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De zeven grondbeginselen

Menslievendheid
Het Rode Kruis wil lijden van mensen voorkomen en verzachten, vanuit 

respect voor ieder mens. We streven naar tolerantie, vriendschap en 

samenwerking, en blijvende vrede tussen mensen.

Onpartijdigheid
Mensen in de grootste nood helpen we als eerste. Ongeacht nationaliteit, ras, 

geloof, afkomst of politieke overtuiging.

Neutraliteit
Bij conflicten kiezen we geen partij. We kiezen altijd voor de slachtoffers, 

tot welke zijde zij ook behoren.

Onafhankelijkheid
We beslissen onafhankelijk van de overheid, zodat we altijd volgens onze 

grondbeginselen kunnen blijven werken.

Vrijwilligheid
We werken met mensen die zich vrijwillig inzetten en die niet uit zijn op 

persoonlijk gewin.

Eenheid
In ieder land kan maar één Rode Kruis- of Rode Halve Maan-vereniging zijn. 

Deze staat open voor iedereen en werkt in het hele land.

Algemeenheid
Het Rode Kruis is een wereldwijde organisatie. Alle nationale verenigingen zijn 

gelijkwaardig en helpen elkaar.
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RODE KRUIS JAARVERSLAG 2018

Organisatie

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 mensen in nood.

Centrale doelstelling

Ons doel is dé humanitaire noodhulporganisatie zijn, in Nederland en daarbuiten. Dat willen we realise-

ren 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.

Feiten en Cijfers

Het Nederlandse Rode Kruis is een vereniging die per 31 december 2018 bestaat uit 725.419 leden en 

donateurs en ruim 20.000 vrijwilligers. Daarnaast staan ruim 41.000 Ready2Helpers klaar om in actie 

te komen in ons burgerhulpnetwerk. Het verenigingskantoor staat in Den Haag. Het hoogste orgaan is 

de ledenraad met 35 afgevaardigden. De ledenraad benoemt het verenigingsbestuur. De vrijwilligers 

worden in hun activiteiten ondersteund door 383 beroepskrachten (gemiddeld 405 fte). In 2018 telt het 

Nederlandse Rode Kruis 202 afdelingen, 25 districten en zes Caribische afdelingen.

Auxiliaire (hulpverlenende) rol

Het verlenen van noodhulp tijdens crisissituaties vloeit voort uit de zogeheten auxiliaire rol van het Rode 

Kruis. Deze rol is vastgelegd in de Verdragen van Genève; voor het Koninkrijk der Nederlanden is deze 

auxiliaire rol bovendien vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Diverse taken van het Rode Kruis op het ter-

rein van het Humanitair Oorlogsrecht (zoals voorlichting en advies) en opsporing van en contactherstel 

met familieleden zijn ook 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
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Organisatie

Het Nederlandse Rode Kruis maakt sinds 1867 als humanitaire noodhulporganisatie d eel u it 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 mensen in nood.

Centrale doelstelling

Ons doel is dé humanitaire noodhulporganisatie zijn, in Nederland en daarbuiten. Dat willen we realise-

ren 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.

Feiten en Cijfers

Het Nederlandse Rode Kruis is een vereniging die per 31 december 2018 bestaat uit 725.419 leden en 

donateurs en ruim 20.000 vrijwilligers. Daarnaast staan ruim 41.000 Ready2Helpers klaar om in actie te 

komen in ons burgerhulpnetwerk. Het verenigingskantoor staat in Den Haag. Het verenigingsbestuur legt 

verantwoording af aan de ledenraad, bestaande uit 35 leden. De ledenraad benoemt de bestuurders en 

keurt het meerjarenplan, de jaarlijkse begroting en jaarrekening goed. De vrijwilligers worden in hun 

activiteiten ondersteund door 477 beroepskrachten (gemiddeld 383 fte). In 2018 telt het 

Nederlandse Rode Kruis 202 afdelingen, 25 districten en zes Caribische afdelingen.

Auxiliaire (hulpverlenende) rol

Het verlenen van noodhulp tijdens crisissituaties vloeit voort uit de zogeheten auxiliaire rol van het Rode 

Kruis. Deze rol is vastgelegd in de Verdragen van Genève; voor het Koninkrijk der Nederlanden is deze 

auxiliaire rol bovendien vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Diverse taken van het Rode Kruis op het 

terrein van het humanitair oorlogsrecht (zoals voorlichting en advies) en opsporing van en contactherstel 

met familieleden zijn ook 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.

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 b ij directe noodhulpverlening en ondersteunt 

hen bij de opbouw van een sterke vereniging.

ICRC biedt hulp 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 zieken en gewonden, krijgsgevange-

nen, ontheemden en de burgerbevolking in het conflictgebied. Nationale verenigingen ondersteunen 

op hun beurt het ICRC met bijvoorbeeld financiële middelen en hulpgoederen en door 

internationale medewerkers beschikbaar te stellen.

Financiën en samenwerking

Om alle activiteiten financieel mogelijk te maken kan het Nederlandse Rode Kruis rekenen op de steun 

van leden en donateurs. Ook nalatenschappen, samenwerkingen met bedrijven, giften van fondsen en 

bijdragen van overheden leveren een belangrijke bijdrage. Net als acties zoals 3 FM S erious Request, 

Giro555 en inkomsten via de Nationale Postcode Loterij. 

Erevoorzitter en ambassadeurs

Onze erevoorzitter is Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden. Ambassadeurs van 

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

Kaj van der Ree. Voor het thema extreem weer kunnen we rekenen op Helga van Leur als weerambassa-

deur. Als dank voor zijn inzet voor het verenigingsbestuur is Prins Pieter-Christiaan in 2018 benoemd tot 

ambassadeur van het Prinses Margriet Fonds.  
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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 vastgelegd.
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Natuurlijk had ik me vooraf flink ingelezen en gesprekken gevoerd. En in mijn vorige werk voor de goede 

doelen loterijen heb ik veel projecten bezocht, waaronder die van het Rode Kruis. Ik was er dan ook  

helemaal klaar voor, toen ik op 3 september het nieuwe kantoor aan de Anna van Saksenlaan binnen-

stapte voor mijn eerste werkdag bij deze fantastische organisatie. Maar niets heeft me voor kunnen 

voorbereiden op wat ik in de laatste drie maanden van 2018 al heb mogen meemaken. 

De hulpverlening bekijken op Sint-Maarten, één jaar na orkaan Irma. Een dag meelopen met de eve-

nementenhulpverleners bij de Zwarte Cross. De energie beleven van de nieuwe editie van 3FM Serious 

Request. Samen met bijna 45.000 Nederlanders ons hard maken tegen het onnodig lijden in Jemen. Het 

zijn zo maar een aantal hoogtepunten uit het laatste kwartaal van 2018. Maar boven alles vind ik het 

geweldig om te zien hoe, met de tomeloze inzet van talloze vrijwilligers, het Rode Kruis in binnen- en 

buitenland mensen op een respectvolle, warme manier steunt en ellende verzacht.

Helaas komen er in 2018 ook lastige zaken op ons af. In februari komt seksueel wangedrag van hulpver-

leners uitgebreid in de media. Als Rode Kruis doen we er alles aan om dit soort gedrag te voorkomen. 

Juist bij het helpen van kwetsbare mensen mag dit niet gebeuren en het voorkomen hiervan vereist onze 

blijvende aandacht. Ook de afronding van het onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens de Dam tot 

Damloop in 2016, waarbij een jonge hardloopster overleed, vraagt onze terechte aandacht. We komen 

hierop terug in het hoofdstuk over evenementenhulpverlening.

In 2018 zien we de stroom mensen die Venezuela verlaten, uitgroeien tot de grootste vluchtelingen-

stroom ooit in Zuid-Amerika. We horen vreselijke verhalen van mensen die geen toekomst voor zich zien 

en na een barre tocht vol gevaar nu een veilige plek zoeken om tijdelijk hun bestaan op te bouwen. We 

bieden hulp waar we kunnen, maar de hulpverlening staat onder druk, omdat er weinig aandacht is voor 

deze vluchtelingen en de fondsenwerving moeizaam verloopt. Helaas is dat ook een aspect waar we in 

ons werk mee te maken krijgen. 

Tegelijkertijd hebben we veel om trots op te zijn. Onze non-stop hulpverlening voor mensen in nood, 

zoals in Jemen, Syrië, de Filipijnen, Sulawesi, Bangladesh en Sint-Maarten, om maar een paar landen 

te noemen. Onze inzet bij evenementen zoals de Nijmeegse Vierdaagse, onze hulp met Ready2Helpers 

tijdens de hittegolf en het versterken van de dijken bij zware storm, al die mensen in Nederland die we 

zelfredzamer hebben weten te maken, de vele EHBO-cursussen die we gegeven hebben. We zijn hier om 

te helpen. 

En dat kunnen we doen dankzij al die mensen die het Rode Kruis een warm hart toedragen. Daarvoor 

heel veel dank.

Marieke van Schaik, 

Algemeen Directeur

Voorwoord Marieke van Schaik
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Wij helpen mensen in nood. 

Dat doen we om de hoek – en ver weg. 

Dat doen we vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. 

Want wij zijn het Rode Kruis. Hier om te helpen.

Missie

Menselijk lijden voorkomen en verzachten, waar dan 

ook. Levens en gezondheid beschermen en respect 

waarborgen voor ieder mens. Dat is onze missie. We let-

ten in het bijzonder op de mensen die het meest kwets-

baar zijn: zij die zonder onze hulp niet overleven of in 

slechte gezondheid raken.

Visie

Met onze vrijwilligers en Rode Kruis-verenigingen in 191 

landen bereiden we mensen voor op mogelijke crisis-

situaties en zorgen we ervoor dat mensen in staat zijn 

zichzelf en anderen te helpen. Zo staat niemand er in 

tijden van nood alleen voor.

Strategie

Niemand mag in tijden van nood er alleen voor staan. 

Dit is al meer dan 150 jaar onze overtuiging. De mens en 

zijn hulpvraag bij nood is van alle tijden, maar de wereld 

verandert. En wij veranderen mee. Steeds opnieuw be-

kijken we onze rol en onze meerwaarde voor mensen in 

nood. In 2018 gaan we ons tweede jaar in van het meer-

jarenplan 2017 – 2020. Dit meerjarenplan is gebaseerd 

op de internationaal gestoelde strategie 2010 – 2020. 

In dit jaarverslag koppelen we terug welk verschil ons 

werk in 2018 heeft gemaakt voor mensen in nood. Daar-

naast komen we terug op de resultaten die we in 2018 

hebben behaald ten opzichte van onze ambities in het 

meerjarenplan 2017 – 2020. 

Onze ambities 

Voor de periode tot en met 2020 hebben we vijf am-

bities: 

1. Wij zijn dé humanitaire noodhulporganisatie. 

Bij iedere grote calamiteit in Nederland en bij iedere 

grote ramp of groot conflict in de wereld bieden we 

hulp of ondersteunen we de hulpverlening van onze 

zusterverenigingen wereldwijd. 

2. Het Rode Kruis is van iedereen, voor iedereen. 

Met onze merkwaarden medemenselijkheid, toeganke-

lijkheid en daadkracht zijn we er voor iedereen. En we 

stimuleren anderen om ook hulp te bieden. Hulp door 

en voor iedereen, dat is waar wij voor staan. 

3. Mensen in Nederland helpen zichzelf en anderen. 

We willen dat het aantal mensen met een EHBO-diplo-

ma stijgt. Verder organiseren we overal zelfredzaam-

heidscursussen, waardoor mensen beter en langer voor 

zichzelf kunnen zorgen. We dragen met onze voorlich-

tingsactiviteiten bij aan het vergroten van respect en 

hulpbereidheid, en faciliteren en stimuleren burgerhulp. 

Ook in het buitenland willen we de weerbaarheid, de 

zelfredzaamheid van mensen versterken. 

4. Wij vernieuwen en verbeteren continu. 

Met innovaties zorgen we voor continue verbetering 

van humanitaire noodhulp, om de hoek en ver weg. Zo 

bieden we mensen mogelijkheden om de impact van 

rampen en calamiteiten te verkleinen. 

5. We verbinden mensen, organisaties en bedrijven. 

Wij zijn de spin in het hulpweb, dé liaision tussen burger-

hulp en de professionele hulpdiensten. Onze vrijwilligers 

en Ready2Helpers spelen een cruciale, verbindende rol in 

de lokale gemeenschap.
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Niet filmen, maar helpen! Die oproep doet het Rode Kruis na een incident 

in een Haags restaurant waarbij omstanders filmen, terwijl een man voor 

zijn leven vecht en gereanimeerd wordt. De oproep raakt precies wat we 

als Rode Kruis zo belangrijk vinden: dat zo veel mogelijk mensen respect 

hebben voor elkaar en hulpbereid en hulpvaardig zijn.

Helpen doen we gelukkig niet alleen. Dat doen natuurlijk onze ruim 

20.000 vrijwilligers die dag en nacht paraat staan om slachtoffers te 

evacueren, medisch te ondersteunen en om kwetsbare mensen beter 

voor te bereiden op noodsituaties. Maar ook met hulp vanuit de samen-

leving. Zo hebben in 2018 ruim 97.000 mensen een EHBO-certificaat bij 

ons hebben gehaald en zijn er inmiddels meer dan 41.000 mensen actief 

als Ready2Helper. Ook de vele Nederlanders die onze gratis EHBO-app op 

hun telefoon hebben staan, laten zien dat hulpverlenen steeds meer van 

ons allemaal wordt. 

In 2018 helpen we weer duizenden mensen in Nederland. Bij grote en 

kleine calamiteiten. Het jaar staat ook in het teken van belangrijke stap-

pen om verder te professionaliseren. We krijgen steeds beter inzicht in 

welke hulp nodig is. Wat onze hulpvragers van onze hulp vinden. Hoe we 

meer impact kunnen maken. En zodra die hulp niet zo gaat zoals het zou 

moeten, willen we hier van leren. Zodat we de belo te dat we er zijn om 

te helpen, blijven waarmaken. Keer op keer. 
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Ambities

Onze ambitie is om ook in de toekomst relevante en 

professionele hulp te geven aan getroffenen van cala-

miteiten. Hiervoor bieden we de veiligheidsregio’s een 

integraal dienstenpakket aan, met daarin noodhulp, 

burgerhulp en zelfredzaamheid. We werken met vrijwil-

ligers, maar steeds vaker kunnen we rekenen op de hulp 

van ons burgerhulpnetwerk van Ready2Helpers, men-

sen die oproepbaar zijn wanneer dat nodig is. Het geco-

ordineerd betrekken van burgers moet steeds meer een 

automatisme worden. 

Resultaten

De rol van de noodhulpteams zien we in 2018 ont-

wikkelen. Geregeld krijgen we de vraag om de nood-

hulpteams preventief in te zetten. Bijvoorbeeld omdat 

dreigende situaties kunnen ontstaan bij demonstraties, 

evenementen of huldigingen. Ook bieden de noodhulp-

vrijwilligers steeds vaker ondersteuning aan hun col-

lega’s van bevolkingszorg; die zorgen voor een veilige, 

warme opvang met voldoende eten en drinken na bij-

voorbeeld een evacuatie. Dit past bij onze ambitie om 

brede en integrale hulp te bieden. 

In 2018 hebben we met alle 25 veiligheidsregio’s een 

overeenkomst voor het bieden van noodhulp. Met 22 

veiligheidsregio’s hebben we een overeenkomst voor 

het bieden van bevolkingszorg, wanneer opvang en eva-

cuatie nodig is. 

Het rode kruis op de kleding van onze vrijwilligers moet 

vertrouwen geven: hulp is hier. Dit vertrouwen willen 

we altijd waarmaken. Daarom organiseren we regel-

matig trainingen en praktijkoefeningen. Ook zetten we 

onze vrijwilligers multifunctioneel in. Vrijwilligers van 

noodhulpteams staan bijvoorbeeld ook op EHBO-pos-

ten tijdens evenementen, om zo de vaardigheden te 

blijven oefenen. Kennis is één, ervaring is twee. Eve-

nementenhulp wordt meer en meer de basis om onze 

noodhulpteams goed beslagen ten ijs te laten komen.

Voor de hulp aan ongedocumenteerde migranten geven 

we steun aan gemeenten bij de winteropvang op diver-

se plaatsen in ons land. We werken hierbij nauw samen 

met de gemeenten en andere lokale hulporganisaties. 

Ook ondersteunen we dagopvang voor ongedocumen-

teerde migranten in Amsterdam. Daarnaast bieden we 

Maandag 30 juli, 21:45 uur. Rinus staat in de keuken en schenkt zichzelf een drankje in als de telefoon gaat. Hij is 

vrijwilliger bij een Rode Kruis noodhulpteam en wordt opgeroepen na een brand in een zorgcentrum in Breuke-

len. Ruim 100 woningen worden ontruimd en elf mensen worden naar een ziekenhuis vervoerd. Rinus: “Samen 

met een collega sta ik in de ambulancesluis. Daar komen de ambulances aan en tillen we de slachtoffers uit de 

auto’s op een brancard of in een rolstoel, om ze binnen te laten registreren.” Het is werk waarvoor ze twee keer 

per jaar getraind worden. “Je leert dan met name over tiltechnieken, zorg rondom het bed en – dit moet niet 

onderschat worden – hoe je omgaat met mensen die iets heftigs hebben meegemaakt.”

Onze noodhulpteams komen onmiddellijk in actie bij een ramp, ongeluk of aanslag. Met zwaailicht en sirene 

gaan ze op weg en helpen lichtgewonde slachtoffers. Zo ondersteunen ze de overige hulpdiensten, zoals ambu-

lances, politie en brandweer. 

“Op zo’n moment heb je geen idee wat er 
aan de hand is, maar dat maakt niet uit. 

Je gaat.”

Nationale noodhulp

sinds 2015 met een hulppost voor ondersteuning aan 

migranten op het kantoor bij de IND. We wijzen ze op 

projecten van het Rode Kruis om hun welzijn, gezond-

heid en zelfredzaamheid te verbeteren. Bijvoorbeeld 

de workshop Wegwijs in de Gezondheidszorg , waar ze 

antwoord krijgen op veel voorkomende vragen zoals: 

‘Wat zijn mijn rechten zonder zorgverzekering?’ Of ‘Hoe 

kan ik mij voorbereiden om naar de dokter te gaan?’ En 

tijdens de Life Skills Workshop leren mensen hoe om 

te gaan met een moeilijke persoonlijke situatie, zoals 

stress, verdriet en verlies.

 

2019 en verder

De noodhulp die we bieden in Nederland moet relevant 

zijn en van hoge kwaliteit. Onze ambitie is dan ook om 

steeds beter inzicht te krijgen in de hulpbehoefte van de 

samenleving en de mogelijkheden voor partnerschap-

pen waarmee we méér impact kunnen maken. Ook zul-

len we noodhulp en evenementenhulpverlening steeds 

meer gaan integreren. In de praktijk zijn de noodhulp-

vrijwilligers ook actief als evenementenhulp vrijwilliger. 

We willen dit doortrekken door ook de processen van 

beide activiteiten met elkaar te stroomlijnen.  Daar-

naast willen we meten hoe tevreden onze hulpvragers 

en partners zijn over onze hulpverlening. 
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OPSPORING EN ONDERSTEUNING

Opsporing en het herstellen van contacten met familieleden is van oudsher een 

belangrijke taak van het Rode Kruis. Wereldwijd brengen we jaarlijks honderden 

mensen weer in contact met hun naasten en overhandigen we bovendien vele 

tienduizenden Rode Kruis berichten aan familieleden in ramp- en conflictgebieden. 

In 2018 hebben we 1.374 verzoeken voor opsporing en contactherstel behandeld. 

1.374
verzoeken voor opsporing en 

contactherstel behandeld. 
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Rick is in het dagelijks leven ingenieur en daarnaast Ready2Helper. Bij een zware storm in januari helpt hij de 

dijk rond de Kampereilanden te versterken met zandzakken. Door storm en aanhoudende regenval staat het 

water in het gebied rond de Kampereilanden hoog en moet de dijk tijdelijk verstevigd worden. De 70 opgeroe-

pen Ready2Helpers vormen een menselijke ketting om de dijk met zandzakken van 25 kilo te verhogen. Van het 

slechte weer heeft Rick niet zoveel last: “Dit is toch harstikke leuk?”

Bij grote ongevallen en rampen zijn omstanders of omwonenden meestal als eerste ter plaatse om medeburgers 

te helpen. Voordat de professionele hulpverleningsdiensten arriveren, zijn zij degenen die het verschil kunnen 

maken voor getroffenen. We willen deze spontane hulp van burgers stimuleren, coördineren en faciliteren. Bij-

voorbeeld met het bieden van handelingsperspectieven via social media en onze website, het burgerhulpnet-

werk Ready2Help, de website Ikbenveilig.nl en de EHBO-app. 

“Ik had niets te doen die middag en kreeg die 
oproep. Ik dacht gelijk: doen!” 

Hulp door burgers

Ambities

Snel mankracht ter plaatse. Dat is de kracht van 

Ready2Help. Deze kracht willen we graag delen met 

onze ketenpartners, zoals de GHOR (Geneeskundige 

Hulpverleningsorganisatie in de regio), politie en brand-

weer. Zodat het Rode Kruis dé partij is voor het facilite-

ren van burgerhulp. 

Resultaten

Ready2Help groeit van ruim 39.000 in 2017 naar 41.307 

mensen in 2018 die oproepbaar zijn als dat nodig is. 

De hulp die ze bieden is heel divers. Zo komen in 2018 

Ready2Helpers in actie bij het opzetten van veldbedden 

voor de winteropvang van daklozen, het uitdelen van 

water en hittewaaiers aan ouderen tijdens de warme 

zomermaanden en het inpakken van voedselpakketten 

voor de voedselbank. Ook brengen ze voor de interna-

tionale hulpverlening kwetsbare gebieden digitaal in 

kaart. In de politieregio Rotterdam zijn enkele honder-

den Ready2Helpers specifiek getraind om te helpen bij 

het zoeken naar vermiste personen. Het zoeken naar 

vermiste personen legt een zware claim op de capaciteit 

van de politie, terwijl burgers bij zoektochten graag wil-

len helpen. Onderhandelingen met de Nationale Politie 

zijn in volle gang om deze dienstverlening naar meer  

gemeenten uit te breiden. 

2019 en verder

Andere partijen, zoals zorginstellingen, politie en water-

schappen, weten ons steeds beter te vinden voor ons 

Ready2Help-netwerk. Onze ambitie is om het aantal  

samenwerkingen verder uit te breiden.
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Aan het woord is Hans, één van de hulpverleners aanwezig op camping B bij Pinkpop, toen een busje inreed op een 

groepje feestgangers. Eén hulpverlener blijft achter op de EHBO-post, de anderen rennen naar de weg net buiten 

de camping, waar ze vier slachtoffers aantreffen. Ze zijn er slecht aan toe. Hans: “We weten niet hoe het gegaan is, 

maar de knal moet hard geweest zijn. De slachtoffers lagen heel ver uit elkaar.” Hans en zijn collega’s ontfermen zich 

over de zwaargewonden. Als de ambulances komen, dragen ze de slachtoffers aan hen over.  

Van de Nijmeegse Vierdaagse tot de lokale braderie en van een stille tocht tot de Zwarte Cross; jaarlijks staat het 

Rode Kruis met duizenden vrijwilligers paraat op meer dan 10.000 evenementen, groot en klein. Belangrijkste doel: 

zorgen dat toeschouwers, bezoekers en deelnemers op ons kunnen rekenen.

“Je doet wat je kunt en vecht tegen de klok. 
Besef van tijd heb je niet meer, het enige wat 

telt is dat je deze mensen helpt.” 

Evenementenhulp

Ambities

We zijn de hulpverlening bij grote evenementen ver-

der aan het professionaliseren. Hulpverlening wordt 

ingewikkelder, er komen steeds meer evenementen bij. 

Tegelijkertijd worden de hulpvragen op evenementen 

complexer; denk aan obstacle runs. Maar bijvoorbeeld 

ook bij evenementen waar alcohol of drugs wordt ge-

bruikt. En onze hulpverleners hebben te maken met 

terreurdreiging en extreem weer. Daaraan moeten wij 

ons aanpassen. We moeten onze mensen beter voor-

bereiden en als organisatie moeten we beter leren van 

momenten waarop het misgaat.

Lerende organisatie

Dat het mis kan gaan, bleek in 2016. Een 25-jarige deel-

neemster werd onwel tijdens de Dam tot Damloop, vlak 

voor de finish in Zaandam. Evenementenhulpverleners 

van het Rode Kruis zagen te laat dat de vrouw oververhit 

was geraakt en herkenden de ernst van de situatie niet. 

Daarna was er ook miscommunicatie met de meldka-

mer, waardoor het langer duurde voor de vrouw door 

een ambulance werd opgehaald. Enkele dagen later 

overleed zij in het ziekenhuis. 

Deze afschuwelijke gebeurtenis maakt duidelijk dat er 

dingen zijn die scherper en beter moeten. Pas in 2018 

ronden we een onderzoek af naar de toedracht en de les-

sen die we uit dit vreselijke incident moeten leren. Niet 

alleen op gebied van voorlichting en hulpverlening, maar 

ook bij de evaluatie en contact met nabestaanden heeft 

de organisatie grote fouten gemaakt en moet er dus veel 

verbeteren. In het najaar, op de Dag van de Hulpverle-

ning, lanceren we het actieplan ‘veilig sporten, veilig deel-

nemen, veilig feesten’. Het plan is bedoeld om onze eigen 

organisatie te verbeteren, maar ook om ervoor te zorgen 

dat de evenementenhulpverlening in Nederland blijft 

meegroeien met de ontwikkelingen in de evenementen-

sector. We rapporteren over het incident aan de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd. Ons bestuur heeft voor alles 

wat er is gebeurd haar diepe excuses aangeboden aan de 

familie.

We benoemen in het actieplan vijf maatregelen voor 

betere hulpverlening. Belangrijke conclusie is dat we 

onze meest ervaren mensen moeten inzetten op de 

plekken waar hulp het meest complex kan zijn. Verder 

moeten we onze mensen beter briefen over de specifie-

ke risico’s van het evenement waar ze zijn. 

Ook werken we aan onze kwaliteitsbewaking. In het  

najaar van 2018 voeren we onder de evenementenhulp-

vrijwilligers een onderzoek uit naar een aantal protocol-

len. Kennen de vrijwilligers de protocollen, gebruiken 

ze het in de praktijk, vinden ze een inhoudelijke aan-

passing noodzakelijk? De inhoudelijke verbeteringen  

worden in 2019 uitgevoerd. 

Ook nemen we actief deel aan de expertgroep hyper-

thermie. De expertgroep bundelt kennis om zo de jong-

ste innovaties toe passen om hitteberoertes te voorko-

men. Niet elke wetenschappelijke innovatie is meteen 

beschikbaar. Zo is de effectiviteit van koelbaden om een 

oververhit persoon snel te koelen aangetoond. In de 

VS wordt dit veelvuldig toegepast. In Nederland kan dit 

nog niet, omdat er geen protocol is om deze medische  

handeling buiten een ziekenhuissetting uit te voeren.

2019 en verder

Evenementenhulp is volop in beweging. Bovenaan de 

agenda staat de implementatie van het actieplan. We 

gaan de processen rond evenementenhulp scherper 

aansturen. Daarnaast willen we, om de ontwikkeling 

van het vakgebied kracht bij te zetten, samen met  

andere partijen in de hulpverleningsketen een confe-

rentie organiseren over de toekomst van evenementen-

hulpverlening. Tot slot zien we een grote uitdaging om 

onze evenementenhulpverlening en noodhulpverlening 

samen te voegen. 
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VIJF MAATREGELEN VOOR BETERE HULPVERLENING

1. Lerende organisatie

We willen blijven leren. Dan gaat het niet alleen om het doorvoeren van nieuwe kennis en inzichten in 

onze opleidingen en protocollen, maar ook om te leren van eigen fouten. 

2. Bekwaamheid

We zorgen ervoor dat elke Rode Kruis-hulpverlener langs de route de juiste papieren en ervaring heeft 

om op die specifieke plek te werken. 

3. Verantwoordelijkheidsbesef

Elke hulpverlener moet met vertrouwen op de werkplek staan en werken volgens de protocollen. 

4. Autoriteit

We hebben een eigen verantwoordelijkheid in de afweging of we een evenement met onze evenemen-

tenhulp ondersteunen. We werken veilig of we werken niet, zowel in het belang van onze vrijwilligers, 

als in belang van bezoekers en deelnemers.

5. Verwachtingsmanagement

We willen dat de deelnemers en de toeschouwers weten wat zij van ons kunnen verwachten. Wij 

maken afspraken met evenementenorganisatoren over wat wij wel en niet doen, hoe wij daarover 

communiceren en over welke risico’s wij de deelnemers en toeschouwers informeren.
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Internet-monteur Arjan rijdt op 18 oktober naar zijn tweede klant als hij een man van zijn fiets in elkaar ziet 

zakken. Hij start meteen reanimatie en redt zo de man zijn leven. Ondanks de theorie die nog vers in zijn hoofd 

zat, twijfelde Arjan. “Opeens wist ik het niet meer zeker: was het nou 30 keer drukken en twee keer beademen? 

Ik heb het maar zo gedaan. Iets doen is altijd beter dan niets doen. En die 30 keer drukken, twee keer beademen 

klopte gelukkig ook. Met hardop tellen duurde de reanimatie vier minuten. Toen kwam de ambulance en namen 

zij het van mij over.”

Het is glashelder. EHBO redt levens. Onze missie is dan ook dat iedereen in Nederland eerste hulp moet krijgen 

wanneer dat nodig is. Het is daarom belangrijk dat we de EHBO-kennis binnen de samenleving verder vergroten. 

We ontwikkelen laagdrempelige en online varianten van complete EHBO-cursussen, bieden een gratis app aan 

en verspreiden slimme EHBO-weetjes via social media. Maar ook blijven we een zwaarder cursuspakket aanbie-

den voor professionals, inclusief verplichte herhalingscursussen. 

“Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat mij 
dit al twee weken na het behalen van mijn 

EHBO-diploma overkwam.” 

EHBO

Ambities

We werken 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. 

Niet alleen willen we dat mensen weten hoe ze eerste 

hulp moeten verlenen. We willen ook dat ze het daad-

werkelijk doen. Graag zien we de hulpbereidheid in Ne-

derland stijgen van 57% naar 65% in 2020. 

Resultaten

In 2018 ronden ruim 97.000 mensen bij ons een cursus 

of workshop met goed gevolg af. Een groei ten opzich-

ten van 2017, toen 80.662 mensen een certificaat be-

haalden. 

Na 6 jaar is onze EHBO-app toe aan een vernieuwing. 

We maken hem gebruiksvriendelijker en kunnen de 

gebruiker op de hoogte stellen van actuele EHBO-situa-

ties, zoals de tekenbeten in het voorjaar of vuurwerklet-

sel in december. 

De hulpbereidheid in Nederland stijgt voor het eerst in 

jaren van 57% naar 60%.

2019 en verder

Voor 2020 hebben we ons als doel gesteld dat 500.000 

mensen een EHBO-cursus of workshop hebben gevolgd 

bij het Rode Kruis. We zien elk jaar het aantal mensen 

groeien, maar we zullen de komende twee jaar nog veel 

inspanningen doen om de uiteindelijke doelstelling te 

behalen.We blijven hier aan werken door meer bekend-

heid te geven aan ons EHBO-aanbod en voortdurend te 

kijken hoe we de kennis zo laagdrempelig mogelijk kun-

nen overbrengen. 
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Goed Voorbereid

“Laat nooit je sleutel aan de binnenkant 
van je deur in het slot zitten. Als er iets met je 

gebeurt, kunnen mensen je woning niet 
in om je te helpen.” 

Het is één van de tips die vrijwilliger Marita geeft tijdens de workshop Goed Voorbereid. Marita is oud-brand-

weerofficier en kan alles vertellen over risico’s in en om het huis. De voornaamste doelgroep? “Ouderen”, aldus 

Marita. “Althans, daar komen onze vrijwilligers het vaakst. Maar eigenlijk is dit project voor zo’n beetje alle leef-

tijden interessant. Nog lang niet iedereen weet wat te doen bij een vlam in de pan, bijvoorbeeld. Als oud-brand-

weerofficier heb ik daar een live demo voor geregeld. Die doet het áltijd goed.”

In Nederland zijn bijna drie miljoen mensen zeer kwetsbaar. Vaak zijn dit mensen met een chronische ziekte, 

een handicap, maar ook eenzame mensen. Een noodsituatie kan voor hen leiden tot een gevaarlijke of zelfs  

levensbedreigende situatie. Uit onderzoek blijkt dat de meeste dodelijke ongevallen in en om het huis gebeuren. 

We helpen mensen met het voorbereiden op en voorkomen van noodsituaties. Van tips om het huis veiliger  

te maken tot voorbereiding op extreem weer. Al deze activiteiten vallen tot eind 2018 onder de noemer  

zelfredzaamheid. Een term die niet direct de doelgroep aanspreekt. Daarom veranderen we deze naam in  

Goed Voorbereid. 

Ambities

In een noodsituatie kan iedereen de hulp van een ander 

gebruiken. Het Rode Kruis helpt de meest kwetsbare 

personen en de mensen uit hun omgeving voor te be-

reiden op mogelijke noodsituaties. Zo zorgen we met en 

voor elkaar voor onze veiligheid. We richten ons hierbij 

op:

• vergroten van risicobewustzijn;

• vergroten van iemands persoonlijke netwerk;

• versterken van vaardigheden.

Resultaten

We zien dat districten en afdelingen in het hele land 

steeds meer lokale activiteiten organiseren om mensen 

goed voor te bereiden op mogelijke noodsituaties. In 

2018 bereiken we meer dan 38.000 mensen met onze 

activiteiten. Een enorme groei ten opzicht van de 19.000 

mensen die we in 2017 bereikten en ruimschoots voor-

bij onze doelstelling voor een groei van 50%. 

Naast de lokale activiteiten voor kwetsbare mensen 

speelt ook communicatie voor een breder publiek een 

belangrijke rol. Via onze social media en website berei-

ken we veel mensen met waardevolle informatie hoe ze 

zich goed kunnen voorbereiden op mogelijke calamitei-

ten. Wat moet je bijvoorbeeld doen bij extreem weer, 

koolmonoxidevergiftiging of een aanslag? In 2018 berei-

ken we met deze boodschappen 1,2 miljoen mensen via 

onze online kanalen.

2019 en verder

Onze doelen, het beperken van de gevolgen van nood-

situaties en waar mogelijk voorkomen, hebben een 

duidelijke link met noodhulp. In 2019 willen we hier op 

door bouwen en onze afdelingen en districten helpen 

om de activiteiten om mensen goed voor te bereiden op 

noodsituaties verder uit te breiden. 

TRANSITIE SOCIALE HULP

Hulp bij noodsituaties is een unieke opdracht van het Rode Kruis. Om onze ambities waar te maken, moeten 

we meer focus aanbrengen in ons werk. In 2010 heeft de ledenraad besloten dat we ons vanaf 1 januari 

2020 enkel nog richten op hulpverlening in noodsituaties en de preventie van nood. Hiermee vervallen de 

sociale hulp activiteiten. In de zomer van 2018 evalueren alle districten en afdelingen van het Rode Kruis of 

de activiteiten die ze aanbieden, passen in de strategie. Waar dit niet het geval is, zoeken ze naar andere 

organisaties om de activiteiten aan over te dragen. Vaak verhuizen de betrokken vrijwilligers mee, wat 

natuurlijk goed is voor de continuïteit van de activiteiten. Alleen als dat niet anders kan, stoppen die 

activiteiten. De transitie van de sociale hulp activiteiten is in 2019 afgerond. 
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Dit is de reactie van een deelnemer aan de Break the Silence Disco tijdens één van de bevrijdingsfestivals. Door 

de koptelefoon is de muziekkeuze van een gevluchte jongere te horen en zijn of haar verhaal. “Ze praten over 

vrijheid, wat voor ons heel normaal is, maar voor hen is dat misschien heel anders. En juist op een festival en met 

de muziek wordt die boodschap versterkt, dat vind ik wel heel mooi.”

Zonder hulpbereidheid en respect voor je medemens is er geen hulp. Met inspirerende onderwijs- en publieks-

voorlichtingsprogramma’s dragen we onze humanitaire waarden uit naar het grote publiek. Op deze manier 

willen we bijdragen aan een meer betrokken en veiligere samenleving waar mensen voor elkaar klaar staan in 

tijden nood. 

“Ik dacht wel meteen: 
‘goh, wat hebben we het eigenlijk goed hier.” 

Respect en hulpbereidheid

Voorlichtingsactiviteiten

Om jongeren te inspireren, hebben we een aantal voor-

lichtingsactiviteiten: 

• de reizende tentoonstelling Kind onder Vuur, waarbij 

kinderen uit groep 7 en 8 zien hoe het is om op te groei-

en in een oorlog.

• de simulatie-game Hero of Humanity; een online les-

module waarbij leerlingen vanaf 16 jaar een dillemma 

voorgeschoteld krijgen om te zien hoe hulpbereid ze zelf 

zijn. 

• het online lesprogramma Vluchteling in Beeld; leerlin-

gen in het voorgezet onderwijs kruipen in de huid van 

een vluchteling en leren het vluchtelingenvraagstuk zo 

beter begrijpen.

• Met de Break the Silence Disco zijn we aanwezig op 14 

bevrijdingsfestivals en bereiken we bijna 10.000 festival-

bezoekers. Bezoekers van het festival kunnen dansen op 

muziek uit conflictgebieden. De nummers zijn gekozen 

door gevluchte jongeren die nu in Nederland verblijven. 

Iedere bezoeker van de Break the Silence Disco hoort via 

een eigen koptelefoon de muziek terwijl zij op een dans-

vloer staan. Tussen de nummers door leggen de jonge-

ren uit waarom ze voor deze muziek uit hun geboorte-

land hebben gekozen en wat zij hebben meegemaakt.

Verder starten we tijdens de Week van Respect een 

actie via sociale media om mensen te vragen om niet te 

filmen, maar om te helpen. Een ongeluk is geen filmmo-

ment. Grote landelijke media zoals het NOS Journaal, 

RTL nieuws, Trouw en AD pikken de boodschap op. 

In totaal bereiken we in 2018 meer dan 35.000 jonge-

ren met onze verschillende voorlichtingsactiviteiten.  

Het bereik van het lesprogramma Vluchteling in Beeld 

is wel afgenomen, dit heeft waarschijnlijk te maken met 

de actualiteit vanuit de Nederlandse context. We zien 

tegelijkertijd het bereik van het lesprogramma Hero of 

Humanity sterk toenemen. Steeds meer scholen zien 

het nut in van dit lesprogramma. Onze doelstelling om 

in 2020 34.000 jongeren te bereiken, is inmiddels ruim-

schoots behaald. We hebben onze doelstelling dan ook 

ambitieuzer ingezet: in 2020 willen we 75.000 jongeren 

bereiken met onze voorlichtingsprogramma’s, inclusief 

voorlichtingsactiviteiten voor het Humanitair Oorlogs-

recht en bezoekers van het Humanity House. 

Humanitaire diplomatie

Het Humanitair Oorlogsrecht probeert de schadelijke 

gevolgen van gewapende conflicten te beperken. Als 

Rode Kruis zijn wij de hoeder van het Humanitair Oor-

logsrecht en dragen ook in Nederland actief de regels 

uit ter bescherming van burgers. Ook in de pleitbezor-

ging rondom oorlogsrecht-thema’s zijn we actief. 

Petitie Jemen

We starten we in 2018 een petitie, waarin we de politiek 

oproepen om zich hard te blijven maken voor verbete-

ring van de situatie in Jemen en tegen wapenleveringen 

aan strijdende partijen. Ziekenhuizen en burgers worden 

aangevallen en strijdende partijen geven hulpverleners 

niet of nauwelijks toegang tot gebieden waar mensen 

hulp nodig hebben. Het Humanitair Oorlogsrecht wordt 

niet gerespecteerd. 44.989 Nederlanders zetten hun 

handtekening onder de petitie, die we aanbieden aan 

Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikke-

lingssamenwerking. 

Kernwapens

Ook in 2018 zetten we ons actief in voor een kernwa-

penvrije wereld. Samen met andere maatschappelijke 

organisaties bieden we de Tweede Kamercommissie voor 

Buitenlandse Zaken een maatschappelijk appèl aan. Het 

appèl vraagt om een actieve kabinetsinzet voor een 

kernwapenvrije wereld en is ondertekend door meer 

dan 110 maatschappelijke en bestuurlijke prominente 

Nederlanders. Daarnaast vervult het Nederlandse Rode 

Kruis binnen de internationale Rode Kruis-beweging 

een belangrijke adviesrol. Zo organiseren we een bij-

eenkomst voor onze Europese zusterverenigingen over 

dit thema. 

Humanitaire uitdagingen

We organiseren een ronde tafel gesprek voor de Twee-

de Kamercommissie Buitenlandse Zaken en de Commis-

sie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamen-

werking met ICRC directeur Yves Daccord als spreker. 

Daccord deelt zijn zorgen om de humanitaire uitdagin-

gen van het Rode Kruis, het gebrek aan naleving van het 

Humanitair Oorlogsrecht door strijdende partijen en 

hij roept Nederland op zich in te zetten voor de Neder-

landse vrouwen en kinderen in de Koerdische kampen 

in Syrië.
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OORLOGSARCHIEF

In februari 2018 dragen we ons oorlogsarchief over aan het Nationaal 

Archief. Sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog hield het Rode Kruis 

informatie bij over onder meer vermiste personen, slachtoffers van bom-

bardementen en krijgsgevangenen. Deze informatieverzameling heeft een 

oorlogsarchief opgeleverd van 1,3 km materiaal, dat veel nabestaanden 

duidelijkheid gaf over het lot van hun naasten. Ook waren de documenten 

van belang voor de toekenning van uitkeringen aan bijvoorbeeld weduwen 

en wezen. 73 jaar na de Tweede Wereldoorlog verdient dit belangrijke

culturele erfgoed een professionele archiefbewaarplaats, om ervoor te 

zorgen dat het oorlogsarchief – een bewijs van de holocaust – bewaard zal 

blijven tot in de eeuwigheid.

1,3 
kilometer
documenten
Oorlogsarchief
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De wereld schrikt op van beelden van sterk vermagerde kinderen in  

Jemen. De Democratische Republiek Congo wordt getroffen door de 

ergste ebola-crisis ooit in het land. Woorden schieten tekort om de 

situatie te beschrijven van de Syriërs die al meer dan zeven jaar moeten 

zien te overleven te midden van geweld, chaos en armoede.

Miljoenen mensen hebben onze hulp ook in 2018 weer hard nodig. 

Ook andere rampen en crises vragen volop onze aandacht. Een tsunami 

op Sulawesi, overstromingen in Kenia, tyfoon Mangkhut op de Filipijnen, 

burgers die massaal Venezuela verlaten, ook naar Curaçao en Aruba, 

vluchtelingen in Oeganda door onrust in Zuid-Soedan. 

Met 17 miljoen vrijwilligers wereldwijd bieden we hulp waar we kunnen. 

Voedsel, schoon drinkwater, onderdak en medische zorg redden levens. 

Daarnaast zorgen we ervoor dat mensen minder kwetsbaar zijn voor 

natuurrampen en crises. Simpele ingrepen zoals een waarschuwings-

systeem aanleggen of het aanplanten van mangroves kunnen levens 

redden en schade voorkomen. En we innoveren om de hulpverlening zo 

effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Kortom, we zijn hier om te 

helpen. 
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“Bang om zelf besmet te raken? 
Nee, dat ben ik niet.” 

Henk is uitgezonden door het Nederlandse Rode Kruis en draagt bij aan de bestrijding van ebola in de Democra-

tische Republiek Congo. Hij is op een don’t touch mission. Geen handen schudden, geen schouderklopjes. En een 

paar keer per dag je temperatuur meten om te checken of je geen verhoging hebt. Henk: “Veel mensen raken 

besmet door begrafenissen; het is traditie om de overledene of diens kist aan te raken, maar dat is met het virus 

in omloop te gevaarlijk. We kunnen dit voorkomen door veilige en waardige begrafenissen uit te voeren: we ont-

smetten het lichaam, doen het in een ontsmette bodybag en leggen die in een begrafeniskist die ook ontsmet is.”

De ebola-crisis is slechts één van de vele humanitaire rampen die we in 2018 het hoofd bieden. Miljoenen kwets-

bare mensen hebben onze hulp hard nodig vanwege een conflict, natuurramp of andere noodsituatie. Noodhulp 

is dan ook het hart van ons werk. Onze jarenlange expertise combineren we met nieuwe inzichten en mogelijk-

heden. En we onderzoeken  digitale betalingsvormen, waarbij geld direct aan de getroffenen wordt gegeven, 

zodat zij dit zelf zo effectief mogelijk kunnen inzetten. In 2018 besteden we € 23,3 miljoen aan onze noodhulp 

wereldwijd. We voeren 146 noodhulpprogramma’s uit in 45 landen. 

Noodhulp

Jemen: hulp gaat onvermoeibaar door

Stop onnodig lijden in Jemen. Teken de petitie. Nog nooit 

eerder hebben we het Nederlands publiek opgeroepen 

om een petitie te tekenen met een oproep voor een 

snelle politieke oplossing van een crisis. De situatie in 

Jemen verslechtert verder en verder in 2018. Driekwart 

van de bevolking in Jemen heeft dringend hulp nodig. 

Humanitaire organisaties kunnen dit niet alleen oplos-

sen. Een politieke oplossing is nodig. Intussen werken 

de teams van het Rode Kruis ter plaatse onvermoeid 

door om zo veel mogelijk mensen te helpen. Ondanks 

de beperkte toegankelijkheid, voorzien we zo veel 

mogelijk slachtoffers van het conflict van humanitaire 

hulp. In 2018 krijgen 1 miljoen mensen voedsel, con-

tant geld en huishoudelijke artikelen. 500.000 mensen 

krijgen toegang tot schoon drinkwater en sanitaire 

voorzieningen. *

Giro555 voor Sulawesi

Vrijdag 28 september 2018. Het Indonesische eiland 

Sulawesi schrikt op door twee aardbevingen en een 

vloedgolf die twee steden en enkele dorpen aan de kust 

overspoelt. Medische teams en reddingsteams van onze 

Indonesische collega’s gaan direct aan de slag om levens 

te redden en gewonden te helpen. Hulpgoederen zoals 

voedsel, drinkwater, jerrycans en dekzeilen worden snel 

gedistribueerd. De hulporganisaties achter Giro555 

starten de Nationale Actie ‘Nederland helpt Sulawesi’. 

Nederland geeft gul. Bijna € 15,6 miljoen komt binnen 

op Giro555. Met het aandeel van het Rode Kruis krijgen 

10.330 mensen medische zorg, wordt 8.737.690 liter 

drinkwater gedistribueerd, worden 2.138 tijdelijke on-

derkomens gebouwd. **

* Dit is het totale bereik van het ICRC-programma waar het Nederlandse Rode Kruis aan bijdraagt.

** Dit is het totale bereik van het IFRC-programma, waar het Nederlandse Rode Kruis aan bijdraagt.
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Hulp op Sint-Maarten

In de eerste maanden nadat orkaan Irma over Sint- 

Maarten raasde, lag de focus van de hulpverlening op 

de eerste noden. Zoals voedsel en onderdak. Een jaar 

later, in 2018, voelen de eilandbewoners de gevolgen 

van de orkaan nog elke dag. Mensen zijn vaak letterlijk 

alles kwijtgeraakt: hun huis, hun werk, hun spullen. De 

focus in 2018 ligt op de langere termijn. Zo krijgen ge-

troffenen cursussen over hoe ze hun huis orkaanbesten-

dig kunnen herbouwen en ontvangen ze vouchers voor 

de bouwmarkt. Ook gaan we tot aan het eind van het 

schooljaar door met het uitdelen van voedselbonnen en 

het beschikbaar stellen van dagelijkse schoolmaaltijden 

aan 4.000 kinderen.

Burgeroorlog Syrië: nog geen eind in zicht

In Syrië zijn volgens de VN ruim 13 miljoen mensen af-

hankelijk van humanitaire hulp na zeven jaar conflict. 

Miljoenen mensen zijn op de vlucht, vooral in Syrië en 

ook daarbuiten. De achterblijvers proberen te overle-

ven met weinig voedsel, gebrek aan schoon drinkwater 

en nauwelijks toegang tot elektriciteit. Ook de gezond-

heidszorg in Syrië heeft het zwaar te verduren. Minder 

dan de helft van de gezondheidscentra en ziekenhuizen is 

nog volledig functioneel. Ondanks alle obstakels lukt het 

om veel mensen in Syrië te helpen. In 2018 ontvangen 8,5 

miljoen mensen voedsel en 260.000 gewonden en zieken 

krijgen eerste hulp en/of ambulancevervoer.**

Migranten in Zuid-Amerika

Het aantal mensen dat Venezuela wanhopig verlaat, be-

reikt volgens cijfers van de VN eind 2018 een ongeken-

de hoogte van 3 miljoen. Vaak hebben de vluchtelingen 

een barre tocht van dagen achter de rug en zijn ze zwak 

en uitgedroogd als ze aankomen in één van de nabij ge-

legen landen. Aruba, Bonaire en Curaçao liggen dicht-

bij Venezuela en daarom vluchten Venezolanen ook 

hier naartoe. De meesten van hen wagen de oversteek 

met bootjes. Vaak kloppen ze aan bij de Rode Kruis-af-

delingen voor hulp.  Ze leven voortdurend in angst en 

onzekerheid. Hoe komen ze aan eten, aan kleren, aan 

medicijnen? In de buurlanden Peru, Ecuador, Colombia, 

Brazilië, Aruba en Curaçao helpen we met het verzor-

gen van tijdelijk onderdak en sanitaire voorzieningen, 

het uitdelen van voedsel en schoon drinkwater, het ver-

lenen van medische zorg, het vergroten van de veilig-

heid voor vrouwen en kinderen en het opsporen van en 

contactherstel voor families die elkaar kwijt zijn geraakt. 

Wel zien we dat de hulpverlening onder druk staat. En 

onze Rode Kruis-afdelingen op Aruba en Curaçao heb-

ben hun handen er vol aan. Er is weinig aandacht voor 

deze vergeten groep mensen en de fondsenwerving ver-

loopt hierdoor moeizaam, terwijl er veel geld nodig is.

Ebola in de Democratische Republiek Congo

In augustus worden nieuwe besmettingen geconsta-

teerd van het ebola-virus in de Democratische Repu-

bliek Congo. Het is de ergste uitbraak in de geschiedenis 

van het land. De context is ingewikkeld: hulpverleners 

hebben te maken met wantrouwen van de bevolking, 

er zijn gewapende groeperingen in het gebied actief en 

er is het risico dat de ziekte overslaat naar buurlanden.  

Onze hulpverlening in het gebied bestaat uit water- en 

sanitatie-experts e n hulpverleners d ie gespecialiseerd 

zijn in veilige en waardige begrafenissen. Het ebola- 

virus is erg besmettelijk nadat een patiënt is overleden. 

Daarom is het belangrijk om overleden patiënten veilig 

te begraven. In 2018 begeleiden vrijwilligers meer dan 

2.474 veilige begrafenissen.**

2019 en verder

In 2019 gaan we door met het ondersteunen van geïntegreer-

de hulpverlening van grote, complexe crises. Onze ogen zullen 

gericht blijven op de situatie in Syrië, Jemen, Zuid-Soedan,  

Nigeria, de Democratische Republiek Congo en Venezuela. 

Nieuwe initiatieven zoals 121 en het forecast-based action (zie 

ook pagina 47) zullen we verder verkennen en invulling geven. 

** Dit is het totale bereik van het ICRC-programma waar het Nederlandse Rode Kruis aan bijdraagt.
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“Als je de verhalen hoort, denk je eerst: 
‘Waarom blijf je dan op die plek wonen?’ 

Maar als je arm bent, kun je domweg niet 
verhuizen. En dus moeten we de mensen 

hier beschermen.”

3FM-dj Wijnand Speelman bezoekt de Filipijnen voor 3FM Serious Request: Lifeline. Elk jaar trekken meer dan 20 

tyfoons over het land. Vaak met heftige vloedgolven. Voor de kust plant het Rode Kruis jonge mangroveplantjes. 

De volgroeide bomen breken de vloedgolven. 

Wij willen ervoor zorgen dat kwetsbare gemeenschappen minder risico’s lopen op een ramp en bieden nood-

hulp als zij door natuurrampen en conflicten zijn getroffen. Van kwetsbaar naar weerbaar. Dat is in het kort onze 

ambitie. In 2018 besteden we € 12,8 miljoen aan lange termijnprojecten om de weerbaarheid te vergroten. Met 

een aantal zusterverenigingen werken we intensief samen om nog meer impact te maken. In 2018 werken we 

met vier zusterverenigingen als strategische partner en twaalf zusterverenigingen als programmatische partner.

Weerbaarheid vergroten

Resultaten

We bieden steeds meer integrale humanitaire hulp. Dat 

betekent dat we bij een noodhulpoperatie zo veel als 

mogelijk cross-sectoraal werken en activiteiten zoals ba-

sisgezondheidzorg, voedselzekerheid, hygiëne promotie 

en vermindering en preventie van rampenrisico’s inte-

greren waar mogelijk. Bijvoorbeeld het programma om 

longontsteking te voorkomen bij jonge kinderen in on-

der andere Ethiopië en Soedan. Dit programma is moge-

lijk gemaakt dankzij de 3FM Serious Request opbrengst 

van 2016 en richt zich zowel op directe medische zorg 

voor kinderen die getroffen zijn door een longontste-

king, als op veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en 

voorlichting voor ouders.

Tegelijkertijd helpen we onze strategische partners fi-

nancieel en organisatorisch sterker te worden. Bijvoor-

beeld door commerciële EHBO-programma’s te introdu-

ceren, bij onze zusterverenigingen in Ivoorkust, Zambia 

en Ethiopië. Onze Oegandese zustervereniging steunen 

we om hun uitvoeringscapaciteit en programma port-

folio te vergroten, zodat ze beter in staat zijn hulp te 

bieden aan de toegenomen vluchtelingenstromen uit 

de Democratische Republiek Congo en Zuid-Soedan. 

Helaas zijn niet altijd alle resultaten goed. Zo krijgen 

we binnen een omvangrijk programma in Ethiopië in 

2018 te maken met een niet goed gebouwde dam. Bij 

extreme regenval in april moest de dam zelfs handmatig 

worden gebroken, omdat het systeem niet werkte. We 

hebben goed geanalyseerd wat er precies fout is gegaan 

en actie ondernomen om het probleem op te lossen en 

in de toekomst te voorkomen. 

2019 en verder

Samen met onze programmatische partners blijven we 

ons focussen op concrete projecten gericht op de weer-

baarheid van kwetsbare groepen. Daarnaast richten we 

ons bij een noodhulpoperatie  niet alleen op directe 

noodhulp en wederopbouw, maar integreren we steeds 

meer hulp, waarmee mensen op de langere termijn 

weerbaarder worden. Zoals basisgezondheidzorg, voed-

selzekerheid, hygiëne promotie en vermindering en pre-

ventie van rampenrisico’s.
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Humanitaire hulpverlening gaat over levens redden, mensen weerbaarder maken. Alle reden om  

prioriteit te geven aan het verbeteren en efficiënter maken van de hulpverlening. Hiervoor zoeken we 

partners binnen en buiten de sector en zoeken we voortdurend naar manieren van innovatie. 

Bijzondere initiatieven en samenwerkingen

Forecast-based action-fonds: financiering op basis van voorspellingen

Het is de toekomst van noodhulp bij natuurrampen. Overheden en grote donoren geven geld vlak vóór 

een ramp plaatsvindt. Dit kan sinds mei 2018 via het Rode Kruis ‘forecast-based action-fonds’. Hulpverle-

ners kunnen vlak voordat een ramp plaatsvindt een beroep doen op dit fonds om de nodige voorzorgs-

maatregelen te nemen. Het aantal slachtoffers door een natuurramp kan hierdoor aanzienlijk verminde-

ren. Bovendien scheelt het geld: het is goedkoper om mensen vóór een overstroming te helpen om hun 

bezittingen in veiligheid te brengen, dan na afloop in al hun basisbehoeften te moeten voorzien.

Voor donoren betekent forecast-based financing een andere manier van denken over natuurrampen 

en noodhulp. Preventieve maatregelen vooraf zijn wellicht minder tastbaar dan hulpmiddelen achteraf, 

maar kunnen veel onnodig leed voorkomen. Je weet nooit met absolute zekerheid of de ramp zo groot 

zal zijn als voorspeld en of de preventieve actie deels overbodig was. Desondanks is het een goedkopere 

en effectievere manier van hulpverlening. 

Het Rode Kruis Klimaatcentrum 

Klimaatverandering maakt humanitaire hulpverlening nu al moeilijker, complexer en minder voorspel-

baar. Het Rode Kruis Klimaatcentrum (Red Cross Red Crescent Climate Centre) in Den Haag ondersteunt 

de Internationale Rode Kruis-beweging bij de stijgende risico’s op rampen in een veranderend klimaat. 

Het helpt om kennis hierover toegankelijk en bruikbaar te maken voor het Rode Kruis, en praktische 

maatregelen te nemen om steeds groter wordende risico’s het hoofd te bieden. 

Meer dan de helft van ons werk bestaat nu al uit reageren op de gevolgen van extreem weer. Het Inter-

nationale Rode Kruis verwelkomt dan ook het rapport van het VN-klimaatpanel IPCC dat in oktober 2018 

uitkomt. Dit invloedrijke rapport stelt dat er dringende nieuwe maatregelen nodig zijn om de opwarming 

van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Samen met onder andere de IFRC organiseert het Klimaatcen-

trum een dialoog met klimaatwetenschappers en de humanitaire sector om gezamenlijk op te roepen tot 

meer actie en ambitie, ook tijdens de klimaatonderhandelingen in december 2018.

Drie wetenschappelijk medewerkers van het Klimaatcentrum kunnen meeschrijven aan het IPCC rapport 

dat in 2021 zal verschijnen. De schrijvers gaan zich focussen op de toenemende risico’s, de opties die 

men heeft om deze risico’s te managen en de situatie van kleine eilandstaten. 

We hopen dat het rapport tot actie leidt. In een wereld met stijgende temperaturen zullen meer extreme 

weersomstandigheden iedereen raken. Maar de mensen die nu al worstelen om te overleven vanwege 

conflicten, onzekerheid of armoede zullen het hardst getroffen worden. 

510: de kracht van data

In 2016 startten we het data-initiatief 510. Inmiddels werkt een team van 45 vrijwilligers, 

beroepskrach-ten en onderzoekers aan de verbetering van hulpverlening met behulp van data. In 

2018 raast tyfoon Mangkhut over de Filipijnen. Met behulp van satellietdata konden we vooraf 

bepalen hoe erg de storm zou zijn. Dat helpt om voorbereidende maatregelen te treffen met 

gemeenschappen die verhoogd risico lopen. Ook nadat de tyfoon over het gebied is getrokken 

kunnen we binnen enkele uren de informatie beschikbaar hebben over waar de hulp het hardst 

nodig is. In het verleden duurde dit weken. Een an-der innovatief initiatief van 510 is Missing Maps. 

Met behulp van satellietbeelden kunnen vrijwilligers thuis digitaal mogelijke rampgebieden in kaart 

brengen. Ze laten hulpverleners bijvoorbeeld zien waar veel mensen wonen en hoe de wegen in een 

gebied lopen. In 2018 zetten we 510 onder andere in voor Kenia en Zambia. 

121: veerkracht en waardigheid met eigen geld

We weten uit ervaring dat het geven van geld in plaats van hulpgoederen in bepaalde gevallen beter 

werkt in de hulpverlening. Dit zorgt er dan voor dat er bijvoorbeeld geen voedselpakketten ingevoerd 

en uitgedeeld hoeven te worden. Door geld beschikbaar te maken wordt ook de lokale economie gesti-

muleerd en de veerkracht van de getroffen gemeenschappen vergroot. Gebruik van algoritmes en block-

chain technologie kunnen dit proces mogelijk optimaliseren. In 2018 werken we aan de ontwikkeling van 

een systeem van een digitale identiteit en portemonnee, waarmee we sneller geld kunnen overmaken 

naar mensen in nood in een rampgebied. We noemen het 121. Met dit geld kunnen mensen zelf be-

nodigdheden als voedsel, water, medische hulp en andere essentiële diensten verkrijgen. We testen 

in 2018  onderdelen van dit systeem in ontwikkeling in Oekraïne, Sint- Maarten en Nederland.  
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Waste to work: het nut van orkaanafval

In samenwerking met Stichting Open House onderzoeken we hoe we op een innovatieve, duurzame 

manier om kunnen gaan met het orkaanafval dat orkaan Irma veroorzaakte op Sint-Maarten. Op een  

speciaal hiervoor ingerichte bouwplaats ontwikkelen Nederlandse en lokale startups producten van het 

orkaanafval. Ze maken bijvoorbeeld orkaanbestendige raambedekking van gebruikte dekzeilen, oud 

plastic en metaal. In een speciale bouwmarkt verkopen de startups de gerecyclede spullen. Orkaanafval 

opnieuw gebruiken creëert een win-win situatie voor slachtoffers en lokale ondernemers. Het project 

draagt bij aan de werkgelegenheid, de huisvesting, energie en economische zekerheid op het eiland. 

Dutch Coalition for Humanitarian Innovation

De Dutch Coalition for Humanitarian Innovation (DCHI), mede opgericht door het Rode Kruis, brengt 

overheid, kennisinstellingen, bedrijven, en humanitaire organisaties in Nederland samen om gezamen-

lijk innovatieve oplossingen voor humanitaire uitdagingen te ontwikkelen en op te schalen om zo de 

impact van de hulpverlening te vergroten en de kosten te verlagen. In 2018 verbindt DCHI 50 nieuwe 

partners aan zich en realiseert talloze matches tussen partners. Verder organiseert de coalitie negen  

evenementen, reikt twee innovatie prijzen uit, organiseert een training over humanitaire innovatie die 

door deelnemers vanuit maar liefst 18 verschillende hulporganisaties wordt bezocht en ondersteunt 

12 innovatieprojecten. Daarnaast heeft DCHI fondsen gekregen voor twee humanitaire innovatiepro-

gramma’s in 2019, op het gebied van toegang tot moderne energie en op het gebied van veiligheid en 

bescherming.

Partners for Resilience

In 2018 besteden we € 17,2 miljoen aan de Partners for Resilience alliantie, waarbinnen we samenwerken 

met het Internationale Rode Kruis Klimaatcentrum, CARE Nederland, Cordaid en Wetlands International. 

Het doel is om mensen in Afrika, Azië en Midden-Amerika weerbaarder te maken tegen rampen als 

gevolg van klimaatverandering. Vanaf 2018 werkt de alliantie mee met het Water as Leverage initiative, 

waarbij stedelijke gemeenschappen in Bangladesh, India en Indonesië worden uitgedaagd mee te den-

ken over een stadsinrichting die bewoners minder kwetsbaar maakt voor wateroverlast. MEDISCHE ZORG IS HOOP, GÉÉN DOELWIT

Dat hulp verlenen niet zonder gevaar is, blijkt elk jaar weer. Volgens een inventarisatie van het Internationale Rode Kruis zijn 

in de periode 2016 en 2017 iedere week hulpverleners en medische voorzieningen aangevallen. In 2018 betreurden we het 

overlijden van 101 collega’s, waarvan 46 in Syrië en 12 in Zuid-Soedan.  Door dit geweld komen niet alleen de hulpverleners 

in de problemen, het is tegelijkertijd levensbedreigend voor burgers die dringend zorg nodig hebben. Wereldwijd doen we de 

oproep aan strijdende partijen om burgers, gezondheidsfaciliteiten en hun personeel en voertuigen niet aan te vallen. Blokka-

des waarmee het brengen van hulpgoederen en medicijnen worden tegengehouden, moeten worden opgeheven. Daarnaast 

moet er onderzoek gedaan worden naar geweldsincidenten tegen gezondheidszorg en moet er gekeken worden wie daarmee 

het oorlogsrecht heeft geschonden. 
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Het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds

Het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds maakt mogelijk dat we al vóórdat natuurgeweld toeslaat in actie 

kunnen komen. Dat doen we met financiële steun aan innovatieve projecten die gericht zijn op duurza-

me voorbereiding op rampen.  

Dat deze aanpak werkt, is goed te zien bij een project in Côtes-de-Fer, Haïti. De afgelopen jaren hebben 

we met de bevolking hard gewerkt om dorpen minder kwetsbaar te maken voor natuurgeweld. We 

hebben dammen aangelegd, bomen geplant, water en irrigatievoorzieningen verbeterd en dorpsbewo-

ners leren landbouwtechnieken die de grond niet beschadigen maar juist herstellen. Een lokale school 

is gerenoveerd en dient nu als schuilplaats bij stormen. Vrijwilligers hebben geleerd hoe ze evacuaties 

moeten coördineren en hun dorpsgenoten kunnen voorbereiden op rampen. 

In 2018 bezoeken Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet, Prins Pieter-Christiaan en bestuursvoor-

zitter Inge Brakman het project en zien het effect van al die maatregelen. Er zijn geen overstromingen 

meer in het gebied geweest, zelfs niet toen orkaan Matthew overtrok in 2016. Ook neemt de landbouw-

productie toe. Mensen beginnen zich veiliger te voelen en durven vooruit te plannen. De situatie is zelfs 

zo sterk verbeterd, dat mensen die ooit naar de stad vertrokken, weer terugkomen. 

Leerstoel Universiteit Twente

Het Rode Kruis en de Universiteit Twente bieden Prinses Margriet der Nederlanden op haar 75e verjaar-

dag een leerstoel aan die haar naam draagt. Deze ‘Prinses Margriet-leerstoel’ wordt ingesteld aan de 

Faculteit Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservaties (ITC) van de Universiteit Twente en heeft 

als onderwerp ‘Spatial Resilience for Disaster Risk Reduction’.
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Hands off our girls!
(2014)

We besteden aandacht aan preventie, organiseren grote voorlichtingscampagnes, richten ons op 

opvang en zorg voor slachtoffers en helpen overlevenden van seksueel geweld aan een nieuwe 

toekomst met financiële hulp en trainingen 

In totaal besteden we in de periode 2015 - 2018 € 10,7 miljoen.

......................................................................................................................................................................

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 besteden we in zeven landen in de periode 2016-2018 € 7,1 miljoen.

......................................................................................................................................................................

Laat ze niet stikken
(2016)

In acht landen voorkomt en behandelt het Rode Kruis longontstekingen bij kinderen onder vijf jaar. We

ondersteunen vaccinatiecampagnes, zorgen voor veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen, zorgen

voor verbeterde luchtkwaliteit binnenshuis en verbeteren de gezondheidszorg. Verder leren ouders

en gezondheidsmedewerkers hoe ze longontsteking kunnen voorkomen. 

In totaal besteden we in 2017-2018 € 6,8 miljoen.

......................................................................................................................................................................

Breng ze weer samen 
(2017)

Het Rode Kruis biedt onder andere hulp door middel van opsporing, contactherstel, familiehereniging, 

het verzenden van Rode Kruis berichten en het aanbieden van telefoongesprekken. Daarnaast voorzien 

we herenigde families van starters- en voedselpakketten. 

In totaal is tot eind 2018 € 4,3 miljoen besteed.

......................................................................................................................................................................

Projecten uitgevoerd dankzij 3FM Serious Request 
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“Het leukste aan webcare is dat je te 

maken krijgt met allerlei verschillende 

mensen, die allemaal om een andere 

reden contact zoeken.” 

Bas is vrijwilliger bij het webcare team van het Rode Kruis. “We krijgen te 

maken met het hele spectrum van het werk van het Rode Kruis, van vragen 

op het gebied van EHBO tot reacties op de IJsdaging. Veelal positieve, soms 

uitdagende en soms wat minder leuke. We krijgen ook complexe zaken op 

ons bord die we niet alleen kunnen afhandelen. Als je dan vervolgens met 

elkaar tot een goed antwoord kan komen en die oplossing terugkoppelt, 

krijg je echt het gevoel dat je samen het verschil kan maken.”  

Wat het Rode Kruis zegt, dat moet kloppen. Maar het moet mensen ook in 

beweging brengen; door hen te laten inzien dat respect voor elkaar en hulp 

hard nodig is en dat we die niet zonder hen kunnen, of het nu gaat om een 

donatie in geld of in tijd, als vrijwilliger. 
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Online hulpverlening

Wat te doen bij hitte, kou, een verdraaide knie, een 

aanslag, of een wespensteek? Op sociale media en in 

persberichten bieden we aan kwetsbare mensen en 

hun omgeving handelingsperspectieven bij verschillen-

de grote en kleine calamiteiten. Dat wordt zeer goed 

ontvangen. Met onze online EHBO- en Goed Voorbereid 

tips bereiken we 1,2 miljoen mensen. Hiermee liggen 

communicatie en hulpverlening steeds meer in elkaars 

verlengde.

In juni organiseert de Radio 10-middagshow ‘Somer-

tijd’ samen met het Rode Kruis de eerste editie van de 

‘Somertijd Reanimatiedag’. Onder het motto ‘door een 

uur te geven, red je een leven’ worden die dag door 

heel Nederland speciale reanimatieworkshops gege-

ven. 1.800 mensen melden zich aan om een reanimatie 

workshop te volgen. 

Media

Traditionele en sociale media zijn belangrijke kanalen 

voor onze externe communicatie. Bij rampen en crises 

weten journalisten ons snel te vinden voor het laat-

ste nieuws en een inschatting van de omvang van een 

ramp. Maar we zoeken ook naar alternatieve manieren 

om vooral jongere doelgroepen te bereiken. Via onze 

ambassadeurs, via andere ‘influencers’ en via gamers. In 

december weet Royalistiq het Beatrixtheater in Utrecht 

tot aan de nok te vullen met jongeren. Hij speelt het 

spel Fortnite, maar vertelt tegelijkertijd over het Rode 

Kruis en zamelt geld in.  

Communicatie intern

Om ruim 20.000 vrijwilligers en meer dan 400 beroeps-

krachten geïnformeerd te houden en onderling kennis 

te laten delen, hebben we een aantal communicatie ka-

nalen tot onze beschikking. Een weekbericht, een inter-

ne nieuwsbrief, intranet, het Yammer sociaal netwerk, 

een digitaal tijdschrift HENRY+ en natuurlijk diverse 

(online) bijeenkomsten en overleggen. De jaarlijkse Dag 

van de Hulpverlening is het grootste event waar vrijwil-

ligers en beroepskrachten elkaar ontmoeten, kennis en 

ervaringen uitwisselen en inspiratie opdoen. 

Tegelijkertijd merken we dat het elkaar van een afstand 

bereiken en begrijpen lastig blijft. Een wij-zij gevoel tus-

sen afdelingen, districten en het verenigingskantoor is 

ons niet vreemd. Daarom kijken we in 2018 in sparring-

bijeenkomsten met vele vrijwilligers en bestuurders hoe 

we de interne samenhang en informatievoorziening 

kunnen verbeteren. We vinden een oplossing in een 

Rode Kruis-app die de informatie filtert op onderwer-

pen die relevant zijn voor iedere individuele vrijwilliger. 

De Rode Kruis-app zal in 2019 via pilots in de vereniging 

getest en ontwikkeld worden.

In onze communicatie benutten we zo veel mogelijk onze expertise op het gebied van noodhulp, zelfredzaam-

heid en EHBO. Dat we effectief en efficiënt met geld omgaan om zo goed mogelijke hulpverlening te organiseren. 

Maar communicatie is wat ons betreft méér dan dat. Het wordt steeds meer een vorm van hulpverlening. 

Communicatie

Campagnes

Van 27 september tot en met 28 oktober organiseren we de campagne Oktober Woonmaand. We nemen deel 

aan de vt wonen- en designbeurs en prikkelen met campagnemateriaal waarin mensen in erbarmelijke 

omstandigheden al blij zijn met schoon water uit de kraan en niet malen om de nieuwste designkraan of 

inloopdouche. We zetten een e-mailing en direct mailing in, online media en printadvertenties. Onze 

ambassadeurs Humberto Tan en  Kaj van der Ree reizen naar Uganda en delen hun ervaringen op hun eigen 

sociale kanalen. Van 8 tot 18 oktober wordt de campagne onderbroken vanwege de SHO-campagne voor 

Sulawesi. De campagne Oktober Woonmaand brengt uiteindelijk € 2 miljoen op voor internationale hulp.

Uit onderzoek van Het Rode Kruis blijkt dat 90 procent van de Nederlanders het niet normaal 

vindt dat mensen filmen na een ongeluk, terwijl dit nog steeds regelmatig gebeurt. Om Nederlanders 

bewust te maken van hun gedrag, laat het Rode Kruis een campagnefilm ontwikkelen die op 6 

november 2018 het Nederlandse medialand-schap domineert. Van het NOS journaal tot Hart van 

Nederland, van nu.nl tot De Wereld Draait Door: miljoenen mensen zien die dag de campagnefilm over 

een vlogger die blijft filmen na een ongeluk en hierop wordt aange-sproken door zijn volgers. Algemeen 

Directeur Marieke van Schaik vertelt in RTL Late Night aan Twan Huys over de boodschap ‘niet filmen, maar 

helpen’. Politieagent Gerwin Ouwehand ondersteunt deze boodschap. Ook op de sociale media is de film 

een hit. Op onze eigen kanalen wordt de video bijna 300.000 keer bekeken en het Rode Kruis is trending die 

dag.
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IJsdaging

In 2018 lanceren we de IJsdaging. Een kleurrijk schaatse-

venement waarbij deelnemers 10 kilometer schaatsen 

voor het goede doel. Dit eerste jaar voor Haïti. Het geld 

dat met de IJsdaging is opgehaald, is bestemd voor het 

rampbestendig maken van scholen op het eiland. Deze 

scholen zullen niet alleen de continuïteit van het onder-

wijs waarborgen, maar dienen ook als schuilplaats bij 

een volgende ramp. De eerste editie van de IJsdaging 

levert ruim € 24.000 op. In 2019 gaan we de actie verder 

uitwerken met de ervaringen en lessen uit 2018. 

Flash brigade

Een nieuw initiatief in 2018 is Flash Brigade. De Flash 

Brigade bestaat uit basisschoolleerlingen die na een 

grote ramp direct in actie komen door statiegeldflessen 

in te zamelen. Zo halen ze geld op voor het Rode Kruis. 

In de tussentijd leren de kinderen op school meer over 

wat er gaande is bij de ramp. Hiervoor werken we sa-

men met CED-groep, die het leespakket Nieuwsbegrip 

aanbieden aan scholen. In 2018 komt de Flash Brigade 

voor het eerst in actie voor Sulawesi. 

3FM Serious Request: Lifeline 

“De reden waarom we Serious Request hebben omge-

gooid, is omdat we het gevoel hebben dat we naar het 

publiek toe moeten, in plaats van andersom. Dat is een 

grote verandering.” Sharid Alles, de nieuwe zenderma-

nager van 3FM vat zo bondig samen wat er precies an-

ders is aan de eerste editie van 3FM Serious Request: 

Lifeline. Geen Glazen Huis meer, maar drie teams van 

dj’s die starten op Vlieland, in Hengelo en in Weert en 

in totaal door 123 steden en dorpen lopen om langs te 

gaan bij mensen die in actie zijn gekomen. 

Ze lopen met een rugtas vol techniek waarmee ze 24/7 

live radio maken en beelden uitzenden. Het weer zit 

niet mee. Het waait en regent. Maar ze doen het niet 

voor niets. De dj’s halen het prachtige bedrag op van  

€ 1.308.889.* Weliswaar ligt dit veel lager dan voor-

gaande jaren 3FM Serious Request, maar we zijn ons er 

van bewust dat dit nieuwe concept een investering in de 

toekomst is en niet direct dezelfde fondsen oplevert als 

het Glazen Huis. 

Het bedrag wordt besteed aan drie doelen van het Rode 

Kruis. Want ook dat is nieuw in 2018. Het thema dit jaar 

is: red levens. Binnen dat thema kan het publiek geld 

ophalen voor reanimatiecursussen en AED’s in Neder-

land, voor bescherming tegen natuurgeweld of voor 

noodhulp bij oorlog en conflicten. De drie dj’s maken in-

dringende reportages vanuit de Filipijnen, Zuid-Soedan 

en Nederland om het publiek mee te nemen in de drie 

thema’s en te laten zien welk verschil een donatie kan 

maken op een mensenleven.

Er worden nog steeds plaatjes gedraaid voor geld, maar 

we maken ook voor het eerst gebruik van pinbussen, een 

SMS-flow met interactieve landingspagina en Tikkie. Op 

de laatste dag eindigen de dj’s in Utrecht, waar 3FM  

Serious Request in 2004 voor het eerst het levenslicht 

zag. 

Wil je hulp verlenen, dan heb je geld nodig. We zijn iedereen die ons werk steunt dan ook enorm dankbaar. Om 

in de toekomst ook verzekerd te zijn van voldoende fondsen, innoveren we. Elk jaar proberen we verschillende 

nieuwe manieren van fondsenwerving uit. Waarom mensen willen geven en hoe, staat in elk nieuw idee cen-

traal. Ook een beproefde methode, zoals de collecte, waarvan we de inkomsten zien dalen, houden we tegen 

het licht. Een belangrijke verandering in 2018 was de geheel nieuwe invulling van 3FM Serious Request: Lifeline.

Fondsenwerving

* Dit was de stand aan het eind van de actie. Het bedrag per 31-3-2019 is € 1.450.158
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Fondsenwerving in het land

Het Rode Kruis en de collecte. Het is misschien wel onze 

bekendste en oudste vorm van fondsenwerving. En een 

activiteit waarbij alle afdelingen in het land elk jaar op-

nieuw enorme betrokkenheid en bevlogenheid laten 

zien. In 2018 gaan 16.455 collectanten met de bussen 

de straat op en halen met elkaar ruim € 1,2 miljoen op. 

Een prachtig bedrag, maar we zien de opbrengst wel 

dalen. Naar aanleiding van een onderzoek naar loka-

le fondsenwering zien we dat we de collecte scherper 

moeten gaan neerzetten. In 2019 zullen we hierover 

besluiten nemen.  

Verder kunnen de afdelingen in het land steeds beter re-

kenen op steun van het Verenigingskantoor als het gaat 

om financiering van lokale hulpverleningsprojecten. 

Waar we in het verleden afdelingen stimuleerden om 

algemene fondsenwervende activiteiten op te zetten, 

bieden we vanaf eind 2018 meer ondersteu ning voor 

de lokale projectaanvragen van de afdeling zelf. Dit gaan 

we in 2019 voortzetten.

Giro555 actie Nederland helpt Sulawesi

Woensdag 10 oktober organiseren de samenwerkende 

hulporganisaties een nationale actiedag voor de slacht-

offers van de dubbele ramp op Sulawesi. Met de hulp 

van vele gulle Nederlanders halen we bijna € 16 miljoen 

op voor Giro555. Met dat geld kunnen we een verschil 

maken voor de bevolking van het zwaar getroffen ei-

land. Meer over onze hulp op Sulawesi op pagina 38.

Corporate partnerships

Het Rode Kruis heeft een breed scala aan zakelijke  

relaties. Enkele voorbeelden daarvan zijn: Albert Heijn, 

Coop, Arval, Delta Air Lines, Kruidvat, IKEA Foundation, 

Philips Foundation, CZ, Aon, Metaalunie, tandartsen 

voor gouden kronen. Daar zijn we trots op en blij mee. 

We zoeken samen met onze relaties naar de beste  

“shared value”, zodat er voor beide organisaties een win-

win ontstaat. 

Bedrijven waarmee we werken hebben elk zo hun eigen 

ambities bij de relatie met het Rode Kruis. Dat kan gaan 

over het invulling geven en waarmaken van MVO-beleid 

en maatschappelijke betrokkenheid, het versterken van 

reputatie of het vergroten van opbrengsten tijdens con-

sumentencampagnes. 

Bij deze samenwerkingen zoeken we uiteraard de bes-

te match met onze hulpverleningsthema’s. Een aantal 

mooie voorbeelden hiervan zijn:

EHBO

Kruidvat en EHBO

Kruidvat vraagt aan haar klanten aandacht voor EHBO. 

En dankzij inzet van diverse communicatie-uitingen 

biedt de winkelketen EHBO-cursussen aan tegen scherpe  

tarieven. Daarnaast roept Kruidvat haar klantenkaart- 

houders op om donaties te doen. Zo is ook geld ingeza-

meld voor de slachtoffers van de ramp op Sulawesi en 

voor 3FM Serious Request. 

Coop en veiligheid in de buurt

Op een speciale stand tijdens de Huishoudbeurs in de 

RAI en ook in de winkels van Coop wordt aandacht ge-

vraagd voor EHBO en voor het werk van het Rode Kruis. 

Door de verkoop van appels wordt geld ingezameld 

om EHBO-cursussen aan buurtbewoners van de super-

marktketen te kunnen aanbieden. Deze actie is ook aan-

gevuld met het inzamelen van donaties door statiegeld 

op flessen aan klanten te vragen. De totale actie heeft 

ruim € 67.000 opgeleverd.

Metaalunie en EHBO voor de metaalsector

Samen met het Preventiefonds van de Metaalunie 

starten we de promotie en verkoop van EHBO-cursus-

sen, AED’s en EHBO-koffers voor bedrijven in de me-

taalsector. Hiermee streeft dit samenwerkingsverband 

naar meer kennis van en vaardigheid met EHBO op de 

werkvloer. En naar betere beschikbaarheid van EHBO- 

middelen die specifiek samengesteld zijn voor metaal-

bedrijven.

EVENEMENTENHULP

Delta Air Lines en Stichting Zabawas

De medische dienst van het Rode Kruis is jaarlijks actief 

bij honderden evenementen. We worden steeds vaker 

gevraagd om in plaats van statische posten te bemen-

sen, te gaan werken met mobiele posten. Dit vraagt om 

een aanpassing van onze medische materialen. Dankzij 

een donatie van € 21.748 door Delta Air Lines en een 

mooi bedrag van Stichting Zabawas kunnen we in 2018 

een state of the art patiëntenmonitor voor onze mobiele 

posten aanschaffen.

INTERNATIONALE HULP EN HET PRINSES MARGRIET FONDS 

VOOR RAMPENVOORBEREIDING

IKEA Foundation

Dankzij IKEA Foundation zijn wij in 2018 gestart met 

een vijfjarig programma om mensen beter voor te 

bereiden op rampen. Het Rode Kruis ontwikkelt ‘early 

warning, early action’-systemen in Ethiopië, Kenia en 

Oeganda om kwetsbare mensen vroegtijdig te 

waarschuwen als er een noodsituatie dreigt.

Tandartsen en patiënten

In 2018 doen ruim 400 tandartsen mee aan het Gouden 

Kronen plan van het Rode Kruis. Tandartsen en patiën-

ten die er voor kiezen om hun gouden kronen naar ons 

te sturen, steunen daarmee rampenvoorbereidingspro-

jecten van het Prinses Margriet Fonds op de Filipijnen. 

De waarde van deze campagne bedroeg in 2018 bijna 

€ 200.000.

Aon en golf

Het door AON jaarlijks gesponsorde golftoernooi staat 

ook in 2018 in het teken van rampenvoorbereiding. 

Dankzij deelnemende bedrijven is een mooie bijdra-

ge van € 55.000 ten behoeve van het Prinses Margriet 

Fonds tot stand gekomen.

NATIONALE (NOOD)HULP

Albert Heijn met Tulp voor Hulp en Kersencampagne: In 

2018 verkoopt Albert Heijn voor het vierde jaar tulpen 

ten behoeve van het Rode Kruis. Tijdens de campagne-

week in maart wordt de Tulp voor Hulp aan consumen-

ten verkocht, waarbij per bos € 1 aan het Rode Kruis 

wordt gedoneerd. Dit jaar wordt ook voor het eerst de 

Kersencampagne gevoerd. Hierbij wordt hetzelfde me-

chanisme gebruikt: per verkocht bakje kersen gaat een 

bedrag naar onze hulpverlening. Beide campagnes ver-

lopen succesvol en leveren in totaal een schitterende 

bijdrage van € 307.000 op.

Vermogensfondsen en Stichtingen

Adessium Foundation

Ook in 2018 ontvangt het Rode Kruis ondersteuning van 

Adessium Foundation voor het project Verbeteren van 

de zorg continuïteit voor Ongedocumenteerde Migran-

ten.

Stichting Ondersteuningsfonds Zorg, Welzijn en Sport

Door de driejarige steun van het Ondersteuningsfonds 

kunnen de Caribische afdelingen van het Rode Kruis; 

Rode Kruis Aruba, Rode Kruis Curaçao en Rode Kruis 

Bonaire hun capaciteit versterken, hun activiteiten op 

het gebied van sociale hulp op de eilanden vergroten en 

zo meer kwetsbare mensen bereiken die onze hulp het 

hardst nodig hebben.

DOB Emergency

Van DOB Emergency ontvangt het Rode Kruis dit jaar 

substantiële bijdragen voor onze noodhulpverlening in 

De Democratische Republiek Congo aan zeer kwetsbare 

mensen die op de vlucht zijn en verblijven in kampen en 

gebieden waar een cholera-epidemie uitbrak. En onze 

noodhulpverlening op Aruba aan de vele mensen uit 

Venezuela die vluchten naar buurlanden.

Stichting Flexi-Plan

Van Stichting Flexi-Plan ontvangt het Rode Kruis in 2018 

wederom een waardevolle bijdrage voor een door het 

Rode Kruis zelf te bepalen internationaal doel.

Stichting Sonbross

Mede dankzij de donatie van Stichting Sonbross kan het 

Rode Kruis Prinses Margriet Fonds drie jaar lang kwets-

bare gezinnen in 10 gemeenschappen van Cebu in de 

Filipijnen ondersteunen.
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Stichting Weeshuis Der Doopsgezinden

Dankzij de steun van Stichting Weeshuis der Doops-

gezinden kan het Rode Kruis voor een periode van zes 

maanden het belangrijke werk van Open Studio in Gaza 

realiseren.

Nationale Rode Kruis Rally

Op zaterdag 1 september is voor de 19e keer de Natio-

nale Rode Kruis Rally gereden. Mede dankzij de bijdrage 

van de deelnemers aan deze Rally kan het Rode Kruis 

Prinses Margriet Fonds wereldwijd blijven investeren in 

projecten en initiatieven om de impact van rampen te 

verminderen.

Stichting Bloesemtocht

In 2018 wordt voor de 26e keer de bijzondere Nationale 

Rode Kruis Bloesemtocht georganiseerd. Een record-

aantal van 32.860 wandelaars doet dit jaar mee. De op-

brengst van deze editie is voor projecten voor mensen 

die het meest kwetsbaar zijn in de Nederlandse samen-

leving en voor de werkzaamheden van de Rode Kruis-af-

deling Betuwe Gaerde.

De Johanna Donk Grote Stichting

Het Rode Kruis kan in 2018  rekenen op een waardevolle 

gift van de Johanna Donk Grote Stichting voor het Prin-

ses Margriet Fonds ten behoeve van het project Ramp-

bestendige Scholen in Haïti.  

Stichting Vivace

Naast de waardevolle steun voor onze noodhulp aan 

vluchtelingen vanuit Venezuela steunt Stichting Vivace 

ons net als voorafgaande jaren met een gift voor het 

Prinses Margriet Fonds ten behoeve van het project 

Rampbestendige Scholen in Haïti.

Daarnaast ervaren wij telkens weer de steun en be-

trokkenheid van Stichtingen en Christelijke organisaties 

die het Rode Kruis en warm hart toe dragen en een gift 

overmaken ten behoeve van onze noodhulpprojecten 

wereldwijd.
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Dankzij de 3 miljoen deelnemers groeit de opbrengst van de Nationale Postcode Loterij het afgelopen 

jaar naar recordhoogte. Omdat de loterij de helft van de opbrengsten schenkt aan goede doelen, 

groeide ook deze bijdrage. De ruim € 370 miljoen die de Nationale Postcode Loterij dit jaar doneert 

aan goede doelen is verdeeld onder 117 organisaties. Het Rode Kruis is één van deze organisaties en 

mag al sinds 1996 rekenen op een prachtige jaarlijkse bijdrage. In 2018 ontvangen we € 5,4 miljoen. 

Mede dankzij deze belangrijke steun kunnen we hulp blijven bieden aan mensen in nood. Wereldwijd 

en om de hoek.

Extra bijdrage voor noodhulp

Het Rode Kruis ontvangt in 2018 een extra bijdrage van € 4,3 miljoen voor grote humanitaire crises. Dit 

maakt de Nationale Postcode Loterij bekend tijdens het Goed Geld Gala in Koninklijk theater Carré in 

Amsterdam op 15 februari 2018. De Nationale Postcode Loterij heeft er voor gekozen om in 2018 drie 

noodhulporganisaties extra te ondersteunen, zodat meer hulp geboden kan worden aan kwetsbare men-

sen in die gebieden waar dat het hardste nodig is. 

Onze ambassadrice Floortje Dessing is aanwezig bij het Goed Geld Gala en reageert ontroerd: 

“Op mijn reizen zie ik de mooie kanten van de wereld, maar soms ook de verschrikkingen die er plaats-

vinden. Zoals in Jemen. En daarom ben ik ongelofelijk blij en dankbaar dat het Rode Kruis deze eenma-

lige extra bijdrage heeft gekregen, mogelijk gemaakt dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode 

Loterij. Heel erg veel dank hiervoor.” 

DANKZIJ DE EXTRA BIJDRAGE BESTEDEN WE EXTRA AANDACHT AAN EEN AANTAL GROTE

HUMANITAIRE CRISES, WAARONDER:

Voedselhulp in Jemen

Meer dan de helft van de bevolking van Jemen staat aan de rand van een hongersnood en dreigt volledig 

afhankelijk te worden van voedselhulp om te overleven. Vanwege de hoge inflatie zijn de prijzen van 

basisvoedingsmiddelen explosief gestegen en kunnen mensen niet meer het voedsel kopen dat ze nodig 

hebben voor zichzelf en hun kinderen. De extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij gebruiken we 

voor de distributie van voedsel. 

Voedselhulp in Syrië

In Syrië zijn miljoenen mensen afhankelijk van humanitaire hulp na zeven jaar conflict. Miljoenen men-

sen zijn op de vlucht in Syrië en daarbuiten. De achterblijvers proberen te overleven met weinig voedsel, 

gebrek aan schoon drinkwater en nauwelijks toegang tot elektriciteit. Ook in Syrië gebruiken we de extra 

bijdrage van de Nationale Postcode Loterij voor de distributie van voedsel. 

Nationale Postcode Loterij

Samen maken we het verschil

 “Elk jaar weer zijn we blij dat we zulke substantiële bijdragen 
kunnen leveren aan vele goede doelen die werken aan een betere 
wereld. Dit is alleen maar mogelijk dankzij onze trouwe deelne-
mers. 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. Het Rode Kruis heeft sinds 1996 een bijdrage van 
€ 100,3 miljoen ontvangen voor het helpen van mensen in nood 
en het versterken vankwetsbare gemeenschappen. Een prachtige 
bijdrage voor noodzakelijk werk.”

-Margriet Schreuders – Hoofd Goede Doelen Nationale Postcode Loterij
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Het bestuur blikt terug op een jaar van voorbereiding en verandering. 

Verandering, door veel wisselingen op zowel directie-, management-

team- en bestuursniveau. Met de transitie van de sociale hulp-activiteiten 

verandert er ook veel binnen de districten en afdelingen. Meer focus vraagt 

om afscheid van vertrouwde, mooie activiteiten, wat niet altijd zonder slag 

of stoot gaat. Verder is voorbereiding nodig voor een aangepast 

bestuursmodel in 2019. De strategische sessies die in 2019 plaats gaan 

vinden en de aanloop naar de strategie 2020 – 2025 vragen ook de nodige 

voorbereiding. In deze voortdurende veranderende en lerende organisatie 

hebben we één constante factor. De enorme toewijding van onze 

vrijwilligers en medewerkers. Altijd hier om te helpen. Elke dag weer. 

73



RODE KRUIS JAARVERSLAG 2018

Dam tot Damloop

Het tragisch overlijden van een deelneemster aan de 

Dam tot Damloop in 2016 en de nasleep daarvan, vraagt 

in 2018 een grote betrokkenheid van het bestuur. De 

totstandkoming van het eindrapport over onze hulpver-

lening op die bewuste dag in september 2016, het ver-

beterplan voor onze evenementenhulpverlening en het 

contact met de familie zijn aspecten waar het bestuur 

direct bij betrokken is. 

Evaluatie hulpverlening Sint-Maarten 

In het bestuur wordt uitvoerig stilgestaan bij de exter-

ne evaluatie over de hulpverlening op Sint-Maarten na 

orkaan Irma. In het eerste jaar na de ramp publiceren 

we drie publieksrapportages om de besteding van het 

geld te verantwoorden dat is opgehaald met de Natio-

nale Actie “Nederland helpt Sint-Maarten”. Daarnaast is 

de operatie geëvalueerd door een evaluatieteam geleid 

door de externe evaluator. 

Zo kunnen we de effectiviteit van onze hulpverlening 

op operationeel en organisatorisch vlak analyseren en 

verbeteren.

Dag van de Ethiek

In navolging van de lessen van het NIOD-onderzoek van 

2017 naar onze rol in de Tweede Wereldoorlog en de 

ethische dilemma’s waar het toenmalig bestuur voor 

stond, organiseren we op 30 oktober de Dag van de 

Ethiek. De organisatie en inhoud van deze dag is een re-

gelmatig terugkerend onderwerp op de agenda. Tijdens 

de dag zelf is bestuursvoorzitter Inge Brakman aanwezig 

als spreker. 

Verandering in bestuursmodel

De ledenraad van december 2018 keurt een veran-

dering in het bestuur goed: voortaan werkt het Ne-

derlandse Rode Kruis met een zogenaamd ‘eenlaags 

bestuursmodel’. In dit nieuwe bestuursmodel vormt 

de algemeen directeur één verenigingsbestuur met 

de huidige bestuurders. De algemeen directeur is als  

dagelijks bestuurder verantwoordelijk voor de leiding 

over de dagelijkse gang van zaken binnen het Rode 

Kruis. De toezichthoudende bestuurders hebben de 

taak om toezicht te houden op de taakuitoefening van 

de algemeen directeur. Het verenigingsbestuur als  

geheel is, met inachtneming van de functiescheiding in 

het bestuur, belast met het besturen van het Rode Kruis 

en het behartigen van de belangen van het Rode Kruis 

op nationaal en internationaal niveau en met inacht-

neming van de missie, visie, de grondbeginselen en de 

doelstellingen van het Rode Kruis.

Voorheen was het verenigingsbestuur belast met de lei-

ding van onze vrijwilligersorganisatie. De directeur geeft 

leiding aan de beroepsorganisatie. In de praktijk geeft 

de directeur echter ook leiding aan de vereniging. Deze 

situatie is in de loop van de tijd zo gegroeid en functio-

neert prima voor de vereniging, het beroepsapparaat, 

de directeur, het managementteam en het verenigings-

bestuur. Om onduidelijkheid te voorkomen over be-

voegdheden en taken van de verschillende lagen bin-

nen het Nederlandse Rode Kruis is het noodzakelijk ook 

de statuten aan te passen. Het nieuwe bestuursmodel 

treedt per 1 april 2019 in werking. 

Afscheid en welkom Prins Pieter-Christiaan

Tijdens de vergadering van de ledenraad heeft Zijne 

Hoogheid Prins Pieter-Christiaan na een periode van 

acht jaar afscheid genomen als vice-voorzitter van het 

bestuur van het Rode Kruis. Als dank voor zijn inzet voor 

het verenigingsbestuur heeft het Rode Kruis hem tot 

ambassadeur van het Prinses Margriet Fonds benoemd. 

Dit fonds zet zich in om mensen beter te beschermen en 

voor te bereiden op natuurrampen.

Lopende zaken

In 2018 komt het bestuur zes keer bij elkaar voor reguliere vergaderingen. Onderwerpen die terugkerend aan bod 

komen, zijn de transitie van de sociale hulp-activiteiten, werving en selectie nieuwe directeur, de afwikkeling van 

de verkoop van de ms. J.Henry Dunant en het pand aan de Prinsessegracht, de gebeurtenissen tijdens en na de Dam 

tot Damloop 2016, de organisatie van de Dag van de Ethiek en de verbetermaatregelen voor de evenementenhulp-

verlening. De benoeming van districtsbestuursleden en terugkoppeling van de auditcommissie maken standaard 

onderdeel uit van de bestuursvergaderingen.

Terugblik Inge Brakman 

Bestuursvoorzitter Inge Brakman blikt terug op een jaar waarin veel van de bestuursleden gevraagd werd. 

Binnen het verenigingsbestuur, maar ook binnen de districtsbesturen.

 “Het overlijden van de hardloopster tijdens de Dam tot Damloop in 2016 brengt veel teweeg binnen onze orga-

nisatie. Als bestuur hebben we onze diepe verontschuldigingen aangeboden aan de familie van de jonge vrouw 

voor de fouten in de handelingen en communicatie die tijdens en na die noodlottige dag in september 2016 zijn 

gemaakt. Binnen de organisatie hebben we een spiegel voor gekregen die ons voor een lastige uitdaging stelt. 

Als Rode Kruis wil je garant staan voor de beste hulpverlening, ook wanneer de samenleving en omstandigheden 

steeds meer van ons eisen. Tegelijkertijd is die hulpverlening gebaseerd op vrijwilligheid, één van de grondbe-

ginselen van ons bestaan. Onze uitdaging voor de toekomst is dan ook om de professionaliteit hoog te houden, 

maar tegelijkertijd het fijne clubgevoel vast te houden, waarvoor veel vrijwilligers zich aansluiten én blijven bij 

het Rode Kruis. Hierbij worden we geholpen door die ene ongrijpbare, maar zo belangrijke factor die ons bindt: 

de wil om te helpen.” 

Afscheid

“In 2018 nemen we veel afscheid van mensen op sleutelposities. Van Algemeen Directeur Gijs de Vries en bin-

nen het verenigingsbestuur van vice-voorzitter Prins Pieter-Christiaan en penningmeester Vincent van Stijn. 

Afscheid nemen is in 2018 ook een belangrijk thema voor de districtsbesturen. Om dé noodhulporganisatie van 

Nederland te zijn, hebben zij in 2018 afscheid moeten nemen van sociale activiteiten die soms al jarenlang van 

grote toegevoegde waarde waren voor de meest kwetsbaren in hun district. Alleen past het niet meer bij het 

Rode Kruis. Dat zijn moeilijke beslissingen. Niet zelden betekent afscheid van een activiteit ook afscheid van 

vrijwilligers die zich met hart en ziel hiervoor hebben ingezet. Als verenigingsbestuur realiseren we ons dat dit 

veel vraagt van de districtsbesturen.”

Lessen uit de Tweede Wereldoorlog

“De lessen uit het NIOD-onderzoek naar de rol van het Rode Kruis tijdens de Tweede Wereldoorlog liggen nog 

vers in het geheugen wanneer ik in maart 2018 samen met Algemeen Directeur Gijs de Vries in Israël indruk-

wekkende ontmoetingen heb met overlevenden van de holocaust en hun nabestaanden. Gesprekken met over-

levenden of hun nabestaanden helpen ons bewust te blijven van ons verleden, waardoor we in de toekomst oog 

blijven houden voor de meest kwetsbaren in de samenleving. In december heb ik in dit kader nog een mooie 

ontmoeting in het Verzetsmuseum in Amsterdam met politieke gevangenen en nabestaanden.”

Oorlogsarchief

“Indrukwekkend was het ook om in Israël de kracht van ons oorlogsarchief te ervaren. We hebben ter plekke 

een aantal mensen kunnen helpen om vraagstukken uit het oorlogsverleden van hun familie op te helderen. 

Ongelofelijk hoe relevant het archief na meer dan 70 jaar nog is. Vanaf 2018 ligt het archief in goede handen bij 

het Nationaal Archief. Zij zorgen dat deze belangrijke documenten onder ideale condities en voor de eeuwigheid 

bewaard, toegankelijk en zichtbaar blijven.”

Jemen

“Grote internationale issues blijven ons zorgen baren. Klimaatverandering, migratie, oorlog; er speelt veel en we 

doen veel. De situatie in Jemen neemt een aparte plaats in. We zien daar de toestand alleen maar verslechteren. 

Een politieke oplossing is nodig. Voor het eerst in de geschiedenis van het Rode Kruis starten we een petitie. 

En in deze situatie van grote zorg en toch ook een gevoel van machteloosheid, krijgen we steun. Van meer dan 

47.000 mensen die de petitie ondertekenen. Van tientallen religieuze leiders die Jemen onder de aandacht van 

regering en Tweede Kamer brengen. Dit brengt niet direct de oplossing voor Jemen, maar we zoeken elkaar op. 

Publiek, politiek, humanitaire sector, levensbeschouwelijke organisaties. En dit is in deze afschuwelijke setting 

een mooi lichtpuntje.”

75



RODE KRUIS JAARVERSLAG 2018

De organisatieHOOFDSTUK 6



RODE KRUIS JAARVERSLAG 2018

Wat zijn we trots. Het Nederlandse publiek zet het Rode Kruis op nummer 

vier van de lijst van meest inspirerende merken. We bouwen dan ook stevig 

aan een sterk imago. En samen met beroepskrachten en vrijwilligers werken 

we hard aan de doelen van onze kerndiensten, aan innovatie en deskun-

digheid. Daarnaast speelt in 2018 een aantal thema’s die ons aan het hart 

gaan. Zoals het thema gedrag en integriteit dat een eigen plek krijgt binnen 

de organisatie. En transparantie, kijken naar onszelf en leren van onze 

fouten. Want we bereiken veel, we hebben veel om trots op te zijn. Maar 

we moeten ook oog houden voor hoe en waar we ons kunnen verbeteren. 
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“Ik had eerlijk gezegd een negatief beeld van 
vluchtelingen. Maar goed, ik ben vrijwilliger 
bij het Rode Kruis en volgens de Rode Kruis-

gedachte besloot ik om me toch in te spannen 
voor deze mensen.”  

Vrijwilliger Herman vertelt tijdens de Dag van de Ethiek op 30 oktober hoe hij in de praktijk tegen een ethisch dillema aan-

liep. Hij kon zich over zijn eigen vooroordelen heen zetten en reed de bus waarin vluchtelingen in opvangcentra konden 

bellen met hun achtergebleven familie. Door het directe contact veranderde zijn beeld in positieve zin. Het illustreert dat 

als er in crisistijd spanning is tussen de mediabeeldvorming, de druk van de omgeving en het eigen geweten, de grondbe-

ginselen van het Rode Kruis het verschil maken. 

Integriteit en gedrag

Ethische dilemma’s toen en nu

Aanleiding om onze aandacht te richten op het thema 

integriteit en gedrag binnen onze organisatie is de pu-

blicatie in 2017 van het NIOD onderzoek naar de rol van 

het Rode Kruis in de Tweede Wereldoorlog. Ethische 

dilemma’s zijn niet alleen van toen, maar ook van nu. 

Nooit meer willen we het laten gebeuren dat we onze 

Rode Kruis-waarden onder welke omstandigheden ook 

uit het oog verliezen. We stellen een projectleider In-

tegriteit en Gedrag aan en organiseren op 30 oktober 

de Dag van de Ethiek. Deelnemers reflecteren op het  

NIOD-rapport en leren hoe je in de praktijk met ethische 

dilemma’s kunt omgaan. 

Wangedrag 

Op 9 februari 2018 komt nieuws naar buiten over 

wangedrag van hulpverleners. Van verschillende orga-

nisaties komen misstanden aan het licht, waaronder 

drie incidenten bij de internationale hulpverlening van 

het Nederlandse Rode Kruis in de afgelopen 15 jaar. 

Misstanden kunnen overal voor komen, ook bij goede 

doelenorganisaties. We zetten het bestrijden van wan-

gedrag hoog op onze agenda. We hebben altijd een 

zero-tolerance beleid gehad. En medewerkers onder-

tekenen altijd onze gedragscode, de code of conduct. 

De bestaande klachten- en klokkenluidersregeling zijn 

grotendeels hetzelfde gebleven; de safe call hotline, die 

medewerkers in het buitenland kunnen gebruiken, ook. 

Maar we hebben het nu overzichtelijker gemaakt wat 

medewerkers en vrijwilligers moeten doen als ze een 

misstand melden. Verder hebben we de screening bij 

sollicitaties verder aangescherpt. En nieuwe medewer-

kers die een financiële functie gaan bekleden, moeten 

een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen. 

Als ondanks de preventieve maatregelen toch een mel-

ding van wangedrag binnenkomt, onderzoeken we in de 

eerste plaats of die gegrond is. Afhankelijk van de mel-

ding bekijken we wat de mogelijke consequenties zijn 

voor de betrokkenen en welke stakeholders hier over 

geïnformeerd moeten worden. 

Tot slot geven we workshops aan vrijwilligers. Hoe kijken 

zij tegen ethische kwesties aan? Hoe gaan ze er bijvoor-

beeld mee om als ze het gevoel hebben dat iemand zijn 

macht misbruikt? Weten ze bij wie ze terecht kunnen 

en maken ze ook melding? Deze workshops dragen bij 

aan het creëren van een open cultuur, een belangrijke 

voorwaarde om te komen tot een meer integere, zelf 

reflecterende organisatie. 
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onderzoek. Afhankelijk van de melding bekijken we wat 

de mogelijke consequenties zijn voor de betrokkenen 

en welke stakeholders hier over geïnformeerd moeten 

worden. 

Tot slot geven we workshops aan vrijwilligers. Hoe kijken 
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Meldingen 2018

In 2018 worden er binnen het Nederlandse Rode Kruis 

twee meldingen  gedaan bij de onafhankelijke vertrou-

wenspersoon met betrekking tot seksuele intimidatie. 

Eén daarvan ging over ongewenst seksueel gedrag tus-

sen vrijwilligers, de ander was getuige van seksueel on-

gewenst gedrag richting iemand anders. Verder hebben 

drie telefonische consulten plaatsgevonden over onge-

wenst seksueel intimiderend gedrag, zoals suggestieve 

opmerkingen en grappen of seksueel getinte berichten 

via whatsapp. 

Klachtenbehandeling en afhandeling

In 2018 registreren we 385 klachten binnen het Rode 

Kruis nationaal. Een stijging van 13.2% ten opzicht van 

2017. Deze stijging heeft voornamelijk te maken met 

meer spanningen tussen en onenigheden onder vrij-

willigers én vrijwilligers in relatie tot besturen. Door de 

grote inspanningen van alle betrokkenen volgens het in-

terne stappenplan, worden bijna 99% van alle klachten 

onderling opgelost.  Het interne stappenplan leidt tot  

gesprekken en vooral aandacht voor elkaars overtuigin-

gen en daarbij behorende emoties.

 

Ondanks alle inspanningen zijn vijf klachten bij het  

Geschillencollege terechtgekomen en afgehandeld. Bij 

het klokkenluidersmeldpunt is één melding geregis-

treerd.

2019 en verder

In 2018 zetten we de eerste stappen om het thema in-

tegriteit en gedrag goed binnen de organisatie op de 

kaart te zetten. Het onderwerp blijft aandacht behoe-

ven, en die aandacht moeten we goed verankeren.  In 

2019 gaan we verder met een ethische dialoog om het 

moreel besef in de organisatie verder te versterken en 

de open cultuur te bevorderen. 

gedragscode

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.
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Op 19 maart verhuist het verenigingskantoor naar een pand aan de Anna van Saksenlaan nabij NS- 

station Laan van Nieuw Oost-Indië. Het nieuwe pand is licht, ruimtelijk en energiezuinig ingericht. Door 

veel knusse zitjes in open ruimtes en het nieuw geïntroduceerde flexwerken is er meer gelegenheid voor 

collega’s om elkaar te ontmoeten.   

Op zaterdagmiddag 16 juni organiseren we een Open Dag in het nieuwe verenigingskantoor voor vrijwil-

ligers, beroepskrachten en hun familieleden. Er is een speurtocht om het hele pand te leren kennen, er 

zijn een aantal innovaties te zien, er is een EHBO-les voor kinderen, je kunt mee rijden op een Can Am, 

een evenementenhulp-voertuig van de afdeling Elburg, op de foto gaan in oude Rode Kruis-kleding en er 

is gelegenheid tot de aanschaf van nieuwe Rode Kruis promotiekleding en gadgets. 

Verhuizing verenigingskantoor

Diversiteit en inclusie

Onze ambassadeur Eric Corton maakt zich hard voor meer diversiteit en inclusie binnen het Rode 

Kruis. 

Het Rode Kruis is er voor iedereen. Ongeacht ras, gender, geloof, afkomst, seksuele geaardheid of leef-

tijd. Dat is onze overtuiging. Alleen, zijn we ook zo samengesteld? Is onze vereniging een afspiegeling van 

de samenleving? Het antwoord is nog nee. Diversiteit en inclusie staan hoog op onze agenda. Voor ons 

wervings- en selectiebeleid van zowel beroepskrachten als vrijwilligers. Daarnaast willen we de vereni-

ging bewuster maken van de urgentie van diversiteit en inclusie. En tot slot zoeken we de samenwerking 

op met externe organisaties die diversiteit inbrengen. In 2018 starten we een samenwerking met:

• Stichting New Dutch Connections waar wij EHBO op maat trainingen voor vluchtelingen mee 

verzorgen. Met als doel een instroom nieuwe vrijwilligers in onze organisatie. 

• Modeontwerper Omar Munie. Vanwege een burgeroorlog in zijn thuisland Somalië, vluchtte

Omar op 9-jarige leeftijd met zijn broertjes en zus naar Nederland. Hij wilde hier een nieuw

leven beginnen en zich richten op de toekomst. Deze jonge, getalenteerde designer verzorgt

ons eindejaarsgeschenk, een armband die symbool staat voor inclusie en diversiteit.

De eerste stappen voor meer diversiteit binnen de organisatie zijn gemaakt, maar we zijn ons er van be-

wust dat er nog veel moet gebeuren. Dit onderwerp blijft dan ook een belangrijk aandachtspunt. In 2019 

gaan we aan de slag met trainingen binnen de vereniging, het formuleren van een mission statement en 

inzet van een campagne. 

 “Kijk eens goed om je heen. Op de afdeling waar je zit. In de 

kantine. Bij de koffieautomaat. Bij het werkoverleg. Valt je 

dan wat op? Mij wel. We zijn vooral een witte organisatie.”
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Duurzaamheid

Naast de maatregelen die wij internationaal meenemen in ons werk hebben we nationaal een stap in de 

goede richting gezet met de verhuizing naar ons nieuwe pand.

Er is bewust gekozen om een bestaand pand te betrekken waar verduurzaming in de verbouw een grote 

rol had. Dit pand past bij onze uitstraling, is efficiënt, eigentijds en biedt een gezond klimaat. Van het 

hergebruik van de koffiedrab en koffiebekers, tot elektrische kantoorleenfietsen en de mogelijkheid om 

thuis te werken. Waar mogelijk verlagen we de CO2-uitstoot in onze huisvesting en in ons vervoer en 

verduurzamen we onze inkoop. 

Vanuit de gedachte dat vitale werknemers een vitale en wendbare organisatie maken worden vitaliteits- 

initiatieven ontplooid. Denk daarbij aan mindfulness trainingen en individuele coachingstrajecten op 

het gebied van werkdrukbeleving. Daarnaast heeft er een succesvolle pilot plaatsgevonden rondom het 

verlagen van het aantal (lease)autokilometers door het OV te stimuleren of vanuit huis te werken. Vanuit 

het initiatief van medewerkers is er een week van de duurzaamheid georganiseerd met als doel het ver-

groten van bewustwording en draagvlak  binnen de organisatie. 

Meer organisaties en donoren sluiten zich bij het Rode Kruis aan om hiermee bij te dragen aan de inter-

nationaal erkende Sustainable Development Goals (SDG’s).

Vrijwilligersbeleid

Het Rode Kruis kan niet zonder vrijwilligers. Zo zijn we ontstaan en zo blijven we ook bestaan. Wel zullen 

we moeten blijven mee veranderen. We zien bijvoorbeeld de trend dat vrijwilligers zich niet meer voor 

meerdere jaren willen inzetten voor één organisatie. Flexibele inzet neemt enorm toe in populariteit. 

Bovendien zien we dat een aantal districten en afdelingen afscheid moeten nemen van vrijwilligers die 

zich uitsluitend willen inzetten voor sociale hulp activiteiten. Activiteiten die wij vanaf 2020 niet meer 

bieden. Daarom gaan we de organisatie zo inrichten, dat we een goede match maken tussen de vaste 

vrijwilligers en de nieuwe categorie flexvrijwilligers en Ready2Helpers. Een belangrijke doelgroep die we 

willen aanspreken zijn jongeren. Zowel bij evenementenhulp en noodhulp zien we een mooie toename 

van het aantal en percentage jongeren.
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Afscheid Algemeen Directeur Gijs de Vries

Zo was er de hulpverlening aan de tienduizenden vluchtelingen en migranten die Nederland in 2015 

bereikten, de oprichting van burgerhulpnetwerk Ready2Help en de hulp aan het door een 

orkaan getrof-fen Sint-Maarten. Ook in Bangladesh en het door conflict geteisterde Syrië, Jemen 

en Zuid-Soedan zijn veel mensen onder zijn leiding geholpen. Als actievoorzitter coördineerde Gijs de 

Vries de Giro555-actie ‘Nederland helpt Nepal’ van de Samenwerkende Hulp Organisaties. En 

hij was betrokken bij vier succes-volle edities van 3FM Serious Request. 

Binnen de districten en afdelingen heeft Gijs de Vries veel aandacht besteed aan het belangrijke werk 

van onze vrijwilligers. Door hem is een consistente koers gevaren waardoor bepaalde diensten 

aan  andere, meer geschikte partijen zijn overgedragen. Ook werd onder zijn verantwoordelijkheid de 

Dutch Coalition for Humanitarian Innovation, DCHI opgericht. 

Bestuursvoorzitter Inge Brakman over het vertrek van Gijs de Vries: “Gijs heeft het Rode Kruis nieuw 

elan gegeven. Een organisatie met een scherpere focus op haar kernactiviteiten, met een heldere 

koers en met meer oog voor zijn vrijwilligers. Hij laat een financieel gezond Rode Kruis achter met een 

sterke re-putatie en een hulpverlening die klaar is voor de toekomst. We zullen zijn innovatiekracht en 

creativiteit gaan missen.”

“Gijs heeft het Rode Kruis nieuw elan gegeven. 
Een organisatie met een scherpere focus op 

haar kernactiviteiten, met een heldere koers 
en met meer oog voor zijn vrijwilligers.”

Na ruim vier jaar neemt Gijs de Vries afscheid van het Rode Kruis. Onder zijn leiding heeft de hulporganisatie 

veel kunnen doen om mensen over de hele wereld te helpen. 
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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

In 2019 wordt de Algemeen Directeur ook statutair bestuurder.

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 pensioen-

premie bedroegen in 2018 € 26.000 en de overige vergoedingen € 11.000.

Het genoemde salaris voldoet ruimschoots aan alle normen die er vanuit de overheid en de branche

gesteld worden, zoals de Wet Normering Topinkomen (de 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. In 2018 

komt de ledenraad 3 keer bij elkaar.

De zetelverdeling van de ledenraad is als volgt: 

• Districtsafgevaardigden (24 zetels, waarvan 2 vacatures)

• Zetel voor de Caribische afdelingen (1 zetel)

• Internationale Hulp (1 zetel)

• Nationale Hulp (2 zetels)

• Fondsenwerving (2 zetels)

• Financiën (2 zetels)

• Diversiteit (1 zetel)

• Jongeren (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 strate-

gie van het Nederlandse Rode Kruis. De vergaderingen van de ledenraad worden voorgezeten door de

voorzitter van het verenigingsbestuur.

Samenstelling van het verenigingsbestuur 

Het verenigingsbestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste zeven natuurlijke personen, die 

meerderjarig moeten zijn. Het aantal leden van het verenigingsbestuur wordt met inachtneming van 

het in de vorige zin bepaalde door de ledenraad vastgesteld. Het verenigingsbestuur wordt uit de 

Leden benoemd. De ledenraad heeft het aantal van leden op negen vastgesteld. Het verenigingsbe-

stuur van het Nederlandse Rode Kruis bestaat op 31 december 2018 uit zeven leden. Eén positie was 

in 2018 niet bezet. Tijdens de ledenraad op 9 juni nam Vincent van Stijn afscheid na einde 

zittingstermijn. Hij ontving een zilveren erkenning voor zijn zeer erkentelijke bijdrage aan het Rode 

Kruis. Zijne Hoog-heid Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, van Vollenhoven, vice-voorzitter 

heeft wegens einde zittingstermijn per 9 december 2018 afscheid genomen. 

• Mevrouw mr. Inge Brakman, voorzitter

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

• De heer ir. Thomas Heerkens, penningmeester (vanaf 10 juni 2018)

• Mevrouw mr. Geke Faber

• Mevrouw drs. Britte Visker, bestuurslid jongeren

• De heer drs. Peter Tordoir

• De heer mr. Peter de Vos

• De heer drs. Mostafa Hilali

De voorzitter en de vice-voorzitter van het bestuur worden op voordracht van de ledenraad benoemd 

door de Kroon, de overige bestuursleden door de ledenraad. De benoemingstermijn is vier jaar. De 

maximale zittingsduur bedraagt twee termijnen. In een rooster van aftreden staan ook de periodieke 

herbenoemingen. 

Alle bestuursleden zijn vrijwillig en onbezoldigd verbonden aan het Nederlandse Rode Kruis en ontvan-

gen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten. In 2018 was dit € 1.164,-. 

Kanselier 

De kanselier is benoemd door het verenigingsbestuur en geeft uitvoering aan het onderscheidingenbe-

leid. De huidige kanselier is mevrouw H.M.C. Dwarshuis. 
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Nevenfuncties bestuursleden en directie 

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 Raad van Commissarissen Funda

• Lid Raad van Commissarissen Accenture Nederland

• Lid bestuur STAK continuïteit ABN AMRO Group

• Moderator bij Avicenna

• Lid Raad van Toezicht WNF

• Lid Raad van Toezicht Springtij

Mevrouw mr. Geke Faber (bestuurslid) 

Benoemd in 2014 (1e termijn), herbenoemd in 2018 (2e en laatste termijn) 

Hoofdfunctie: onafhankelijk bestuurder / toezichthouder 

• Voorzitter Bestuur Vervangingsfonds en Participatiefonds

• Voorzitter Raad van Toezicht Expertisecentrum Forensische Psychiatrie

• Voorzitter Raad van Toezicht NORMA

• Voorzitter Raad van Toezicht ReumaNederland

• Voorzitter Bestuur Stichting Kunstvezel

De heer drs. Peter Tordoir (bestuurslid) 

Benoemd in 2016 (1e termijn) 

Hoofdfunctie: onafhankelijk toezichthouder / bestuurder

Geen andere nevenfuncties 

Mevrouw Britte Visker (bestuurslid) 

Benoemd in 2016 (1e termijn) 

Hoofdfunctie: Uitleider Operatiecomplex Amsterdam UMC, locatie VUmc 

Geen andere 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 belastingadvies bij Accon-avm 

Eigenaar Adviesbureau de Vos 

Geen andere nevenfuncties

De heer ir. Thomas Heerkens (penningmeester en voorzitter audit commissie) 

Benoemd in 2018 (1e termijn) 

Hoofdfunctie: Algemeen Directeur bij Landal GreenParks 

Nevenfuncties: 

• Lid Raad van Toezicht, Stichting Concert- en Congresgebouw De Doelen,

tevens lid van de audit commissie

• Lid Raad van Commissarissen Stichting Woonstad Rotterdam,

tevens voorzitter van de audit commissie

• Lid Raad van Toezicht, Stichting Innovatie, Recreatie en Ruimte

Mevrouw drs. Marieke van Schaik (Algemeen Directeur per 1 september 2018) 

Nevenfuncties: 

• Lid van bestuur Red Cross/Red Crescent Climate Centre*

• Lid van bestuur Samenwerkende hulporganisaties*

*) gebonden aan de functie van Algemeen Directeur van het Nederlandse Rode Kruis 

Nevenfunctie: 

• Voorzitter Dr Denis Mukwege Foundation

• Lid algemeen bestuur Nationaal Rampenfonds
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Samenstelling ledenraad

De heer Martin van der Avoird Brabant Noord 

De heer Pim van Batenburg  Financiën  

Mevrouw  Cora Beijer-de Koning Zeeland  

De heer AïDe heere Ben M’hand Amsterdam-Amstelland 

De heer Martin van den Bos Noord- en Midden-Limburg 

De heer Kiran van den Brande Diversiteit 

De heer Roelof Bult Drenthe  

De heer André Colaris Zuid-Limburg 

De heer Stephen Daal Cariben  

De heer Chris van Duuren  Internationale Hulp  

De heer Coert van Ee Utrecht  

Mevrouw Minke Graafsma Fryslân

De heer Hans Groen IJsselland  

De heer Dirk Hoekendijk Gelderland-Midden  

Mevrouw  Kim Houtkamp-van Veen Flevoland  

De heer Roel Jansma Zaansteek-Waterland 

De heer Henny Keereweer  Hollands-Midden  

De heer Frans Kevenaar Midden- en West-Brabant 

De heer Johan Kooistra Financiën  

De heer Peter Koppens Brabant Zuidoost  

Mevrouw  Anke Kruithof-Damming Haaglanden 

Mevrouw  Ineke van der Laan-Schuuring Fondsenwerving 

De heer Henk Lulf  Kennemerland 

De heer Erik van Luxzenburg Noord- en Oost-Gelderland 

De heer Bas van Rossum Jongeren  

Mevrouw  Gerda van Rossum-Visscher Zuid-Holland-Zuid 

De heer Marcel de Ruiter  Rotterdam-Rijnmond 

De heer Piet van der Sluijs  Noord-Holland-Noord 

De heer Ernst Smilde Nationale Hulp 

Mevrouw  Marianne Stevelink  Twente  

De heer Max van Tongeren  Fondsenwerving  

De heer Regnier Vrieswijk  Nationale Hulp 

De heer Dennis Winkel Gelderland-Zuid  

Vacatures: District Gooi en Vechtstreek en District Groningen 

Samenstelling van het personeel

Personeel 2018 2017 2016

Beroepskrachten binnenland 417 384 367

Beroepskrachten buitenland   60   50   45

Totaal 477 434 412

Verhouding man/vrouw 32/68 34/66 30/70

Stagiaires 39 50 60

Ziekteverzuim 3,2% 2,6% 4%

Toegekende onderscheidingen 

voornaam naam district type onderscheiding

Tjeerd van Vliet Drenthe  zilver 

Vincent van Stijn Verenigingsbestuur  brons 

Paul Strengers  Amsterdam-Amstelland zilver 

Ans Rodenburg Hollands Midden  zilver 

Truus de Ruiter-Staal Noord- en Midden Limburg zilver 

Lou Geuze Zeeland   brons 
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ALGEMEEN DIRECTEUR

MANAGEMENT TEAM

DIRECTEUR & 6 MT LEDEN

MARKTONTWIKKELING & FONDSENWERVING

PARTICULIERE FONDSENWERVING & MARKETING INTELLIGENCE 

CORPORATE PARTNERSHIPS & MAJOR DONORS

STICHTINGEN EN VERMOGENSFONDSEN

EHBO 

3FMSR

PRINSES MARGRIET FONDS

NEW BUSINESS DEVELOPMENT

PERSONEEL & ORGANISATIE 

HUMAN RESOURCES

STRATEGIE & ORGANISATIEONTWIKKELING

JURIDISCHE ZAKEN

FACILITAIRE ZAKEN & INKOOP

ICT

VERENIGING

Ondersteunings organisatie
per 1 januari 2019

NATIONALE HULP & VRIJWILLIGERSMANAGEMENT 

VRIJWILLIGERSMANAGEMENT 
Vrijwilligersmanagement
Door afdelingen gefinancierde support
Bestuursacademie/klachten
Opleidingen, Kwaliteit en Certificering
Ledenbeleid
Jongeren

RESPECT & HULPBEREIDHEID
Educatie & Burgerschapsvorming
Activiteiten op festivals
Inhoudelijke publiekscampagnes

NOODHULP NATIONAAL
GGB
Bevolkingszorg
Burgerhulp
Districtsondersteuning

GOED VOORBEREID/ZELFREDZAAMHEID
      Voorbereiding op én het voorkomen van noodsituaties

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

OPSPORING & ONDERSTEUNING
Restoring Family Links/Tracing
Ongedocumenteerden
Slachtoffers Mensenhandel
Migratie

INFORMATIE MANAGEMENT NATIONALE HULP

INTERNATIONALE HULP 

BUSINESS DEVELOPMENT & ADVISORY 

PROGRAMMA MANAGEMENT 

STRATEGIC PARTNERSHIP 

Programmatic Partnership/Cariben

DISASTER RESPONSE

FINANCE & CONTROL

FINANCIËN VERENIGINGSKANTOOR
Planning & Control
Projectadministratie IH

FINANCIËN VERENIGING & ADMINISTRATIE
Financiële Administratie
Nalatenschappen (afhandeling)

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  
Kennemerland  
Groningen

IJsselland
Haaglanden
Hollands Midden 
Rotterdam – Rijnmond 
Midden- en West-Brabant 

Noord- en Midden-Limburg 
Noord- en Oost-Gelderland 
Noord Holland Noord
Zuid Holland Zuid
Twente

Utrecht
Zaanstreek – Waterland  
Zeeland
Zuid-Limburg

Cariben

AFDELINGEN
VRIJWILLIGERS

D  I  S  T  R  I  C  T  E  N 

AFDELINGEN
VRIJWILLIGERS

AFDELINGEN
VRIJWILLIGERS

AFDELINGEN
VRIJWILLIGERS

OR

COMMUNICATIE

PUBLIC AFFAIRS & PLEITBEZORGING

HUMANITAIR OORLOGSRECHT

INTERNE & CORPORATE COMMUNICATIE
Verenigingscommunicatie
Evenementenburo
Publieksvoorlichting

MARKETING COMMUNICATIE & WEBTEAM
Internationaal/Nationaal/Jongeren
Traffic

ONLINE COMMUNICATIE & PERSVOORLICHTING

Organogram

VERENIGINGSBESTUUR



Risico’s en onzekerhedenHOOFDSTUK 7



101

Hulpverlenen is niet zonder gevaar. Helaas worden we daar elk jaar weer 

mee geconfronteerd. In 2018 verloren internationaal 101 collega’s hun leven 

terwijl ze hulp verleenden. Wanneer je werkt in een ramp- of risicogebied, 

moet je je bewust zijn van de risico’s die dat met zich meebrengt en maat-

regelen nemen waar je kunt. 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 

hoge kosten met zich meebrengt of de hulpverlening onnodig belemmert. 

In 2018 borduren we voort op de in 2017 opgezette risicomanagement 

cyclus. Als onderdeel van deze risicoanalyse zijn risico’s geïdentificeerd en 

worden maatregelen gepland, uitgevoerd en achteraf beoordeeld. Vanwege 

de actualiteit is besloten om het risico grensoverschrijdend gedrag toe te 

voegen en nader uit te werken. De risicomanagement cyclus is ingebed in de 

planning en control cyclus.
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Belangrijk is het dat wij goed communiceren over de impact van onze hulpverlening, in binnen- en 

buitenland. Ook is het belangrijk we uit kunnen leggen op welke wijze wij fondsen werven om de 

hulpverlening mogelijk te maken en zorgen dat de wijze waarop wij dat doen door de donateurs als 

passend bij onze organisatie wordt ervaren.

De geïdentificeerde risico’s:

• Reputatie organisatie

• Reputatie hulpverlening

• Reputatie fondsenwerving

• Reputatie koepel- en zusterorganisaties

Maatregelen

We nemen maatregelen om het merk en de verbinding met het Nederlands publiek sterk te houden. 

Nieuw onderdeel binnen de maatregelen om reputatieschade te voorkomen, is de impact van grensover-

schrijdend gedrag. 

• In het meerjarenplan 2017 – 2020 hebben we ambities en doelstellingen vastgesteld ten aanzien van 

de Rode Kruis merk-beleving. We doen ook regelmatig marktonderzoek om de merkbeleving te meten. 

In 2018 beoordeelt 75% van het Nederlands publiek het Rode Kruis als een warm merk.

• We maken heldere publieksverantwoordingen, zoals de rapportages van onze hulp op Sint-Maarten. 

Hierin geven we ook aan waar dingen moeilijk of langzaam lopen. We krijgen hier positieve reacties op.

• We stellen in 2018 een projectleider Integriteit en Gedrag aan, om beleid en activiteiten rondom 

integriteit te coördineren. We willen het uiterste doen om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en 

machtsmisbruik te voorkomen. De hulpsector heeft met betreking tot dit onderwerp haar krachten 

gebundeld. Eerst is in kaart gebracht hoe we bestaande werkwijzen kunnen verbeteren en aanvullen. 

Dit leidt tot de start van het Gezamenlijk Actieplan Integriteit dat is opgesteld door Partos, het 

Nederlandse Rode Kruis, Save the Children, Oxfam Novib, Cordaid, Care Nederland, ICCO, Dutch 

Relief Alliance (DRA), Samenwerkende Hulporganisaties (SHO/Giro 555), Goede Doelen Nederland en 

Toezichthouder CBF. De verbetering van de integriteitssystemen houdt in: preventieve maatregelen, 

veilig melden, adequaat handelen en trans-parant verantwoorden. Het Rode Kruis heeft aan het 

Gezamenlijk Actieplan integriteit zowel inhoudelijk als financieel bijgedragen. In 2019 worden 

onderdelen van het Gezamenlijk Actieplan geïmplementeerd. Eind 2019 zullen de leden bijeenkomen 

om de voortgang te evalueren.

Strategie/reputatie

We onderscheiden meerdere operationele risicogebieden. De risico’s onder deze categorie kunnen 

zich voordoen in het geval bepaalde zaken niet goed geregeld of georganiseerd zijn, waardoor de kwa-

liteit van onze hulpverlening onder druk komt te staan.

De geïdentificeerde risico’s:

• Kwaliteit medewerkers

• Veiligheid medewerkers

• Opbouw en kwaliteit vrijwilligersbestand

• Uitvoering hulpverlening nationaal

• Uitvoering hulpverlening internationaal

Maatregelen

We nemen maatregelen om onze financiële huishouding op orde te houden, nu en in de toekomst, waar-

door de kans op continuïteitsproblemen afneemt. 

• In 2018 verhuizen we naar een nieuw pand, wat nieuwe mogelijkheden biedt om meer activiteit ge-

richt samen te werken. Verder continueren we in 2018 de leiderschaps-, talenten- en vitaliteitsprogram-

ma’s om de kennis, kunde en het welbevinden van de medewerkers hoog te houden. We ontwikkelen

een diversiteits- en mvo-beleid, meer hierover op pagina 84.

• We ronden het project intensivering evenementenhulp af. Tijdens de Dag van de Hulpverlening presen-

teren we het verbeterplan evenementenhulp (zie pagina 25).

• Het aantal gevolgde opleidingen voor vrijwilligers stijgt met 60%. Het grootste deel van de vrijwilligers

rondt naast de verplichte EHBO-opleidingen ook de opleiding Evenementenhulp af. Verder zijn er voor

de intensivering van de evenementenhulp regionaal via social media jonge vrijwilligers geworven en

opgeleid.

• We implementeren het VIM-protocol (VeiligIncidentMelden). In 2018 krijgen we een vijftal meldingen,

maar geen van de meldingen leidt na beoordeling door de VIM-commissie tot een melding bij de Inspec-

tie Gezondheidszorg en Jeugd.

• Om de veiligheid van medewerkers in gevaarlijke gebieden zoveel mogelijk te waarborgen, hebben al

onze partnerlanden een veiligheidsplan opgesteld. Landen waar een conflict afspeelt en dus met een

verhoogd risico, hebben nu een update van hun risicomatrix, maar de volledige plannen zijn nog niet

bijgewerkt.

• Voor onze internationale hulpverleningen krijgen we een ISO her-certificering

• We ronden de evaluatie van onze hulpverlening op Sint Maarten na orkaan Irma (2017) af. Om de ef-

fectiviteit van onze hulpverlening op operationeel en organisatorisch vlak te kunnen analyseren en ver-

beteren, is de hulpoperatie tussen mei en juli 2018 geëvalueerd door een evaluatieteam, geleid door

externe evaluatoren. De evaluatie heeft een sterk participatief karakter, zodat gedurende evaluatie al

leerpunten konden worden meegenomen en verbeteringen konden worden aangebracht in hulppro-

gramma’s.

Operationeel
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Het is van belang dat de financiële huishouding van de organisatie op orde is en blijft, zodat de kans op 

continuïteitsproblemen minimaal is. We vinden het erg belangrijk dat onze financiële middelen op de 

juiste wijze worden besteed en treffen maatregelen om financiële onregelmatigheden te voorkomen. 

Het voldoen aan wet- en regelgeving is (uiteraard) van groot belang.

De geïdentificeerde risico’s:

• Kosten en inkomsten van de organisatie

• Fraude internationaal

• Fraude nationaal

• Financiële verslaglegging

• Informatiebeveiliging

Maatregelen

We nemen maatregelen om onze financiële huishouding op orde te houden, nu en in de toekomst, waar-

door de kans op continuïteitsproblemen afneemt. 

• We zetten het vernieuwingsprogramma voor fondsenwerving voort, met financiële targets die in 2018

leiden tot een inkomstengroei.

• Net als voorgaande jaren handhaven we een strikte kostendiscipline.

• We toetsen zowel de inkomstenbegroting als de realisatie aan de meerjarenprognose en stellen bij

waar nodig.

• We stellen een internationaal fraudebeleid met risicoanalyse op en toetsen dit in de praktijk. Het be-

leid wordt in 2019 geïmplementeerd.

• Voor de implementatie van de AVG maken we in 2018 beleid, beleggen we verantwoordelijkheden en

leggen een centraal verwerkingenregister aan. Verder sluiten we verwerkersovereenkomsten met alle

externe verwerkers en houden we bewustwordingssessies voor beroepskrachten en vrijwilligers.

• In 2018 ronden we de hertoetsing van het CBF met goed gevolg af. De CBF erkenning is het keurmerk

voor goede doelen dat door het CBF wordt afgegeven. Nadat de erkenning is verstrekt, krijgt een erkend 

goed doel een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een uitgebreide hertoets.

Financieel, wet- en regelgeving
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Gedurende het jaar houden we een overzicht bij van de voorkomende incidenten en de eventuele 

aanvullende maatregelen.

• Tijdens een oefening van het Noodhospitaal heeft de Medische Dienst een ambulance geleverd voor

de aanvoer en afvoer van de (lotus-)slachtoffers. Bij die oefening is de brancard te snel uit de ambulance

gehaald waardoor deze naar beneden klapte met het lotusslachtoffer erop. Het slachtoffer is met de

schrik vrijgekomen. Conform het protocol doen we hier wel melding van.

• In 2018 laten we een externe beoordeling doen naar een falende dam in Ethiopië. De dam functioneer-

de niet en moest handmatig doorgebroken worden. Er zijn afspraken gemaakt met regionaal water

bureau, lokale overheid en het Ethiopische Rode Kruis. Meer over dit incident op pagina 23.

• Eind 2017 starten we een extern onderzoek naar mogelijke fraude in een grotendeels door de Europe-

se Commissie gefinancierd WASH-programma in Malawi. Aanleiding voor het onderzoek waren onder

andere vraagtekens naar aanleiding van een interne controle of de opgevoerde kosten wel marktcon-

form waren. Het externe onderzoek loopt in 2018 nog door. In afstemming met onze zustervereniging in

Malawi zijn aanvullende beheersmaatregelen geïmplementeerd.

In 2017 zijn ook onregelmatigheden geconstateerd in Benin. Via de IFRC start in 2018 een audit.

• In 2018 zijn 27 verzoeken geweest tot inzage respectievelijk verwijdering van persoonsgegevens.

Ook is er 25 maal sprake geweest van een melding van een data incident. Twee gevallen zijn vanwege

een datalek gemeld aan de Autoriteit Persoons Gegevens.

Incidenten 2018
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De hoge geworven baten uit 2018 stellen ons in staat om veel hulp te 

verlenen. Met € 102 miljoen is de som van de geworven baten ruim 

€ 16 miljoen hoger dan begroot. Van de in 2017 geworven gelden uit de actie 

“Nederland helpt Sint-Maarten” kunnen we ruim € 5 miljoen besteden.

In het jaarverslag 2017 vermeldden wij dat 2017 voor ons een uitzonderlijk jaar was. De som van de 

geworven baten was in dat jaar bijzonder hoog. Daarnaast ontving het Rode Kruis in dat jaar hoge 

baten van subsidies van overheden vanwege de start van meerjarige programma’s (waarbij de baten 

(en lasten) in 2017 werden verantwoord). 

Ook in 2018 is de som van de geworven baten wederom hoog, hoger dan de begroting. Dit wordt 

mede veroorzaakt door de voorzichtigheid die in acht wordt genomen bij het opstellen van de be-

groting en het feit dat bijzondere baten niet in de begroting kunnen worden opgenomen. Inkomsten 

uit acties naar aanleiding van rampen laten zich immers niet begroten, maar ook baten uit subsidies 

van overheden worden in de begroting conservatief opgenomen. Daar waar 2017 in onze ogen een 

uitzonderlijk jaar was, zien we dat we ook in 2018 in staat zijn geweest om veel middelen aan de hulp-

verlening te besteden. Door de hoge inkomsten uit 2018 stegen de bestedingen aan de hulpverlening 

naar € 98 miljoen. In de begroting was daarvoor € 83 miljoen opgenomen. 

Op het moment dat er meer gelden worden ontvangen voor een specifiek doel of actie dan in een jaar 

besteed kan worden, wordt een bestemmingsfonds gevormd. Als in latere jaren aan dat specifieke 

doel wordt besteed, dan worden de gelden onttrokken aan het bestemmingsfonds. 
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Ontwikkeling in de baten

De totale baten bedragen in 2018 ruim € 102 miljoen. Dat is € 16 miljoen meer dan de begroting en 

bijna € 22 miljoen minder dan vorig jaar. Deze toelichting beschrijft de belangrijkste aandachtspunten 

en afwijkingen.

Hieronder volgt een korte toelichting op de belangrijkste elementen.

Baten particulieren

In 2018 wordt € 41,0 miljoen ontvangen uit baten van particulieren ten opzichte van een begroting van 

€ 45,5 miljoen. 

De baten van particulieren waren in 2017 uitzonderlijk hoog vanwege de actie “Nederland helpt 

Sint-Maarten” en bieden daarmee maar moeilijk vergelijkingsmateriaal. In de begroting 2018 werd uit-

gegaan van aanzienlijk hogere inkomsten uit de actie van 3FM Serious Request. Bij het opstellen van de 

begroting (de begroting wordt opgesteld in het najaar van 2017) was uitgegaan van de ervaringscijfers 

van de voorgaande jaren. In 2018 werd besloten om de actie een andere vorm te geven. In de tussentijds 

opgestelde prognose was dit reeds aangepast. De actie bracht € 1,5 miljoen op.

In de begroting 2018 was voor inkomsten uit buscollecte een bedrag opgenomen van € 1,7 miljoen.

 Ondanks de diverse inspanningen ontvangen we een bedrag van € 1,3 miljoen (2017: € 1,5 miljoen).

Een groot deel van de baten van particulieren wordt ontvangen vanuit contributie-inkomsten en de

inkomsten uit nalatenschappen. Ook in 2018 stijgen de contributie-inkomsten weer verder en zijn € 1,1 

miljoen hoger dan begroot. De trend over de afgelopen jaren laat een grote stijging zien.

De inkomsten uit nalatenschappen worden behoudend begroot op 90% van het 5-jarig gemiddelde. In 

2017 en 2018 waren de inkomsten weer terug op het ‘normale’ niveau. In de jaren 2015 en 2016 ontving 

het Rode Kruis bijzonder hoge inkomsten uit nalatenschappen.

De fondsenwervingscampagne voor de hulpverlening na de tsunami in Sulawesi bracht veel geld binnen, 

dat gelijk ingezet kon worden voor die hulpverlening. 

Baten van bedrijven

Het grootste deel van de baten van bedrijven heeft betrekking op geoormerkte giften voor (inter)na-

tionale hulpverlening. Onder de gerapporteerde inkomsten een bijdrage van € 3,2 miljoen van de Ikea 

Foundation voor het 5-jarige programma om mensen beter voor te bereiden op rampen.

Baten van loterijorganisaties

Naast de jaarbijdrage van € 5,4 miljoen van de Nationale Postcode Loterij ontvingen we in 2018 een extra 

bijdrage van € 4,3 miljoen voor humanitaire crises wat ons in staat stelt om een aantal grote projecten 

financieel te ondersteunen. Deze extra projectbijdrage was niet begroot. Van de Vriendenloterij ontvin-

gen we € 0,3 miljoen, ongeveer gelijk aan begroting en 2017.

Baten van subsidies van overheden

De baten van subsidies van overheden worden begroot voor reeds lopende programma’s en hebben 

voor het grootste deel betrekking op internationale hulpverleningsprojecten. Voor aanvragen voor finan-

ciering van projecten en programma’s is het lastig om de te verwachten inkomsten tijdig in de begroting 

op te nemen. Door het opstarten van een aantal grote programma’s wordt veelal in het eerste jaar een 

hoge post aan uitgaven gerapporteerd vanwege meerjarige verplichtingen die worden aangegaan met 

onze zusterorganisaties. Het opnemen van de verplichtingen betekent in het kader van de regels voor 

de jaarverslaggeving dat baten van subsidies worden opgenomen, die deze verplichtingen financieren. 

In 2018 bedragen de baten van subsidies van overheden ruim € 38 miljoen ten opzichte van de begroting 

van € 29 miljoen. In 2017 waren de baten van subsidies van overheden ruim € 41 miljoen.

DE SAMENSTELLING VAN DE BATEN OVER 2018 
(IN MIL JOENEN EURO’S)

WERKELIJK 
2018

BEGROTING 
2018

WERKELIJK 
2017

Baten van particulieren 41,0 45,5 62,8
Baten van bedrijven 6,7 3,7 3,8
Baten van loterij-organisaties 10,0 5,7 5,7
Baten van subsidies van overheden 38,5 28,9 41,3
Baten van andere organisaties zonder winststreven 6,3 2,3 10,7

Totaal 102,5 86,1 124,3

113

contributie inkomsten (in miljoenen euro’s)

contributie nalatenschappen (in miljoenen euro’s)

15,4
16,1

17,5
18,618,9

2018 2017 2016 2015 2014

11,9

16,7

14,5

12,012,2

20142015201620172018



RODE KRUIS JAARVERSLAG 2018

De totale lasten over 2018 bedragen € 112 miljoen. Dat is ruim € 15 miljoen meer dan begroot en ruim 

€ 4 miljoen minder dan vorig jaar.

De verhouding van de lasten besteed aan de doelstelling versus de in 2018 ontvangen baten is 91,1%. 

Van elke euro die wordt ontvangen wordt ruim 90% aan de doelstelling besteedt. Dit ligt lager dan de 

begroting, omdat in 2018 meer baten worden ontvangen dan was begroot. In 2017 lag dit percentage 

lager, omdat toen veel gelden werden geworven voor Nederland helpt Sint-Maarten en niet alle gel-

den in 2017 konden worden besteed.

DE SAMENSTELLING VAN DE LASTEN OVER 2018 (IN MILJOENEN EURO’S)

Internationale hulpverlening

De lasten voor internationale hulpverlening worden voornamelijk gefinancierd uit zogenaamde geoor-

merkte inkomsten. Door donoren worden specifieke baten gegeven voor het doel waaraan het besteed 

moet worden (bijvoorbeeld noodhulpcampagnes of specifieke fondsenwervingscampagnes). Een ander 

groot deel wordt verkregen uit baten van subsidies van overheden. De gelden worden in het jaar dat ze 

worden geworven aan bestemmingsfondsen gedoteerd. In het jaar dat de gelden worden besteed, wor-

den ze aan de bestemmingsfondsen onttrokken. Het streven is om de gelden binnen een periode van 3 

jaar in te zetten. Omdat hulpverlening na rampen zich moeilijk laat begroten, evenals met subsidies van 

overheden te financieren hulpverlening, is ruim € 16 miljoen meer besteed dan begroot.

Nationale hulp

Aan nationale hulpverlening werd in 2018 € 28,0 miljoen besteed. Dat is € 0,8 miljoen minder dan de 

begroting 2018 en € 0,6 miljoen minder dan de realisatie 2017. Aan de hulpverlening op Sint-Maarten 

werd € 5,3 miljoen besteed, wat ongeveer gelijk is aan het bedrag dat daarvoor begroot was. 

In 2017 werden bijzondere lasten gerapporteerd, wat betrekking had op de beëindiging van een aantal 

activiteiten. Voor de nagekomen kosten in 2018 werden bedragen aan de voorziening onttrokken.

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Net zoals bij de baten van bedrijven hebben de baten van andere organisaties zonder winststreven voor-

namelijk betrekking op geoormerkte giften voor (inter)nationale hulpverlening. In 2018 werden ook nog 

weer aanzienlijke bedragen ontvangen voor de actie Nederland helpt Sint-Maarten (verantwoord onder 

geoormerkte giften/schenkingen nationaal). In 2018 ontving het Rode Kruis een bedrag van € 2,8 mil-

joen van de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) voor de hulpverlening na de tsunami in 

Sulawesi.

Overige baten

Door de verkoop van een als beleggingspand aangehouden monumentaal pand in Den Haag (ooit verkre-

gen vanuit een nalatenschap) valt de herwaarderingsreserve ter grootte € 2,2 miljoen vrij. In 2018 loopt 

de erfpacht op de grond waarop het Verenigingskantoor staat af en wordt het pand verkocht. Doordat 

het pand voor een gering bedrag in de boeken staat, wordt er een boekwinst gerealiseerd. In 2018 wordt 

het huurpand aan de Anna van Sakensenlaan in Den Haag betrokken. De bijzondere inkomsten worden 

ingezet voor de financiering van de kosten verband houdend met verhuizing en inrichting.

Ontwikkeling in de lasten

 Noodhulp: 39% 

 Wederopbouw: 2% 

 Lange termijn programma’s: 21% 

 Partners in de Partners for Resilience Alliantie: 28% 

 Coördinatie en voorbereiding: 10%
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DE SAMENSTELLING VAN DE L ASTEN OVER 2018
(IN MIL JOENEN EURO’S)

WERKELIJK 
2018

BEGROTING 
2018

WERKELIJK 
2017

Voorlichting en bewustmaking 6,6 6,4 6,1
Internationale hulpverlening 63,6 47,4 68,8
Nationale hulpverlening 28,0 28,8 28,6
Werving baten 9,5 10,1 8,8
Beheer en administratie 4,0 3,6 3,8

Totaal 111,7 96,3 116,1
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Het 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.

Vaste activa

Het grootste deel van de materiële vaste activa bestaat uit panden en vervoermiddelen. Deze zijn in ge-

bruik voor de doelstelling en worden ingezet ten behoeve van de afdelingen en districten. De daling van 

de boekwaarde wordt veroorzaakt door de verkoop van het uit nalatenschap verkregen 

beleggingspand en de verkoop van het verenigingskantoor. De overige activa neemt toe als gevolg van 

de inrichting van het nieuwe huurpand voor het Verenigingskantoor.

Beleggingen

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/of deposito;

- De beleggingsportefeuille wordt getoetst aan de grondbeginselen.

Door de landelijke organisatie en/of de lokale districten en afdelingen worden geen aandelenbeleggin-

gen aangehouden. 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.

In 2019 wordt het beleggingsbeleid herzien. Met de uitgangspunten van het huidige beleggingsbeleid 

wordt door de landelijke organisatie en/of de lokale districten en afdelingen niet belegd en staan de gel-

den feitelijk op bankrekeningen bij Nederlandse banken. Het is wenselijk dat de gelden hun koopkracht 

blijven behouden, hetgeen alleen gerealiseerd kan worden door op een andere manier naar de liquide 

middelen te kijken.

Voorlichting en bewustmaking

In de begroting 2018 was een bedrag opgenomen van € 6,4 miljoen. In 2018 werd er aan voorlichting 

en bewustmaking € 6,6 miljoen besteed (2017: € 6,1 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 ‘percenta-

ge kosten uit eigen fondsenwerving’. Over 2018 bedraagt het percentage 18,3% tegenover de begroting 

2018 van 22,2%. Het aan wervingskosten bestede bedrag is in euro’s nagenoeg gelijk aan het bedrag 

in de begroting, echter hoger dan in 2017. Over 2017 was dit percentage 12,7%, wat veroorzaakt werd 

door de hoge baten uit de actie Nederland helpt Sint-Maarten. Als gevolg van de nieuwe richtlijn voor de 

jaarverslaggeving en erkeningsregeling goede doelen is het maximum van 25% komen te vervallen, maar 

wordt het percentage in het kader van transparantie toch vermeld. 

Kosten beheer & administratie

Over 2018 bedragen de kosten beheer & administratie € 4,0 miljoen. Uitgedrukt in een percentage van 

de totale bestedingen is dit 3,6% (iets lager dan begroting 2018 en beduidend lager dan werkelijk 2017, 

vanwege de hoge bestedingen in dat jaar).

Financiële baten en lasten

Onder deze post worden inkomsten uit rente op spaarrekeningen en deposito’s verantwoord, alsmede 

de bankkosten. Op de banksaldi wordt nagenoeg geen rente verkregen. Daar waar in Nederland ook 

negatieve rente in rekening werd gebracht, is dat voor het Rode Kruis gelukkig uitgebleven. 

Het Rode Kruis houdt slechts in beperkte mate aandelen en obligaties aan, voornamelijk verkregen van-

uit nalatenschappen. In 2018 werd een negatief koersresultaat geboekt. Meer over de beleggingen in het 

volgende onderdeel financiële positie.

Financiële positie
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 Bijzondere vakanties: 2% 

 EHBO / Evenementenhulp: 10% 

 Noodhulp: 11% 

 Restoring family links: 5%

 Vrijwilligersmanagement: 32%

 Zelfredzaamheid: 11% 

 Hulpverlening vluchtelingen: 1%

 Hulpverlening slachtoffers orkaan Irma: 19% 

 Overig: 9%
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FINANCIËLE BATEN EN L ASTEN (BEDR AGEN X € 1.000,-)    2018   2017    2016    2015   2014

Rentebaten uit spaarrekeningen en deposito’s -224 -153 284 433 390

Rentebaten uit obligaties 58 83 79 103 108

Rentelasten -0 -0 -0 -0 -0

Subtotaal rentebaten en – lasten -166 -70 363 536 498

Dividend 53 55 57 57 47

Gerealiseerde koersresultaten 0 -10 -0 -1 4

Ongerealiseerde koersresultaten -225 66 154 -285 406

Subtotaal gerealiseerde en  
ongerealiseerde koersresultaten -225 56 154 -286 410

Netto inkomsten uit verhuur -0 -0 2 122 162

Totaal financiële baten en lasten -0 -0 2 122 162

Af: kosten van beleggingen -17 -16 -21 -26 -16

Netto beleggingsresultaat -355 25 555 403 1.101

Gemiddeld belegd vermogen in jaar 97.020 88.479 81.337 77.890 71.895

Rendement uit beleggingen -0,04% 0,03% 0,68% 0,52% 1,53%

Gemiddeld jaarlijks rendement in vijf jaar (%) 0,54%
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Reserves en fondsen

Het Rode Kruis besteedt gelden zoveel mogelijk aan de doelstelling. Wel zijn reserves nodig om de conti-

nuïteit 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

Deze reserve is bestemd voor de ondersteuning van lokale activiteiten of voor internationale noodhulp. 

Daarnaast is de reserve beschikbaar voor afdelingen die over onvoldoende middelen beschikken. De 

reserve is gevormd en wordt jaarlijks aangevuld door de vrije reserves die hoger zijn dan de maximum-

norm (1,5 maal de kosten van de werkorganisatie, gelijk aan de CBF-norm). In 2018 wordt € 0,4 miljoen 

aan de reserve afgedragen (dus toegevoegd) vanuit districten en afdelingen en € 0,6 miljoen wordt ont-

trokken voor ondersteuning van lokale projecten.

Reserve innovatie en verbetering hulpverlening

Uit exploitatie-overschotten van voorgaande jaren is deze reserve gevormd. Deze reserve wordt ingezet 

voor innovatieve projecten of (eenmalige) projecten ter verbetering van de hulpverlening. In 2018 is  

€ 1,0 miljoen aan deze reserve toegevoegd voor reeds opgestarte of lopende projecten en zal dus in 

toekomstige jaren worden besteed. Aan de reserve is € 3,3 miljoen onttrokken. De reserve is per saldo  

€ 2,3 miljoen afgenomen tot een bedrag van 5,0 miljoen.

Overige bestemmingsreserves en herwaarderingsreserve

De bestemmingsreserve voor internationale hulpverlening is in eerdere jaren gevormd. De bestedingen 

hebben betrekking op projecten, gelijksoortig aan die gefinancierd worden uit de reserve innovatie en 

verbetering hulpverlening. 

Door de plaatselijke afdelingen en districten worden bestemmingsreserves aangehouden, veelal be-

doeld voor het onderhoud van bestaande activa of de aanschaf van nieuwe (vervangende) activa. De 

stijging in 2018 betreft vooral reserveringen in de vrijwilligersorganisatie ten behoeve van diverse ge-

plande vastgoed optimaliseringstrajecten.

Het is het beleid van het Rode Kruis om een reserve voor het financieren van activa aan te houden. 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 € 1,0 miljoen, 

vooral als gevolg van de nieuwe huisvesting van het verenigingskantoor.

De herwaarderingsreserve had betrekking op de ongerealiseerde herwaardering van de beleggingspan-

den. Door de verkoop in 2018 is deze reserve vrijgevallen.

Continuïteitsreserve

Het Rode Kruis heeft een continuïteitsreserve om de kosten van de werkorganisatie te kunnen financie-

ren. 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 re-

serve 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 € 45,5 miljoen. De reserve in 2018 bedraagt 

€ 19,7 miljoen, ruim beneden het zelf vastgestelde maximum.

Vorig jaar 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 las-

tendaling te bereiken.

Op basis van deze analyse heeft het Rode Kruis het minimumniveau van de continuïteitsreserve vast-

gesteld 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. 

Per saldo neemt de reserve in 2018 toe met € 3,0 miljoen naar € 19,7 miljoen. 

Fondsen

Het Rode Kruis brengt de inkomsten van derden met een specifiek doel – de geoormerkte middelen – 

onder in bestemmingsfondsen. Fondsensaldi bestaan uit het verschil tussen ontvangen middelen en 

bestedingen en dienen dus ter financiering van activiteiten in de toekomst. We streven ernaar deze 

middelen binnen drie jaar te besteden aan het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Het totaal aan bestemmingsfondsen bedraagt per jaareinde ruim € 48 miljoen, een daling van bijna € 6 

miljoen ten opzichte van 2017. De daling is grosso modo het gevolg van hulpverlening op Sint-Maarten.

Van het eindsaldo in 2018 betreft bijna € 22 miljoen (46%) internationale hulp, waarvan € 6,1 miljoen 

(27%) fondsen voor 3FM Serious Request. Met een besteding van € 60 miljoen ten opzichte van een 

stand van € 48 miljoen betekent dit dat fondsen gemiddeld in 10 maanden worden besteed. 
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DE SAMENSTELLING VAN HE T VERMOGEN OVER 2018 (IN MIL JOENEN EURO’S) 2018 2017

Continuïteitsreserve €   19,7 €   16,7

Bestemmingreserves €   46,4 €   47,9

Herwaarderingsreserve €     0,0 €     2,3

Bestemmingsfondsen €   48,2 €   53,9

Totaal € 114,3 € 120,8
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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 verplich-

tingen zoals voorzieningen en verplichtingen aan leveranciers en de Belastingdienst. 

Bijzondere posten in het vermogen zijn de projectverplichtingen en vooruit ontvangen bedragen. Voor 

beide posten geldt dat de verplichting verbonden is aan een toezegging tot betaling vanuit de donor 

(doorgaans het ministerie van Buitenlandse Zaken). Daardoor is er ‘onderliggend’ voor de organisatie 

nauwelijks sprake van een impact op de solvabiliteit. Voor elke verplichting bestaat namelijk ook een 

toezegging dat fondsen worden ontvangen. Hooguit is sprake van een liquiditeitsimpact. Als afgezien 

wordt van de projectverplichtingen en vooruit ontvangen bedragen, is er nauwelijks vreemd vermogen 

en dus een solvabiliteit van meer dan 80%. Dit is een direct gevolg van de inrichting en financiering van 

de organisatie.

Hetzelfde geldt voor de liquiditeit. Er is in bescheiden mate sprake van verplichtingen, die op korte ter-

mijn betaald moeten worden. Anderzijds is de omvang van de liquide middelen aanzienlijk (jaareinde 

2018: € 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 jaren besteed en bevatten de bijbehorende fondsen dus 

gemiddeld een saldo aan liquide middelen van een à twee jaar.

Over 2018 genereert het Rode Kruis een uitgaande kasstroom van bijna € 1 miljoen (2017: € 19 miljoen 

positief). 

Uit het bovenstaande volgt dat bij het Rode Kruis normaal gesproken, en ook op dit moment, geen be-

hoefte is aan externe financiering. Ook dit is gebruikelijk bij goede doelen.

Controle en evaluatie

De externe accountant PricewaterhouseCoopers Accountants NV (PwC) toetst de opzet, het bestaan en 

de werking van de administratieve organisatie en interne controle, binnen het kader van de controle van 

de jaarrekening.
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BEGROTING 2019 (IN MIL JOENEN EURO’S) BEGROTING 
2019

REALISATIE  
2018 AFWIJKING

Baten:

Baten van particulieren 42,3 41,0 1,3

Baten van bedrijven 4,6 6,7 -2,1

Baten van loterijorganisaties 5,7 10,0 -4,3

Baten van subsidies van overheden 29,4 38,5 -9,1

Baten van andere organisaties zonder winststreven 2,7 6,3 -3,6

Som van de geworven baten 84,7 102,5 -17,8

Overige baten 0,2 5,4 -5,2

Som van de baten 84,9 107,9 -23,0

Besteed aan doelstellingen

Voorlichting en bewustmaking 6,9 6,6 0,3

Internationale hulpverlening 46,5 63,6 -17,1

Nationale hulpverlening 27,9 28,0 -0,1

Projecten doelstelling 1,3 - 1,3

Totaal besteed aan doelstelling 82,6 98,2 -15,6

Werving baten 10,3 9,5 0,8

Beheer en administratie 3,4 4,0 -0,6

Som van de lasten 96,3 111,7 -15,4

Saldo voor financiële baten en lasten -11,4 -3,8 -7,6

Saldo financiële baten en lasten - -0,4 0,4

Saldo -11,4 -4,2 -7,2

Verwerking saldo:

Bestemmingsreserves -3,9 -2,9 -1,0

Continuïteitsreserve - 4,4 -4,4

Bestemmingsfondsen -7,5 -5,7 -1,8

-11,4 -4,2 -7,2

Begroting 2019

De begroting van het Rode Kruis voor het volgende jaar wordt jaarlijks in december goedgekeurd door 

de ledenraad. Daarbij wordt 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 be-

steedt, cq verplichtingen aangaat, denk bijvoorbeeld aan 3FM Serious Request.

In de begrotingen worden de baten altijd conservatief begroot. In het bijzonder geldt dat voor speciale 

campagnes zeer voorzichtig of zelfs helemaal niet wordt begroot. Belangrijkste voorbeeld hiervan zijn 

baten uit acties van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). Baten van deze acties worden altijd heel 

specifiek besteed 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 

met ingang van 2019 jaarlijks –conservatief- op 87,5% 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 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 2019 herhaalt zich dat patroon. De baten voor 2019 zijn conservatief begroot, € 23 

miljoen lager dan de realisatie in 2018. De lasten zijn vervolgens € 15 miljoen lager begroot. Het verschil 

van ongeveer € 7 miljoen betreft uitgaven die nog gefinancierd worden uit inkomsten uit 2018 en daar-

voor (besteding van gelden in de bestemmingsfondsen).

Voor 2019 is in de begroting € 1 miljoen opgenomen voor investeringen in ICT. Onderzoek en ontwik-

keling (innovatie) krijgt in veel projecten gerichte aandacht en de kosten worden direct verantwoord in 

de staat van baten en lasten. In de begroting van 2019 is de personeelsformatie nagenoeg gelijk aan die

per einde jaar 2018.
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De afgelopen jaren hebben sterk in het teken gestaan van transitie. Organi-

satorisch, door een sterke focus aan te brengen en afscheid te nemen van 

activiteiten die niet meer passen in de koers om dé noodhulporganisatie te 

zijn. Maar ook de manier waarop we naar onszelf kijken is veranderd: we 

reflecteren steeds meer met een blik van buiten naar binnen en voortdurend 

zoeken we naar onze meerwaarde voor mensen in nood. 

Dit proces gaat in 2019 verder. We gaan werken aan een nieuwe meer-

jarenstrategie 2020 – 2025. Met zo veel mogelijk beroepskrachten en 

vrijwilligers willen we onderzoeken welke trends we kunnen verwachten en 

welke effecten die trends hebben op de meest kwetsbare groepen nationaal 

en internationaal. Hoe spelen we hier op in vanuit onze grondbeginselen en 

onze missie? 

Het uitrollen van het actieplan om onze evenementenhulp verder te 

professionaliseren krijgt de komende tijd volop onze aandacht. Evenals de 

integratie van onze Nederlandse noodhulpactiviteiten en evenementenhulp. 

Verder steunen we de districten in de laatste afrondingsfase van de transitie 

sociale hulp. Verdere stappen op het gebied van diversiteit blijven nodig, om 

als organisatie een betere afspiegeling te worden van de samenleving. Ook 

blijven we scherp op ons integriteitsbeleid. 

Tegelijkertijd zal onze hulp hard nodig blijven bij een aantal grote humanitaire 

rampen, waar het einde helaas nog niet van in zicht is. Vluchtelingen uit Vene-

zuela, burgeroorlog in Jemen en Syrië, ebola in de Democratische Republiek 

Congo, vluchtelingencrisis in Bangladesh. En in Nederland willen we onder het 

motto: Als je kan, help dan de hulpbereidheid verder stimuleren. 

Tot slot willen we blijven waarmaken waar we voor staan: hier om te helpen. 
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AC TIVA 31-12-2018 31-12-2017

Materiële vaste activa (1)

- panden   16.798   19.250 

- vervoermiddelen   1.428   1.585 

- ICT-kosten   1.672   2.145 

- overige activa   2.554   1.789 

  22.452 24.769

Voorraden (2)   1.094   863 

Vorderingen en overlopende activa (3)   31.064   39.450 

Effecten (4)   3.641   4.548 

Liquide middelen (5)   92.585   93.266 

  128.384 138.127

Totaal   150.836 162.896

PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017

Reserves en fondsen

Reserves

- continuïteitsreserve (6)  19.718  16.693 

- bestemmingsreserves (7)  46.440  47.919 

- herwaarderingsreserve (8)  -    2.250 

 66.158  66.862 

Fondsen

- bestemmingsfondsen (9)  48.190  53.899 

Totaal reserves en fondsen  114.348  120.761 

Voorzieningen (10)  1.572  2.622 

Schulden op lange termijn (11)  6.369  9.645 

Schulden op korte termijn (12)  28.547  29.868 

Totaal  150.836  162.896 

Geconsolideerde balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming) (in duizenden euro’s)
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018 (in duizenden euro’s)

BATEN EN L ASTEN WERKELIJK 
2018

BEGROTING 
2018

WERKELIJK 
2017

BATEN

 

Baten van particulieren   41.021  45.472  62.778 

Baten van bedrijven   6.695  3.674  3.751 

Baten van loterijorganisaties   10.017  5.700  5.736 

Baten van subsidies van overheden   38.406  28.863  41.317 

Baten van andere organisaties zonder winststreven   6.333  2.362  10.733 

Som van de geworven baten (13)   102.472   86.071   124.315 

Overige baten (14)   5.417   -     3.361 

Som van de baten   107.889   86.071   127.676 

LASTEN

Besteed aan doelstellingen (15):

Voorlichting en bewustmaking   6.618   6.416   6.137 

Internationale hulpverlening   63.601   47.391   68.770 

Nationale hulpverlening   28.024   28.814   28.639 

Totaal besteed aan doelstelling   98.243   82.621   103.546 

Werving baten (15)   9.484   10.065    8.845  

Beheer en administratie (15)   3.970   3.649     3.754 

Som van de lasten   111.697   96.335   116.145 

Saldo voor financiële baten en lasten   -3.808   -10.264   11.531 

Saldo financiële baten en lasten (16)     -355    -32 25

Totaal   -4.163   -10.296   11.556 

Verwerking saldo

- Mutatie bestemmingsfondsen   -5.709   -8.128   9.984 

- Mutatie bestemmingsreserves   -2.807   -2.168   1.329 

- Mutatie continuïteitsreserve   4.353   -     243 

  -4.163   -10.296   11.556 

- Het bestedingspercentage is: 91,1% 96,0% 81,1%

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

- Het bestedingspercentage lasten is: 88,0% 85,8% 89,2%

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

- Het percentage werving baten is: 9,3% 11,7% 7,1%

(Totaal besteed aan werving baten als percentage van Som van de geworven baten)

Geconsolideerd kasstroomoverzicht (in duizenden euro’s)

2018 2017

Saldo van baten en lasten   -4.163   11.556 

Aanpassing voor:

- afschrijvingen (zie Materiële vaste activa (1))   3.847   2.852 

- mutaties voorzieningen (zie Voorzieningen (10))   -1.050   -319 

- mutatie herwaarderingsreserve   -2.250   -1.892 

    547 641

Veranderingen in het werkkapitaal:

- mutaties voorraden (zie Voorraden (2))   -231   -394 

- mutaties vorderingen (zie Vorderingen (3))   8.386   -4.080 

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

  -1.321   5.703

  6.834   1.229 

Netto kasstroom uit operationele activiteiten   3.218   13.426

Investering in materiële vaste activa (zie Materiële vaste activa (1))   -4.866   -4.792 

Desinvestering in materiële vaste activa (zie Materiële vaste activa (1))   3.336   3.012 

Mutaties effecten (zie Effecten (4))   907   179 

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten   -623   -1.601 

Mutatie schulden op lange termijn  
(zie Schulden op lange termijn (11))   -3.276   7.024 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   -3.276   7.024 

Mutatie liquide middelen   -681   18.849 

Liquide middelen (zie Liquide middelen (5))

- stand per 1 januari   93.266   74.417 

- stand per 31 december     92.585    93.266 

Mutatie liquide middelen    -681   18.849 
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Toelichting

Algemeen

De geconsolideerde jaarrekening 2018 is opgesteld overeenkom-
stig 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 inkom-
sten en bestedingen, en in de financiële positie van het Neder-
landse Rode Kruis en de rechtspersonen die tot zijn economische 
eenheid behoren.

Geconsolideerde jaarrekening

In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële gege-
vens opgenomen van het Nederlandse Rode Kruis en de zelfstan-
dige rechtspersonen die onder één naam in de publiciteit treden 
en ook als zodanig een beroep doen op de publieke offervaardig-
heid 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 2018 (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. Waar van 
toepassing zijn interne verhoudingen geëlimineerd 

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

 149.241  112.864  -4.071 

Stichting Dorgelo 
Energierampenfonds 
te Den Haag

 946  946  -108 

Stichting Nationale 
Rode Kruis Tourrally 
te Den Haag

 121  12  8 

Stichting Rode 
Kruis Bungalow te 
Someren

 528  526  8 

 150.836  114.348  -4.163 

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

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen 
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 koers-
resultaten 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 resul-
taatbepaling 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 veronder-
stellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende 
jaarrekeningposten.

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

Balans

Materiële vaste activa
De onder materiële vaste activa opgenomen activa voor  
eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. 
De activa voor de bedrijfsvoering en de activa direct in gebruik 
voor de doelstelling worden afgeschreven volgens de lineaire 
methode op basis van de verwachte economische levensduur. 
Op terreinen wordt niet afgeschreven. 

Ontvangen giften in verband met de aanschaf van vaste activa 
worden in mindering gebracht op de aanschafwaarde of 
gebruikt om toekomstige afschrijvingen te financieren. 

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 belas-
tingdienst hanteert voor de berekening van erf- en schenkbe-
lasting. 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 schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzienin-
gen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uit-
gaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtin-
gen 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.

Overige financiële verplichtingen
Leningen, crediteuren en overige schulden worden bij de 
eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transac-
tiekosten 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 wor-
den verantwoord als projectverplichtingen, gesplitst in langlo-
pende en kortlopende verplichtingen. Dit betreft vastgestelde 
verplichtingen, die derhalve als lasten verantwoord zijn, maar 
die nog niet uitgevoerd zijn of waarover nog geen rapportage is 
ontvangen.

Staat van baten en lasten

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten worden verantwoord voor de ontvangen dan wel toege-
zegde bedragen zonder dat de door de eigen organisatie gemaak-
te 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 geregis-
treerd. 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.
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Giften in natura
Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de re-
ele 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 boek-
jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden 
in het boekjaar van ontvangst als baten uit nalatenschappen 
verantwoord in geval eerder geen betrouwbare schatting moge-
lijk 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.

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 
(Voorlichting 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 toege-
rekend, 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 
reguliere verplichtingen, zoals voorzieningen en reguliere 
verplichtingen 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 valutarisico is derhalve geen sprake.

Het beleggingsbeleid van het Rode Kruis sluit aan bij de 
uitgangspunten reserves en beleggingsbeleid uit het CBF- 
reglement. Het Rode Kruis heeft inmiddels alle aandelen-
beleggingen 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 porte-
feuille is het Rode Kruis van mening dat het prijsrisico dat hier-
door wordt gelopen dermate gering is en dat geen aanvullende 
maatregelen hoeven te worden genomen.

De liquiditeitsrisico’s zijn zeer beperkt, aangezien het Neder-
landse 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 2018 (in duizenden euro’s)

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

AC TIVA
TOTA AL 

2018
TOTA AL 

2017

Aanschafwaarde per 1 januari  42.281  6.935  4.052  7.891  61.159  63.872 

Bij: investeringen  2.314  455  -    2.097  4.866  4.792 

Af: desinvesteringen  -12.989  -498  -26  -717  -14.230  -7.505 

Aanschafwaarde per 31 december  31.606  6.892  4.026  9.271  51.795  61.159 

Afschrijvingen t/m vorig boekjaar  23.031  5.350  1.907  6.102  36.390  38.031 

Afschrijvingen ten laste van boekjaar  1.505  561  473  1.308  3.847  2.852 

Af: desinvesteringen  -9.728  -447  -26  -693  -10.894  -6.243 

Bij: bijzondere waardevermindering  -    -    -    -    -    1.750 

Afschrijvingen t/m boekjaar  14.808  5.464  2.354  6.717  29.343  36.390 

Boekwaarde per 31 december  16.798  1.428  1.672  2.554  22.452  24.769 

Specificatie:

Bedrijfsmiddelen  1.639  -    1.672  611  3.922  3.459 

Direct in gebruik voor doelstelling  15.159  1.428  -    1.943  18.530  19.060 

Beleggingspanden  -    -    -    -    -    2.250 

Boekwaarde per 31 december  16.798  1.428  1.672  2.554  22.452  24.769 

Boekwaarde per 31 december 2017  19.250  1.585  2.145  1.789  24.769 

Afschrijvingsgrondslagen  
(in percentage van de verkrijgingsprijs):

Panden 2-4%

Verbouwingen 10%

Vervoermiddelen 10-20%

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

Inventaris 12,5-20%

Overige activa 20%

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 € 65,6 miljoen.

De belangrijkste veranderingen in 2018, naast reguliere investeringen en afschrijvingen, zijn de verkoop van het beleggingspand en het Vereni-
gingskantoor aan het Leeghwaterplein te den Haag. 

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2018, vervolg (in duizenden euro’s)

VOORR ADEN (2) 31-12-2018 31-12-2017

Bedrijfsmiddelen   50   50 

Direct beschikbaar voor doelstelling   1.044   813 

Totaal   1.094   863 

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE AC TIVA (3) 31-12-2018 31-12-2017

Vorderingen in verband met internationale hulpverlening   3.922   9.678 

Geldzendingen internationale hulpverlening   4.294   5.946 

Nationale Postcode Loterij   5.400   5.400 

Nog te ontvangen 3FM Serious Request   347   839 

Debiteuren   1.432   2.334 

Te vorderen nalatenschappen   10.484   9.440 

Belastingen en sociale lasten   1.661   869 

Verstrekte leningen   761   418 

Overige vorderingen en overlopende activa   2.763   4.526 

Totaal   31.064   39.450 

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 31-12-2018 bevat uitsluitend geldzendingen uit 2018. De balanspost  
per 31-12-2017 is in het boekjaar 2018 nagenoeg geheel verantwoord door middel van rapportages over bestedingen.
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2018, vervolg (in duizenden euro’s)

EFFEC TEN (4) A ANDELEN OBLIGATIES TOTA AL 2018 TOTA AL 2017

Boekwaarde per 1 januari   931   3.617   4.548   4.727 

Aankopen   -     50   50   152 

Verkopen   -     -731   -731   -387 

  931   2.936   3.867   4.492 

Koersresultaten   -71   -155   -226   56 

Boekwaarde per 31 december   860   2.781   3.641   4.548 

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 boek-
waarde.

LIQUIDE MIDDELEN (5) 31-12-2018 31-12-2017

Deposito’s   155   241 

Spaarrekeningen   44.148   35.509 

Rekeningen-courant   48.205   57.431 

Kassen   77   85 

Totaal   92.585   93.266 

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).

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2018, vervolg (in duizenden euro’s)

CONTINUÏTEITSRESERVE (6) 2018 2017

Stand per 1 januari   16.693   17.379 

Mutatie solidariteitsreserve   -423   -189 

Mutatie reserve financiering activa   -905   -740 

Verwerking saldo boekjaar   4.353   243 

Stand per 31 december   19.718   16.693 

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 2018 volgt hieruit per 31 december 2018 een continuïteitsreserve 
van maximaal € 45,5 miljoen. Het gerealiseerde saldo van € 19,7 miljoen ligt substantieel lager dan deze € 45,5 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.

BESTEMMINGS-
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Stand per 1 januari   5.454   7.277   2.000   1.119   10.025   22.044   47.919   45.661 

Overboeking  
continuïteitsreserve

  423   -     -     -     -     905   1.328   929 

Toevoeging   -     1.038   -   143   3.530   -      4.711   6.734 

Onttrekking   -598   -3.268   -271  -924   -2.457   -      -7.518   -5.405 

Stand per 31 december   5.279   5.047   1.729   338   11.098   22.949   46.440   47.919 

De Solidariteitsreserve is gevormd door middel van jaarlijkse afdrachten (2018: € 0,4 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 2018 € 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 verbete-
ring van de hulpverlening. In 2018 is € 1,0 miljoen gedoteerd vanwege opgestarte, maar nog niet afgeronde projecten. De onttrekking van € 3,3 
miljoen heeft betrekking op de financiering van projecten in 2018.
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2018, vervolg (in duizenden euro’s)

De bestemmingsreserve Internationaal heeft ten doel de kosten van internationale hulpverlening te financieren, zoals de kosten voor infrastruc-
tuur in het buitenland en door donoren vereiste cofinanciering. In 2018 is een bedrag van € 0,3 miljoen aan de reserve onttrokken.

IIn 2018 is een bedrag van € 0,1 miljoen toegevoegd aan de Overige bestemmingsreserves verenigingskantoor. De onttrekking van € 0,9 miljoen 
heeft o.a. betrekking op afwikkeling van pensioenregelingen

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 2018 is een bedrag van € 3,5 miljoen toegevoegd aan deze bestemmingsreserve en een bedrag van € 2,5 miljoen 
onttrokken.

Vanwege het feit dat eigen middelen zijn aangewend ten behoeve van financiering van activa wordt een bestemmingsreserve aangehouden. Aan-
gezien het Rode Kruis niet direct kan beschikken over de waarde van deze activa, maar pas na verkoop, is deze als bestemmingsreserve verant-
woord. 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 € 0,9 miljoen.

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

Herwaarderingsreserve (8)
De herwaarderingsreserve had in 2017 betrekking op de ongerealiseerde herwaardering van de beleggingspanden opgenomen onder  
de materiële vaste activa. Het activum is in 2018 verkocht.

BESTEMMINGSFONDSEN (9)
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Stand per 1 januari   1.347   14.473   13.895   500   23.684   53.899   43.915 

Totaal toevoegingen   729   4.458   2.316   -     52.689   60.192   83.100 

Totaal bestedingen   -1.632   -4.400   -5.341   -264   -54.264   -65.901   -73.116 

Stand per 31 december   444   14.531   10.870   236   22.109   48.190   53.899 

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 bestem-
mingsfondsen 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 voor-
komen. Het wordt beheerd door het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis. De inkomsten in 2018 bestaan uit donaties van particulieren en 
bedrijven. De uitgaven in 2018 hebben betrekking op activiteiten in het kader van de doelstelling van het fonds.

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2018, vervolg (in duizenden euro’s)

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 € 7,0 miljoen door de Overige onderdelen NRK-
groep beheerd en dient ter financiering van lokale hulpactiviteiten. Tevens is hieronder een bedrag van € 0,3 miljoen opgenomen onder de naam 
Reddingsboei Fonds, dat dient ter ondersteuning van activiteiten die worden gefinancierd door het Stille Rampen Fonds.

Van deze fondsen heeft € 1,0 miljoen per 31-12-2018 (2017: € 0,8 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 2018 een bedrag van € 5,3 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 2018 een bedrag van € 0,3 miljoen onttrokken.

SAMENSTELLING BESTEMMINGSFONDS  
INTERNATIONALE HULPVERLENING 31-12-2018 31-12-2017

Internationale hulpverlening:

Regiofondsen  5.952  2.235 

SHO - Sulawesi  1.138  - 

SHO - Droogte in Afrika  -  289 

3FM Serious Request:

- Actie 2013 - Diarree  -  174 

- Actie 2014 - Seksueel geweld 415  626 

- Actie 2015 - Kinderen en jongeren in oorlogsgebieden  1.252  2.561 

- Actie 2016 - Longontsteking  2.190  3.100 

- Actie 2017 - Opsporen vermiste kinderen en herenigen gezinnen  899  5.112 

- Actie 2018 - Bescherming tegen natuurgeweld en Noodhulp bij 
       oorlog en conflicten*

 863 -

  5.619  11.573 

Overige fondsen  9.400  9.587 

Totaal   22.109  23.684 

* In bestemmingsfonds overige nationale hulpverlening is het ontvangen bedrag voor Actie 2018 - Reanimatie in Nederland opgenomen (€ 486 duizend)

De overige fondsen voor internationale hu lpverlening zijn ontvangen met als doel om programma’s te financieren, zonder dat door de gever een 
specifieke regio aangegeven is waarbinnen de middelen besteed moeten worden. Van deze overige fondsen is € 2,2 miljoen ondergebracht bij de 
Overige onderdelen NRK-groep.
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2018, vervolg (in duizenden euro’s)

VOORZIENINGEN (10) OVERDR ACHT 
AC TIVITEITEN PERSONEEL TOTA AL 2018 TOTA AL 2017

Stand per 1 januari  1.488  1.134  2.622  2.941 

Toevoeging  -  363  363  1.882 

Onttrekking  -1.163  -37  -1.200  -900 

Vrijval  -  -213  -213  -1.301 

Stand per 31 december  325  1.247  1.572  2.622 

Voor de overdracht van activiteiten die afgebouwd worden omdat deze niet langer vallen binnen de strategische activiteiten van het Rode Kruis 
(overdracht vakantiehotels en oorlogsarchief) is reeds in voorgaande jaren een voorziening gevormd. Van de voorziening bij aanvang van het 
boekjaar (groot € 1,5 miljoen) is in 2018 € 1,2 miljoen onttrokken. De onttrekking heeft betrekking op dekking van kosten in verband met de 
overdracht van het vakantieschip J. Henry Dunant in 2018 en kosten die gemoeid zijn met de overdracht van het oorlogsarchief aan het Nationaal 
Archief (o.a. verhuiskosten en kosten).

De personeelsvoorziening heeft een overwegend langlopend karakter (1 tot 5 jaar) en is bestemd voor werknemersregelingen, pre-pensioen en 
levensloop (€ 0,9 miljoen) en jubilea (€ 0,3 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) 31-12-2018 31-12-2017

Kredietinstellingen   1.048   991 

Projectverplichtingen   5.321   8.654 

Totaal   6.369   9.645 

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  
€ 1,4 miljoen.

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

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2018, vervolg (in duizenden euro’s)

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN (12) 31-12-2018 31-12-2017

Projectverplichtingen   11.902   13.554 

Crediteuren   3.981   2.705 

Belastingen en sociale lasten   1.408   2.037 

Overige vooruit ontvangen bedragen   4.493   3.681 

Overige schulden   6.763   7.891 

Totaal   28.547   29.868 

De schulden op korte termijn hebben een looptijd korter dan 1 jaar. De projectverplichtingen betreffen toezeggingen aan zusterorganisaties tot het finan-
cieren 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.

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

Onder de onderhanden nalatenschapsdossiers bevinden zich 5 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 projectbijdrage 
van € 10,0 miljoen, waarvan reeds € 3,1 miljoen is gerealiseerd

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 2022 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 2018, 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 bank-
garanties afgegeven, die optellen tot € 0,02 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*  222  120  -   

Verplichtingen

Erfpacht  75  15  -   

Lease (auto’s, kopieermachines etc.)  409  676  36 

Huur / onderhoud  717  2.212  1.858 

*Voor de door afdelingen verhuurde panden is het zakelijk genotsrecht beperkt voor het Rode Kruis
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SPECIFIC ATIE VAN DE  
GEWORVEN BATEN (13)
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Collecten  1.269  -  -  -  -  1.269  1.659  1.490 

Contributies  18.798  68  -  -  10  18.876  17.808  18.589 

Giften en schenkingen

- Ongeoormerkt (I)  2.433  713  10.017  -  162  13.325  9.853  11.059 

- Geoormerkt nationaal (II)  1.585  1.628  -  -  1.875  5.088  4.365  22.482 

- Geoormerkt internationaal (III)  4.760  4.286  -  -  4.286  13.332  11.835  17.402 

Nalatenschappen  12.176  -  -  -  -  12.176  11.688  11.976 

Subsidies van overheden (IV)  -  -  -  38.406  -  38.406  28.863  41.317 

Som van de geworven baten  41.021  6.695  10.017  38.406  6.333  102.472  86.071  124.315 

Begroting 2018  45.472  3.674  5.700  28.863  2.362  86.071 

Realisatie 2017  62.778  3.751  5.736  41.317  10.733  124.315 

Conform de opstelling van Richtlijn 650 (oud) is het totaal baten uit eigen fondsenwerving € 49,7 miljoen (2017: € 66,3 miljoen; Begroting 2018: 
€ 43,2 miljoen).

GIF TEN EN SCHENKINGEN, ONGEOORMERK T (I) WERKELIJK 
2018

BEGROTING 
2018

WERKELIJK 
2017

Campagnes / Acties   3.309   4.153   5.323 

Nationale Postcode Loterij, jaarbijdrage   5.400   5.400   5.400 

Nationale Postcode Loterij, overige loterijbijdragen   4.300   -     -   

Vriendenloterij   316   300   336 

Totaal   13.325   9.853   11.059 

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 2018 (in duizenden euro’s)

GIF TEN EN SCHENKINGEN, GEOORMERK T NATIONA AL (I I) WERKELIJK 
2018

BEGROTING 
2018

WERKELIJK 
2017

Prinses Margriet Fonds   215   1.100   473 

NL helpt St Maarten   1.180   -     19.307 

Overig ten behoeve van nationale doeleinden   3.693   3.265   2.702 

Totaal   5.088   4.365   22.482 

GIF TEN EN SCHENKINGEN, GEOORMERK T INTERNATIONA AL (I I I) WERKELIJK 
2018

BEGROTING 
2018

WERKELIJK 
2017

Noodhulpcampagne via giro 6868 in september   2.177   2.000   3.964 

Noodhulp   1.656   1.500   1.238 

3FM Serious Request   1.494   8.300   5.316 

Stichting Samenwerkende Hulporganisaties   2.824   -     5.619 

Overig ten behoeve van internationale doeleinden   5.181   35   1.265 

Totaal   13.332   11.835   17.402 

De inkomsten uit 3FM Serious Request betreft het aandeel dat het Nederlandse Rode Kruis ontvangen heeft als resultaat van de actie. In 2018 
is de actie in een nieuw format uitgevoerd. Gedurende de actieweek trokken dj’s van de zender lopend door het land om acties te bezoeken. 
Daarnaast was er in TivoliVredenburg in Utrecht een festival met activiteiten. De opbrengst van de actie is bestemd voor drie doelen: Reanima-
tiecursussen en Nederland voorzien van AED’s, Bescherming tegen natuurgeweld en Noodhulp bij oorlog en conflicten. 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. 

De inkomsten 2018 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 aardbeving en Tsunami in Sulawesi (€ 2,8 miljoen). 

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018, vervolg (in duizenden euro’s)
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Financiële verantwoording 3FM Serious Request-acties

INKOMSTEN 2018 2017 2016 TOTA AL

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  43  5.298  -    5.341 

Toegerekende interest  -    -    -    -   

Wervingskosten  -2  -185  -    -187 

Beschikbaar voor internationale hulpverlening  41  5.113  -    5.154 

Actie 2018 - Reanimatie in  
Nederland, Bescherming tegen  
natuurgeweld en Noodhulp bij  
oorlog en conflicten

Inkomsten actie 1.451  -    -    1.451 

Toegerekende interest  -    -    -   

Wervingskosten  -102  -    -    -102 

Beschikbaar voor (inter)nationale hulpverlening  1.349  -    -    1.349 

Totale inkomsten volgens jaar verslag voor genoemde acties  1.494  5.316  9.257 

Totale wervingskosten  -104  -186  -323 

% wervingskosten 7,0% 3,5% 3,5%

SUBSIDIES VAN OVERHEDEN (IV) WERKELIJK 
2018

BEGROTING 
2018

WERKELIJK 
2017

Ontvangen subsidies voor:    

- nationale hulpverlening  3.425  2.135  2.616 

- internationale hulpverlening

   • Europese Unie  524  -    5.526 

   • Ministerie van Buitenlandse Zaken:

      # Ten behoeve van reguliere projectuitgaven  14.963  -    23.074 

      # Ten behoeve van programma Strategic Partnership, uitgaven NRK  1.772  -    4.518 

      # Ten behoeve van programma Strategic Partnership, uitgaven alliantie-partners  17.162  -    5.583 

   • Overige subsidieverstrekkers  560  -   -

 34.981 26.728  38.701 

Totaal 38.406 28.863 41.317 

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018, vervolg (in duizenden euro’s) Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018, 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 
2018

BEGROTING 
2018

WERKELIJK 
2017

Boekwinst verkoop panden  5.289  -    2.165 

Vrijval voorziening en overige baten  128  -    1.196 

    

Per saldo   5.417   -     3.361 
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TOELICHTING L ASTENVERDELING (15)
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Directe kosten

Direct personeel   2.173   6.360   11.332   2.284   -     22.149   23.129   20.144 

Overige personeelskosten   229   529   1.016   210   -     1.984   2.107   2.040 

Contributie internationale organisatie   -     920   -     -     -     920   977   982 

Inhuur derden en kosten vrijwilligers   1.159   699   3.144   1.611   -     6.613   4.091   4.993 

Aankopen en verwervingen   7   4   468   17   -     496   694   351 

Communicatie   1.917   8   115   3.372   -     5.412   8.205   7.063 

Projecten vrijwilligersorganisatie   -     -     5.548   -     -     5.548   7.091   6.475 

Internationale projecten / NL helpt St Maarten   -     51.948   5.263   -     -     57.211   41.275   63.311 

Huisvesting en ICT   347   303   1.167   534   -     2.351   2.374   4.315 

Afschrijvingen   -     -     1.547   -     -     1.547   700   1.045 

Eenmalige kosten   4   12   23   4   -     43   258   1.440 

Totaal directe kosten   5.836   60.783   29.623   8.032   -     104.274   90.901   112.159 

Indirecte kosten

Indirect personeel   199   745   980   381   1.549   3.854   4.369   3.589 

Overige personeelskosten   109   515   671   159   166   1.620   751   992 

Inhuur derden en kosten vrijwilligers   108   510   665   158   1.083   2.524   1.074   1.925 

Huisvesting en ICT   335   1.377   3.994   583   992   7.281   6.599   6.729 

Afschrijving   82   265   1.589   178   189   2.303   1.951   1.807 

Eenmalige kosten   -     -     -     -     3   3   401   12 

Totaal Indirecte kosten   833   3.412   7.899   1.459   3.982   17.585   15.145   15.054 

Totale kosten   6.669   64.195   37.522   9.491   3.982   121.859   106.046   127.213 

Tegemoetkoming in de kosten   -51   -594   -9.498   -7   -12   -10.162   -9.711   -11.068 

Totaal   6.618   63.601   28.024   9.484   3.970   111.697   96.335   116.145 

Begroting 2018   6.416   47.391   28.814   10.065   3.649   96.335 

Realisatie 2017   6.137   68.770   28.639   8.845   3.754   116.145 

Met de bijzondere inkomsten (verantwoord onder de Overige baten) uit de verkoop van het Vereningskantoor aan het Leeghwaterplein zijn 
in 2018 de kosten bekostigd die verband houden met de verhuizing naar en de inrichting van het nieuwe kantoorpand. Hierdoor is een aantal 
kostenposten hoger uitgevallen dan begroot.
Conform de opstelling van Richtlijn 650 (oud) bedraagt het percentage kosten eigen fondsenwerving 18,3% (2017: 12,7%; Begroting 2018: 22,2%).

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018, vervolg (in duizenden euro’s)

Onder de kosten voor Beheer en Administratie worden ook de accountantskosten verantwoord. In 2018 zijn de volgende kosten ten 
laste van het resultaat gebracht:
Controle van de jaarrekening:  € 225 duizend
Andere controlewerkzaamheden: € 44 duizend

SALDO FINANCIËLE BATEN EN L ASTEN (16) WERKELIJK 
2018

BEGROTING 
2018

WERKELIJK 
2017

Rente op obligaties   58   -     83 

Overige beleggingsresultaten   -172   -     131 

Kosten effectenbeheer   -17   -     -16 

Rente op spaarrekeningen en deposito’s (minus kosten)   -224   -     -173 

Per saldo   -355   -32   25 

Nadere splitsingen bij Toelichting lastenverdeling:

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

2018 2017

- Reguliere projectuitgaven  33.894  46.922 

- Voorbereiding en Coördinatie  6.222  5.456 

- Projectuitgaven gefinancierd met SHO-inkomsten  1.777  4.986 

- Projectuitgaven programma Strategic Partnership, uitgaven NRK  1.772  4.518 

- Projectuitgaven programma Strategic Partnership, uitgaven alliantie-partners  17.162  5.583 

- Indirecte kosten  3.368  2.320 

- Tegemoetkoming in de kosten  -594  -1.015 

 63.601  68.770 

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018, vervolg (in duizenden euro’s)
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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 
2018

BEGROTING 
2018

 TOTA AL 
2017

- Bijzondere vakanties  739  220  -465  494  503  701 

- EHBO / Evenementenhulp  6.503  1.926  -5.524  2.905  2.820  1.630 

- Noodhulp  4.025  1.134  -2.176  2.983  3.901  3.078 

- Restoring family links  1.102  385  -4  1.483  2.140  1.792 

- Vrijwilligersmanagement  6.774  2.396  -199  8.971  8.910  10.359 

- Zelfredzaamheid  2.669  814  -417  3.066  2.626  2.292 

- Hulpverlening vluchtelingen  14  6  -2  18  50  349 

- Hulpverlening slachtoffers orkaan Irma  5.284  -    -    5.284  6.000  4.370 

- Overig  2.513  1.018  -711  2.820  1.864  2.707 

- Bijzondere lasten   -    -    -    -    -    1.361 

 29.623  7.899  -9.498  28.024  28.814  28.639 

Voor een aantal van bovenstaande activiteiten wordt subsidie ontvangen. De subsidie-inkomsten zijn niet opgenomen in bovenstaand overzicht, 
maar worden verantwoord onder Subsidies van overheden.

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018, vervolg (in duizenden euro’s) Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018, vervolg (in duizenden euro’s)

Financiële verantwoording Nederland Helpt St. Maarten

AC TIE: NEDERL AND HELPT ST. MA ARTEN 2018  TOT EN MET 2018

Baten

Geworven baten actie*  1.180  20.487 

Bijdrage ministerie BZK  1.225  1.225 

Wervingskosten  -    -326 

Rente  -    -   

Totaal baten  2.405  21.386 

Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV)

AKV  -89  -1.397 

Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit  2.316  19.989 

Lasten  Noodhulp  Weder opbouw  Totaal  Noodhulp  Weder opbouw  Totaal 

Commiteringen van NRK

- verstrekte steun via  
Rode Kruis-verenigingen

 -    -    -    554  -    554 

- verstrekte steun via de IFRC/ICRC  476  -    476  476  -    476 

- verstrekte steun via derden  -    1.338  1.338  -    1.338  1.338 

- verstrekte steun via het NRK zelf  860  2.668  3.528  3.757  2.995  6.752 

Totaal (mutatie) beschikbare  
commiteringsruimte

 -3.026  10.869 

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 

- verstrekte steun via de IFRC/ICRC  476  -    476  476  -    476 

- verstrekte steun via derden  -    1.338  1.338  -    1.338  1.338 

- verstrekte steun via NRK zelf  860  2.668  3.528  3.757  2.995  6.752 

Bestedingen ter plaatse

- verstrekte steun via  
Rode Kruis-verenigingen

 -    -    -    554  -    554 

- verstrekte steun via de IFRC/ICRC  476  -    476  476  -    476 

- verstrekte steun via derden  -    1.338  1.338  -    1.338  1.338 

- verstrekte steun via NRK zelf  860  2.668  3.528  3.757  2.995  6.752 

* = Naast de vele giften van particulieren, bedrijven en stichtingen is hierin opgenomen: 
Nederlandse gemeenten: € 1,6 miljoen
Samenwerkende fondsen: € 0,5 miljoen
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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 

2018
TOTA AL 

2017

Noodhulp  7.673  5.165  573  1.129  7.309  1.495  23.344  29.305 

Wederopbouw  80  544  -    456  185  -    1.265  5.135 

Lange termijn programma’s (versterken 
weerbaarheid gemeenschappen)

 7.871  1.929  177  837  347  1.629  12.790  21.914 

Strategic Partnership (PfR), uitgaven 
alliantie-partners

 -    -    -    -    -    17.162  17.162  5.655 

Subtotaal internationale projecten  15.624  7.638  750  2.422  7.841  20.286  54.561  62.009 

Totaal 2017  28.840  5.077  538  3.112  13.795  10.647 

Coördinatie en voorbereiding  6.222  5.456 

Totaal directe kosten internationale 
hulpverlening

 60.783  67.465 

Opmerkingen:
1. De noodhulp in de kolom Europa betreft hulp aan vluchtelingen na natuurrampen in Europese gebieden (€ 0,6 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 (€ 17,2 miljoen) voor de hulpverlening in Guatemala, Haïti, Kenia, Ethiopië, Uganda, Mali, Zuid-Soedan, India, Indonesië 
en Filipijnen.

3. In 2018 is tweemaal een bijdrage van BUZA ontvangen die direct is doorgestort naar de alliantiepartners

Bestedingen 3FM Serious Request:

BESTEED A AN HULPVERLENING 2018 CUMUL ATIEF T/M 2017

Actie 2013 - Diarree  174  11.876 

Actie 2014 - Seksueel geweld 211  10.908 

Actie 2015 - Kinderen en jongeren in oorlogsgebieden  1.309  5.808 

Actie 2016 - Longontsteking  910  5.851 

Actie 2017 - Opsporen vermiste kinderen en herenigen gezinnen  4.254  1 

Actie 2018 - Bescherming tegen natuurgeweld en Noodhulp bij oorlog en conflicten*  -    -   

6.858  34.444 

*Het ontvangen bedrag voor Actie 2018 - Reanimatie in Nederland heeft een nationaal karakter (€ 486 duizend), in 2018 is nog niets besteed

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018, vervolg (in duizenden euro’s)

Financiële verantwoording SHO-acties:

AC TIE: SUL AWESI 2018  TOT EN MET 2018

Baten

Baten uit baten uit acties van derden  2.824   2.824

Rente  -    -   

Totaal baten  2.824   2.824

Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV)

AKV  -198  -198

Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit  2.626 2.626

Lasten Noodhulp  Weder-
opbouw  Totaal Noodhulp  Weder-

opbouw Totaal

Commiteringen van NRK

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

- verstrekte steun via de IFRC/ICRC  1.488  -    1.488  1.488  -    1.488 

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

Totaal (mutatie) beschikbare commiteringsruimte  1.138  1.138 

Kasstromen van NRK Noodhulp  Weder-
opbouw  Totaal Noodhulp  Weder-

opbouw Totaal

Overmakingen door NRK met betrekking tot:

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

- verstrekte steun via de IFRC/ICRC  1.488  -    1.488  1.488  -    1.488 

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

Bestedingen ter plaatse

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

- verstrekte steun via de IFRC/ICRC  1.488  -    1.488  1.488  -    1.488 

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

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018, vervolg (in duizenden euro’s)
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Financiële verantwoording SHO-acties:

AC TIE: DROOGTE AFRIK A 2018  TOT EN MET 2018

Baten

Baten uit baten uit acties van derden  -  5.619 

Rente  -    -   

Totaal baten -  5.619 

Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV)

AKV  -  -393 

Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit -  5.226 

Lasten Noodhulp  Weder-
opbouw  Totaal Noodhulp  Weder-

opbouw Totaal

Commiteringen van NRK

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

- verstrekte steun via de IFRC/ICRC  286  -    286  4.973  -    4.973 

- verstrekte steun via het NRK zelf  3  -    3  6  -    6 

Totaal (mutatie) beschikbare commiteringsruimte  -289  -   

Kasstromen van NRK Noodhulp  Weder-
opbouw  Totaal Noodhulp  Weder-

opbouw Totaal

Overmakingen door NRK met betrekking tot:

- verstrekte steun via Rode Kruis-verenigingen  128  -    128  247  -    247 

- verstrekte steun via de IFRC/ICRC  286  -    286  4.973  -    4.973 

- verstrekte steun via NRK zelf  3  -    3  6  -    6 

Bestedingen ter plaatse

- verstrekte steun via Rode Kruis-verenigingen  128  -    128  247  -    247 

- verstrekte steun via de IFRC/ICRC  286  -    286  4.973  -    4.973 

- verstrekte steun via NRK zelf  3  -    3  6  -    6 

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018, vervolg (in duizenden euro’s)

PERSONEEL SL ASTEN WERKELIJK 
2018

BEGROTING 
2018

WERKELIJK 
2017

Salarissen   20.213   22.530   18.614 

Sociale lasten   3.344   2.575   2.873 

Pensioenlast   2.446   2.393   2.248 

Subtotaal   26.003   27.498   23.735 

Onder eenmalige kosten opgenomen   36   -     146 

Totaal   26.039   27.498   23.881 

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 2018 op 101,3%.

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 2018 WERKELIJK 2017

Direct personeel:

 - voorlichting en bewustmaking  25  25 

 - internationale hulpverlening  70  53 

 - nationale hulpverlening  157  153 

 - fondsenwerving  37  35 

Beheer / Administratie  22  22 

Indirect personeel  22  20 

333 308

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

50  46

Totaal  383  354 

Het aantal fte’s in dienst per 31 december 2018 (excl. gedelegeerden) is 352.        
 

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018, vervolg (in duizenden euro’s)
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BEZOLDIGING DIREC TIE

Naam: P.G. de Vries M. van Schaik Totaal

Functie: Algemeen directeur Algemeen directeur

Dienstverband: Aard (looptijd) onbepaald onbepaald

Uren 40 40 

Parttime percentage 100 100 

Periode 01-01-2018 t/m 
31-08-2018

1-9-2018 t/m  
31-12-2018

Bezoldiging (EUR): Jaarinkomen Brutoloon/salaris  83  42 125 

Vakantiegeld  6  4 10 

Eindejaarsuitkering - - - 

Variabel inkomen - - - 

Totaal jaarinkomen   89  46 135 

Sociale lasten  
(werkgeversdeel)   7  3 10 

Belastbare vergoedingen/
bijtellingen   11  -   11 

Pensioenlasten  
(werkgeversdeel)   11  5 16 

Overige beloningen op 
termijn -  -   - 

Uitkeringen beëindiging 
dienstverband -  -    -   

Totaal bezoldiging 2018  118  54 172 

Totaal bezoldiging 2017  177  -   177 

Door Goede Doelen Nederland wordt jaarlijks de Regeling beloning directeuren geactualiseerd. Met behulp van de bepalende factoren voor  
functiezwaarte (omvang, complexiteit en context) is de totale functiezwaarte, uitgedrukt in BSD-punten, van de directie vastgesteld. De BSD-score 
over 2018 is 600 punten en valt daarmee in categorie J. Het maximum jaarinkomen van die categorie bedraagt € 153 duizend. Met een jaar-
inkomen van € 135 duizend blijft het jaarinkomen van de algemeen directeur onder dit maximum.

De totale bezoldiging van de algemeen directeur blijft met € 172 duizend binnen het maximum van € 189 duizend volgens de Wet Normering 
Topinkomens en de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland

Toelichting:
# De belastbare vergoeding / bijtelling betreft geheel de bijtelling wegens privé gebruik van de bedrijfsauto. De pensioenlast betreft het werk-
geversdeel van de verschuldigde premie.

Aan de algemeen directeur zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018, vervolg (in duizenden euro’s)

Aan bestuurders is geen bezoldiging betaald en zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. In 2018 is aan bestuurders voor een bedrag 
van € 1.164,- (2017: € 2.285,-) op declaratiebasis vergoed voor de door hen in het kader van hun bestuursfunctie gemaakte reis-, verblijf- en repre-
sentatiekosten.

Den Haag, 9 mei 2019

VERENIGINGSBESTUUR

Mevrouw mr. I. (Inge) Brakman voorzitter

De heer drs. P.P. (Peter) Tordoir vice voorzitter, lid auditcommissie

De heer ir. T.V.M. (Thomas) Heerkens penningmeester, lid auditcommissie

Mevrouw mr. G.H. (Geke) Faber bestuurslid

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

De heer mr. P.C. (Peter) de Vos bestuurslid

De heer drs. M. (Mostafa) Hilali bestuurslid

DIREC TIE

Mevrouw drs. M. (Marieke) van Schaik algemeen directeur

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018, vervolg (in duizenden euro’s)
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BESTEMMING RESULTA AT 2018

Saldo -4.163

Totaal -4.163

Bestemd als volgt:

Fonds internationale activiteiten -1.575

Overige fondsen -4.134

Bestemmingsreserves -2.807

Continuïteitsreserve 4.353

Totaal -4.163

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 44 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 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring over de geconsolideerde jaarrekening 2018

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 2018 en van het resultaat over 2018 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 2018 van Het Nederlandse Rode Kruis te Den Haag (‘de 
vereniging’) gecontroleerd.
De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:
• de geconsolideerde balans per 31 december 2018;
• de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018; 
• het geconsolideerde kasstroomoverzicht; en
• de toelichting met 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 jaarrapport opgenomen andere informatie
Naast de geconsolideerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• Facts & Figures;
• Voorwoord;
• Hoofdstuk 1 – Hier om te helpen: missie, visie, strategie;
• Hoofdstuk 2 – Onze hulp in Nederland
• Hoofdstuk 3 – Onze hulp wereldwijd;
• Hoofdstuk 4 – Communicatie en Fondsenwerving;
• Hoofdstuk 5 – Verslag van het verenigingsbestuur;
• Hoofdstuk 6 –  De organisatie;
• Hoofdstuk 7 –  Risico’s en onzekerheden;
• Hoofdstuk 8 – Samenvatting financiële resultaten;
• Hoofdstuk 9 – De toekomst.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de geconsolideerde 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 geconsolideerde 
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 geconsolideerde jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming 
met RJ 650.
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Verantwoordelijkheden met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening en de accountantscontrole Bijlage bij onze controleverklaring over de geconsolideerde jaarrekening 2018 van Het Nederlandse Rode Kruis

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor 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.

Ledenraad is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vereniging.
 
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, 16 mei 2019
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.

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. Ook 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.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de 
uitvoering van de controle van de geconsolideerde jaarrekening. In dit kader hebben wij bepaald dat de aard en omvang van de uit te 
voeren werkzaamheden voor de afdelingen/ districten waarborgen dat we voldoende controlewerkzaamheden verrichten om in staat 
te zijn een oordeel te geven over de geconsolideerde jaarrekening als geheel.

Wij communiceren 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.
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