het huis. 

Ambities en resultaten voor zelfredzaamheid
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OPSPORING EN
ONDERSTEUNING

289 mensen geholpen
24 vrĳwilligers 

Ondersteuning 

ongedocumen-

teerde migranten
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familieleden

118 vrĳwillig
ers1.024 verzoeken
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drie-minuten
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cingbus in 

Nederland, Ita
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your 
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slachtoffers

mensenhandel

64 mensen geholpen
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Oorlogsnazorg
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2018 EN VERDER 

WE WILLEN DÉ HUMANITAIRE NOODHULPORGANISATIE VAN NEDERLAND ZIJN. MEER 

MENSEN BEREIKEN MET BETERE HULP. HIERVOOR DOEN WE OEFENINGEN MET ONZE 

NOODHULPTEAMS, ONTWIKKELEN WE READY2HELP VERDER EN BREIDEN WE ONZE 

EVENEMENTENHULPVERLENING UIT. OM VINGER AAN DE POLS TE HOUDEN OF WE 

ONZE AMBITIES HALEN ÉN OF ZE AANSLUITEN BIJ DE NOOD, STAAT METEN HOOG 

OP ONZE AGENDA. IN 2018 STARTEN WE MET HET METEN VAN DE TEVREDENHEID 

VAN ONZE DIENSTVERLENING. DIT DOEN WE NAAST HET METEN VAN DE AANTALLEN 

INZETTEN EN BEREIKTE MENSEN. 
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Om onze ambities waar te maken, moeten we meer focus aanbrengen in ons werk. Na de overdracht van de Mappa Mondo-huizen, de vakan-

tiehotels en het vakantieschip de J. Henry Dunant, houden we nu onze activiteiten op het gebied van sociale hulp tegen het licht. In hoeverre 

dragen ze bij aan noodhulp of het vergroten van zelfredzaamheid? Hoe voorkomen we dat we structureel hulp moeten blijven bieden? Welke 

activiteiten horen er niet meer bij en hoe kunnen we die zorgvuldig overdragen aan andere partijen of afbouwen? Een aantal activiteiten bouwen 

we nu al af. Een inventarisatie van externe adviseurs eind 2017 moet ons helpen in het maken van goede keuzes op dit gebied. 

WAT DOEN WE MET ONZE SOCIALE HULP? 
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Op 6 september 2017 richt orkaan Irma enorme schade aan op het eiland Sint-Maarten. De lokale teams op Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius 

roepen al hun vrijwilligers op. Ook in Nederland staan noodhulpteams paraat, waaronder ons kersverse datateam, dat sinds maart 2016 actief 

is. In de dagen voor de orkaan brengt het team in no time heel Sint-Maarten gedetailleerd in kaart. Zodra de orkaan is overgetrokken gaan onbe-

mande vliegtuigjes de lucht in om de schade zo goed mogelijk in beeld te brengen. Het team vergelijkt de foto’s met de gedetailleerde kaarten. 

Het is de eerste keer dat we onbemande vliegtuigen gebruiken voor hulpverlening. Met een duidelijke meerwaarde. Op de voor- en na-foto´s is 

te zien welke wijken het hardst getroffen zijn. Wie moet als eerste geholpen worden en welke materialen zijn waar nodig. Allemaal overwegingen 

die makkelijker te maken zijn met de verzamelde informatie en door slim gebruik te maken van nieuwe technologie.

ONBEMANDE VLIEGTUIGJES OP SINT-MAARTEN
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HULP WERELDWIJD, CONFLICTEN EN
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RAMPEN
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Besteed aan

noodhulp
€ 29,3 miljoen

Besteed aan 

lange termĳn hulp

€ 21,9 miljoen
Ontvangen van Europese Unie

€ 5,5 miljoen
Ontvangen van het ministerie 

van Buitenlandse Zaken

€ 33,2 miljoen
Ontvangen van Giro 555

€ 5,6 miljoen

¹ Programmatische partners

² Strategische partners

³ Grootste rampen

Actief in 
51 landen

Zuid-Soedan¹ ,³

Zuid-Afrika
Zimbabwe

Zambia²
Vanuatu

Tsjaad 
Syrië³Soedan¹

Sri-Lanka
Somalië³

Salomon Eilanden

Sint Maarten¹ ,³

Sierra Leone

Senegal
Rwanda

Pakistan
Palestĳnse gebieden¹

Oeganda¹
Nigeria³

NigerNepalMyanmar³
Mauritianië

Mali¹Malawi¹

Madagascar

Macedonië
LiberiaLibanon¹

KeniaKameroen
Jordanië

JemenIvoorkust²
Indonesië

IndiaHaïti¹Guinea

Guatemala
Filipĳnen¹

Ethiopië²
Democratische Republiek Congo¹ ,³

Curacao¹
CubaCongo-Brazzaville

Centraal Afrikaanse Republiek¹

Burundi¹
Burkina Faso

Bonaire, Saba, Sint Eustatius¹

Benin²Bangladesh³

ACTIEF IN 
51 LANDEN
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Rampen en conflicten tekenen het jaar 2017. Miljoenen kwetsbare mensen hebben onze hulp keihard  
nodig. Begin van het jaar spreidt hongersnood zich als een olievlek uit over Zuid-Soedan, Noordoost- 
Nigeria, Somalië en Jemen. Jemen heeft niet alleen onze hulp nodig voor de aanhoudende voedseltekor-
ten, het door conflict verscheurde land kampt ook met uitbraken van cholera, difterie en mazelen. Zieken-
huizen liggen in puin. Ruim 80% van de bevolking is afhankelijk van humanitaire hulp. 

Rode Kruis ambassadeur Floortje Dessing, hoofd Internationale Hulp Juriaan Lahr en woordvoerder Mer-
lijn Stoffels ondervinden de dreiging van het conflict in Jemen aan den lijve als ze in november tussen de 
vuurlinies belanden tijdens opnames voor het tv-programma “Floortje aan het eind van de wereld.” Ze 
moeten enkele angstige dagen onderduiken in een schuilkelder van een woonhuis gelegen op de com-

pound van het Internationale Rode Kruis. Floortje meldt na afloop: “Ik ben immens dankbaar dat ik veilig 
en wel op weg naar huis ben, maar tegelijkertijd besef ik dat voor de burgers van het land het conflict 
onverminderd hard doorgaat.”

Door zware regenval en smeltwater uit de Himalaya staan in augustus grote delen van Nepal, India en 
Bangladesh onder water. Miljoenen mensen zijn hun oogst, huis en vee kwijt. Ondertussen vluchten 
dagelijks honderden mensen uit Myanmar voor geweld. Honderdduizenden van hen zoeken veiligheid 
in Bangladesh, waar ze in overbevolkte kampen wonen. Ook aanhoudende conflicten in Syrië en Zuid- 
Soedan blijven een voortdurende zorg.

Het jaar 2017
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NOODHULP IN 
SYRIË EN JEMEN
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NOODHULP AAN 
SLACHTOFFERS 
HONGERSNOOD
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NOODHULP IN 
DR CONGO, MYANMAR 
EN BANGLADESH
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Naast de directe noodhulp, richten we ons in 2017 op onze ambitie om mensen die blootgesteld worden  
aan noodsituaties weerbaarder te maken. Natuurrampen nemen, ook onder invloed van klimaatverande-
ring, alleen maar toe. Zowel in aantallen als vooral ook in intensiteit. Dit vraagt om een andere benadering 
van hulp. Bij een noodhulpoperatie richten we ons daarom niet alleen op directe noodhulp en weder-
opbouw, maar integreren we steeds meer hulp, waarmee mensen op de langere termijn weerbaarder 
worden. Zoals basisgezondheidzorg, voedselzekerheid, hygiëne promotie en vermindering en preventie 
van rampenrisico’s. 

Daarnaast zetten we sterk in op intensieve partnerschappen met enkele van onze zusterverenigingen. 
Twaalf van hen ondersteunen we in hun programma’s voor het vergroten van de weerbaarheid van kwets-
bare gemeenschappen. Vier partners steunen we daarbij op strategisch niveau: Benin, Ethiopië, Ivoorkust 
en Zambia, door samen te bouwen aan een sterke Rode Kruis-vereniging.

Ambities voor weerbaarheid
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Innovatie is een belangrijk speerpunt voor het Rode Kruis. We willen voorop lopen in de ontwikkeling 
van kennis, kunde en kostenefficiëntie in ons vakgebied. In 2016 richten we het 510 data initiatief op. 
Het 510-team ontwikkelt data- en digitale oplossingen om sneller en efficiënter hulp te kunnen verlenen. 
Een bekend project is Missing Maps, waarbij vrijwilligers met behulp van satellietbeelden gebouwen en 
wegen van kwetsbare gebieden intekenen; zo ook op Sint-Maarten. In 2017 verdubbelt het 510-team in 
menskracht. 

Verder zoeken we partnerschappen binnen en buiten de sector. In onze samenwerking zoeken en testen 
we nieuwe vormen van noodhulpverlening, bijvoorbeeld op basis van de kennis en expertise uit de Ne-
derlandse festivalwereld. De samenwerking met Stichting Open House, een samenwerkingsverband van 
de Nederlandse evenementenbranche, krijgt zo in 2017 een mooie praktische invulling. Wanneer orkaan 
Irma Sint-Maarten treft, ontstaat snel het idee om festivalprofessionals uit te sturen naar het rampgebied 
met de opdracht om grote groepen mensen van voedsel te voorzien. In samenwerking met Open House 
krijgen 4.800 basisschoolleerlingen in de maanden na de orkaan zowel ontbijt als lunch op school. Voor 
hun eigen welzijn en om te zorgen dat hun ouders de handen vrij hebben om hun huizen te herstellen.

De Dutch Coalition for Humanitarian Innovation
De Dutch Coalition for Humanitarian Innovation (DCHI), mede opgericht door het Rode Kruis, heeft in-
middels een groep van 100 partijen aan zich verbonden. De coalitie bestaat uit humanitaire organisaties, 
overheidsinstanties, kennisinstituten, academici en het bedrijfsleven, die innovatieve oplossingen ont-
wikkelen om de impact van de hulpverlening te vergroten en de kosten te verlagen. In 2017 lopen er acht 
innovatieve projecten, onder meer op het gebied van sanitatie, watervoorziening in droge gebieden en 
informatiesystemen voor vluchtelingen. 

Ambities voor innovaties
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Met steun van het Prinses Margriet Fonds zijn we al actief vóórdat een ramp plaatsvindt. We zoeken hierbij altijd naar slimme, innovatieve en 

duurzame projecten om de bevolking voor te bereiden op een ramp. Samen met de lokale bevolking inventariseren we de risico´s en ontwik-

kelen we de best passende oplossingen. Een mooi voorbeeld is de identificatie van kwetsbare gemeenschappen in Malawi, die vaak getroffen 

worden door overstromingen. Vrijwilligers in Nederland brengen via satellietbeelden huizen, wegen en rivieren in kaart. Vrijwilligers in Malawi 

voegen vervolgens lokale informatie toe, zoals de locaties van scholen, ziekenhuizen en watermeterpunten. Studenten van de Universiteit Twen-

te ontwikkelen nieuwe manieren om deze data te gebruiken om zo de afstand tot deze verafgelegen gemeenschappen en de voorzieningen te 

berekenen. 

WE WILLEN DE  RAMP VOOR ZIJN
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We willen dat onze hulp impact heeft. Hiervoor passen we zoveel mogelijk strategieën toe, die hun succes 
in eerdere projecten bewezen hebben. Om dit steeds meer te kunnen toepassen, is het belangrijk dat we 
de effecten van alle projecten goed in kaart hebben. Met nieuwe IT-toepassingen werken we er hard aan 
om in 2020 de effecten van 100% van onze projecten gemeten en vastgelegd te hebben. In 2017 verdie-
pen we ons verder in academische methoden voor impactmetingen in samenwerking met de Wageningen 
Universiteit en andere kennisinstituten.

Resultaten en aandachtspunten
•  In 2017 besteden we € 29 miljoen aan noodhulpoperaties wereldwijd. Een belangrijk deel hiervan 
    (€ 2,3 miljoen) heeft betrekking op het stille rampenfonds: een speciaal fonds voor rampen die 
    het nieuws niet halen.
•  Met een opbrengst van bijna €6 miljoen uit de droogte-actie van de Samenwerkende Hulporganisaties 
   (Giro 555), verlenen we hulp aan de slachtoffers van hongersnood in Nigeria, Zuid-Soedan, Jemen en 
    Somalië. 

•  Drie strategische partners hebben een financieel continuïteitsplan opgesteld. 
•  We hebben het een nieuw informatiemanagement systeem geïmplementeerd, waarin alle data over    
    onze internationale projecten zullen worden bijgehouden. 
•  Om onze zusterverenigingen programmatisch en strategisch te versterken, hebben we in 2017
    € 22 miljoen geïnvesteerd, ten opzichte van € 9 miljoen in 2016.
•  In 2017 besteden we € 6 miljoen aan de Partners for Resilience alliantie, waarbinnen we samenwerken    
  met het Internationale Rode Kruis Klimaatcentrum, CARE Nederland, Cordaid en Wetlands Inter- 
    national. Het doel is om mensen in Afrika, Azië en Midden-Amerika weerbaarder te maken tegen 
    rampen gerelateerd aan klimaatverandering.

Ambities waarmaken: meten, monitoren en successen herhalen
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2018 EN VERDER 

DE WEDEROPBOUW VAN SINT-MAARTEN BLIJFT EEN PRIORITEIT IN 2018. 

VERDER VOLGEN WE NAUWKEURIG DE HUMANITAIRE SITUATIES IN SYRIË, JEMEN, 

ZUID-SOEDAN, AFGHANISTAN, NIGERIA EN DR CONGO. EN SAMEN MET ONZE 

PROGRAMMATISCHE PARTNERS LEGGEN WE DE FOCUS OP CONCRETE PROJECTEN 

GERICHT OP DE WEERBAARHEID VAN KWETSBARE GROEPEN. VERDER WILLEN WE 

BLIJVEN INNOVEREN OP HET GEBIED VAN DATA, SANITATIE EN ENERGIE. 
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RESPECT EN HULPBEREIDHEID
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RESPECT EN 
HULPBEREIDHEID

9keer

#gewonemensen tentoongesteld
 wordt de reizende expositie 

“Mĳn dochter en ik

zĳn samen 

gevlucht. A
lleen.

De kracht daarvoor

haal ik uit h
aar.”

“Van jullie bloemen word ik blĳ, ik

wou dat ik ze aan mĳn dochtertje

kon laten zien.”

“Spĳt kun je alleen hebben

als je een keuze had gehad.”

#gewonemensen

Respect en Hulpbereidheid
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met120stemmen

kernwapens aangenomen

2.799
kinderen

Kind onder Vuur

bezochten de tentoonstelling

leven 
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Zonder hulpbereidheid en respect voor je medemensen, is er geen hulp. Daarom streven we naar een 
betrokken samenleving, waarin mensen elkaar helpen als het nodig is. En als hoeder van het Humanitair 
Oorlogsrecht dragen we die regels ook in Nederland uit. Voorlichting en educatie zijn hiervoor onze be-
langrijkste instrumenten. Ter ere van het 150-jarig bestaan organiseren we in oktober de International 
Humanitarian Law Conference in het Zuiderstrandtheater in Den Haag, waar de nieuwe Commandant der 
Strijdkrachten, luitenant-admiraal Rob Bauer de keynote speaker is. 

In september nemen we bedroefd kennis van het overlijden van prof. dr. Frits Kalshoven. 
Prof. Kalshoven (1924) was Emeritus Professor Internationaal Publiekrecht en Humanitair Oorlogsrecht 
aan de Universiteit Leiden. Hij was adviseur van het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis van 1971 
tot 1993 en naamdrager van de jaarlijkse Frits Kalshoven competitie. Bijna ieder jaar was hij erbij, ook in 
2017 nog. Prof. Kalshoven was drager van het Kruis van Verdienste, de hoogste onderscheiding van het 
Nederlandse Rode Kruis, en de Henry Dunant medaille, de hoogste erkenning van de internationale Rode 
Kruisbeweging.

Ook is 2017 het jaar waarin we aanwezig zijn op 12 bevrijdingsfestivals met een Break the Silence disco. 
Bezoekers van het festival kunnen dansen op muziek uit conflictgebieden. De nummers zijn uitgekozen 
door gevluchte jongeren die nu in Nederland verblijven. En voor het eerst voeren we actief campagne 
voor respect en hulpbereidheid met de campagne #Wie help jij?

Als Rode Kruis-beweging voeren we sterk lobby voor het internationale verdrag dat kernwapens verbiedt. 
Met 120 stemmen vóór wordt het VN-verdrag aangenomen. Maar we zijn teleurgesteld over de tegen-
stem van Nederland. 

Het jaar 2017
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Met onze humanitaire waarden willen we de samenleving en dan vooral jongeren inspireren. Met onze 
belangrijkste voorlichtingsproducten; de tentoonstelling Kind onder Vuur, de simulatie-game Hero of Hu-
manity, en het online lesprogramma Vluchteling in Beeld willen we in 2020 34.000 leerlingen bereiken. 
Ook kijken we voortdurend hoe we slim op de actualiteit kunnen aanhaken met campagnes en willen we 
aanwezig zijn op minimaal vijf bevrijdingsfestivals. 

Onze ambities om jongeren te inspireren
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Om het respect voor de regels van het Humanitair Oorlogsrecht te vergroten, verzorgen we met ons 
vrijwilligersnetwerk van 150 mensen trainingen voor militairen, diplomaten, studenten, politici en jour-
nalisten. Met een in 2017 geïntroduceerd speciaal Virtual Reality spel, mogelijk gemaakt door het vfonds, 
willen we jongeren het oorlogsrecht ook echt laten beleven: welke keuze maak jij in een gevechtssituatie? 
Ook in de pleitbezorging rondom oorlogsrechtthema’s zijn we actief. Zo willen we bijdragen aan een meer 
betrokken en veiligere samenleving. 

Resultaten:
•   We hebben bijna 40.000 mensen bereikt met onderwijsprogramma's die bijdragen aan het vergroten
     van respect en hulpbereidheid in de samenleving.
•   Op 12 bevrijdingsfestivals zijn we aanwezig met de Break the Silence Disco. 

Onze ambities om het Humanitair Oorlogsrecht uit te dragen
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2018 EN VERDER

HET DELEN VAN ONZE HUMANITAIRE WAARDEN MET EEN ZO GROOT MOGELIJK 

PUBLIEK BLIJFT EEN BELANGRIJKE PRIORITEIT IN 2018. WAARBIJ WE, NAAST ONZE 

EDUCATIEVE PRODUCTEN, VOORTDUREND VERKENNEN WAT DE KANSEN ZIJN OM 

AAN TE HAKEN BIJ ACTUALITEITEN EN FESTIVALS. WANT DAARMEE MAKEN WE DE 

MEESTE IMPACT, IS DE ERVARING.
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COMMUNICATIE EN FONDSENWERVING
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COMMUNICATIE EN 
FONDSENWERVING
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“WIE ZIJN AL DIE MENSEN? DIE MENSEN DAT ZIJN WIJ. JIJ EN IK. WE ZIJN HET ZELF.” DE TV-COMMERCIAL DIE 

WE MAKEN VOOR ONS JUBILEUMJAAR ZEGT HET EIGENLIJK AL. HET RODE KRUIS IS VAN IEDEREEN, VOOR 

IEDEREEN. DAT GEVOEL WILLEN WE OVERBRENGEN. HET LUKT ONS STEEDS BETER OM MET VERHALEN OVER 

ONZE HULPVERLENING MENSEN ECHT IN HET HART TE RAKEN. 

IN HET HART VAN NEDERLAND
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Het 150-jarig bestaan zorgt voor een bonte stoet van activiteiten. Zo is er een reizende tentoonstelling 
over het Rode Kruis, rijdt een Rode Kruis jubileumtrein door het land, verschijnt er een boek over de ge-
schiedenis van het Nederlandse Rode Kruis en wordt op 8 mei de Henry Dunant-lezing in de Ridderzaal in 
Den Haag gehouden in aanwezigheid van Koning Willem-Alexander en Prinses Margriet. Vrijwilligers vor-
men een levend rood kruis op het Binnenhof. Fotograaf Raymond Rutting maakt een serie portretten van 
een aantal van deze bijzondere mensen die zich belangeloos inzetten voor een ander. Ook is er aandacht 
voor vrijwilligers met speciaal voor hen georganiseerde evenementen in de Efteling en op tal van andere 
plaatsen in het land.

Voor verzamelaars is ons jubileum ook een feest: een munt, een postzegel, een t-shirt ontworpen door 
MOAM en een Playmobil poppetje. Kinderboekenuitgeverij Lemniscaat brengt een kinderboek uit over 
EHBO en zelfredzaamheid.

Ook op televisie is er veel aandacht voor het jarige Rode Kruis. De NOS doet rechtstreeks verslag van de 
viering in de Ridderzaal en zendt later die dag een documentaire uit. Ook aan de rol van het Nederlandse 
Rode Kruis in de Tweede Wereldoorlog wijdt de NOS een documentaire. Samen met en dankzij de NOS 
en de andere publieke en commerciële omroepen weten we van de actiedag Nederland helpt Sint-Maar-
ten een groot succes te maken. Radio 2 is die dag de actiezender. Een ander bijzonder moment in het 
jubileumjaar is de presentatie van het boek ‘Kwesties van Leven en Dood’. Het boek is een verslag van 
het onderzoek dat het NIOD de afgelopen vier jaar deed naar de rol van het Rode Kruis  tijdens en na de 
bezetting.

Onze hoofdpartner voor 150 jaar Rode Kruis is het vfonds.
De viering is verder onder andere mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, De Volksbank, 
Arval, Keuhne en Nagel, Coca Cola Nederland, Van Doorne, Jaguar Land Rover Nederland, Omnimark,  
Stichting Hondenkop, NS, Lukkien, Veenendaal Horeca, Grand Hotel Krasnapolsky en het Nationale Theater.  

Jubileumjaar
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We geven de hulpverlening een gezicht en haken in op wat er speelt binnen de samenleving. 
Bijvoorbeeld het promotiefilmpje voor AED-cursussen dat we in samenwerking met de populaire tv-serie 
Penoza maken. Of tijdens de oktober woonmaand campagne, waarbij we aandacht vragen voor de woon-
problemen van de 30 miljoen mensen van wie het huis verwoest is door een natuurramp of conflict. Eén 
van de manieren om aandacht te vragen voor dit probleem is onze stand op de VTwonen & design beurs. 
In het huisje laten we zien hoe het is om te wonen als je niets hebt. Als je het moet doen met de dingen die 
je krijgt of vindt. Het zet de beursbezoeker op een onverwachte manier aan het denken over woonwensen 
zoals een dekzeil, dekens, schoon drinkwater en een werkend toilet in de buurt. Humberto Tan reist voor 
het thema af naar Bangladesh om een indrukwekkende fotoreportage te maken.

Inhaken op wat speelt
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Heel Nederland sloot Tijn in het hart toen hij voor 3FM Serious Request 2016 iedereen aan het nagellak-
ken kreeg. In 2017 ontvangt hij hiervoor de hoogste Rode Kruis-onderscheiding, het Kruis van Verdienste. 
Ruim vier maanden na zijn overlijden wordt Tijn ook postuum geëerd. Met een deel van het geld dat hij 
met zijn actie ophaalde, hebben we een kliniek in de Ivoorkust kunnen renoveren. Daar prijkt nu zijn  
afbeelding als grote muurschildering. Een prachtig eerbetoon voor de kleine man met het grote gebaar. 
Zijn ouders en broertje zetten zijn nagedachtenis voort met een vervolg nagellak actie in een speciale 
studio op de markt in Breda voor de 14e editie van 3FM Serious Request.

Tijn
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Projecten uitgevoerd dankzij 3FM Serious Request
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Let’s clean this shit up! (2013). 
Het Nederlandse Rode Kruis bouwde in 2017 waterpompen en toiletten in scholen, klinieken en huizen. 
Daarnaast gaven we voorlichtingssessies op scholen over hygiëne en delen we zeep uit. In totaal besteden 
we in twaalf landen over de periode 2014-2017 een bedrag van € 11,9 miljoen.

Hands off our girls! (2014). 
We bereikten in 2017 duizenden slachtoffers. We besteedden 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 € 10,9 
miljoen uit, waarvan € 0,4 miljoen in 2017.

Keep them going (2015). 
We bieden jongeren en kinderen in conflictgebieden training en scholing aan, we helpen bij de trauma-
verwerking en helpen gezinnen inkomsten te genereren. In totaal besteedden we in zeven landen in de 
periode 2016-2017 € 5,8 miljoen uit.

Laat ze niet stikken (2016). 
In acht landen voorkomt en behandelt het Rode Kruis longontstekingen bij kinderen onder 5 jaar. We 
ondersteunden vaccinatiecampagnes, zorgden voor veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen, zorgden 
voor verbeterde binnenshuis luchtkwaliteit en verbeterden de gezondheidszorg. Verder leerden ouders 
en gezondheidsmedewerkers hoe ze longontsteking kunnen voorkomen. In totaal besteedden we in 2017 
€ 5,8 miljoen.

2014
2015
2016
2017

Kindersterfte 
door diarree

152.212
985.000

1.268.000
2.228.000

Slachtoffers van 
seksueel geweld

-
20.500
23.750

141.000

De toekomst 
van kinderen en 

jongeren in 
conflictgebieden

-
-

26.900
56.850 

Kindersterfte 
door 

longontsteking

-
-
-

81.500



“Nederland staat vandaag schouder aan schouder voor de slachtoffers van die allesverwoestende orkaan”, 
aldus directeur Gijs de Vries aan het einde van de actiedag voor Sint-Maarten. Vanuit heel Nederland ko-
men mensen in actie voor de slachtoffers van Irma, met als doel zo veel mogelijk geld in te zamelen. Op de 
actiedag wordt iedereen opgeroepen om naar het actiecentrum in het Nederlandse Instituut voor Beeld & 
Geluid in Hilversum te komen om zelf een bijdrage te doneren. Aan het eind van de dag staat de teller op 
€ 13.348.158. De weken erna loopt het op tot € 19,3 miljoen; na de watersnoodramp en Open het Dorp 
de grootste inzamelingsactie voor een ramp in het koninkrijk.

Nationale actie voor Sint-Maarten
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Zichtbaar blijven, laten zien wat je doet en wat dat oplevert. Het is een belangrijke bijdrage aan onze 
organisatiebrede ambitie om dé noodhulporganisatie van Nederland te zijn, waarbij we de relevantie van 
het Rode Kruis in Nederland beter voor het voetlicht willen brengen. Verder bouwen we door aan onze 
autoriteit als noodhulpexpert en lopen we voorop in actualiteit en pro-activiteit. 

Ambities en resultaten voor communicatie

Het Rode Kruis voert in 2017 in het jaarlijkse onderzoek van Charitrust de lijst van meest betrouwbare 
goede doelen aan.
Ons bereik op de website en social media blijft groeien: we hebben in 2017 bijna 4,3 miljoen (bijna 
1,9 miljoen in 2016) unieke paginaviews van onze website, ruim 166.000  (ruim 140.000 in 2016) likes 
op Facebook en bijna 23.000 (ruim 21.000 in 2016) volgers op Twitter. 

We lanceren een nieuwe website, die ook is ingericht om resultaten beter over het voetlicht te 
brengen. 
In 2017 zijn starten we om ons media-volume te meten. Het aantal artikelen dat via verschillende 
kanalen verschijnt: online 9.397, social 42.197, print 4.866 en radio/ televisie 8.789. 
Meer betrokkenheid van lokale Rode Kruis-afdelingen in het land is nog een aandachtspunt voor de 
periode 2018 - 2020. 

•   

•   

•   

•  

•

Resultaten:
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We zijn blij met onze 749.724 leden en donateurs. Zonder hen zou ons werk niet mogelijk zijn. We doen 
er dan ook alles aan om bestaande donateurs, corporate partners, major donors, vermogensfondsen en 
stichtingen te blijven binden en betrekken bij ons werk. Daarnaast willen we ook inspireren en vernieu-
wen. Nieuwe doelgroepen benaderen met nieuwe methodes. Elk jaar implementeren we minimaal één 
vernieuwende fondsenwervingsmethode voor een specifieke doelgroep. We houden onze bestaande ac-
tiviteiten onder de loep en kijken hoe we slimmer en efficiënter kunnen werken. Uiteindelijk moet dit 
ertoe leiden dat 6,6 miljoen huishoudens doneren aan het Rode Kruis. We streven naar een opbrengst uit 
baten van particulieren van € 70 miljoen.

Onze ambities voor fondsenwerving
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Resultaten en aandachtspunten

Ook in fondsenwerving is innovatie cruciaal. We lanceren in 2017 nieuwe methodes voor fondsen-
werving, waaronder Cadeautje voor het Rode Kruis, waarbij we Nederlanders vragen hun ongebruik-
te spullen op marktplaats te verkopen en de opbrengst over te maken naar het jarige Rode Kruis. 
Bekende Nederlanders gaan hen voor. 

We zien dat het steeds moeilijker wordt om collectanten te werven voor de jaarlijkse collecte, een 
fondsenwervend boegbeeld van het Rode Kruis. Dit verdient onze aandacht.  

De 3FM Serious Request brengt alweer een mooi bedrag op. De eindstand op de laatste dag van de 
actie stond op € 5.026.144 . In de weken daarna liep het bedrag op naar ruim € 5,3 miljoen, dat we 
mogen we besteden aan contactherstel en gezinshereniging in ramp- en conflictgebieden. Daarmee 
komt het totaalbedrag van 14 jaar Serious Request over de magische grens van € 100 miljoen. In 
2018 zullen we samen met NPO 3FM werken aan een nieuw concept voor de actie. 

We hebben een nieuw crm-systeem gebouwd en geïmplementeerd, waardoor we nog klantgerich-
ter en efficiënter donateurprocessen en campagnes kunnen uitvoeren.  

Resultaten:
•   

•

•   

•
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Nederland geeft gul voor Sint-Maarten. De nationale actie Nederland helpt Sint-Maarten levert een enorme opbrengst én stijging op in ons 

donateursbestand. Omdat de belangrijkste trigger voor deze grote stroom nieuwe donateurs de ramp voor Sint-Maarten was, achten we de kans 

niet groot dat de meerderheid van deze groep nog eens zal geven binnen een periode van twee jaar. Tenminste 1 donatie of gift in 24 maanden 

is voor ons de definitie van een donateur. Dit betekent dat we rekening houden met een aanzienlijke daling van dit donateursaantal in 2019.

RECORD AANTAL LEDEN EN DONATEURS

JAAR  AANTAL VERSCHIL

2011  585.358   

2012  564.216  -21.142

2013  546.418  -17.798

2014  537.404    -9.014

2015  527.777    -9.627

2016  517.231  -10.546

2017  749.724 232.494
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Dankzij 2,9 miljoen deelnemers groeide de opbrengst die de Nationale Postcode Loterij jaarlijks schenkt aan goede doelen tot een recordbedrag van ruim € 357 miljoen. 

De Postcode Loterij verdeelt dit bedrag onder 112 organisaties die werken aan een betere wereld. Het Rode Kruis is één van deze organisaties en mag al sinds 1996  

rekenen op een prachtige jaarlijkse bijdrage van de Postcode Loterij. In 2017 heeft het Rode Kruis € 5,4 miljoen ontvangen. Mede dankzij deze belangrijke steun kunnen 

we hulp blijven bieden aan mensen in nood. Wereldwijd en om de hoek.

SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL

“Dankzij onze trouwe deelnemers kunnen we ieder jaar een substantiële bijdrage leveren aan vele goede doelen die werken aan een 
betere wereld. Een kwart van alle private giften in Nederland komt van de deelnemers van de Goede Doelen Loterijen en daar zijn 
we trots op. De bijdrage van de loterij en haar deelnemers is meerjarig 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.”              

   -Margriet Schreuders – Hoofd Goede Doelen Nationale Postcode Loterij
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In 2017 heeft het Rode Kruis het project “Een Dijk van een Wijk” afgerond. Hiervoor kregen we samen met CARE Nederland en Wetlands Inter-

national van de Nationale Postcode Loterij een éénmalige extra bijdrage van ruim € 2 miljoen. Orkanen en zware moessonregens veranderen 

regelmatig grote delen van de Filipijnen in een ravage. Dankzij deze bijdrage zijn de 35.000 inwoners van 150 kwetsbare wijken aan de oevers van 

de Agusan Rivier op het eiland Mindanao nu beter voorbereid op natuurrampen. Samen met de wijkbewoners zijn de risico’s in kaart gebracht 

en maatregelen genomen. Kale berghellingen zijn opnieuw beplant om erosie tegen te gaan, rivieroevers zijn versterkt en we hebben dijkjes 

aangelegd. Ook zijn evacuatieplannen opgesteld en waarschuwingssystemen ontwikkeld. Met als resultaat: 150 ‘dijken van wijken’ met een vei-

ligere toekomst!

SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL
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Nationale Rode Kruis Bloesemtocht
In ons jubileumjaar viert ook de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht een jubileum. In 2017 wordt deze 
bijzondere tocht voor de 25ste keer georganiseerd. Meer dan 30.000 wandelaars deden mee. De op-
brengst van deze editie komt ten gunste van zelfredzaamheidsprojecten en de werkzaamheden van de 
Rode Kruis-afdeling Geldermalsen. 

Friesland Campina
Begin 2017 wordt het partnerschap met Friesland Campina verlengd met 3 jaar. Samen met deze partner 
streven we naar het vergroten van de weerbaarheid van mensen die in noodsituaties verkeren. 

Donaties voor slachtoffers orkaan Irma
Van het Nederlands bedrijfsleven ontvangen we ontzettend veel donaties voor de slachtoffers van de 
verwoestende orkaan Irma. Onze partner KLM heeft een cargo vlucht ingezet om hulpgoederen te vervoe-
ren naar het rampgebied. Verschillende partners en andere bedrijven organiseren wervingsacties onder 
medewerkers, doneren prachtige bedragen of bieden hulpmiddelen aan. 

Ikea Foundation
Eind 2017 tekenen we een partnership overeenkomst met de IKEA Foundation voor een vijf jaar  
durend innovatief programma, gericht op rampenvoorbereiding in Afrika. Dankzij een projectbijdra-
ge van € 10 miljoen, kunnen we in 2018 starten met het ontwikkelen van ‘early warning, early action’- 
systemen in Ethiopië, Kenia en Oeganda. Kwetsbare gemeenschappen worden hierdoor vroegtijdig  
gewaarschuwd als er een noodsituatie dreigt en kunnen preventieve maatregelen treffen. 

Tulp voor Hulp
Voor het derde jaar verkoopt Albert Heijn tijdens een speciale actieweek in Nederland en Vlaanderen de 
Tulp voor Hulp. Bij deze succesvolle actie ontvangt het Rode Kruis € 1 per verkochte bos tulpen ten behoe-
ve van onze nationale hulp. In 2017 kregen we zo een bijdrage van € 189.000.

Corporate Partnerships
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Door de driejarige steun van de Stichting Ondersteuningsfonds Zorg, Welzijn en 
Sport kunnen de Caribische afdelingen van het Rode Kruis, specifiek Rode Kruis 
Aruba, Rode Kruis Curaçao, Rode Kruis Bonaire en Rode Kruis Sint-Maarten hun  
capaciteit versterken, hun activiteiten op het gebied van sociale hulp op de eilan-
den vergroten en zo meer kwetsbare mensen bereiken die onze hulp het hardst 
nodig hebben.

Van Stichting Flexi-Plan ontvangen we in 2017 wederom een waardevolle bijdra-
ge voor een zelf te bepalen Internationaal doel.

De Samenwerkende Fondsen ondersteunen in 2017 de noodhulpverlening van 
het Rode Kruis in Sint-Maarten met een bijdrage van maar liefst € 500.000,-. Stich-
ting Kinderpostzegels Nederland, het Oranje Fonds, Kansfonds, het Innovatie-
fonds Zorgverzekeraars, Fonds Sluyterman van Loo en stichting Roomsch Catholijk 
Oude Armen Kantoor vormen samen de Samenwerkende Fondsen.

Van DOB Emergency mag het Rode Kruis dit jaar een substantiële bijdrage ontvan-
gen ten behoeve van onze noodhulpverlening aan de vele slachtoffers als gevolg 
van de droogte in Somalië. Daarnaast steunt DOB Emergency onze noodhulpver-
lening ten behoeve van de vele slachtoffers die getroffen zijn door de overstro-
mingen in Bangladesh.

Stichting Zabawas steunt het Rode Kruis ten behoeve van de evenementenhulp 
met de aanschaf van een “Medische dienst Ambulance Gator”. Daarnaast kunnen 
wij dankzij de stichting een AED Voorlichtingsfilmpje realiseren in samenwerking 
met Penoza.

MAJOR DONORS

We kunnen dit jaar rekenen op drie bijdragen van De Johanna Donk Grote 
Stichting ten behoeve van het Deceased migrants-programma, de noodhulp in 
Sint-Maarten en het verlenen van noodhulp aan de vele vluchtelingen in Jordanië. 

Op zaterdag 2 september is voor de 18e keer de Nationale Rode Kruis Rally ge-
reden. Mede dankzij de bijdrage van de rally kan het Rode Kruis Prinses Margriet 
Fonds wereldwijd blijven investeren in projecten en initiatieven om de impact van 
rampen te verminderen.

Voor het derde jaar kon het Rode Kruis rekenen op ondersteuning van Stichting 
Adessium Foundation voor het project “Verbeteren van de zorg continuïteit voor 
Ongedocumenteerde Migranten”. 

Mede dankzij de donatie van Stichting Sonbross kan het Rode Kruis Prinses  
Margriet Fonds drie jaar lang kwetsbare gezinnen in 10 gemeenschappen van 
Cebu in de Filipijnen ondersteunen.
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Het vfonds, Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg ondersteunt met een geweldige subsidie een vijftal projecten en wordt 
daarmee in 2017 hoofdpartner van ons jubileum. 

“Jaarlijks maakt het vfonds ruim tweehonderd bijzondere of vernieuwende initiatieven mogelijk binnen het thema Vrede en Vrijheid. Het was voor ons eigenlijk niet 
meer dan logisch om ook de viering van het 150 jarig jubileum het Rode Kruis te ondersteunen. Het werk van het Rode Kruis leunt tegen de werkvelden van het vfonds. 
Vrede en veiligheid, maar ook herinneren, herdenken en vieren. De wijze waarop het Rode Kruis zijn jubileumjaar vierde, met herinneringen aan 150 jaar hulpverlening, 
festiviteiten en de indrukwekkende mea culpa voor zijn rol in de Tweede Wereldoorlog, spreekt enorm tot de verbeelding. Het Rode Kruis dat gevormd werd door vrij-
willigers op het Binnenhof was voor mij persoonlijk hét kippenvelmoment. Een rood kruis in het hart van onze democratie, dat kwam binnen.” 

                                - Robert Croll, voorzitter van de Raad van Bestuur van het vfonds 

VFONDS

63



HOOFDSTUK 3

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN
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VANUIT DE AARD EN DE ACTIVITEITEN VAN DE ORGANISATIE, IS RISICO’S ONDER OGEN 

DURVEN ZIEN EEN NATUURLIJK ONDERDEEL VAN ONZE DAGELIJKSE ROUTINE. ONZE 

HULP SPEELT ZICH IMMERS VAAK AF IN EEN RAMP- OF CONFLICTGEBIED, WAT DE 

NODIGE RISICO’S MET ZICH MEEBRENGT. WE ZIJN ONS ALTIJD BEWUST VAN DEZE 

RISICO’S EN NEMEN DE MAATREGELEN IN ACHT OM ZE TE BEPERKEN. OOK MET RISICO’S 

DIE NIET DIRECT GERELATEERD ZIJN AAN DE HULPVERLENING, HOUDEN WE REKENING. 

BIJVOORBEELD REPUTATIESCHADE, OMDAT WE GROTENDEELS AFHANKELIJK ZIJN VAN 

GIFTEN EN HET VERTROUWEN VAN MENSEN. DE UITDAGING IS OM RISICO’S AFDOENDE 

TE BEHEERSEN ZONDER DAT DIT LEIDT TOT DISPROPORTIONELE KOSTEN EN HET DE 

HULPVERLENING NIET ONNODIG BEMOEILIJKT. 

RISICO’S ONDER OGEN
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Te vaak hangen we onze vlag halfstok voor collega’s in Syrië, de Centraal Afrikaanse Republiek en Afghanistan, die hun leven verloren terwijl zij 

anderen hielpen. 

OMGEKOMEN COLLEGA’S
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In de bestuursvergadering van 2 mei 2017 is de risicomanagement cyclus over 2016 afgesloten. Dit is onze 
eerste volledige jaarlijkse cyclus. In 2017 hebben we het proces verder verbeterd, waarbij het manage-
mentteam in het laatste kwartaal de risico’s en de manier waarop we die beheersen in 2017 heeft beoor-
deeld. Deze beoordeling bevat enerzijds een overzicht van de risico’s en de geplande en daadwerkelijk 
genomen maatregelen in 2017. Anderzijds een overzicht van incidenten in 2017 en de genomen maat-
regelen. Bij deze incidenten heeft het managementteam in 2017 bekeken in hoeverre deze aanleiding 
geven tot nieuwe maatregelen of zelfs nieuwe risico’s, die beheerst moeten worden. Deze risicoanalyse is 
afgerond en de uitkomsten zijn in de bestuursvergadering van 13 februari 2018 goedgekeurd.

Risicoanalyse
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We onderscheiden meerdere risicogebieden. Hieronder staan de
risicogebieden en de belangrijkste uitgewerkte maatregelen in 2017.

Operationeel (indirecte reputatie)
•  Kwaliteit medewerkers
•  Veiligheid medewerkers
•  Opbouw en kwaliteit vrijwilligersbestand
•  Uitvoering hulpverlening nationaal
•  Uitvoering hulpverlening internationaal

Maatregelen operationeel:
•   Het meerjarenplan 2017 – 2020 van de beroepsorganisatie en de vereniging zijn dit jaar gelijk 
     getrokken. Nu kunnen we elkaar nog meer versterken en steeds meer werken als één organisatie. 
•   Om de veiligheid van medewerkers in gevaarlijke gebieden zoveel mogelijk te waarborgen, hebben al 
     onze partnerlanden een veiligheidsplan opgesteld. 
•   We hebben het aantal opleidingen voor vrijwilligers sterk uitgebreid. Een aanzienlijk grotere groep 
     vrijwilligers heeft nu een adequate opleiding gevolgd voor de gevraagde activiteiten. 
•   Voor onze internationale hulpverlening hebben we een nieuw ICT-systeem geïmplementeerd, 
     waarmee we projecten beter kunnen beheren. 

Risicogebieden en maatregelen in 2017 
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Financieel (indirecte reputatie)
• Kosten en inkomsten van de organisatie
• Fraude internationaal
• Fraude nationaal

Maatregelen
• We hebben maatregelen getroffen om onze financiële huishouding te verbeteren, nu en in de 
toekomst, waardoor de kans op continuïteitsproblemen afneemt. Een voorbeeld daarvan is een ver-
nieuwingsprogramma voor fondsenwerving. Ook de overdracht van het vakantieschip de J. Henry 
Dunant in 2016 zorgt voor meer financiële armslag. Ook de aanhoudende focus op interne kosten-
beheersing blijft zeer belangrijk. 

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

Maatregelen
•   In het meerjarenplan 2017 – 2020 hebben we ambities, doelstellingen en vastgesteld ten aanzien 
van de Rode Kruis merk-beleving. We doen ook regelmatig marktonderzoek om de merkbeleving 
te meten. 
•   Het crisismanagementplan is bijgewerkt en we hebben een webcareteam van enkele tientallen 
vrijwilligers opgeleid om passende reactie te geven bij calamiteiten en berichten die veel reactie 
oproepen.
•   Naar aanleiding van het NIOD-onderzoek in 2017 zijn we gestart met de voorbereidingen van 
workshops in alle districten gericht op het omgaan met ethische dilemma’s. Ook gaan we een jaar-
lijks moreel beraad houden waarin ethische uitdagingen rondom onze hulpverlening centraal staan.

Risicomanagement
We hebben de risicomanagement cyclus ingebed in de planning en control cyclus. 

Wet- en regelgeving 
• Financiële verslaggeving
• Informatiebeveiliging
• Reputatie organisatie koepel- en zusterorganisaties

Maatregelen
•  Informatiebeveiliging is een belangrijk actiepunt. Vanwege de Meldplicht Datalekken die sinds 
2016 geldt, is de procedure voor het melden van een datalek aangepast en ingevoerd. Onze infor-
matiemanagers hebben een review gedaan op het grootste deel van alle verwerkingen van per-
soonsgegevens.
•  Sinds 1 januari 2016 geldt een nieuwe regeling voor goede doelen, waaraan het Rode Kruis actief 
heeft meegewerkt; de Erkenningsregeling. Hierin is onder meer aandacht voor governance en toe-
zicht, doelrealisatie, verantwoording en betrekken van belanghebbenden. In 2016 hoorden we bij 
de eerste lichting goede doelen die aan de Erkenningsregeling voldeed en ook de nieuwe verslag-
gevingseisen heeft toegepast.

Risicogebieden en maatregelen in 2017 
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Gedurende het jaar houden we een overzicht bij van de voorkomende incidenten en de eventuele aan-
vullende maatregelen. 

Een aantal van de belangrijkste conclusies:

• Wat betreft de veiligheid van Nederlandse Rode Kruis-medewerkers hebben zich geen incidenten voor-
gedaan waarbij medewerkers gewond zijn geraakt. Wel zijn er in diverse landen tijdelijk vergrote veilig-
heidsrisico’s geweest, waardoor maatregelen moesten worden aangescherpt. Deze landen zijn Libanon, 
Centraal Afrikaanse Republiek, Mali, Soedan, Burundi, Filipijnen en Jemen. Het gaat hier om kortdurende 
versterking van preventieve maatregelen in situaties waar het Nederlandse Rode Kruis al verregaande 
preventiemaatregelen toepaste. Maatregelen betroffen veelal tijdelijke beperkte bewegingsvrijheid en/
of een aangescherpte avondklok. 

• Ondanks een aantal maatregelen op het gebied van financieel beheer blijft de organisatie gezien de aard 
van het werk kwetsbaar voor financiële onregelmatigheden, zowel nationaal (vrijwilligers) als internatio-
naal (kwetsbare gebieden). Als wereldwijd Rode Kruis blijven we streven naar het beëindigen van fraude 
en corruptie binnen hulpoperaties, zodat we door kunnen gaan met waar we voor bestaan: het helpen 
van mensen.

• Tijdens een onderzoek door het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC)  in 2017, komt fraude 
naar boven in Liberia, Sierra Leone en Guinea tijdens de Ebola-crisis van 2014-2016. Van de Nederlandse 
donaties aan de Ebola-crisis is ruim € 27.000 onrechtmatig besteed, waarbij het onderzoek in Guinea nog 
loopt. Dit betreft geen geld van de Giro 555-actie, maar komt van andere donaties aan het Nederlandse 
Rode Kruis.

• Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) doet er samen met de autoriteiten alles aan om het 
geld terug te krijgen en de verantwoordelijken juridisch ter verantwoording te roepen.

Incidenten
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•  Eind 2017 starten we een extern onderzoek naar mogelijke fraude in een grotendeels door de Euro-
pese Commissie gefinancierd WASH-programma in Malawi. Onze zustervereniging in Malawi heeft een 
zwak systeem in financiële controles en maatregelen. Aanleiding voor het onderzoek waren onder andere 
vraagtekens naar aanleiding van een interne controle of de opgevoerde kosten wel marktconform waren. 
Het externe onderzoek loopt in 2018 nog door. De betrokken donors zijn geïnformeerd. Voor lopende en 
nieuwe projecten zijn additionele beheersmaatregelen getroffen. Ook zijn er onregelmatigheden in Benin 
geconstateerd die verder worden onderzocht.

•  In 2017 hebben we in onze periodieke ‘country reviews’ extra aandacht geschonken aan mogelijke 
signalen voor financiële onregelmatigheden. Ook zullen we de uitkomsten van de onderzoeken naar on-
regelmatigheden in de Ebola bestrijding en het onderzoek in Malawi gebruiken om aanpassingen te doen 
in onze procedures. Een ander gevaar dat hierdoor ontstaat, is dat we teveel maatregelen op elkaar sta-
pelen, die daardoor te kostbaar en minder effectief worden. Daarom starten we in 2018 een project om 
de verschillende procedures naast elkaar te leggen en te stroomlijnen.

•  Enkele dagen na de Dam-tot-Damloop 2016 overlijdt een jonge deelneemster aan de gevolgen van een 
hitteberoerte. Na deze vreselijke gebeurtenis rijzen er vragen bij de nabestaanden over de hulpverlening 
van het Rode Kruis. Het beeld ontstaat dat er niet adequaat is gehandeld en er fouten zijn gemaakt.
Het Rode Kruis  laat door het COT onderzoek doen naar de wijze waarop de hulpverlening aan de deel-
neemster heeft plaatsgevonden. Het Rode Kruis start zelf ook een evaluatie, ook om verbeteringen 
bij de hulpverlening bij evenementen te kunnen doorvoeren. De wijze waarop het contact met de na- 
bestaanden heeft plaatsgevonden is eveneens onderwerp van de evaluatie van het Rode Kruis. In 2018 zal 
hierover worden gerapporteerd.

•  In Nederland hebben we de afgelopen jaren onze interne controle flink versterkt, bijvoorbeeld door 
beter toezicht en functiescheiding in het betalingsverkeer. In 2017 komen geen nieuwe financiële onre-
gelmatigheden voor. 

Incidenten vervolg
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Het melden van een misstand moet zo eenvoudig en vertrouwd mogelijk zijn. Dat wordt begin 2018 nog maar weer eens duidelijk als gevolg van publiciteit rondom wangedrag van 

medewerkers van het Britse Oxfam op Haïti in 2011. Voor medewerkers en vrijwilligers is er bij het Nederlandse Rode Kruis een vertrouwenspersoon bij wie meldingen van (seksueel) 

wangedrag kunnen worden gemeld. Ook kennen we een klachtenregeling en een klokkenluidersregeling en kunnen medewerkers, vrijwilligers, hulpvragers en anderen de safe call 

hotline van het internationale Rode Kruis bellen, als ze zaken willen melden of vragen willen stellen. Ook binnen het internationale Rode Kruis komen misstanden naar voren over de 

afgelopen jaren; het betreft 28 gevallen bij de IFRC en het ICRC waar nadere actie op genomen is. Binnen het Nederlandse Rode Kruis stellen we drie internationale gevallen vast in 

de afgelopen 15 jaar. Eén van de gemelde zaken betrof het bezoek aan een prostituee, de andere twee zaken betrof het maken van naaktfoto’s van vrouwen en het bezoeken van een 

prostituee. Het contract van alle drie de hulpverleners is vroegtijdig beëindigd of niet verlengd.

 

Er komt in 2018 meer aandacht voor veilige meldingsprocedures, trainingen, opvang van slachtoffers, preventie en uitwisseling van informatie, ook met andere internationale humani-

taire organisaties.

MELDEN MISSTANDEN

zero tolerance
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We registeren 340 klachten in 2017.Een substantiële daling van 35,2 % ten opzichte van 2016 (525 klach-
ten). Dit is het resultaat van grote inspanningen en samenwerking van alle betrokken partijen. Het interne 
stappenplan werpt langzamerhand zijn vruchten af. Ook het structureel analyseren van de klachten en 
daaruit conclusies trekken, werkt zeer effectief. Het is nog steeds van groot belang klachten vroegtijdig 
te signaleren en zo mogelijk daarop proactief te reageren. Districts- en afdelingsbesturen pakken daarin 
steeds beter hun rol. De klachten vallen voornamelijk in de categorieën fondsenwerving, onderlinge re-
laties tussen vrijwilligers en vrijwilligers die het niet eens zijn met de handelwijze van het afdelings- of 
districtsbestuur. Ondanks alle inspanningen is één klacht bij het Geschillencollege terechtgekomen en 
afgehandeld. 

Klokkenluidersmeldpunt
In 2017 zijn geen meldingen terechtgekomen bij het klokkenluidersmeldpunt.
 
Vertrouwenspersoon
In 2017 zijn drie klachten (in 2016 één) gemeld bij de externe vertrouwenspersoon met betrekking tot 
onheuse bejegening. Deze zijn overeenkomstig de geldende afspraken verder afgehandeld.
 

Klachtenbehandeling en -afhandeling
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HOOFDSTUK 4

DE ORGANISATIE
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HET NEDERLANDSE RODE KRUIS MAAKT DEEL UIT VAN HET GROOTSTE HUMANITAIRE 

NETWERK TER WERELD: DE INTERNATIONALE RODE KRUIS-BEWEGING. ONS EMBLEEM 

STAAT VOOR DIRECTE HULP AAN MENSEN IN NOOD: IN CONFLICTGEBIEDEN, NA RAMP-

EN, KLEIN OF GROOT, INTERNATIONAAL EN IN EIGEN LAND. OM DIE BELOFTE WAAR TE 

BLIJVEN MAKEN, WERKEN WE VOORTDUREND AAN DE VERDERE PROFESSIONALISERING 

VAN DE BEROEPSORGANISATIE, DOEN WE ER ALLES AAN OM VRIJWILLIGERS TE BLIJVEN 

BINDEN EN BOEIEN, WERKEN WE AAN EEN GEZONDE EN EFFICIËNTE WERKOMGEVING EN 

WILLEN WE DE SAMENWERKING BINNEN DE VERENIGING VERDER VERBETEREN. 

BELOFTES WAARMAKEN
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VERENIGINGSBESTUUR

DIRECTEUR

MANAGEMENT TEAM

DIRECTEUR & 6 MT LEDEN

MARKTONTWIKKELING &FONDSENWERVING

PARTICULIERE FONDSENWERVING & MARKETING INTELLIGENCE 

CORPORATE PARTNERSHIPS & MAJOR DONORS

LOKALE FONDSENWERVING

EHBO - Commercie /(after)sales
- Relatiemanagement

CAMPAGNES EN PROJECTEN
- Serious Request
- Postcode Loterij

PRINSES MARGRIET FONDS

NEW BUSINESS DEVELOPMENT

COMMUNICATIE

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

FINANCE & CONTROL

FINANCIËN VERENIGINGSKANTOOR
- Planning & Control
- Financiële Aministratie
- Projectadministratie IH

FINANCIËN VERENIGING 
- Nalatenschappen (afhandeling)

FACILITAIRE ZAKEN & INKOOP

ICT/INFORMATIE MANAGEMENT IH

INFORMATIE MANAGEMENT NAT. HULP

VERENIGING

Ondersteunings organisatie
per 1 januari 2018

NATIONALE HULP & VRIJWILLIGERSMANAGEMENT 

VRIJWILLIGERSMANAGEMENT 
- Vrijwilligersmanagement (VM en SM)
- Door afdelingen gefinancierde support
- Bestuursacademie/klachten
- Opleidingen, Kwaliteit en Certificering
- Beleid

RESPECT & HULPBEREIDHEID

NOODHULP NATIONAAL
- GGB
- Bevolkingszorg
- Burgerhulp
- Districtsondersteuning (CN)

ZELFREDZAAMHEID
- Activiteiten
- Wijkgericht werken
- Voorbereiding noodsituaties
- Voedselhulp

EVENEMENTENHULP
- Landelijke kaderstelling
- Ondersteuning lokale afdelingen/districten
- Projectleiding grote evenementen
- Verbindingsdienst & Logistiek
- Medische dienst

OPSPORING & ONDERSTEUNING
- Restoring Family Links/Tracing
- Oorlogsarchief
- Slachtoffers Mensenhandel
- Migratie

INTERNATIONALE HULP 

BUSINESS DEVELOPMENT & ADVISORY 

PROGRAMMA MANAGEMENT 

STRATEGIC PARTNERSHIP 

Programmatic Partnership/Caribbean 

DISASTER RESPONSE

PERSONEEL & ORGANISATIE 

HUMAN RESOURCES 

STRATEGIE & ORGANISATIEONTWIKKELING

JURIDISCHE ZAKEN

LEDENRAAD 
35 AFGEVAARDIGDEN: 
1 PER DISTRICT 
PLUS 10 EXPERTLEDEN

RECHTSTREEKS 
GEKOZEN 1  
AFGEVAARDIGDE 
PER DISTRICT 

Amsterdam – Amstelland 
Brabant Noord
Brabant Zuidoost Drenthe
Flevoland

Fryslân  Gelderland Midden 
Gelderland-Zuid  Gooi & 
Vechtstreek  Groningen

IJsselland
Haaglanden
Hollands Midden Kennemerland
Midden- en West-Brabant 

Noord- en Midden-Limburg 
Noord- en Oost-Gelderland 
Noord Holland Noord 
Rotterdam – Rijnmond  
Twente

Utrecht
Zaanstreek - Waterland 
Zeeland
Zuid Holland Zuid   
Zuid-Limburg

Caraïben

A  F  D  E  L  I  N  G  E  N

D  I  S  T  R  I  C  T  E  N 

A  F  D  E  L  I  N  G  E  N A  F  D  E  L  I  N  G  E  N A  F  D  E  L  I  N  G  E  N

OR
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Per 1 januari 2016 geldt voor goede doelen de erkenningsregeling. Deze regeling is gericht op het pu-
blieksvertrouwen en de effectiviteit en resultaatgerichtheid van goede doelen. Thema’s die nauw aan-
sluiten bij onze eigen ambities om verder te professionaliseren. Scherpe doelstellingen formuleren en 
hier verantwoording over afleggen, voeren in ons meerjarenplan 2017-2020 de boventoon, zowel op in-
ternationaal als op districtsniveau. We hebben dit nog niet overal even sterk op orde, maar we maken 
hier continu stappen in (zie hoofdstuk 1 Doelen en resultaten). Om dit te faciliteren, vernieuwen we onze 
IT-toepassingen en trainen we personeelsleden. 

Resultaten en aandachtspunten
• We hebben een plan van aanpak gereed voor de implementatie van doelrealisatie- en impactmeting. 
• In 2018 hebben we vrijwel al onze IT- systemen ingrijpend en succesvol vernieuwd en zijn we naar de 
cloud gegaan. 
• Ook hebben we onze IT- Roadmap voor 2017-2020 opgesteld. 
• Alle leidinggevenden hebben een project management training gevolgd voor een uniforme manier van 
werken. 
• We hebben een aangescherpt beleid op informatiebeveiliging, om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. 
In 2018 gaan we hier ook een bewustwordingsprogramma voor uitvoeren in de districten.

Ambities en resultaten voor een professionele organisatie
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We zien de trend dat vrijwilligers zich niet meer een leven lang willen inzetten voor één organisatie. Flexi-
bele inzet neemt enorm toe in populariteit. We gaan de organisatie zo inrichten, dat we een goede match 
kunnen maken tussen de vaste vrijwilligers en de nieuwe categorie flexvrijwilligers en Ready2Helpers. Ook 
willen we kijken of ons vrijwilligersbestand een goede afspiegeling is van de samenleving. Diversiteit is 
key. Een belangrijke doelgroep die we hiervoor willen aanspreken zijn jongeren. Graag zien we het aantal 
jongeren naar verhouding goed vertegenwoordigd in de organisatie. 

Resultaten en aandachtspunten
• We hebben een goed draaiend leermanagementsysteem, waarmee onze vrijwilligers zich kunnen 
   ontwikkelen. 
• We hebben een kwalitatieve en kwantitatieve scan uitgevoerd van de diversiteit binnen de organisatie.
• Aan het eind van 2017 zijn 10 jongerenteams actief en 6 jongeren districtsbestuurslid. 
• 30% van alle mensen die zich op flexibele basis inzet voor het Rode Kruis is jonger dan 30 jaar.
• In totaal zetten 4.501 jongeren zich in voor het Rode Kruis:
   13 Studentendesks zijn actief met 663 leden, 10 jongerenteams met 53 leden,
   13 jongeren zitten in districtsbesturen en 50 jongeren in afdelingsbesturen.
• Een plan van aanpak om onze organisatie in te richten voor flexvrijwilligers is nog een aandachtspunt  
   voor de komende jaren. 

Onze ambities voor vrijwilligers en jongeren
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Op 8 en 9 september worden in het hele land feestelijkheden georganiseerd voor alle vrijwilligers van het Rode Kruis om hen te bedanken voor 

hun belangrijke werkzaamheden. 150 van hen krijgen de ‘Hier om te helpen’-insigne, bedoeld voor mensen die een vernieuwende bijdrage le-

veren aan het Rode Kruis. Piet Visser, vrijwilliger bij de afdeling Leidschendam-Voorburg, is een van de vijf vrijwilligers die de jubileuminsigne 

persoonlijk in Grand Hotel Krasnapolsky in Amsterdam krijgt opgespeld door erevoorzitter Prinses Margriet: “Het is bijzonder de insigne van de 

Prinses te krijgen. Juist van haar, omdat zij zich al zo lang in zet voor het Rode Kruis.” Sowieso was de vrijwilliger al blij verrast dat hij de insigne 

kreeg. “Ik doe gewoon mijn ding. Ik help mensen, dat is vanzelfsprekend.”

SPECIALE INSIGNE VOOR 150 VRIJWILLIGERS
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De heer C. van Mourik  Walcheren  bronzen medaille
Mevrouw W. Pennink  Amsterdam  bronzen medaille
Mevrouw I. Hommels-Seeder  Zaanstreek Waterland bronzen medaille
Mevrouw J. van de Kolk  Zaanstreek Waterland bronzen medaille
Mevrouw G. van der Veen-Haas Zaanstreek Waterland bronzen medaille
Mevrouw C. van Zutphen  Zaanstreek Waterland bronzen medaille
De heer H. Egtberts   Verenigingsbestuur  zilveren medaille
Tijn Kolsteren                                                                                  Kruis van verdienste

Toegekende Rode Kruis-onderscheidingen
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Familie Heimeriks  Amsterdam Amstelland
Neeff de, Chris   als representant van de afdeling 
   Tholen Zeeland
Abels, John  Friesland
Bakker, Irene  Haaglanden
Bazuin-Noordbruis, Annie Friesland
Bedet-Glasbergen, Wendy Zuid Limburg
Beeke, Annemarie  Landelijk
Bie de, Jenny  Utrecht
Blok, Ted   Gooi en Vechtstreek
Bloois van, Piet  Kennemerland
Bodegraven van, Lies Zuid Holland Zuid
Boer, Aart  Zuid Holland Zuid
Bootsma, Jan  Friesland
Bos, Ella   Groningen

Toegekende jubileum-insignes

Bos, Kees    Zuid Holland Zuid
Bosch, Jo    Zuid Limburg
Bosch-Douma, Els   Friesland
Boskman, Ynte   Brabant Zuid Oost
Broeshart, Peter   Zaanstreek Waterland
Bruijn, Jan   Noord Holland Noord
Bult, Roelof   Drenthe
Busscher, Peter   Landelijk
Buuts, Peter   Midden en West Brabant
Corput van den, Jozef  Midden en West Brabant
Dado, Lee   Gelderland Zuid
Deiman, Hardy   Friesland
Donker, Jan   Brabant Zuid Oost
Dorssers- van der Randen, Ivon Noord en Midden Limburg
Dort van-Bakker, Gina  Gelderland Midden

Ducheine, Ro  Zeeland
Elten van, Jan  Rotterdam Rijnmond
Engels-Wiggers, Annemarie Gelderland Midden
Evertse, Cisca  Noord en Oost Gelderland
Fidder, Wim  Ijsselland
Franken-de Louw, Toos Brabant Noord
Frantzen, Rutger  Haaglanden
Friemann, Harry  Ijsselland
Gerits, Ine  Noord en Midden Limburg
Gerritsen, Willemijn Landelijk
Gommans, Peter  Noord en Midden Limburg
Gorter, Olivier  Landelijk
Graaff de, Emmie  Gooi en Vechtstreek
Groothedde, Agnes  Noord en Oost Gelderland
Haaima-Nuijten, Renate Midden en West Brabant
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Haan de, Janny  Zuid Holland Zuid
Hamilton, Mark  Landelijk
Helden van, Jan  Rotterdam Rijnmond
Hilhorst, Peter  Utrecht
Hollander, Rick  Zaanstreek Waterland
Hollestein-Biesheuvel, Ria Zuid Holland Zuid
Hopman-van Balen, Sjoek Noord Holland Noord
Houtkamp-van Veen, Kim Flevoland
Hughes, Shermand  Cariben
Huiberts, Michel  Landelijk
Huiting, Anita  Groningen
Hunen-van Zeist, Tonnie Gelderland Midden
Jong de-Boskalkon, Jannie Gelderland Zuid
Jongstra, Klaas  Drenthe
Kasteel van de, Jan  Midden en West Brabant
Kiers, Cor Hollands   Midden
Klarus, Jans  Ijsselland
Koch, Melle  Zaanstreek Waterland
Kok, Cor Twente
Koning de, Patrick  Groningen
Kooij, Ron  Noord Holland Noord
Kooij, Wijbe  Friesland
Koppens, Peter  Brabant Zuid Oost
Kortlandt, Carel  Noord en Oost Gelderland
Korving, Angelika  Noord Holland Noord
Koten de With van, Gerry Utrecht
Krijnders, Koos  Landelijk
Kuijpers, Bert  Zuid Limburg
Kuiper, Dennis  Utrecht
Leenen van, Piet  Zuid Holland Zuid
Leest-Migchels van der, Toos Brabant Noord
Lelieveld, Niels  Landelijk
Lemmen-Lagarde Yvonne Noord en Midden Limburg
Lemmens, Niels  Hollands Midden
Leupen-Spijkers, Marita Amsterdam Amstelland
Loo van de, Loek  Gelderland Zuid

Toegekende jubileum-insignes

Loumen, Frans  Zuid Limburg
Luyrink, Willem  Noord Holland Noord
Maher, Anne Marie  Gooi en Vechtstreek
Maks, Peter  Brabant Noord
Marsman, Gerard  Twente
Mauritsz, Antoon  Midden en West Brabant
Meems, Jan  Landelijk
Meijer, Roelof  Groningen
Mulder-Verweijs, Els Rotterdam Rijnmond
Muller, Erik  Amsterdam Amstelland
Orteye l’, Carla  Flevoland
Palm de, Robert  Cariben
Peer-van Harskamp, Heina Gelderland Midden
Peeters, Jack  Kennemerland
Penninx, Niels  Landelijk
Peterson, Shawn  Cariben
Pieterson - de Vries, Geertje Friesland
Pourier, Maximi  Cariben
Raaijmakers, Theo  Brabant Noord
Rademaker, Johan  Twente
Rigter, Bert  Gooi en Vechtstreek
Roden van, Nico  Kennemerland
Roeters, Mirjam  Groningen
Rossum van, Bas  Landelijk
Rouwhorst-Arends, Henny Noord en Oost Gelderland
Ruygrok, Ron  Hollands Midden
Schepers, Peter  Twente
Schilders-Willems, Elly Brabant Zuid Oost
Schuringa, Astrid  Haaglanden
Schwartz, Maury  Amsterdam Amstelland
Seifert, Eline  Brabant Noord
Seldenrijk, Kevin  Gooi en Vechtstreek
Silberie, Marciano  Cariben
Smedt de, Dirk  Gooi en Vechtstreek
Smeets, Jo  Zuid Limburg
Smeets, Joep  Zuid Limburg

Smeets. John   Zuid Limburg
Smit, Wim   Rotterdam Rijnmond
Smits, Erik   Noord Holland Noord
Smits, Stef   Noord en Midden Limburg
Spijker van ‘t, Ellen   Drenthe
Steenbergen, Mariska  Noord Holland Noord
Stevelink, Marianne  Twente
Stomp, Hendrik   Cariben
Stout, Hans   Zuid Holland Zuid
Sweere, Erik   Brabant Zuid Oost
Swinkels-Jongen, Simone  Brabant Zuid Oost
Thiel-Domingues, Marla Zuleima Cariben
Tijsma, Douwe   Utrecht
Timmermans, Monique  Flevoland
Tuyl van, Anton   Midden en West Brabant
Veldhuis, Jan   Noord en Oost Gelderland
Verbeek, Yvonne   Zeeland
Verbruggen, Mieke   Noord en Midden Limburg
Vergroesen, Ruud   Ijsselland
Verrijt-Vermeulen, Maria  Brabant Zuid Oost
Verschoor, Elise   Brabant Noord
Veugen-Steijvers, Bertie  Noord en Midden Limburg
Visser, Dirk   Flevoland
Visser, Piet   Landelijk
Voorn,  Sonja    Gelderland Zuid
Voorn, Francisca   Ijsselland
Vries de, Wouter   Brabant Noord
Wachters, Heleen   Landelijk
Wanapa, Marietta Raquel  Cariben
Wassenaar, Remco   Noord en Oost Gelderland
Wheeler, Mary   Flevoland
Wilbers-Mallee, Michele  Amsterdam Amstelland
Willemsen, Herman  Amsterdam Amstelland
Woord, Marcel   Haaglanden
Woord, Richard   Haaglanden
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In 2017 hebben we veel aandacht voor de geplande verhuizing naar een nieuw verenigingskantoor in 
2018. Dit pand past bij onze uitstraling, is efficiënt, eigentijds, duurzamer met een gezond klimaat en in-
gericht volgens het nieuwe werken. Het nieuwe pand is ook een open huis voor onze vrijwilligers. Verder 
hebben we geïnventariseerd wat we al doen aan duurzaamheid en hoe we dat kunnen vergroten. We 
zullen in 2018 de CO2-uitstoot verder verlagen in onze huisvesting en ons vervoer en bewust onze inkoop 
verduurzamen waar mogelijk.

Voor de komende twee jaar zetten we een diversiteits/inclusiviteitscoördinator in om een intern platform 
op te richten, dat samen met een klankbordgroep de adviezen uit 2017 voor het verdiepen van diversiteit 
in onze vereniging, verder vorm gaat geven. Met een focus op de volgende vier gebieden:
•  formuleren van een heldere en gedragen ambitie rond diversiteit;
•  ontwikkelen van werving en selectiebeleid gericht op diversificatie van de instroom;
•  training in interculturele competenties zoals communicatie, leiderschap en conflicthantering;
•  samenwerking met externe organisaties die diversiteit inbrengen.

Onze ambities voor duurzaam en divers ondernemen
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We staan daadkrachtig in de samenleving. We stellen ons open, integer en toegankelijk op naar onze 
medemens. Zo vormt ons dagelijkse doen en laten het visitekaartje van het Rode Kruis. Daar nemen we 
verantwoordelijkheid voor. En we verwachten van iedere medewerker en vrijwilliger hetzelfde. Daarom 
hebben we onze gedragscode opgesteld. Deze is in lijn met het gedachtengoed van Henry Dunant en de 
grondbeginselen van het Rode Kruis. 

Gedragscode
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Bevoegdheden en verantwoording

• Het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis is in handen van het verenigingsbestuur. 
• De dagelijkse leiding is in handen van de directie.
• De directie legt verantwoording af aan het verenigingsbestuur.
• Op districts- en afdelingsniveau ligt de verantwoordelijkheid bij de lokale besturen.
• De districtsbesturen leggen, via de directie, verantwoording af aan het verenigingsbestuur.
• Het verenigingsbestuur legt verantwoording af aan de ledenraad.

Directie

De dagelijkse leiding van het Nederlandse Rode Kruis is in handen van de directeur, Gijs de Vries. 
Hij 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

In januari 2018 geeft Gijs de Vries aan dat hij in de loop van 2018 stopt als algemeen directeur. De 
Vries blijft aan tot het bestuur een opvolg(st)er benoemd heeft.

Bezoldigingsbeleid

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 pensi-
oenpremie bedroegen in 2017 € 26.000 en de overige vergoedingen € 16.000.
Het genoemde salaris voldoet ruimschoots aan alle normen die er vanuit de overheid en de bran-
che gesteld worden, zoals de Wet Normering Topinkomen (de Balkenende-norm), de DG-norm 
vanuit het ministerie van Buitenlandse zaken en de norm van Goede Doelen Nederland.
Meer informatie over beloningen en/of vergoedingen van
bestuur en werknemers is te lezen op de website.

De ledenraad

De ledenraad bestaat uit districtsafgevaardigden en een afgevaardigde 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 koersbepalende 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 onderscheidin-
genbeleid. De huidige kanselier is mevrouw H.M.C. Dwarshuis.
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Het verenigingsbestuur van het Nederlandse Rode Kruis bestaat op 31 december 2017 uit acht leden. 
Statutair bestaat het verenigingsbestuur uit negen leden, één positie was in 2017 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. (Pieter-Christiaan) van Oranje-Nassau, van Vollenhoven, vice-voorzitter
• De heer em. prof. dr. J.W. (Hans) Egtberts (tot 17.06.2017)
• Mevrouw mr. G.H. (Geke) Faber
• Mevrouw B.A.M. (Britte) Visker, jong bestuurslid
• De heer drs. P.P. (Peter) Tordoir
• De heer P.C. (Peter) de Vos (vanaf 17.06.2017)
• De heer drs. M. (Mostafa) Hilali (vanaf 10.12.2017)

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 herbenoe-
mingen. Alle bestuursleden zijn vrijwillig en onbezoldigd verbonden aan het Nederlandse Rode Kruis en 
ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten. In 2017 was dit € 2.285.

Samenstelling van het verenigingsbestuur

86



Nevenfuncties bestuursleden en directie per 31 december 2017

Mevrouw mr. Inge Brakman (voorzitter)
Benoemd in 2012 (1e termijn), herbenoemd in 2016 (2e en laatste termijn)
Hoofdfunctie: onafhankelijk bestuurder / toezichthouder
Nevenfuncties:
• Coach bij Quist leading Humans
• Voorzitter Stichting Kijk Onderzoek
• Lid Raad van Commissarissen DSM Nederland
• Lid Raad van Commissarissen Shell Nederland
• Lid bestuur STAK continuïteit ABN AMRO Group
• Moderator bij Avicenna

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, (vice-voorzitter 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 – Partner
Nevenfuncties:
• Voorzitter Laureus Foundation the Netherlands
• Voorzitter stichtingsbestuur KUSW
• Vice-voorzitter 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 Good)
• Lid van de Board of Inspiration (NpM)

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 opleidingscommissie 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
• Vice-voorzitter Humanity House
• Lid Commissie Buitenland, PvdA

Mevrouw mr. Geke Faber (bestuurslid)
Benoemd in 2014 (1e termijn)
Hoofdfunctie:
• Voorzitter Raad van Toezicht ROC Amsterdam/ROC Flevoland
• Voorzitter Raad van Toezicht Reumafonds
• Voorzitter Raad van Toezicht Expertisecentrum Forensische Psychiatrie

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

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

De heer drs. Mostafa Hilali (bestuurslid)
Benoemd in 2017 (1e termijn)
Hoofdfunctie: officier bij de Koninklijke Landmacht
Nevenfuncties:
• Algemeen bestuurslid Atlantische Commissie
• Lid Raad van Advies STUDIO (een opiniemakersprogramma van de Balie)

De heer mr. Peter de Vos (bestuurslid)
Benoemd in 2017 (1e termijn)
Hoofdfunctie: Manager fiscale adviespraktijk L&C Consultants B.V.
Eigenaar Adviesbureau de Vos
Nevenfunctie (tot 17 juni 2017):
Voorzitter bestuur District Fryslân van het Nederlandse Rode Kruis

De heer mr. Gijs de Vries (algemeen directeur per 1 januari 2014)
Nevenfuncties:
• Lid van bestuur Red Cross/Red Crescent Climate Centre*
• Lid van bestuur Samenwerkende hulporganisaties*
• Voorzitter Board Dutch Coalition for Humanitarian Innovation*
*) gebonden aan de functie van Algemeen Directeur van het Nederlandse Rode Kruis
• Voorzitter Raad van Toezicht Erasmus MC
• Bestuurslid Raad van Commissarissen Academy Het Dorp 
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Mevrouw   Anika   Altaf   Zetel Internationale Hulp
Mevrouw   Anne   Schoenmakers  Zetel Internationale Hulp
Mevrouw   Betty   Knigge   Zetel Groningen
De heer   Eelco   Hotting   Zetel Flevoland
De heer   Erik   Smits   Zetel Noord-Holland Noord
De heer   Erik Van Luxzenburg  Zetel Noord- en Oost Gelderland
De heer   Frans   Kevenaar   Zetel Midden- en West-Brabant
De heer   Ger   Kitzen   Zetel Gelderland Midden
Mevrouw   Gerda Van Rossum-Visscher  Zetel Zuid-Holland Zuid
De heer   Gijs   Dirkzwager  Zetel Nationale Hulp
De heer   Guus   Krähe   Zetel Gelderland Zuid
De heer   Henk   Lulf   Zetel Kennemerland
De heer   Henk   Sikkema   Zetel Financiën
Mevrouw   Ineke   Spinder   Zetel Hollands-Midden
Mevrouw   Ineke van der Laan-Schuuring  Zetel Fondsenwerving
De heer  Jan   Hattink   Zetel IJsselland
De heer   Jeroen   Frieser   Zetel Amsterdam-Amstelland

De heer   Klaas   Jongstra   Zetel Drenthe
De heer   Marcel De Ruiter   Zetel Rotterdam-Rijnmond
Mevrouw   Margaret   Langeler-Salomons  Zetel Twente
Mevrouw   Mariska   Steenbergen  Zetel Diversiteit
Mevrouw   Marlene   Smeets-Haest  Zetel Limburg-Zuid
De heer   Martijn   Hofman   Zetel Zeeland
De heer   Martin van den Bos   Zetel Limburg Noord
De heer   Martin van der Avoird   Zetel Brabant Noord
De heer   Max Van Tongeren   Zetel Fondsenwerving
Mevrouw   Minke   Graafsma   Zetel Fryslan
Mevrouw   Olga   Samwel-van Hassel  Zetel Gooi- en Vechtstreek
De heer  Paul    Martens   Zetel Cariben
De heer   Peter   Hilhorst   Zetel Utrecht
De heer  Peter   Koppens   Zetel Brabant-Zuid-Oost
De heer   Pim Van Batenburg  Zetel Financien
De heer   Regnier   Vrieswijk   Zetel Nationale Hulp
De heer   Roel   Jansma   Zetel Zaanstreek-Waterland
Mevrouw   Thea Van Nierop-van der Laan Zetel Haaglanden

Samenstelling ledenraad
incl. zetelverdeling per 31 december 2017
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Samenstelling van het personeel

Personeel

Beroepskrachten binnenland
Beroepskrachten buitenland
Totaal

Verhouding man/vrouw
Aantal stagaires
Ziekteverzuim

2015

359
42

401

31/69
101

3,6%

2016

367
45

412

30/70
60

4,0%

2017

384
50

434

34/66
50

2,6%
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HOOFDSTUK 5

VERSLAG VAN HET VERENIGINGSBESTUUR
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HET BESTUUR KIJKT MET TEVREDENHEID EN VEEL WAARDERING TERUG OP DE 

ENORME TOEWIJDING VAN DE VRIJWILLIGERS EN MEDEWERKERS, DE VERDERE 

PROFESSIONALISERING VAN DE BEROEPSORGANISATIE EN INNOVATIES OP TAL 

VAN FRONTEN BINNEN ONZE VERENIGING. HET NEDERLANDSE RODE KRUIS HEEFT 

OOK IN HET JAAR VAN HET 150-JARIG BESTAAN LATEN ZIEN MET ZIJN TIJD MEE TE 

GAAN DOOR PERMANENT TE BLIJVEN VERNIEUWEN, WAARBIJ HET FUNDAMENT 

VAN ONZE VRIJWILLIGERS DE CONSTANTE FACTOR BLIJFT. OM DE HOEK, IN DE 

BUURT EN VER WEG. ALTIJD HIER OM TE HELPEN, ELKE DAG WEER. 
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Verkenning aangepast bestuursmodel
In 2017 komt het bestuur zes keer bij elkaar voor reguliere vergaderingen. Daarnaast is er een themases-
sie georganiseerd over governance, waarbij het bestuur de mogelijkheden verkent en uitwerkt van een 
aangepast bestuursmodel. Dit heeft te maken met de noodzaak om tot een meer eenduidige beschrijving 
van de bevoegdheden van bestuur en directie te komen. De verschillende aspecten die hieraan vastzitten 
worden nader uitgewerkt en besproken met de verschillende geledingen binnen de vereniging. Dit loopt 
door in 2018.

Lopende zaken
Onderwerpen die in reguliere vergaderingen terugkerend aan bod komen, zijn de voortgang van de jubi-
leum-activiteiten, uitkomsten van de evaluatie van het districtsmodel, de transitie van de sociale hulp-ac-
tiviteiten, de afwikkeling van de verkoop van de ms. J.Henry Dunant, de nieuwe huisvesting en de over-
dracht van het oorlogsarchief naar het Nationaal Archief.
De benoeming van districtsbestuursleden en terugkoppeling van de auditcommissie maken standaard 
onderdeel uit van de bestuursvergaderingen. 

Aanwezigheid in het land en internationaal
Het bestuur is tijdens veel jubileumactiviteiten op locatie aanwezig en kan rekenen op een actieve jubile-
umcommissie onder voorzitterschap van Fred de Graaf. Ook brengen bestuursleden bezoeken aan enkele 
districten, waarbij diversiteit en inclusiviteit hoog op de agenda staat, omdat we een afspiegeling van 
de maatschappij willen zijn. Op het eind van het verslagjaar neemt een delegatie van het bestuur en de 
beroepsorganisatie deel aan de General Assembly en Council of Delegates, de tweejaarlijkse bijeenkomst 
van alle 191 nationale verenigingen, de ICRC en de Internationale Federatie. Daar is actieve input geleverd 
op een aantal resoluties met betrekking tot coördinatie binnen de gehele Rode Kruis-beweging, jongeren-
beleid, kernwapens en de statuten. 

NIOD-onderzoek
Daarnaast wordt in het bestuur uitvoerig stilgestaan bij de rapportage van het NIOD-onderzoek, de wijze 
waarop het Nederlandse Rode Kruis zijn excuses aan de Joodse gemeenschap heeft aangeboden en de 
lessen die hieruit voor de toekomst getrokken kunnen worden. 

Sint-Maarten getroffen door orkaan Irma
Veel aandacht is er ook voor crisismanagement als gevolg van de orkaan Irma en de wijze waarop met 
alle betrokken partijen is samengewerkt. Twee leden van het bestuur zijn in de eerste weken van de ramp 
periodiek op de hoogte gehouden van de noodhulpactiviteiten. Het bestuur is trots op de tomeloze inzet 
van alle betrokken vrijwilligers en beroepskrachten in het Caribisch gebied en vanuit Nederland. Met 
elkaar hebben ze met man en macht gewerkt om hulp te bieden aan slachtoffers op Sint-Maarten, maar 
ook op Saba en St. Eustatius. 

Samenwerking strategische zusterverenigingen
De samenwerking met onze strategische zusterverenigingen is een belangrijk onderwerp, naast andere 
grote projecten zoals Partners for Resilience en innovatie in de internationale hulpverlening. Het bestuur 
vraagt expliciet aandacht om meer focus op fraude en integriteit te leggen. Dit heeft geleid tot een strak-
ker fraudebeleid zowel nationaal als internationaal. Er is een aangepast fraudeprotocol vastgesteld. 

Themasessies
Tijdens elke bestuursvergadering is een themasessie gewijd aan onderwerpen die binnen de clusters op 
het verenigingskantoor spelen. Bijvoorbeeld over het HR-beleid, nieuwe fondsenwervende concepten, 
communicatie en campagnes. Verder wordt aan het begin en aan het eind van het verslagjaar de voort-
gang met betrekking tot het meerjarenplan besproken. Dit gebeurt aan de hand van een jaarplan dat door 
het verenigingskantoor wordt gemaakt en een terugkoppeling van evaluaties over lopende projecten. 
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Voorzitter van het bestuur Inge Brakman blikt terug op een jubileumjaar waarin het Rode Kruis zich naar 
buiten toonde zoals nooit tevoren.

“Nog niet eerder was het Rode Kruis extern zo aanwezig als in zijn 150-jarig jubileumjaar. De organisatie 
toonde zich in al haar facetten aan het publiek. Het jubileum was een impuls voor de hele organisatie. 
Voor de medewerkers, vrijwilligers en iedereen die ook maar iets met het Rode Kruis te maken heeft. De 
trots was voelbaar in alle activiteiten. En dan, midden in die jubileumviering, wordt Sint-Maarten getrof-
fen door een ramp. Dan zie je de kracht van ons apparaat. Het land staat bol van de jubileumactiviteiten, 
maar toch is iedereen beschikbaar om de operatie voor Sint-Maarten te ondersteunen. Van wervingsactie 
tot directe hulpverlening. Jubileumfeest of niet, het loopt allemaal ‘gewoon’ door. Die betrokkenheid is 
echt bijzonder.”

Nooit meer
“We traden niet alleen expliciet naar buiten met zaken waar we zo trots op zijn. Ook dat waar we niet trots 
op zijn, kreeg de aandacht.  In 2013 gaven we opdracht aan het NIOD om onderzoek te doen naar ons oor-
logsverleden. Belangrijkste vraag die beantwoord moest worden, was hoe het Rode Kruis als humanitaire 
organisatie heeft gefunctioneerd tijdens en na de bezetting. Het hele proces heeft enorm veel indruk op 
me gemaakt. Ik moest het rapport af en toe echt even wegleggen, omdat het zo confronterend was. Want 
de uiteindelijke conclusie was hard, maar helder. Op het gebied van menslievendheid heeft het Rode 
Kruis verzaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Juist het Rode Kruis, dat zegt op te komen voor de meest 
kwetsbaren, had niet mogen verzaken. Dat moet worden erkend. En daar bieden we de slachtoffers en 
nabestaanden onze diepe verontschuldigingen voor aan. En we nemen maatregelen om ervoor te zorgen 
dat het niet meer zo mis kan gaan.”

TERUGBLIK INGE BRAKMAN

Sombere boodschap
“In november was ik aanwezig bij de tweejaarlijkse Statutory Meetings van de internationale Rode Kruis 
en Rode Halve Maan- beweging, samen met collega’s uit 190 landen. Het moment om te bespreken wat 
we de komende jaren kunnen verwachten. Klimaat-issues, hongersnood, migratie, oorlog. Dan realiseer 
je je weer wat de mensheid te verstouwen heeft. En hoe veel er nog op ons af gaat komen. Een sombere 
boodschap, maar we kunnen ons niet genoeg zorgen maken. In onze internationale hulpverlening spelen 
we hier steeds slimmer op in. De rampen nemen toe, maar zijn ook steeds beter te voorspellen. Risicover-
mindering, voorbereiding op rampen, versterken van de weerbaarheid van kwetsbare gemeenschappen. 
Het is een switch die we steeds meer maken om zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk te helpen.

In Nederland lijkt de zorg zoals die internationaal speelt niet zo acuut, maar we moeten wel in de gaten 
houden wat hier de grootste noden zijn en of we ook daadwerkelijk iedereen bereiken.”

Afscheid Gijs de Vries
“2018 wordt opnieuw een spannend jaar. Het is het jaar dat we afscheid gaan nemen van onze directeur 
Gijs de Vries. Gijs heeft de afgelopen jaren veel nieuwe zuurstof en energie door de organisatie geblazen, 
waar we hem ontzettend dankbaar voor zijn. We zijn met hem een ambitieuze koers ingeslagen, waarbij 
we voortdurend bewegen, schakelen, aanpassen en kansen grijpen. En waarbij we steeds kritischer naar 
onszelf en de impact van ons werk hebben leren kijken. In de loop van 2018 zal zijn opvolger deze koers 
verder bevaren. Dat is altijd een spannend moment, voor de hele organisatie.”

“Klimaat-issues, hongersnood, migratie, oorlog. 
Er komt veel op ons af.”
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• Nieuwe vrijwilligers en medewerkers bij het Rode Kruis krijgen voortaan bij hun introductie te horen wat het bestuur in de oorlogsjaren niet 

   goed heeft gedaan en wat we daarvan kunnen leren voor de dag van vandaag. Er komt een fysieke, symbolische herinnering bij de ingang van 

   ons nieuwe pand. Zo worden we dagelijks herinnerd aan ons verleden.

• We gaan workshops organiseren over dilemma’s in de hulpverlening. 

• We organiseren een jaarlijkse ethische dialoog over de hulpverlening van het Rode Kruis. 

LESSEN UIT HET NIOD-ONDERZOEK
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HOOFDSTUK 6

TOEKOMSTPLANNEN 2018
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IN 2018 GAAN WE VERDER DOOR OP DE WEG DIE WE MET HET MEERJARENPLAN 2017-2020 ZIJN INGESLAGEN. WE CONTINUEREN HET 

PROFESSIONALISEREN VAN ONZE VIJF KERNDIENSTEN, INVESTEREN IN INNOVATIE ONDER MEER OP HET GEBIED VAN BLOCKCHAIN, 

DIGITALE ID EN CRYPTOCURRENCY, FONDSENWERVING EN IN DE VERDERE ONTWIKKELING VAN ONZE PARTNERVERENIGINGEN. OOK 

ZULLEN WE ONS BLIJVEND INZETTEN VOOR DE ONDERSTEUNING VAN NOODHULPOPERATIES VAN HET INTERNATIONALE RODE KRUIS. 

DE WEDEROPBOUWFASE OP SINT-MAARTEN ZAL VERDER WORDEN VOORTGEZET. 

WE GAAN VERDER MET DE IN STRATEGIE 2020 INGESLAGEN KOERS OM AL ONZE ACTIVITEITEN TE KOPPELEN AAN NOODHULP EN 

PREVENTIE/ZELFREDZAAMHEID. DAT BETEKENT ONDER ANDERE EEN TRANSITIE VAN ONZE ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN SOCIALE 

HULP; EN WAAR NODIG OVERDRACHT AAN ANDERE ORGANISATIES OF VERZELFSTANDIGEN. WE ONDERSTEUNEN DE DISTRICTEN OM TOT 

KEUZES TE KOMEN OVER DE TOEKOMST VAN DEZE WAARDEVOLLE ACTIVITEITEN. DAARNAAST DOEN WE ONDERZOEK NAAR DE NODEN IN DE 

SAMENLEVING. WAAR ZIJN DE WITTE VLEKKEN IN HULP AAN KWETSBARE MENSEN EN WAAR MOETEN WIJ IETS VOOR HEN BETEKENEN, ALS 

NOODHULPORGANISATIE EN ALS ORGANISATIE DIE DOOR PREVENTIE NOOD WIL VOORKOMEN? WE ZULLEN OOK NADERE INVULLING GEVEN 

AAN DE EVALUATIE VAN HET DISTRICTENMODEL BINNEN DE VERENIGING. VERDER GAAN WE NIEUWE STAPPEN ZETTEN OP HET GEBIED VAN 

DIVERSITEIT. WE WILLEN DAT ONZE ORGANISATIE VEEL MEER DAN NU EEN AFSPIEGELING IS VAN DE SAMENLEVING. OOK GAAN WE AAN-

DACHT BESTEDEN AAN ETHISCHE DILLEMA’S IN DE HULPVERLENING EN ZULLEN WE ONS INTEGRITEITSBELEID AANSCHERPEN IN HET LICHT 

VAN DE ACTUELE DISCUSSIE OVER MISSTANDEN IN DE SECTOR. 

DIT ALLES DOEN WE VANAF MAART 2018 IN ONS NIEUWE PAND. EEN INSPIRERENDE PLEK, WAARIN WE AAN DE SLAG ZULLEN GAAN 

VOLGENS HET NIEUWE WERKEN. EEN PLEK WAARIN DUURZAAM SAMENWERKEN ALTIJD DE LOGISCHE KEUZE IS. EEN PLEK DIE GELDT ALS 

OPEN HUIS VOOR VRIJWILLIGERS. WANT ZIJ ZIJN HET HART VAN HET RODE KRUIS. DICHTBIJ EN VER WEG.
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HOOFDSTUK 7

SAMENVATTING FINANCIËLE RESULTATEN
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Grootste uitschieter is de bijzonder succesvolle actie Nederland helpt Sint-Maarten, waarmee het onge-
lofelijke bedrag van ruim € 19 miljoen wordt opgehaald. De grootste opbrengst van een Rode Kruis-actie 
in ieder geval in deze eeuw. Daarnaast kenmerkt 2017 zich door historisch hoge inkomsten uit subsidies 
van in totaal meer dan € 41 miljoen. Voor een deel betreffen dit inkomsten als gevolg van de start van 
meerjarige programma’s, waarbij de baten (en lasten) in 2017 worden verantwoord.

Als gevolg van hoge inkomsten hebben we met bijna € 104 miljoen ook veel hogere bestedingen, met 
name voor internationale hulp. Ook de bestedingen voor nationale hulp vallen € 5 miljoen hoger uit dan 
begroot. Dit betreft voor het overgrote deel de eerste bestedingen uit de actie Nederland helpt Sint- 
Maarten; het restant zal in de komende jaren worden besteed.

De ‘onderliggende’ financiële exploitatie van het Rode Kruis is in 2017 in evenwicht. Het saldo van de 
continuïteitsreserve neemt licht af als gevolg van iets hogere investeringen in vaste activa en voorraden. 

Als een van de weinige grote goede doelen had het Rode Kruis in 2016 al gekozen om de aangepaste 
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving toe te passen. Op de toen toegepaste stelselwijziging die betrekking 
heeft op de waardering van de baten uit nalatenschappen is in 2017 een aanvullende richtlijn gekomen, 
die tot een nieuwe stelselwijziging en aangepaste waardering heeft geleid. Eenmalige posten zijn opge-
nomen met betrekking tot de verkoop van het vakantieschip de J. Henry Dunant en de overdracht van het 
Oorlogsarchief aan het Nationaal Archief.

SAMENVATTING FINANCIËLE RESULTATEN
inclusief toelichting

2017 is voor het Rode Kruis financieel een uitzonderlijk jaar. De som van de geworven baten is met 
€ 124 miljoen veel hoger dan begroot. Daarnaast kenmerkt 2017 zich door historisch hoge inkomsten 
uit subsidies van in totaal meer dan € 41 miljoen. Hierdoor zijn we in staat om meer hulp te verlenen.
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ONTWIKKELING IN DE BATEN

Dit boekjaar bedragen de totale baten bijna € 128 miljoen. Dat is maar liefst € 34 miljoen meer dan vorig jaar en bijna € 43 miljoen meer dan 
begroot. Deze toelichting beschrijft de belangrijkste aandachtspunten en afwijkingen. 

De positieve afwijking wordt vooral veroorzaakt door de succesvolle fondsenwervende campagne Nederland helpt Sint-Maarten (ruim  
€ 19 miljoen) en hoge inkomsten uit subsidies van overheden, mede vanwege de start van een aantal meerjarige programma’s (ruim  
€ 12 miljoen hoger dan vorig jaar en dan begroot). Verder heeft het Rode Kruis ruim € 5,6 miljoen ontvangen voor internationale hulpverle-
ning vanuit de actie van de Samenwerkende Hulporganisaties in verband met de droogte in Afrika. Belangrijkste dalers waren de inkomsten 
uit de Serious Request actie (- € 4 miljoen) en de inkomsten uit nalatenschappen (- € 2,5 miljoen).

De samenstelling van de baten over 2017 (in miljoenen euro’s)

Hieronder volgt een korte toelichting op de belangrijkste elementen.

Baten particulieren
In totaal ontvangt het Rode Kruis in 2017 bijna € 63 miljoen van particulieren; ruim € 18 miljoen meer dan begroot. 

Veruit de grootste uitschieter in de inkomsten is natuurlijk de campagne Nederland helpt Sint-Maarten, die in totaal € 19,3 miljoen oplevert. 
De overgrote meerderheid van de inkomsten komt daarbij van particulieren. We verantwoorden deze als inkomsten ten behoeve van nationale 
hulp. Ook de inkomsten uit acties voor internationale hulp stijgen met ruim € 0,5 miljoen: het resultaat van de succesvolle noodhulpcampagne 
via giro 6868 enerzijds en de actie van de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO; droogte Afrika) en de daling van de inkomsten uit 
de 3FM Serious Request-actie anderzijds.

De contributie-inkomsten en de inkomsten uit nalatenschappen vormen een belangrijke ‘fundering’ voor het Rode Kruis. Het is bemoedigend 
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BATEN	In	€	mln 2017 2016

Baten	van	par&culieren 		 62,7	 		 52,5	

Baten	van	bedrijven 		 4,0	 		 3,5	

Baten	van	loterijorganisa&es 		 5,7	 		 5,8	

Baten	van	subsidies	van	overheden 		 40,4	 		 29,4	

Baten	van	andere	organisa&es	zonder	winststreven 		 10,5	 		 2,3	

Overige	baten 		 3,4	 		 0,3	

		 126,7	 		 93,8	

LASTEN	In	€	mln 2017 2016

Voorlich&ng	en	bewustmaking 6,1 5,6

Interna&onale	hulpverlening 67,9 47,0

Na&onale	hulpverlening 28,6 24,6

Werving	baten 8,8 8,5

Beheer	en	administra&e 3,8 3,4

115,2 89,1

Totale	lasten	Na&onale	hulpverlening	2017

Bijzondere	vakan&es 2,0 5%

EHBO	/	Evenementenhulp 6,7 17%

Mappa	Mondo 0,0 0%

Noodhulp 5,1 13%

Restoring	family	links 1,8 5%

Vrijwilligersmanagement 10,7 28%

Zelfredzaamheid 2,8 7%

Hulpverlening	vluchtelingen 0,4 1%

Hulpverlening	slachtoffers	orkaan	Irma 4,2 11%

Overig 3,3 9%

Bijzondere	lasten	 1,4 4%

38,4

Totale	lasten	Interna&onale	hulpverlening	2017

Noodhulp

Wederopbouw

Lange	termijn	programma's	(versterken	weerbaarheid	gemeenschappen)

Partners	in	de	Partners	for	Resilience	allian&e

Coördina&e	en	voorbereiding

Totaal	directe	kosten	interna&onale	hulpverlening 0,0

SAMENSTELLING	VERMOGEN	In	€	mln 2017 2016

Con&nuïteitsreserve 16,7 17,4

Bestemmingsreserve 47,9 45,7

Herwaarderingsreserve 2,3 4,1

Bestemmingsfondsen 53,8 45,8

120,7 113,0

62,8

3,5

41,3
10,7

127,7

3,8



dat de contributie inkomsten gestaag blijven doorstijgen. Als gevolg van het gestegen aantal donateurs stijgen de contributies met € 1,1 miljoen 
(6%) ten opzichte van 2016 en vallen zelfs bijna € 2 miljoen (11%) hoger uit dan begroot.

Nalatenschappen begroten we – als onderdeel van ons financieel risicomanagement – altijd behoudend op een niveau van ongeveer € 10 mil-
joen. De realisatie kan flink variëren. Doorgaans vallen deze met € 11 à 12 miljoen 10 à 20% hoger uit dan begroot. Tegen deze achtergrond is 
2017 met € 12 miljoen aan inkomsten een goed jaar. 2016 (en 2015) waren uitzonderlijk goede jaren.

Het is helaas niet gelukt om de dalende trend met betrekking tot de inkomsten uit de bus collecte te keren; in 2017 dalen de inkomsten op-
nieuw met ongeveer 5%.

Baten van bedrijven
Bijna 90% van de baten van bedrijven betreft geoormerkte giften voor nationale en internationale hulp. Met € 3,8 miljoen is de realisatie hoger 
dan begroot en vorig jaar. Ook bij deze categorie was de actie Nederland helpt Sint-Maarten hiervoor de belangrijkste oorzaak van deze stijging

Baten loterijorganisaties
In 2017 ontvangen we opnieuw een jaarbijdrage van € 5,4 miljoen van de Nationale Postcode Loterij en € 0,3 miljoen van de Vriendenloterij, 
globaal hetzelfde als begroot en vorig jaar. 

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 internationale hulpverlening vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

In 2017 liggen de inkomsten uit subsidies van overheden op een uitzonderlijk hoog niveau. Belangrijke oorzaken zijn de start van een aantal 
nieuwe meerjarige programma’s met de Europese Unie en het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarvan de baten volledig in 2017 worden 
verantwoord. Daarnaast stijgen ook de ‘reguliere’ inkomsten uit subsidies.

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Evenals de baten van bedrijven, gaat het bij baten van andere organisaties zonder winststreven vrijwel uitsluitend om geoormerkte giften, voor-
al voor internationale hulp. Belangrijkste onderdeel is het aandeel van het Rode Kruis in de inkomsten uit de actie in verband met de droogte in 
Afrika van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) van € 5,6 miljoen; deze worden niet begroot. De inkomsten ten behoeve van nationale 
hulp betreffen voornamelijk de actie Nederland helpt Sint-Maarten. 

Overige baten
Deze categorie van inkomsten betreft vooral het resultaat van verkoop van vastgoed door afdelingen van het Rode Kruis.
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ONTWIKKELING IN DE LASTEN
De totale lasten bedragen in 2017 maar liefst € 116 miljoen. Dat is € 27 miljoen meer dan vorig jaar en dan begroot.

De samenstelling van de lasten over 2017 (in miljoenen euro’s)

Internationale hulpverlening
De lasten voor internationale hulpverlening worden voor het overgrote deel gefinancierd uit zogenaamde geoormerkte inkomsten. Dit zijn 
inkomsten waarvan de donor heeft aangegeven waaraan ze besteed moeten worden. Een belangrijk deel van deze uitgaven wordt gefinancierd 
vanuit de baten van subsidies van overheden. Een ander 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 € 68 miljoen bijna € 21 miljoen hoger dan vorig jaar en begroot. 

Voor het overgrote deel betreft dit ‘reguliere projectuitgaven’, zoals de meerjarige programma’s die gefinancierd worden met subsidies van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie (stijging ongeveer € 10 miljoen). Daarnaast is er een aanzienlijke stijging van project-
uitgaven aan hulpverlening als gevolg van rampen en de 3FM Serious Request programma’s (ongeveer € 10 miljoen).
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BATEN	In	€	mln 2017 2016

Baten	van	par&culieren 		 62,7	 		 52,5	

Baten	van	bedrijven 		 4,0	 		 3,5	

Baten	van	loterijorganisa&es 		 5,7	 		 5,8	

Baten	van	subsidies	van	overheden 		 40,4	 		 29,4	

Baten	van	andere	organisa&es	zonder	winststreven 		 10,5	 		 2,3	

Overige	baten 		 3,4	 		 0,3	

		 126,7	 		 93,8	

LASTEN	In	€	mln 2017 2016

Voorlich&ng	en	bewustmaking 6,1 5,6

Interna&onale	hulpverlening 67,9 47,0

Na&onale	hulpverlening 28,6 24,6

Werving	baten 8,8 8,5

Beheer	en	administra&e 3,8 3,4

115,2 89,1

Totale	lasten	Na&onale	hulpverlening	2017

Bijzondere	vakan&es 2,0 5%

EHBO	/	Evenementenhulp 6,7 17%

Mappa	Mondo 0,0 0%

Noodhulp 5,1 13%

Restoring	family	links 1,8 5%

Vrijwilligersmanagement 10,7 28%

Zelfredzaamheid 2,8 7%

Hulpverlening	vluchtelingen 0,4 1%

Hulpverlening	slachtoffers	orkaan	Irma 4,2 11%

Overig 3,3 9%

Bijzondere	lasten	 1,4 4%

38,4

Totale	lasten	Interna&onale	hulpverlening	2017

Noodhulp

Wederopbouw

Lange	termijn	programma's	(versterken	weerbaarheid	gemeenschappen)

Partners	in	de	Partners	for	Resilience	allian&e

Coördina&e	en	voorbereiding

Totaal	directe	kosten	interna&onale	hulpverlening 0,0

SAMENSTELLING	VERMOGEN	In	€	mln 2017 2016

Con&nuïteitsreserve 16,7 17,4

Bestemmingsreserve 47,9 45,7

Herwaarderingsreserve 2,3 4,1

Bestemmingsfondsen 53,8 45,8

120,7 113,0

68,8

116,1



Nationale hulp
De lasten voor nationale hulpverlening bedragen in 2017 bijna € 29 miljoen. Dat is € 6 miljoen boven de begroting en € 4 miljoen hoger dan 
 vorig jaar. Ook hier is de opvallendste verschil met vorig jaar te verklaren door de besteding in het kader van de actie Nederland helpt 
Sint-Maarten van ruim € 4 miljoen. Verder zijn dat de inkomsten op het gebied van EHBO (gerapporteerd als ‘tegemoetkoming’) van € 4 naar 
ruim € 5 miljoen gestegen; de activiteit is inmiddels bijna kostendekkend voor de variabele kosten.

Bijzondere lasten zijn het resultaat van de beëindiging van de activiteiten van het vakantieschip de J. Henry Dunant (€ 0,7 miljoen) en het Oor-
logsarchief (€ 0,6 miljoen). In lijn met de begroting dalen de bestedingen aan bijzondere vakanties verder van € 2,3 miljoen naar € 0,7 miljoen.

8%
8%

32%

8%

44%

Noodhulp	44%
Wederopbouw	8%
Lange	termijn	programma's	(versterken	weerbaarheid	gemeenschappen)	32%
Partners	in	de	Partners	for	Resilience	allianEe	8%
CoördinaEe	en	voorbereiding	8%

Totale lasten Internationale Hulpverlening 2017

4%9%

11%

1%
7%

28%
5%

13%

17%

5%Bijzondere	vakan.es	5%
EHBO	/	Evenementenhulp	17%
Noodhulp	13%
Restoring	family	links	5%
Vrijwilligersmanagement	28%
Zelfredzaamheid	7%
Hulpverlening	vluchtelingen	1%
Hulpverlening	slachtoffers	orkaan	Irma	11%
Overig	9%
Bijzondere	lasten		4%

Totale lasten Nationale Hulpverlening 2017
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Voorlichting, bewustmaking
De lasten voor voorlichting en bewustmaking stijgen van € 5,6 miljoen in 2016 naar € 6,1 miljoen in 2017, iets lager dan de begroting van € 6,3 
miljoen. 

Wervingskosten
Tot en met 2016 was het beleid van het Rode Kruis zich bij de lasten voor fondsenwerving 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 toelichting op de baten nog het kengetal ‘percentage kosten uit eigen fond-
senwerving’. Vanwege de gunstige ontwikkeling in de baten, in het bijzonder de actie Nederland helpt Sint-Maarten, bedraagt dit percentage 
in 2017 slechts 12,7%, een scherpe daling ten opzichte van 16,5% in 2016.

Beleidsmatig geldt dat, als gevolg van de nieuwe richtlijn voor de jaarverslaggeving en de erkenningsregeling voor goede doelen, het maximum 
van 25% is vervallen. Hiermee vervalt ook de externe vergelijkingsbasis. Voor 2017 en 2018 baseert het Rode Kruis zich vooralsnog op de eigen 
ervaringscijfers en zijn de inkomsten en kosten voor werving in de begroting vastgelegd. Daarbij geldt dat de inkomstenbegroting altijd voor-
zichtig is. 

Als absolute bedragen, liggen de gerealiseerde lasten in 2017 precies in lijn met de begroting en vorig jaar. In 2017 valt het percentage werving 
baten met 7,2% veel lager uit dan begroot (10,6%) en vorig jaar (9,1%). Naast de actie Nederland helpt Sint-Maarten wordt dit vooral veroor-
zaakt door de veel hogere baten van subsidies van overheden.

Kosten beheer & administratie
De kosten voor beheer en administratie bedragen in 2017 € 3,8 miljoen. Vanwege de hogere bestedingen, dalen ze van 3,8% naar 3,3% van de 
totale bestedingen, veel lager dan de begrote 4,1%.

Financiële baten en lasten
Deze post betreft vrijwel volledig de inkomsten uit rente op spaarrekeningen en deposito’s versus de kosten. Doordat de rente zich in 2017 op 
een historisch laag niveau bevond en het Rode Kruis op grond van zijn beleggingsbeleid vrijwel al zijn liquide middelen op spaarrekeningen 
plaatst, betekent dit dat de inkomsten en kosten momenteel in evenwicht zijn en geen positief saldo wordt gerealiseerd. Meer hierover in het 
volgende onderdeel Financiële positie.
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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, meer dan 80%, zijn panden en vervoermiddelen. Deze zijn in gebruik 
in het kader van de doelstelling, veelal bij de overige onderdelen (districten en lokale afdelingen). De boekwaarde van de vaste activa daalt in 
2017 met € 1,7 miljoen. De belangrijkste oorzaak is de afwaardering op de post beleggingspanden.

Verder stijgt de waarde van de ICT activa met € 0,5 miljoen als gevolg van het automatiseringsproject SP@RK 2.0. Buitengebruik stellingen van 
activa, onder meer als gevolg van het SP@RK 2.0 project en de voorgenomen verhuizing van het verenigingskantoor, leiden tot hoge desinves-
teringen. Met € 7,5 miljoen zijn deze meer dan € 4 miljoen hoger dan vorig jaar. Deze activa waren in grote meerderheid volledig afgeschreven.

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, spaarrekening en deposito’s;
• de beleggingsportefeuille wordt getoetst aan de grondbeginselen.

Het Rode Kruis houdt geen aandelenbeleggingen aan bij de landelijke organisatie of de lokale districten en afdelingen. De gerapporteerde be-
legging 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 resultaat uit beleggingen elk jaar positief. De steeds verder dalende rente zorgt dat 
de rente-inkomsten, ook op de liquide middelen, wel steeds lager worden en in 2017 bijna op nul uitkomt.
 
Het ongerealiseerde koersresultaat in 2017 komt voor meer dan 90% voort uit het bovenvermelde aandelenlegaat. Per saldo wordt het finan-
ciële resultaat de laatste jaren gedomineerd door de gestage daling van de rente, waarbij de ongerealiseerde koersresultaten uit de (kleine) 
aandelenbelegging voor jaarlijkse schommelingen zorgen. Door de grootbanken wordt tot dusverre voor het overgrote deel van de rekeningen 
geen negatieve rente in rekening gebracht
 
Het totale rendement op de beleggingen bedraagt over 2017 0,03% (€ 0,03 miljoen). Het gemiddelde rendement over vijf jaar bedraagt 0,87%.
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In 2018 zal het Rode Kruis zijn beleggingsbeleid, in het licht van de steeds verder dalende rente, opnieuw tegen het licht houden.

Financiële	baten	en	lasten 2017 2016 2015 2014 2013

(bedragen	x	€	1.000,-)

Rentebaten	uit	spaarrekeningen	en	deposito's 		 -153	 		 284	 		 433	 		 390	 		 547	

Rentebaten	uit	obliga&es 		 83	 		 79	 		 103	 		 108	 		 93	

Rentelasten 		 -	0 		 -	0 		 -	0 		 -	0 		 -	0

Subtotaal	rentebaten	en	-lasten 		 -70	 		 363	 		 536	 		 498	 		 640	

Dividend 		 55	 		 57	 		 57	 		 47	 		 47	

Gerealiseerde	koersresultaten 		 -10	 		 -	0 		 -1	 		 4	 		 -5	

Ongerealiseerde	koersresultaten 		 66	 		 154	 		 -285	 		 406	 		 192	

Subtotaal	gerealiseerde	en	ongerealiseerde	koersresultaten 		 56	 		 154	 		 -286	 		 410	 		 187	

Nego	inkomsten	uit	verhuur 		 -	0 		 2	 		 122	 		 162	 		 157	

Totaal	financiële	baten	en	lasten 		 41	 		 576	 		 429	 		 1.117	 		 1.031	

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

Nego	beleggingsresultaat 		 25	 		 555	 		 403	 		 1.101	 		 1.019	

Gemiddeld	belegd	vermogen	in	jaar 		 88.479	 		 81.337	 		 77.890	 		 71.895	 		 63.609	

Rendement	uit	beleggingen 0,03% 0,68% 0,52% 1,53% 1,60%

Gemiddeld	jaarlijks	rendement	in	vijf	jaar	(%) 0,87%
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reserves en fondsen
Het Rode Kruis besteedt gelden zoveel mogelijk aan de doelstelling. Wel zijn reserves nodig om de continuïteit van de hulpverlening en de 
bedrijfsvoering voor enige tijd te garanderen. Bovendien kan het Rode Kruis op die manier steeds snel inspelen op rampen en noodsituaties.

Solidariteitsreserve
De solidariteitsreserve gebruikt het Rode Kruis voor het financieren 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 2017 wordt € 0,6 miljoen aan de reserve 
onttrokken en € 0,2 miljoen afgedragen (dus toegevoegd) vanuit de districten en afdelingen. In totaal daalt het saldo in de reserve van € 5,9 
naar € 5,5 miljoen.

Reserve innovatie en verbetering hulpverlening
De bestemmingsreserve innovatie en verbetering hulpverlening is in 2012 gevormd uit het exploitatie-overschot van dat jaar. In 2013 tot 
en met 2016 hebben we dit aangevuld met middelen die apart gehouden worden voor innovatieve en verbeteringsprojecten. Belangrijke 
voorbeelden van dergelijke projecten zijn het KernGezond veranderprogramma in 2013 en 2014, de overgang naar het nieuwe model van 
Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) en de landelijke ingebruikname van de aangepaste kledinglijn. Daarnaast worden projecten ge-
financierd op het gebied van EHBO, zelfredzaamheid en vrijwilligersmanagement, maar ook op het gebied van internationale hulpverlening, 
voorlichting en bewustmaking en fondsenwerving. 

In 2017 is voor deze doelen ruim € 1,6 miljoen aan de reserve onttrokken.De toevoeging in 2017 van € 3,0 miljoen komt voort uit de bestem-
ming van het positieve exploitatieresultaat en is bestemd voor projecten die worden uitgevoerd in de periode 2018-2020. Het saldo op de 
reserve is in totaal dus met € 1,4 miljoen toegenomen.

Overige bestemmingsreserves en herwaarderingsreserve
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 bestedingen hebben 
betrekking op projecten, gelijksoortig aan die gefinancierd worden uit de reserve innovatie en verbetering hulpverlening.

Bestemmingsreserves van de overige onderdelen (voornamelijk 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. De stijging in 2017 betreft 
vooral reserveringen in de vrijwilligersorganisatie ten behoeve van diverse geplande vastgoed optimaliseringstrajecten. In totaal stijgen deze 
reserves in 2017 met € 1,2 miljoen naar € 10,0 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 financiering activa. Het saldo van deze reserve stijgt 
met € 0,7 miljoen, vooral als gevolg van de investering als gevolg van het SP@RK 2.0 ICT project en de financiering van de toename van de 
voorraad bedrijfskleding.
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Het Rode Kruis heeft verder een pand in het bezit dat in het verleden in gebruik was in het kader van de doelstelling. Nu is dat niet meer het 
geval en is het pand geclassificeerd als beleggingspand. Voor dit pand wordt een herwaarderingsreserve aangehouden ter grootte van de 
waarde. Als gevolg van afwaardering van dit pand, is ook de herwaarderingsreserve afgenomen. Bij eventuele verkoop van dit pand valt de 
herwaarderingsreserve vrij ten gunste van de continuïteitsreserve.

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 continuïteit 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 € 41 miljoen. De reserve in 2017 bedraagt 
€ 16,7 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 substantiële en structurele daling van de baten als voornaamste risico voor de continuïteit gezien. Als gevolg 
daarvan dienen de lasten 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 overbruggen en anderzijds de benodigde investeringen te kunnen doen, om de benodigde 
lastendaling te bereiken.

Op basis van deze analyse heeft het Rode Kruis in 2016 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 geleidelijk een niveau van 
€ 20 miljoen te bereiken. In 2017 is deze berekening en uitkomst herbevestigd. Tevens is daarbij vastgesteld dat 2017 een jaar van relatief hoge 
investeringen in vaste activa en voorraden is geweest. Dit betekent een toename van de reserve financiering activa, die moet worden gefinan-
cierd uit de continuïteitsreserve. In de komende jaren zullen deze investeringen, via de afschrijvingen, terugvloeien aan de continuïteitsreserve. 
Ook is de verwachting dat de verkoop van vastgoed tot een verdere aanvulling van de continuïteitsreserve leidt, waardoor het niveau van € 20 
miljoen in de komende jaren bereikt zal worden.

Per saldo daalt in 2017 de reserve met € 0,6 miljoen naar € 16,7 miljoen. 

Fondsen
Het Rode Kruis brengt de inkomsten van derden met een specifiek doel – de geoormerkte middelen – onder in bestemmingsfondsen. Fond-
sensaldi 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.
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Het totaal aan bestemmingsfondsen bedraagt per jaareinde bijna € 54 miljoen, een stijging van € 10 miljoen ten opzichte van 2016. De stijging 
is volledig het gevolg van de actie Nederland helpt Sint-Maarten, waarvoor € 19,3 miljoen is ontvangen en € 5,4 miljoen besteed, waardoor een 
saldo van € 14 miljoen resteert. Verder is de opbrengst van 3FM Serious Request over 2017 € 3,8 miljoen lager dan in 2016, terwijl het totaal 
van de bestedingen in 2017 ongeveer gelijk is geweest aan voorgaande jaren.

Van het eindsaldo in 2017 betreft bijna € 24 miljoen (43%) internationale hulp, waarvan € 11,5 miljoen (50%) fondsen voor 3FM Serious  
Request. Met een besteding van € 82 miljoen ten opzichte van een stand van € 54 miljoen betekent dit dat fondsen gemiddeld in 8 maanden 
worden besteed. 

Solvabiliteit, liquiditeit, kasstromen en financieringsbehoefte
De meeste goede doelen, en ook het Rode Kruis, zijn conservatief gefinancierd. Een enkele uitzondering daargelaten zijn activa met eigen 
vermogen gefinancierd. Vreemd vermogen betreft reguliere verplichtingen zoals voorzieningen en verplichtingen aan leveranciers en de Be-
lastingdienst. 
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 ‘onderliggend’ 
voor de organisatie nauwelijks sprake van een impact op de solvabiliteit. Voor elke verplichting bestaat namelijk ook een toezegging dat fond-
sen worden ontvangen. Hooguit is er 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 2017: € 93 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 jaar besteed en bevatten de bijbehorende fondsen dus gemiddeld een saldo aan liquide middelen van één à twee jaar.

Over 2017 genereert het Rode Kruis een positieve kasstroom van maar liefst € 19 miljoen (2016: € 4 miljoen negatief). Hoewel deze bestaat uit 
allerlei in- en uitgaande stromen, kan worden gesteld dat de grootste individuele oorzaak het saldo van baten en lasten is van € 11,6 miljoen, 
met onderliggend de inkomsten uit de actie Nederland helpt Sint-Maarten. Daarnaast is er de toename van de schulden op korte en lange 
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BATEN	In	€	mln 2017 2016

Baten	van	par&culieren 		 62,7	 		 52,5	

Baten	van	bedrijven 		 4,0	 		 3,5	

Baten	van	loterijorganisa&es 		 5,7	 		 5,8	

Baten	van	subsidies	van	overheden 		 40,4	 		 29,4	

Baten	van	andere	organisa&es	zonder	winststreven 		 10,5	 		 2,3	

Overige	baten 		 3,4	 		 0,3	

		 126,7	 		 93,8	

LASTEN	In	€	mln 2017 2016

Voorlich&ng	en	bewustmaking 6,1 5,6

Interna&onale	hulpverlening 67,9 47,0

Na&onale	hulpverlening 28,6 24,6

Werving	baten 8,8 8,5

Beheer	en	administra&e 3,8 3,4

115,2 89,1

Totale	lasten	Na&onale	hulpverlening	2017

Bijzondere	vakan&es 2,0 5%

EHBO	/	Evenementenhulp 6,7 17%

Mappa	Mondo 0,0 0%

Noodhulp 5,1 13%

Restoring	family	links 1,8 5%

Vrijwilligersmanagement 10,7 28%

Zelfredzaamheid 2,8 7%

Hulpverlening	vluchtelingen 0,4 1%

Hulpverlening	slachtoffers	orkaan	Irma 4,2 11%

Overig 3,3 9%

Bijzondere	lasten	 1,4 4%

38,4

Totale	lasten	Interna&onale	hulpverlening	2017

Noodhulp

Wederopbouw

Lange	termijn	programma's	(versterken	weerbaarheid	gemeenschappen)

Partners	in	de	Partners	for	Resilience	allian&e

Coördina&e	en	voorbereiding

Totaal	directe	kosten	interna&onale	hulpverlening 0,0

SAMENSTELLING	VERMOGEN	In	€	mln 2017 2016

Con&nuïteitsreserve 16,7 17,4

Bestemmingsreserve 47,9 45,7

Herwaarderingsreserve 2,3 4,1

Bestemmingsfondsen 53,8 45,8

120,7 113,0

53,9

120,8



termijn (positieve kasstroom) met betrekking tot internationale hulp van € 12,7 miljoen. Dit is het gevolg van een toename van de project-
verplichtingen in het kader van de meerjarige subsidies vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie. De laatste grotere 
post betreft een afname van de vorderingen in het kader van nalatenschappen van ruim € 3 miljoen (negatieve kasstroom). Een positieve of 
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 
organisatieen interne controle, voor zover van belang voor de jaarrekening controle. In 2016 heeft het Rode Kruis besloten om de aangepaste 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving in het jaarverslag te verwerken. Onderdeel daarvan was dat voor de inkomsten uit nalatenschappen ook 
de nalatenschappen waarop een vruchtgebruik rust, dienen te worden gewaardeerd. De impact van deze aanpassing was € 3 miljoen op de 
beginbalans van 2015 voor zowel de vorderingen als de bestemmingsfondsen. In 2017 zijn aanvullende richtlijnen op dit punt gepubliceerd. 
Als gevolg daarvan heeft het Rode Kruis opnieuw een stelselwijziging toegepast met een impact van - € 1,9 miljoen, waardoor het bedrag aan 
nalatenschappen met vruchtgebruik is afgenomen naar € 1,1 miljoen.
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BEGROTING 2018 / RAMING 2019-2020

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 exploitatie, dat wil zeggen met een mutatie van de continuïteitsreserve van 0. Doorgaans bevat de 
begroting wel saldi op bestemmingsreserves en -fondsen. Dit zijn feitelijk balansmutaties, die voortkomen 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, c.q. 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 voorzichtig of zelfs he-
lemaal niet wordt begroot. Belangrijkste voorbeeld hiervan zijn baten uit acties van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). Baten van deze 
acties worden altijd heel specifiek besteed voor 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 nalatenschappen, dat deze lastig 
op korte termijn te beïnvloeden zijn. Deze worden jaarlijks -conservatief- op 90% van het 5-jaarsgemiddelde 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 hulpverlening’. 

Daarnaast heeft het Rode Kruis sinds het KernGezond programma het beleid om jaarlijks een bedrag specifiek te besteden aan innovatie- en 
verbeteringsprojecten in de zogenaamde ‘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 2018 en de raming voor 2019 herhaalt zich dat patroon. De baten voor 2018 zijn conservatief begroot, ruim € 41 miljoen 
lager dan de realisatie in 2017. De lasten zijn vervolgens € 31 miljoen lager begroot. Het verschil van ongeveer € 10 miljoen betreft uitgaven die 
nog gefinancierd worden uit inkomsten uit 2017 en daarvoor.

De ramingen voor 2019 en 2020 zijn dan weer gebaseerd op de lagere begrotingen van de baten. Hierdoor vallen de lasten weer terug naar 
het lagere ‘basisniveau’. Het is aannemelijk dat in de jaarbegroting voor 2019 de lasten, op basis van het hiervoor uitgelegde mechanisme via 
hogere baten uit 2018 en daarvoor, weer omhoog zullen gaan ten opzichte van de raming. Tot slot zijn voor 2018 innovatie- en verbeterings-
projecten gedefinieerd in de onderdelen nationale hulp, internationale hulp, voorlichting en bewustmaking en fondsenwerving. In de ramingen 
voor 2019 en 2020 zijn deze projecten nog niet gedefinieerd en dus opgenomen als een apart bedrag (respectievelijk
€ 1,6 en € 1,5 miljoen).
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Begro&ng	2018	(in	miljoenen	euro’s)

Begro&ng Realisa&e Raming Raming
2018 2017 Afwijking 2019 2020

Baten:

Baten van particulieren 		 44,8	 		 62,8	 		 -18,0	 		 45,5	 		 46,2	

Baten van bedrijven 		 3,7	 		 3,8	 		 -0,1	 		 3,7	 		 3,7	

Baten van loterijorganisaties 		 5,7	 		 5,7	 		 -		 		 5,7	 		 5,7	

Baten van subsidies van overheden 		 28,6	 		 41,3	 		 -12,7	 		 28,4	 		 28,4	

Baten van andere organisaties zonder winststreven 		 2,6	 		 10,7	 		 -8,1	 		 2,6	 		 2,6	

Som van de geworven baten 		 85,4	 		 124,3	 		 -38,9	 		 85,9	 		 86,6	

Overige	baten 		 -		 		 3,4	 		 -3,4	 		 -		 		 -		

Som	van	de	baten 		 85,4	 		 127,7	 		 -42,3	 		 85,9	 		 86,6	

Besteed	aan	doelstellingen

Voorlich&ng	en	bewustmaking 		 5,1	 		 6,1	 		 -1,0	 		 5,0	 		 5,1	

Interna&onale	hulpverlening 		 46,1	 		 68,8	 		 -22,7	 		 46,2	 		 46,3	

Na&onale	hulpverlening 		 18,2	 		 28,6	 		 -10,4	 		 18,6	 		 18,8	

Projecten	doelstelling 		 1,8	 		 -		 		 1,8	 		 1,6	 		 1,5	

Totaal	besteed	aan	doelstelling 		 71,2	 		 103,5	 		 -32,3	 		 71,4	 		 71,7	

Werving	baten 		 9,1	 		 8,8	 		 0,3	 		 9,2	 		 9,4	

Beheer	en	administra&e 		 3,7	 		 3,8	 		 -0,1	 		 3,7	 		 3,8	

Som	van	de	lasten 		 84,0	 		 116,1	 		 -32,1	 		 84,3	 		 84,9	

Saldo	voor	financiële	baten	en	lasten 		 1,4	 		 11,6	 		 -10,2	 		 1,6	 		 1,7	

Saldo	financiële	baten	en	lasten 		 -		 		 -		 		 -		 		 -		 		 -		

Saldo 		 1,4	 		 11,6	 		 -10,2	 		 1,6	 		 1,7	

Verwerking	saldo:

Bestemmingsreserves 		 0,1	 		 1,3	 		 -1,2	 		 0,3	 		 0,3	

Con&nuïteitsreserve 		 -		 		 0,3	 		 -0,3	 		 -		 		 -		

Bestemmingsfondsen 		 1,3	 		 10,0	 		 -8,7	 		 1,3	 		 1,4	

		 1,4	 		 11,6	 		 -10,2	 		 1,6	 		 1,7	

Begroting 2018
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AC TIVA 31-12-2017 31-12-2016

Materiële vaste activa (1)

- panden   19.250 20.551 

- vervoermiddelen   1.585   1.900 

- ICT-kosten   2.145   1.669 

- overige activa   1.789   1.721 

  24.769   25.841 

Voorraden (2)   863   469 

Vorderingen en overlopende activa (3)   39.450   35.370 

Effecten (4)   4.548   4.727 

Liquide middelen (5)   93.266   74.417 

        138.127   114.983 

Totaal 162.896   140.824

PASSIVA 31-12-2017 31-12-2016

Reserves en fondsen

Reserves

- continuïteitsreserve (6)  16.693  17.379 

- bestemmingsreserves (7)  47.919  45.661 

- herwaarderingsreserve (8)  2.250  4.142 

 66.862  67.182 

Fondsen

- bestemmingsfondsen (9)  53.899  43.915 

Totaal reserves en fondsen  120.761  111.097 

Voorzieningen (10)  2.622  2.941 

Schulden op lange termijn (11)  9.645  2.621 

Schulden op korte termijn (12)  29.868  24.165 

Totaal  162.896  140.824 

Geconsolideerde balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming) (in duizenden euro’s)
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017 (in duizenden euro’s)

BATEN EN L ASTEN WERKELIJK 
2017

BEGROTING 
2017

WERKELIJK 
2016

BATEN

Baten van particulieren   62.778  44.061  52.517 

Baten van bedrijven   3.751  3.713  3.544 

Baten van loterijorganisaties   5.736  5.720  5.790 

Baten van subsidies van overheden   41.317  28.808  29.433 

Baten van andere organisaties zonder winststreven   10.733  2.569  2.348 

Som van de geworven baten (13)   124.315   84.871   93.632 

Overige baten (14)   3.361  -     284 

Som van de baten   127.676   84.871   93.916 

LASTEN

Besteed aan doelstellingen (15):

Voorlichting en bewustmaking   6.137   6.326   5.563 

Internationale hulpverlening   68.770   46.730   46.960 

Nationale hulpverlening   28.639   23.479   24.625 

Totaal besteed aan doelstelling   103.546   76.535   77.148 

Werving baten (15)   8.845   8.962   8.549 

Beheer en administratie (15)   3.754   3.631   3.370

Som van de lasten   116.145   89.128   89.067 

Saldo voor financiële baten en lasten   11.531 -4.257   4.849

Saldo financiële baten en lasten (16)   25   75   555 

Totaal   11.556 -4.182   5.404 

Verwerking saldo

- Mutatie bestemmingsfondsen  9.984 -148 -402 

- Mutatie bestemmingsreserves   1.329 -4.034   2.988 

- Mutatie continuïteitsreserve  243  -     2.818 

  11.556 -4.182   5.404 

- Het bestedingspercentage is: 81,1% 90,2% 82,1%

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

- Het bestedingspercentage lasten is: 89,2% 85,9% 86,6%

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

- Het percentage werving baten is: 7,1% 10,6% 9,1%

(Totaal besteed aan werving baten als percentage van Som van de geworven baten)
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht (in duizenden euro’s)

2017 2016

Saldo van baten en lasten 11.556 5.404 

Aanpassing voor:

- afschrijvingen (zie Materiële vaste activa (1))   2.852   2.890 

- mutaties voorzieningen (zie Voorzieningen (10)) -319 -343 

- mutatie herwaarderingsreserve -1.892 -566 

  641   1.981

Veranderingen in het werkkapitaal:

- mutaties voorraden (zie Voorraden (2)) -394 -181 

- mutaties vorderingen (zie Vorderingen (3)) -4.080   2.758 

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

  5.703 -12.568 

  1.229 -9.991

Netto kasstroom uit operationele activiteiten   13.426 -2.606

Netto-investering in materiële vaste activa  
(zie Materiële vaste activa (1)) -1.780 -2.199 

Aan- en verkopen beleggingen (zie Effecten (4))   179   175 

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.601 -2.024

Mutatie schulden op lange termijn  
(zie Schulden op lange termijn (11))   7.024   419 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   7.024   419

Mutatie liquide middelen   18.849 -4.211

Liquide middelen (zie Liquide middelen (5))

- stand per 1 januari   74.417   78.628 

- stand per 31 december   93.266   74.417 

Mutatie liquide middelen   18.849 -4.211



Toelichting

Algemeen 

De geconsolideerde jaarrekening 2017 is opgesteld overeen-
komstig Titel 9, Boek 2 BW en in het bijzonder de voorschriften 
van de Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties (RJ650). 
Het doel van deze jaarrekening is het verschaffen van inzicht in 
de inkomsten en bestedingen, en in de financiële positie van 
het Nederlandse Rode Kruis en de 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 2017 (evenals de jaren daarvoor) zijn drie onder-
delen nog een separate juridische entiteit, die zijn verwerkt 
in deze geconsolideerde jaarrekening. 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,-): 

BAL ANS-
TOTA AL

RESERVES  
EN FONDSEN

RESULTA AT

Het Nederlandse 
Rode Kruis te  
Den Haag

 161.191  119.184  11.435

Stichting Dorgelo 
Energierampenfonds 
te Den Haag

 1.055  1.054  57

Stichting Nationale 
Rode Kruis Tourrally 
te Den Haag

 131  5  4

Stichting Rode 
Kruis Bungalow te 
Someren

 519  518  60

162.896  120.761  11.556

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

Stelselwijziging 

In oktober 2017 is door de Raad voor de Jaarverslaggeving 
RJ-uiting 2017-13 uitgebracht met als gevolg dat de Richtlijn 650 
voor Fondsenwervende organisaties is aangepast. Via Goede 
Doelen Nederland is tevens een handreiking gedistribueerd 
betreffende de verwerking en waardering van nalatenschappen 
belast met (vrucht)gebruik.

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

2016 WA S
STEL SEL-

WIJZIGING
2016  

NIEUW

BALANS - DEBET:

Vorderingen en  
overlopende activa

 14.413 -1.871  12.542

BALANS - CREDIT:

Bestemmingsfondsen  46.188 -1.871  44.317

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 resultaat-
bepaling 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 noodzakelijk is, is de aard 
van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbe-
treffende jaarrekeningposten. 
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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 afgeschreven. 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 boekwaarde 
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.

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 realiseerbare waarde van het 
actief vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is 
sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de reali-
seerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste van de 
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 

Voorraden 
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd op 
verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFO-methode (first 
in, first out) of lagere opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is 
de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare 
verkoopkosten. Bij de bepaling van de waarde wordt rekening 
gehouden met een voorziening voor incourante artikelen. 

Vorderingen 
Debiteuren en overige vorderingen worden initieel gewaar-
deerd tegen de reële waarde. Vervolgens worden deze vorde-
ringen 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 projectverantwoordelijken. Deze geldzendingen 
worden onder de vorderingen verantwoord totdat terugrappor-
tage 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 waarderingsmethodiek die door het Nederlandse Rode Kruis 
wordt gehanteerd is gestoeld op de berekening die de belasting-
dienst 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-ge-
realiseerde waardeveranderingen worden in de staat van baten 
en lasten verantwoord onder resultaat beleggingen. Transactie-
kosten 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 opge-
nomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlo-
pende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
de nominale waarde. 

Herwaarderingsreserve 
Indien herwaarderingen in de herwaarderingsreserve zijn 
verwerkt, worden de gerealiseerde herwaarderingen 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 schat-
ting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen 
per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden 
gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die 
naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te 
wikkelen, tenzij anders vermeld. Voor de toekomstige kosten van 
groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening 
voor groot onderhoud gevormd. De kosten worden rechtstreeks 
in het resultaat verantwoord. 
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Overige financiële verplichtingen 
Leningen, crediteuren en overige schulden worden bij de eerste 
verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactie-
kosten 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 gewaar-
deerd 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 vast-
gestelde 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. 

Verwerking baten
In de administratie van het Nederlandse Rode Kruis wordt met 
de verwerking van ontvangen gelden de donateur of gever gere-
gistreerd. Deze registratie bepaalt onder welke rubriek de giften 
in de jaarrekening worden verantwoord. Uitgangspunt is dat 
giften van particulieren worden ontvangen, tenzij nadrukkelijk 
blijkt dat het gaat om een van de andere groepen van gevers. 
Indien een bedrijf of instantie duidelijk als functie heeft om 
gelden van particulieren in te zamelen en door te storten aan 
het Nederlandse Rode Kruis worden deze giften als baten van 
particulieren verantwoord.

Giften in natura 
Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de  
reële waarde in Nederland. Giften bestaande uit diensten worden 
in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld 
waardeerbare diensten van bedrijven betreft. De 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. Voor-
lopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het 
boekjaar van ontvangst als baten uit nalatenschappen verant-
woord in geval eerder geen betrouwbare schatting mogelijk was. 
In geval door de erflater is bepaald dat de nalatenschap in stand 
moet worden gehouden, wordt na 10 jaar beoordeeld of het juist 
is om de nalatenschap aan te houden of (gelijkmatig) vrij te laten 
vallen.

Subsidies van overheden 
Subsidies die door de verstrekker afhankelijk zijn gesteld van 
projectkosten worden ten gunste van de staat van baten en 
lasten gebracht in het jaar dat de gesubsidieerde bestedingen 
hebben plaatsgevonden, danwel contractueel zijn vastgelegd. 
De overige subsidies worden verwerkt als bate in het jaar waar-
voor de subsidiegever deze bestemd heeft. 

Voor zover het Nederlandse Rode Kruis risico loopt als het gaat 
om subsidies ontvangen voor internationale hulpverlenings-
activiteiten 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, 
rekening houdend met de effectieve rentevoet van betreffende 
activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op 
de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van 
de effectieve rente worden meegenomen. 

Lasten 
Internationale projecten worden doorgaans samen met 
zusterorganisaties uit de Rode Kruis-beweging uitgevoerd. 
Toegezegde bijdragen in het kader van internationale hulpverle-
ningsprojecten 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 
betrekking 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 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de 
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten 
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

De pensioenregeling is volledig extern ondergebracht. Onder 
de personele lasten opgenomen pensioenverplichtingen zijn 
beperkt tot de jaarlijkse overeengekomen premie. 
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Overig 

Kostentoerekening: 
Voor de toerekening van de kosten wordt jaarlijks dezelfde 
systematiek 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 (Voor-
lichting en Bewustmaking, Internationale Hulpverlening, Nationale 
Hulpverlening) en Werving baten worden kosten zoveel mogelijk 
rechtstreeks 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, personeels-
zaken en organisatieontwikkeling, inkoop en facilitaire zaken, 
projectenbureau en contactcenter) kunnen niet rechtstreeks 
aan de doelstellingen en/of fondsenwerving worden toege-
rekend en worden weergegeven als indirecte kosten. De niet 
direct toerekenbare kosten worden op basis van de personeels-
formatie 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 regu-
liere verplichtingen, zoals voorzieningen en reguliere verplich-
tingen aan leveranciers 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 valu-
tarisico is derhalve geen sprake. 

Het beleggingsbeleid van het Rode Kruis sluit aan bij de 
uitgangspunten reserves en beleggingsbeleid uit het CBF-regle-
ment. Het Rode Kruis heeft inmiddels alle aandelenbeleggingen 
verkocht. 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. 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 ingelost door de betreffende executeur-testamen-
tair 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 krediet-
faciliteiten afgesproken, maar daarvan wordt geen gebruik 
gemaakt
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2017 (in duizenden euro’s)

MATERIËLE VASTE AC TIVA (1) PANDEN VERVOER-
MIDDELEN IC T-KOSTEN OVERIGE  

AC TIVA
TOTA AL 

2017
TOTA AL 

2016

Aanschafwaarde per 1 januari  41.306  7.529  7.371  7.666  63.872  63.643 

Bij: investeringen  3.120  233  742  697  4.792  3.359 

Af: desinvesteringen -2.145 -827 -4.061 -472 -7.505 -3.130 

Aanschafwaarde per 31 december 42.281  6.935  4.052  7.891 61.159  63.872 

Afschrijvingen t/m vorig boekjaar  20.755  5.629  5.702  5.945  38.031  37.111 

Afschrijvingen ten laste van boekjaar  1.523  473  266  590  2.852  2.890 

Af: desinvesteringen -997 -752 -4.061 -433 -6.243 -2.536 

Bij: bijzondere waardevermindering  1.750  -   -    -    1.750  566 

Afschrijvingen t/m boekjaar  23.031  5.350  1.907  6.102  36.390  38.031 

Boekwaarde per 31 december 19.250  1.585  2.145  1.789  24.769  25.841 

Specificatie:

Bedrijfsmiddelen 1.314 -  2.145 -  3.459  2.642 

Direct in gebruik voor doelstelling  15.686  1.585 -  1.789  19.060  19.057 

Beleggingspanden  2.250 - - -  2.250  4.142 

Boekwaarde per 31 december  19.250  1.585  2.145  1.789  24.769  25.841 

Boekwaarde per 31 december 2016  20.551  1.900  1.669  1.721  25.841 

Afschrijvingsgrondslagen  
(in percentage van de verkrijgingsprijs):

Panden 2-4%

Verbouwingen 10,0%

Vervoermiddelen 10-20%

ICT-kosten (hard- en software) 14-33%

Inventaris 12,5%

Overige activa 20,0%

De materiële vaste activa ‘direct in gebruik voor de doelstelling’ bestaan voornamelijk uit de panden van de Overige onderdelen NRK groep. 
De totale verzekerde waarde van de materiële vaste activa bedraagt € 102,0 miljoen. Vanwege de juridische overdracht van het vakantieschip 
J. Henry Dunant in 2018 is deze per eind 2017 opgenomen in de totale verzekerde waarde. 

De belangrijkste veranderingen in 2017, naast reguliere investeringen en afschrijvingen, zijn de verkoop van het gebouw van de Afdeling Den 
Haag, de investeringen in het nieuwe ‘SP@RK 2’ ICT platform (€ 0,7 miljoen) en gemaakte kosten voor verbouwing van het nieuwe verenigings-
kantoor. De bijzondere waardevermindering als gevolg van de herwaardering van het beleggingspand.
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2017, vervolg (in duizenden euro’s)

VOORR ADEN (2) 31-12-2017 31-12-2016

Bedrijfsmiddelen   50   50 

Direct beschikbaar voor doelstelling   813   419 

Totaal   863   469 

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE AC TIVA (3) 31-12-2017 31-12-2016

Vorderingen in verband met internationale hulpverlening   9.678   1.734 

Geldzendingen internationale hulpverlening   5.946   6.340 

Nationale Postcode Loterij   5.400   5.400 

Nog te ontvangen 3FM Serious Request   839   1.530 

Debiteuren   2.334   1.473 

Te vorderen nalatenschappen   9.440   12.542 

Belastingen en sociale lasten   869   641 

Verstrekte leningen   418   1.924 

Overige vorderingen en overlopende activa 4.526 3.786

Totaal   39.450   35.370 

Met uitzondering van een deel van de vorderingen uit hoofde van nalatenschappen hebben alle vorderingen een resterende looptijd van korter 
dan 1 jaar. De balanspost Geldzendingen internationale hulpverlening per 31-12-2017 bevat uitsluitend geldzendingen uit 2017. De balanspost per 
31-12-2016 is in het boekjaar 2017 nagenoeg geheel verantwoord door middel van rapportages over bestedingen.
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2017, vervolg (in duizenden euro’s)

EFFEC TEN (4) A ANDELEN OBLIGATIES TOTA AL 2017 TOTA AL 2016

Boekwaarde per 1 januari   871   3.856   4.727   4.902 

Aankopen   -     152   152   261 

Verkopen   -     -387   -387   -590 

  871   3.621   4.492   4.573 

Koersresultaten   60   -4   56   154 

Boekwaarde per 31 december   931   3.617   4.548   4.727 

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

 
LIQUIDE MIDDELEN (5) 31-12-2017 31-12-2016

Deposito’s   241   266 

Spaarrekeningen   35.509   43.723 

Rekeningen-courant   57.431   30.285 

Kassen   85   143 

Totaal   93.266   74.417 

De liquide middelen zijn met uitzondering van de deposito’s direct opeisbaar. De deposito’s hebben een gemiddelde resterende looptijd tussen de 
6 maanden en 1 jaar.

Reserves en fondsen
Het vermogen van het Nederlandse Rode Kruis moet op grond van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen worden onderverdeeld 
in reserves en fondsen. Onder de reserves worden verantwoord de continuïteitsreserve, de herwaarderingsreserve en een gedeelte van reserves 
dat door het verenigingsbestuur nader bestemd is voor bijzondere bestedingsdoeleinden (zogenaamde bestemmingsreserves). Onder fondsen 
worden die gelden opgenomen waaraan door een derde een specifieke bestemming is gegeven (waardoor het Nederlandse Rode Kruis deze 
gelden alleen aan deze specifieke bestemming kan besteden).
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CONTINUÏTEITSRESERVE (6) 2017 2016

Stand per 1 januari   17.379   15.694 

Mutatie solidariteitsreserve   -189   -931 

Mutatie reserve financiering activa   -740   -202 

Verwerking saldo boekjaar 243   2.818 

Stand per 31 december   16.693   17.379 

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 2017 volgt hieruit per 31 december 2017 een continuïteitsreserve 
van maximaal € 40,9 miljoen. Het gerealiseerde saldo van € 16,7 miljoen ligt substantieel lager dan deze € 40,9 miljoen en voldoet daarmee 
ruimschoots aan zowel de CBF-richtlijn als de eigen richtlijn.

Het Nederlandse Rode Kruis heeft het minimum niveau van de continuïteitsreserve vastgesteld op € 13,0 miljoen. Voor de gewenste omvang is de 
range vastgesteld van € 15,0 tot € 25,0 miljoen.
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Stand per 1 januari   5.866   5.883   2.444   1.386   8.778   21.304   45.661   41.540 

Overboeking  
continuïteitsreserve

  189   -     -     -     -     740   929   1.133 

Toevoeging   -    3.001   -     865   2.868   -    6.734   7.717 

Onttrekking   -601   -1.607   -444   -1.132   -1.621   -     -5.405   -4.729 

Stand per 31 december   5.454 7.277   2.000   1.119   10.025   22.044  47.919   45.661 

De Solidariteitsreserve is gevormd door middel van jaarlijkse afdrachten (2017: € 0,2 miljoen) van de Overige onderdelen NRK-groep, waarvan 
de vrije reserves hoger zijn dan de maximumnorm (1,5 maal de kosten van de werkorganisatie, gelijk aan de CBF-norm). Deze reserve is bestemd 
voor de ondersteuning van lokale activiteiten van de Overige onderdelen NRK-groep of voor internationale noodhulp. Aan de Solidariteitsreserve 
is in 2017 € 0,6 miljoen onttrokken ter ondersteuning van lokale activiteiten. 

De bestemmingsreserve Innovatie en verbetering hulpverlening dient ter financiering van activiteiten op het gebied van innovatie en verbetering van 
de hulpverlening. In 2017 is € 3,0 miljoen gedoteerd. De onttrekking van € 1,6 miljoen heeft betrekking op de financiering van projecten in 2017.
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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 2017 is een bedrag van € 0,4 miljoen aan de reserve onttrokken.

In 2017 is een bedrag van € 0,9 miljoen toegevoegd aan de Overige bestemmingsreserves verenigingskantoor. De onttrekking van € 1,1 miljoen 
heeft betrekking op financiering van onvoorziene onderhoudskosten en activiteiten in het kader van het 150-jarig jubileum.

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 2017 is een bedrag van € 2,9 miljoen toegevoegd aan deze bestemmingsreserve en een bedrag van € 1,6 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 bestemmingsreserve 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 € 0,7 miljoen.

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

Herwaarderingsreserve (8)
De herwaarderingsreserve heeft betrekking op de ongerealiseerde herwaardering van de beleggingspanden opgenomen onder de materiële vaste 
activa. Evenals bij de reserve financiering activa komt deze reserve pas beschikbaar voor de doelstelling bij de verkoop van de panden. De mutatie 
in de reserve is een gevolg van de herwaardering van de beleggingspanden als gevolg van taxatie in 2017.

BESTEMMINGSFONDSEN (9)
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Stand per 1 januari   1.306   12.741   -     1.211   28.657   43.915   44.317 

Totaal toevoegingen   868   7.438   19.307   -     55.487   83.100   49.335 

Totaal bestedingen   -827   -5.706   -5.412   -711   -60.460   -73.116   -49.737 

Stand per 31 december   1.347   14.473   13.895   500   23.684   53.899   43.915 

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 2017 bestaan uit donaties van particulieren  
en bedrijven. De uitgaven in 2017 hebben betrekking op activiteiten in het kader van de doelstelling van het fonds.
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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 € 7,5 miljoen door de Overige onderdelen  
NRK-groep beheerd en dient ter financiering van lokale hulpactiviteiten. Tevens is hieronder een bedrag van € 52 duizend opgenomen onder de 
naam Reddingsboei Fonds, dat dient ter ondersteuning van activiteiten die worden gefinancierd door het Stille Rampen Fonds.

Van deze fondsen heeft € 0,8 miljoen per 31-12-2017 (2016: € 1,2 miljoen) 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 € 1,1 miljoen betrekking op waarderingen van nalatenschappen in vruchtgebruik.

Het bestemmingsfonds Hulpverlening Orkaan Irma is in 2017 ontstaan door de baten uit de fondsenwervingscampagne. Voor de vanuit deze 
campagne gefinancierde uitgaven is in 2017 een bedrag van € 5,4 miljoen onttrokken.

Het bestemmingsfonds Vluchtelingen is in 2015 ontstaan door de baten uit de noodhulpcampagne via giro 6868 in september van dat jaar. Voor 
de vanuit deze campagne gefinancierde uitgaven is in 2017 een bedrag van € 0,7 miljoen onttrokken.

SAMENSTELLING BESTEMMINGSFONDS  
INTERNATIONALE HULPVERLENING 31-12-2017 31-12-2016

Internationale hulpverlening:

Regiofondsen  2.235  3.177 

SHO - Nepal  -  49 

SHO - Droogte in Afrika  289  - 

3FM Serious Request:

- Actie 2013 - Diarree  174  1.517 

- Actie 2014 - Seksueel geweld  626  1.032 

- Actie 2015 - Kinderen en jongeren in oorlogsgebieden  2.561  4.932 

- Actie 2016 - Longontsteking  3.100  8.931 

- Actie 2017 - Opsporen vermiste kinderen en herenigen gezinnen  5.112  - 

  11.573  16.412 

Overige fondsen  9.587  9.019 

Totaal   23.684  28.657 

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 € 2,4 miljoen ondergebracht bij de 
Overige onderdelen NRK-groep. 
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VOORZIENINGEN (10)
OVERDR ACHT 

VAK ANTIE-
HOTEL S

OVERDR ACHT 
OORLOGS-

ARCHIEF
PERSONEEL TOTA AL 2017 TOTA AL 2016

Stand per 1 januari  745  -  2.196  2.941  3.284 

Toevoeging  885  600  397  1.882  550 

Onttrekking  -472  -  -428  -900  -805 

Vrijval  -270  -  -1.031  -1.301  -88 

Stand per 31 december  888  600  1.134  2.622  2.941 

Het Nederlandse Rode Kruis heeft 2 voorzieningen gevormd vanwege het in 2017 (of de jaren daarvoor) genomen besluit tot afbouw van activi-
teiten. Doordat deze activiteiten niet langer onderdeel uitmaken van de kernactiviteiten van de organisatie, worden kosten die betrekking hebben 
op de afronding van deze activiteiten en die redelijkerwijs te voorzien zijn in 2017, reeds als kosten in 2017 verantwoord en wordt voor dit bedrag 
een voorziening gevormd. Voor de overdracht van de vakantiehotels is reeds in voorgaande jaren een voorziening gevormd en bedraagt deze
per eind 2017 € 0,9 miljoen, voornamelijk ter dekking van kosten in verband met de verbouwing van het vakantieschip J. Henry Dunant in 2018.

Begin 2018 is het oorlogsarchief overgedragen aan het Nationaal Archief. Voor de kosten die hiermee gemoeid zijn (o.a. verhuiskosten en kosten 
personeel tot en met 2020) is in 2017 een voorziening gevormd van € 0,6 miljoen.

De personeelsvoorziening heeft een overwegend langlopend karakter (1 tot 5 jaar) en is bestemd voor werknemersregelingen, pre-pensioen en 
levensloop (€ 0,7 miljoen) en jubilea (€ 0,4 miljoen). Bij de berekening van de jubileumvoorziening is rekening gehouden met een verdisconte-
ringsvoet 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 L ANGE TERMIJN (11) 31-12-2017 31-12-2016

Kredietinstellingen   991   1.114 

Projectverplichtingen   8.654   1.507 

Totaal   9.645   2.621 

De langlopende schulden die zijn opgenomen bij kredietinstellingen zijn veelal aangegaan voor de financiering van de onroerende goederen van 
de Overige onderdelen van de NRK-groep. De aflossingsverplichtingen voor het nieuwe boekjaar zijn gerubriceerd onder kortlopende schulden. 
Als zekerheden voor een aantal langlopende schulden zijn onroerende goederen hypothecair bezwaard. De 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.
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SCHULDEN OP KORTE TERMIJN (12) 31-12-2017 31-12-2016

31-12-17 31-12-2016

Projectverplichtingen   13.554   7.959 

Crediteuren   2.705   1.496 

Belastingen en sociale lasten   2.037   1.305 

Overige vooruit ontvangen bedragen   3.681   5.468 

Overige schulden   7.891   7.937 

Totaal   29.868   24.165 

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 of projectbijdragen ter financiering van activiteiten in het kader 
van de internationale hulpverlening. In 2017 werd van de Ikea Foundation een voorschot ontvangen op het programma dat in 2018 van start zal gaan.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Het Nederlandse Rode Kruis is één van de mede-oprichters van het Humanity House. De bijdrage voor 2018 bedraagt € 0,25 miljoen.

Bij de verkoop van de activiteit Mappa Mondo (incl. activa) is bedongen dat ExperTcare/KiZo kinderverpleging nog minstens 4 jaar de activiteit zal 
voortzetten. Tevens is bedongen dat 50% van de netto opbrengst van de onroerende zaken zal worden betaald indien één of meer van de onroer-
ende zaken binnen vijf jaren na overdracht worden verkocht aan een derde (25% binnen periode van 5 en 10 jaar).

Onder de onderhanden nalatenschapsdossiers bevinden zich 14 nalatenschappen met vruchtgebruik, waarvan de waarde niet betrouwbaar is vast 
te stellen en waarvan niet zeker is wanneer eventuele baten uitgekeerd zullen worden.

Begin 2018 is het Nederlandse Rode Kruis een vijfjarige samenwerking aangegaan met de Ikea Foundation. Dit leidde tot een toegezegde project-
bijdrage van € 10,0 miljoen. Eind 2017 werd reeds € 3,2 miljoen ontvangen, welke is verantwoord onder de Kortlopende schulden (Vooruitontvan-
gen bedragen).

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 2021 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 
2017, 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 2016-2020 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 JA AR 1 TOT 5 JA AR L ANGER  
DAN 5 JA AR

Rechten   

Inkomsten uit verhuur  324  518  -   

Verplichtingen

Erfpacht  42  23  -   

Lease (auto’s, kopieermachines etc.)  432  824  38 

Huur / onderhoud  550  3.120  2.825 
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SPECIFIC ATIE VAN DE  
GEWORVEN BATEN (13)
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Collecten  1.490  -  -  -  -  1.490  1.703  1.565 

Contributies  18.574  12  -  -  3  18.589  16.800  17.490 

Giften en schenkingen     

- Ongeoormerkt (I)  4.319  527  5.736  -  477  11.059  9.733  11.654 

- Geoormerkt nationaal (II)  18.169  2.176  -  -  2.137  22.482  4.173  2.248 

- Geoormerkt internationaal (III)  8.250  1.036  -  -  8.116  17.402  13.529  16.767 

Nalatenschappen  11.976  -  -  -  -  11.976  10.125  14.475 

Subsidies van overheden (IV)  -  -  -  41.317  -  41.317  28.808  29.433 

Som van de geworven baten  62.778  3.751  5.736  41.317  10.733  124.315  84.871  93.632 

Begroting 2017  44.061  3.713  5.720  28.808  2.569  84.871 

Realisatie 2016  52.517  3.544  5.790  29.433  2.348  93.632 

Conform de opstelling van Richtlijn 650 (oud) is het totaal baten uit eigen fondsenwerving € 66,3 miljoen (2016: € 49,0 miljoen; Begroting 2017: 
€ 40,3 miljoen).

GIF TEN EN SCHENKINGEN, ONGEOORMERK T (I) WERKELIJK 
2017

BEGROTING 
2017

WERKELIJK 
2016

Campagnes / Acties   5.323   4.013   5.864 

Nationale Postcode Loterij, jaarbijdrage   5.400   5.400   5.400 

Nationale Postcode Loterij, overige loterijbijdragen   -     -     26 

Nationale Postcode Loterij, GoodGames   -     -     -   

Vriendenloterij   336   320   364 

Totaal   11.059   9.733   11.654 

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

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017 (in duizenden euro’s)
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GIF TEN EN SCHENKINGEN, GEOORMERK T NATIONA AL (I I) WERKELIJK 
2017

BEGROTING 
2017

WERKELIJK 
2016

Bijzondere vakanties en Mappa Mondo   -     -     31 

Prinses Margriet Fonds   473   1.050   994 

NL helpt St Maarten   19.307   -     -   

Overig ten behoeve van nationale doeleinden   2.702   3.123   1.223 

Totaal   22.482   4.173   2.248 

GIF TEN EN SCHENKINGEN, GEOORMERK T INTERNATIONA AL (I I I) WERKELIJK 
2017

BEGROTING 
2017

WERKELIJK 
2016

Noodhulpcampagne via giro 6868 in september   3.964   2.000   2.978 

Noodhulp   1.238   1.500   4.164 

3FM Serious Request   5.316   10.000   9.370 

Nationale Postcode Loterij, overige loterijbijdragen   -     -     -   

Stichting Samenwerkende Hulporganisaties   5.619   -     -   

Overig ten behoeve van internationale doeleinden   1.265   29   255 

Totaal   17.402   13.529   16.767 

De inkomsten uit 3FM Serious Request betreft het aandeel dat het Nederlandse Rode Kruis ontvangen heeft als resultaat van de actie. In 2017 
stond het Glazen Huis in Apeldoorn en is de opbrengst van de actie bestemd voor projecten ten behoeve het opsporen van vermiste kinderen en 
het herenigen van gezinnen wereldwijd. In 2016 stond het Glazen Huis in Breda en ging de opbrengst van de actie naar projecten ten behoeve de 
bestrijding van en het tegengaan van de gevolgen van longontsteking.

De inkomsten 2017 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 Droogte in Afrika (€ 5,6 miljoen). 

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017, vervolg (in duizenden euro’s)
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Financiële verantwoording 3FM Serious Request-acties

INKOMSTEN 2017 2016 2015 TOTA AL

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  18  9.257  -    9.275 

Toegerekende interest  -    -    -    -   

Wervingskosten  -1  -323  -    -324

Beschikbaar voor internationale hulpverlening  17  8.934  -    8.951

Actie 2017 - Opsporen vermiste 
kinderen en herenigen gezinnen

Inkomsten actie  5.298  -    -    5.298

Toegerekende interest  -    -    -    -   

Wervingskosten -185  -    -   -185

Beschikbaar voor internationale hulpverlening  5.113  -    -    5.113 

Totale inkomsten volgens  
jaarverslag

 5.316  9.370  8.558 

Totale wervingskosten  -186  -338  -288 

% wervingskosten 3,5% 3,6% 3,4%

SUBSIDIES VAN OVERHEDEN (IV) WERKELIJK 
2017

BEGROTING 
2017

WERKELIJK 
2016

Ontvangen subsidies voor:    

- nationale hulpverlening  2.616  2.508  2.666 

- internationale hulpverlening

   • Europese Unie  5.526 -  1.565 

   • Ministerie van Buitenlandse Zaken:

      # Ten behoeve van reguliere projectuitgaven  23.074  -    17.609 

      # Ten behoeve van programma Strategic Partnership, uitgaven NRK  4.518  -    913 

      # Ten behoeve van programma Strategic Partnership, uitgaven alliantie-partners  5.583  -    6.680 

 38.701 26.300  26.767 

Totaal 41.317 28.808 29.433 

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017, vervolg (in duizenden euro’s)
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Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017, 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 aan-
gevraagd. 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 
2017

BEGROTING 
2017

WERKELIJK 
2016

Boekwinst verkoop panden  2.165  -    260 

Vrijval voorziening en overige baten  1.196  -    24 

    

Per saldo   3.361   -     284 
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TOELICHTING L ASTENVERDELING (15)
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Directe kosten

Direct personeel   1.988   5.377   10.684   2.095   -     20.144   19.460   19.257 

Overige personeelskosten   200   521   1.103   216   -     2.040   1.843   1.789 

Contributie internationale organisatie   -     982   -     -     -     982   1.035   980 

Inhuur derden en kosten vrijwilligers   1.091   834   2.216   852   -     4.993   4.969   4.451 

Aankopen en verwervingen   4   9   334   4   -     351   652   2.562 

Communicatie   2.027   11   954   4.071   -     7.063   9.233   7.022 

Projecten vrijwilligersorganisatie   -     -     6.475   -     -     6.475   6.528   7.108 

Internationale projecten / NL helpt St Maarten   -     59.457   3.854   -     -     63.311   35.146   38.802 

Huisvesting en ICT   319   253   3.156   587   -     4.315   4.426   3.215 

Afschrijvingen   -     -     1.045   -     -     1.045   700   710 

Eenmalige kosten   8   21   1.403   8   -     1.440   253   978 

Totaal directe kosten   5.637   67.465   31.224   7.833   -   112.159   84.245   86.874 

Indirecte kosten

Indirect personeel   136   534   1.246   190   1.483   3.589   3.729   3.646 

Overige personeelskosten   63   248   388   89   204   992   830   849 

Inhuur derden en kosten vrijwilligers   100   392   612   139   682   1.925   1.139   1.038 

Huisvesting en ICT   284   1.033   3.831   539   1.042   6.729   6.138   6.372 

Afschrijving   38   111   1.199   119   340   1.807   2.000   2.178 

Eenmalige kosten   1   2   3   1   5   12   -     46 

Totaal Indirecte kosten   622   2.320   7.279   1.077   3.756   15.054   13.836   14.129 

Totale kosten   6.259   69.785   38.503   8.910   3.756  127.213   98.081  101.003 

Tegemoetkoming in de kosten   -122   -1.015   -9.864   -65   -2   -11.068   -8.953   -11.936 

Totaal   6.137   68.770   28.639   8.845   3.754  116.145   89.128   89.067 

Begroting 2017   6.326   46.730   23.479   8.962   3.631   89.128 

Realisatie 2016   5.563   46.960   24.625   8.549   3.370   89.067 

Conform de opstelling van Richtlijn 650 (oud) bedraagt het percentage kosten eigen fondsenwerving 12,7% (2016: 16,5%; Begroting 2017: 21,0%).
Uit de toelichting lastenverdeling blijkt dat de kosten voor Beheer en Administratie 3,2% van de totale bestedingen bedragen (2016: 3,8%; 
Begroting 2017: 4,1%). 

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017, vervolg (in duizenden euro’s)
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Onder de kosten voor Beheer en Administratie worden ook de accountantskosten verantwoord. In 2017 zijn de volgende kosten ten 
laste van het resultaat gebracht:
Controle van de jaarrekening: € 231 duizend
Andere controlewerkzaamheden: € 177 duizend

SALDO FINANCIËLE BATEN EN L ASTEN (16) WERKELIJK 
2017

BEGROTING 
2017

WERKELIJK 
2016

Rente op obligaties   83   -     79 

Overige beleggingsresultaten   131   -     212 

Kosten effectenbeheer   -16   -     -21 

Rente op spaarrekeningen en deposito’s (minus kosten)   -173   -     285 

Per saldo   25 75   555 

Nadere splitsingen bij Toelichting lastenverdeling:

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

2017 2016

- Reguliere projectuitgaven  46.922  26.610 

- Voorbereiding en Coördinatie  5.456  4.002 

- Projectuitgaven gefinancierd met SHO-inkomsten  4.986  7.585 

- Projectuitgaven programma Strategic Partnership, uitgaven NRK  4.518  913 

- Projectuitgaven programma Strategic Partnership, uitgaven alliantie-partners  5.583  6.680 

- Indirecte kosten  2.320  1.798 

- Tegemoetkoming in de kosten  -1.015  -628 

 68.770  46.960 
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Een nadere uitsplitsing van de kosten voor Nationale hulpverlening is als volgt:

 DIREC TE 
KOSTEN 

 INDIREC TE 
KOSTEN 

 TEGEMOET-
KOMING IN 
DE KOSTEN 

 TOTA AL 
2017 

BEGROTING 
2017

 TOTA AL 
2016 

- Bijzondere vakanties  1.627  377  -1.303  701  851  2.328 

- EHBO / Evenementenhulp  5.360  1.383  -5.113  1.630  2.911  2.243 

- Mappa Mondo  -    -    -    -    -    20 

- Noodhulp  4.269  816  -2.007  3.078  3.367  3.742 

- Restoring family links  1.496  324  -28  1.792  1.416  1.444 

- Vrijwilligersmanagement  8.331  2.376  -348  10.359  9.830  8.002 

- Zelfredzaamheid  2.112  666  -486  2.292  2.890  2.109 

- Hulpverlening vluchtelingen  307  121  -79  349  491  1.036 

- Hulpverlening slachtoffers orkaan Irma  3.983  253  134  4.370  -    -   

- Overig  2.378  963  -634  2.707  1.723  3.005 

- Bijzondere lasten   1.361  -    -    1.361  -    696 

 31.224  7.279  -9.864  28.639  23.479  24.625 

Voor een aantal van bovenstaande activiteiten worden subsidies ontvangen, deze zijn niet opgenomen in bovenstaand overzicht, maar worden 
verantwoord onder Subsidies van overheden.
Onder de bijzondere lasten is opgenomen: 
- Overdracht J. Henry Dunant II (€ 0,7mln) 
- Overdracht Oorlogsarchief (€ 0,6mln)

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017, vervolg (in duizenden euro’s)
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Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017, vervolg (in duizenden euro’s)

Financiële verantwoording Nederland Helpt St. Maarten

AC TIE: NEDERL AND HELPT ST. MA ARTEN 2017  TOT EN MET 2017

Baten

Geworven baten *  19.307  19.307 

Wervingskosten  -326  -326 

Rente  -    -   

Totaal baten  18.981 18.981 

Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV)

AKV  -1.308  -1.308 

Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit  17.673  17.673 

Lasten  Noodhulp  Weder opbouw  Totaal  Noodhulp  Weder opbouw  Totaal 

Commiteringen van NRK

- verstrekte steun via  
Rode Kruis-verenigingen

 554  -    554  554  -    554 

- verstrekte steun via de IFRC/ICRC  -    -    -    -    -    -   

- verstrekte steun via het NRK zelf  2.897  327  3.224  2.897  327  3.224 

Totaal (mutatie) beschikbare  
commiteringsruimte

 13.895  13.895 

Kasstromen van NRK  Noodhulp  Weder opbouw  Totaal  Noodhulp  Weder opbouw  Totaal 

Overmakingen door NRK met  
betrekking tot:

- verstrekte steun via  
Rode Kruis-verenigingen

 554  -    554  554  -    554 

- verstrekte steun via de IFRC/ICRC  -    -    -    -    -    -   

- verstrekte steun via NRK zelf  2.897  327  3.224  2.897  327  3.224 

Bestedingen ter plaatse

- verstrekte steun via  
Rode Kruis-verenigingen

 554  -    554  554  -    554 

- verstrekte steun via de IFRC/ICRC  -    -    -    -    -    -   

- verstrekte steun via NRK zelf  2.897  327  3.224  2.897  327  3.224 

* = Naast de vele giften van particulieren, bedrijven en stichtingen is hierin opgenomen:
Nederlandse gemeenten: € 715 duizend
Samenwerkende fondsen: € 500 duizend
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Nadere verantwoordingen/splitsingen die betrekking hebben op bestedingen Internationale hulpverlening:

SPLITSING DIREC TE KOSTEN  
INTERNATIONALE HULPVERLENING 
NA AR REGIO/THEMA:

AFRIK A A ZIË EUROPA L ATIJNS 
AMERIK A

MIDDEN 
OOSTEN OVERIG TOTA AL 

2017
TOTA AL 

2016

Noodhulp 14.369 4.162 230 837 8.362 1.345 29.305  23.975 

Wederopbouw 139 206 - 689 4.101 - 5.135  2.163 

Lange termijn programma’s (versterken 
weerbaarheid gemeenschappen)

14.332 709 308 1.586 1.332 3.647 21.914  9.117 

Strategic Partnership (PfR), uitgaven 
alliantie-partners

 -    -    -    -    -   5.655 5.655  6.482 

Subtotaal internationale projecten 28.840 5.077 538 3.112 13.795 10.647 62.009  41.737 

Totaal 2016  14.341  5.565  1.468  4.019  7.162  9.182 

Coördinatie en voorbereiding  5.456  4.002 

Totaal directe kosten internationale 
hulpverlening

67.465  45.739 

Opmerkingen:
1. De noodhulp in de kolom Europa betreft hulp aan vluchtelingen in Europese gebieden (€ 0,2 miljoen).
2. De uitgaven in de kolom Overig hebben betrekking op 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 (€ 5,7 miljoen) voor de hulpverlening in Guatemala, Haïti, Kenia, Ethiopië, Uganda, Mali, Zuid-Soedan, India, Indonesië en 
Filipijnen.

Bestedingen 3FM Serious Request:

BESTEED A AN HULPVERLENING 2017 CUMUL ATIEF T/M 2016

Actie 2013 - Diarree  1.343  10.533 

Actie 2014 - Seksueel geweld  406  10.502 

Actie 2015 - Kinderen en jongeren in oorlogsgebieden  2.371  3.437 

Actie 2016 - Longontsteking  5.848  3 

Actie 2017 - Opsporen vermiste kinderen en herenigen gezinnen  1  -   

 9.969  24.475 
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Financiële verantwoording SHO-acties:

AC TIE: NEPAL 2017  TOT EN MET 2017

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  -    36  36  -    666  666 

- verstrekte steun via de IFRC/ICRC  -    -    -    930  1.258  2.188 

- verstrekte steun via het NRK zelf  13  -    13  1.721  -    1.721 

Totaal (mutatie) beschikbare commiteringsruimte  -49  -   

Kasstromen van NRK Noodhulp  Weder-
opbouw  Totaal Noodhulp  Weder-

opbouw Totaal

Overmakingen door NRK met betrekking tot:

- verstrekte steun via Rode Kruis-verenigingen  -    36  36  -    666  666 

- verstrekte steun via de IFRC/ICRC  -    -    -    930  1.258  2.188 

- verstrekte steun via NRK zelf  13  -    13  1.721  -    1.721 

Bestedingen ter plaatse

- verstrekte steun via Rode Kruis-verenigingen  -    450  450  -    666  666 

- verstrekte steun via de IFRC/ICRC  -    95  95  930  1.258  2.188 

- verstrekte steun via NRK zelf  13  -    13  1.721  -    1.721 
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Financiële verantwoording SHO-acties:

AC TIE: DROOGTE AFRIK A 2017  TOT EN MET 2017

Baten

Baten uit baten uit acties van derden  5.619  5.619 

Rente  -    -   

Totaal baten  5.619  5.619 

Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV)

AKV  -393  -393 

Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit  5.226  5.226 

Lasten Noodhulp  Weder-
opbouw  Totaal Noodhulp  Weder-

opbouw Totaal

Commiteringen van NRK

- verstrekte steun via Rode Kruis-verenigingen  247  -    247  247  -    247 

- verstrekte steun via de IFRC/ICRC  4.687  -    4.687  4.687  -    4.687 

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

Totaal (mutatie) beschikbare commiteringsruimte  289  289 

Kasstromen van NRK Noodhulp  Weder-
opbouw  Totaal Noodhulp  Weder-

opbouw Totaal

Overmakingen door NRK met betrekking tot:

- verstrekte steun via Rode Kruis-verenigingen  119  -   119 119   - 119

- verstrekte steun via de IFRC/ICRC  4.687  -    4.687  4.687 - 4.687

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

Bestedingen ter plaatse

- verstrekte steun via Rode Kruis-verenigingen  119  -   119  119  -   119

- verstrekte steun via de IFRC/ICRC  4.687  -    4.687  4.687  -   4.687

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

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017, vervolg (in duizenden euro’s)
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PERSONEEL SL ASTEN WERKELIJK 
2017

BEGROTING 
2017

WERKELIJK 
2016

Salarissen   18.614   18.203   17.921 

Sociale lasten   2.873   2.508   2.757 

Pensioenlast   2.248   2.331   2.156 

Subtotaal   23.735   23.042   22.834 

Onder eenmalige kosten opgenomen   146   -     225 

Totaal   23.881   23.042   23.059 

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 pen-
sioengevende salaris dat geldt of zou gelden bij een volledige werktijd, verminderd met de AOW-franchise. Het pensioenfonds heeft de ambitie 
om de opgebouwde pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen te indexeren op basis van de algemene ontwikkeling van de salarissen in de 
collectieve arbeidsovereenkomsten die gelden voor de aangesloten werkgevers in een bepaald kalenderjaar. Het pensioenfonds besluit elk jaar 
of, en zo ja in hoeverre, kan worden geïndexeerd, gelet op de financiële situatie en de te verwachten ontwikkeling daarvan. Het pensioenfonds 
baseert zich hierbij onder meer op de nominale en de reële dekkingsgraad. Het pensioenfonds kan besluiten een gemiste indexering in te halen, 
maar een dergelijk besluit heeft geen terugwerkende kracht en leidt niet tot een nabetaling. De indexering wordt gedeeltelijk gefinancierd uit 
premies en gedeeltelijk uit rendement. De dekkingsgraad lag in december 2017 op 98,6%.

De herstelpremie is onderdeel van de reguliere premie en wordt als lasten gepresenteerd in het jaar van betalen. Er zijn geen bijstortingen benodigd.
 

GEMIDDELDE BEZET TING IN F TE WERKELIJK 2017 WERKELIJK 2016

Direct personeel:

 - voorlichting en bewustmaking  25  23 

 - internationale hulpverlening  53  41 

 - nationale hulpverlening  153  159 

 - fondsenwerving  35  33 

Beheer / Administratie  22  20 

Indirect personeel  20  21 

308 297

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

 46 40

Totaal 354 337

Het aantal fte’s in dienst per 31 december 2017 (excl. gedelegeerden) is 318. 

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017, vervolg (in duizenden euro’s)
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BEZOLDIGING DIREC TIE

Naam: P.G. de Vries

Functie: Algemeen directeur

Dienstverband: Aard (looptijd) onbepaald

Uren 40 

Parttime percentage 100 

Periode 01-01-2017 t/m 31-12-2017

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 2017 177

Totaal bezoldiging 2016 177

De bezoldiging van de algemeen directeur blijft met € 177 duizend binnen het maximum van € 181 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 werkgevers-
deel 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 2017 is aan bestuurders voor een bedrag 
van € 2.285,- (2016: € 1.424,-) op declaratiebasis vergoed voor de door hen in het kader van hun bestuursfunctie gemaakte reis-, verblijf- en 
representatiekosten.

Den Haag, 8 mei 2018
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BESTEMMING RESULTA AT 2017

Saldo 11.556

Totaal 11.556

Dit is opgebouwd uit:

 

Mutatie fonds internationale activiteiten -4.973

Mutatie overige fondsen 14.957

Mutatie bestemmingsreserves 1.329

Mutatie continuïteitsreserve 243

Totaal  11.556

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.

Overige gegevens
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur en de ledenraad van Het Nederlandse Rode Kruis

Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen geconsolideerde jaarrekening van Het Nederlandse Rode Kruis een getrouw 
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de vereniging op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in 
overeenstemming met Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 650).

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen geconsolideerde jaarrekening 2017 Het Nederlandse Rode Kruis te Den Haag (‘de 
vereniging’) gecontroleerd. De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:
- de geconsolideerde balans per 31 december 2017;
- de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017; 
- het geconsolideerde kasstroomoverzicht; 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.
 
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
geconsolideerde jaarrekening’.

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

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Het Nederlandse Rode Kruis zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan 
aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
 
Naast de geconsolideerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
Facts & Figures;
Voorwoord;
Hoofdstuk 1 –  Ambities en Resultaten;
Hoofdstuk 2 – Communicatie en Fondsenwerving;
Hoofdstuk 3 – Risico’s en Onzekerheden;
Hoofdstuk 4 – De Organisatie;
Hoofdstuk 5 – Verslag van het verenigingsbestuur;
Hoofdstuk 6 –  Toekomstplannen;
Hoofdstuk 7 – Samenvatting  Financiële resultaten.
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van RJ 650 is vereist.

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 opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met 
RJ 650.

Overige gegevens, vervolg
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Verantwoordelijkheden van het bestuur de geconsolideerde jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor:
- het opmaken en het getrouw weergeven van de geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming met RJ 650; 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 verslaggevingsstelsel 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 realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en 
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in 
de geconsolideerde jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte 
controle-informatie 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 
mogelijk 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, 
afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze geconsolideerde 
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van 
het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Rotterdam, 8 mei 2018
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
 
M. van Ginkel RA
 
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.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening en de accountantscontrole
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De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming 
toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de geconsolideerde 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 geconsolideerde 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 
controle-informatie 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 voorstellen 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 
selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over 
de effectiviteit 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 continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens op basis van de 
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de vereniging haar 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 geconsolideerde jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 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 toelichtingen 
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 
significante 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 2017 van Het Nederlandse Rode Kruis
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