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1. Bestuursverslag 
 

Stichting Perspectivity is opgericht op 5 augustus 2008. Het afgelopen jaar, 2009, was het 

eerste volledige boekjaar. De stichting heeft zich in dit jaar gericht op een aantal 

activiteiten: 

 Het organiseren van netwerk bijeenkomsten om het gedachtegoed van 

Perspectivity verder te verspreiden en de stichtingsdoelen verder te ontwikkelen. 

 Het organiseren en faciliteren van Perspectivity Game sessies 

 Het opzetten van een lesprogramma onder de noemer “Perspectivity School” 

 

Dit jaarverslag bevat de financiele gegevens van de datum van oprichting 5 augustus 

2008 tot en met 31 december 2009. In volgende jaren zal het boekjaar samenvallen met 

het kalenderjaar. 

 

Stichtingsdoelstelling 

De stichtingsdoelstelling is vastgelegd in artikel 2 van de statuten: 
 

“De stichting heeft ten doel:  

a.  Het bevorderen van het op vreedzame en duurzame wijze oplossen van complexe sociale problemen 

door de bij die problemen betrokkenen zelf, met behulp van dialoog en scenario-technieken. 

b.  Al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 

Zij tracht haar doel te bereiken door: 

1. het streven naar diversiteit (politiek, religieus, geslacht, etcetera) van de bij de stichtingsactiviteiten 

betrokkenen. 

2. Het initiëren en organiseren van activiteiten. 

3. Het faciliteren van dialoog- en scenario-sessies. 

4. Het onderhouden van een website en netwerk. 

5. Het verrichten van alle handelingen die bevorderlijk zijn ter verwezenlijking van haar doel of die 

daarmee verband houden.” 

 

Activiteiten 

In 2009: 

 Heeft Perspectivity vijf netwerkbijeenkomsten georganiseerd in 

conferentiecentrum de Hoorneboeg in Hilversum.  

 Groeide het Netwerk voortvarend, en vele geinteresseerden staan nog op de lijst. 

 Bleek de Perspectivity Game een motor the zijn voor het gedachtengoed van 

Perspectivity. Het genereerde interesse, contacten en inkomen. 

 Kreeg het project ‘Perspectivity School’ gestaag vorm. Een proefprogramma is 

succesvol uitgevoerd en zal bijgewerkt worden, wat moet leiden tot een 

professionale leermodule. 

 Heeft Perspectivity een internationale dimensie gekregen, met groeiende presentie 

in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Oost Azie, China en India. 

 Is er veel werk verricht on de communicatie via de website en de sociale media. 

 Zijn er een aantal concrete toepassingen geweest van het Perspectivity 

gedachtengoed en methodes om complexe sociale problemen op te lossen, zoals 
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in het persoonlijk leven en de werkomgeving van leden van het Netwerk, maar 

ook in regionale gemeenschappen in het Zuiden van Nederland (Nightingales 

project, Limburg), 

 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

In het derde kwartaal heeft Stichting Perspectivity de status van Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI) verkregen van de Belastingdienst. Deze status gaat in met 

terugwerkende kracht vanaf de oprichtingsdatum 5 augustus 2008. 

 

Financiële samenvatting 

Het jaarresultaat over de periode tot december 2009 bedraagt € 12 150. Dit resultaat is 

met name tot stand gekomen doordat de kosten van de netwerkbijeenkomsten en 

stichtingsadministratie ruim gedekt kon worden uit een donatie van een bestuurslid. 

Tegelijkertijd waren de activiteiten met betrekking tot de Perspectivity Game netto 

ongeveer € 1500 positief in deze periode. 

 

Vooruitblik 2010 

Stichting Perspecitivity is voornemens om in 2010 het huidige beleid voort te zetten. Dit 

betekent: 

 Er zullen vier tot zes algemene Perspectivity Netwerk bijeenkomsten 

georganiseerd worden.  

 Perspectivity Game sessies worden voortgezet en waar mogelijk geïntensiveerd 

 Mogelijkheden voor Perspectivity Game sessies zullen verder onderzocht worden 

in Engeland, India en Maleisie. Spelborden zijn lokaal reeds beschikbaar. 

 Er zal geïnvesteerd worden in lesmateriaal ten behoeve van het concept 

“Perspectivity School”. Hiervoor is voor 2010 een subsidie toegezegd van het 

duurzaam investeringsfonds Meewind. 

 overige initatieven. 
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2. Balans per 31 december 2009 
(na resultaatbestemming) 

 

 

Activa 

   

Debiteuren €  3087,48 

Liquide middelen €  6912,52 

Nog te ontvangen bedragen €  2148,36 

   

 €  12 148,36 

 

Passiva 

   

Algemene Reserve €  12 148,36 

Nog te betalen bedragen €  0,00 

   

 €  12 148,36 
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3. Staat van baten en lasten over 2008-2009 

3.1 Uit normale bedrijfsvoering 

 

Baten 

Donaties €20 000,00 

Eigen bijdrages netwerk bijeenkomsten €7 038,36 

Opbrengsten Game - sessies €9 710,02 

Opbrengsten Game – trainerdagen €787,50 

  

 €37 535,88 

Lasten 

 

3.2 Financiële baten en lasten 

 

Netwerk - Reiskosten €0.00 6.2.1

Netwerk - Accomodatie €9,792.75 6.2.2

Netwerk - facilitators/sprekers €1,795.20 6.2.3

Netwerk - Miscellaneous €200.00 6.2.4

Netwerk - website €3,500.17 6.2.5

Stichting - Administratie €421.01 6.2.6

Stichting - Vergaderkosten €0.00

Stichting - Reiskosten €0.00

Stichting - Overigen €0.00

Game - Gameleader allowance €300.00 6.2.7

Game - Travel €546.59 6.2.8

Game - Presents / Stationary €0.00

Game - Miscalleneous €657.67 6.2.9

Game - Gameboard investments €5,471.10 6.2.10

Game - Design and Artwork €2,130.00 6.2.11

Game - Kosten trainerdagen €573.03 6.2.12

€25,387.52

Saldo uit normale bedrijfsvoering €12,148.36

Rentebaten €0.00

Resultaat boekjaar 2008-2009 €12,148.36
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4. Algemene toelichting 

4.1 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

4.1.1 Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 

verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden 

gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. 

4.1.2 Vergelijking met voorgaand jaar 

2009 betreft het eerste volledige boekjaar van Stichting Perspectivity, welke is opgericht 

op 5 augustus 2008. De laatste maanden van 2008 zijn meegenomen in boekjaar 2009. 

4.1.3 Vreemde valuta 

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening 

verwerkt tegen de koers van afwikkeling. 

4.1.4 Financiële vaste activa 

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden gewaardeerd op 

nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 

4.1.5 Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor oninbaarheid. 

 

4.2 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

4.2.1 Algemeen 

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het 

totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; 

lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van 

zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar 

is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. 

 

4.2.2 Donaties 

Donaties worden verantwoord in het jaar waarin de donatie gedaan is. 

4.2.3 Lasten 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop 

zij betrekking hebben. 
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5. Toelichting op de balans 
 

5.1 Toelichting Activa 

 

Activa 

  Paragraaf 

Debiteuren € 3087,48 5.1.1 

Liquide middelen € 6912,52 5.1.2 

Nog te ontvangen bedragen € 2148,36  5.1.3 

   

 € 11 270,36  

 

5.1.1 Debiteuren 

De debiteuren bestaan uit organisaties en bedrijven waarvoor spelsessies zijn 

georganiseerd, waarvoor de vergoeding nog niet ontvangen is. Het grootste gedeelte van 

het debiteurenbedrag wordt inbaar geacht. Voor een bedrag van € 750,00 bestaat het 

risico dat dit niet betaald gaat worden. 

5.1.2 Liquide Middelen 

De Stichting heeft in 2008-2009 geen kastransacties gekend. De liquide middelen zijn 

verdeeld over een betaalrekening en een spaarrekening. 

In 2009 zijn er nog geen gelden naar deze spaarrekening geboekt, waardoor enige 

potentiële rentebaten zijn misgelopen. Geld van de betaalrekening dat niet direct 

noodzakelijk is voor de lopende verplichtingen van de Stichting zal in januari 2010 naar 

de spaarrekening overgeboekt worden. 

5.1.3 Nog te ontvangen bedragen 

De post ‘nog te ontvangen bedragen’ bestaat volledig uit vooruitbetaalde BTW bedragen, 

welke potentieel weggestreept zouden kunnen worden tegen ontvangen BTW. Echter, de 

Stichting heeft in 2008-2009 geen BTW-ontvangsten gekend. Derhalve zullen deze ‘nog 

te ontvangen bedragen’ per einde boekjaar dienen te worden afgeschreven.  
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5.2 Toelichting passiva 

 

Passiva 

  Paragraaf 

Algemene Reserve € 12 148,36 5.2.1 

Nog te betalen bedragen € 0,00  

   

 € 12 148,36  

 

5.2.1 Algemene Reserve 

Aangezien nog geen resultaatbestemming over boekjaar 2008-2009 heeft plaatsgevonden, 

is er sprake van een ongesplitst eigen vermogen welke wordt omschreven als Algemene 

Reserve. 
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6. Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

6.1 Toelichting op de baten uit normale bedrijfsvoering 

 

Baten 

  Paragraaf 

Donaties €20 000,00 6.1.1 

Eigen bijdrages netwerk bijeenkomsten €7 038,36 6.1.2 

Opbrengsten Game - sessies €9 710,02 6.1.3 

Opbrengsten Game – trainerdagen €787,50 6.1.4 

   

 €37 535,88  

6.1.1 Donaties 

Er is in November 2009 één donatie gedaan. In de voorwaarden bij deze donatie zijn geen 

clausules opgenomen over hoe het bedrag precies besteed diende te worden.  

6.1.2 Eigen bijdrages newerk bijeenkomsten 

De deelnemers aan Perspectivity Netwerk bijeenkomsten in de Hoorneboeg in Hilversum 

hebben afdrachten betaald aan de Stichting om tegemoet te komen aan de verblijfskosten 

ter plaatse. 

6.1.3 Opbrengsten Game- sessies 

Voor een sessie van de Perspectivity Game die vanuit de Stichting wordt georganiseerd 

wordt in principe een vergoeding van 500 euro per spelsessie gevraagd. Tevens is er de 

mogelijkheid voor game facilitators om op eigen gelegenheid een spelsessie op te zetten. 

Hiervoor wordt spelhuur afgedragen aan de Stichting en is er een formule voor afdracht 

van meeropbrengsten. 

6.1.4 Opbrengsten Game - trainerdagen 

Op 24 april 2009 is er een train-the-trainerdag georganiseerd voor de Perspectivity Game, 

waarvoor de deelnemers een eigen bijdrage betaald hebben om de kosten van deze dag te 

dekken. 
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6.2 Toelichting op de lasten uit normale bedrijfsvoering 

 

Lasten 

 Paragraaf 

 

6.2.1 Netwerk – Reiskosten 

In 2008-2009 zijn er geen reiskosten vergoedingen uitgekeerd ten behoeve van Netwerk 

activiteiten. De uitgaven die wel door Netwerkleden gedaan zijn worden beschouwd als 

indirecte donaties aan de Stichting. 

6.2.2 Netwerk – Accommodatie 

De accommodatie kosten bestaan uit de kosten voor verblijf, diner en lunch in de 

Hoorneboeg, Dit zijn bruto bedragen, die deels gecompenseerd worden door de 

individuele bijdrages van deelnemers aan Netwerk bijeenkomsten. De kosten van 

zaalhuur, beamer en berekeningsverschillen drukken op de algemene lasten van de 

Stichting. 

6.2.3 Netwerk - facilitators/sprekers 

Dit betreft de sprekers/facilitators Peter Schuette en Schott in de Roos. 

6.2.4 Netwerk – Miscellaneous 

Dit betreft de kosten voor het maken van een layout voor de Perspectivity nieuwsbrief. 

Netwerk - Reiskosten €0.00 6.2.1

Netwerk - Accomodatie €9,792.75 6.2.2

Netwerk - facilitators/sprekers €1,795.20 6.2.3

Netwerk - Miscellaneous €200.00 6.2.4

Netwerk - website €3,500.17 6.2.5

Stichting - Administratie €421.01 6.2.6

Stichting - Vergaderkosten €0.00

Stichting - Reiskosten €0.00

Stichting - Overigen €0.00

Game - Gameleader allowance €300.00 6.2.7

Game - Travel €546.59 6.2.8

Game - Presents / Stationary €0.00

Game - Miscalleneous €657.67 6.2.9

Game - Gameboard investments €5,471.10 6.2.10

Game - Design and Artwork €2,130.00 6.2.11

Game - Kosten trainerdagen €573.03 6.2.12

€25,387.52
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6.2.5 Netwerk – website 

Dit betreft de kosten die gemaakt zijn aan V-One Design Solutions en Guerrilla Media 

voor het bouwen en online brengen en houden van www.perspectivity.org 

6.2.6 Stichting – Administratie 

De administratiekosten van de Stichting bestaan uit de bankkosten van Triodos Bank, 

inschrijving Kamer van Koophandel en notaris Eversdijk ten behoeve van de oprichting. 

6.2.7 Game - Gameleader allowance 

Voor het grootste deel van de Perspectivity Game sessies zijn tot nog toe geen 

vergoedingen uitgekeerd aan de spelleiders. In principe heeft een spelleider recht op een 

vergoeding van 100 euro per keer. Veel spelleiders zien dit echter als een indirecte 

donatie aan de Stichting. Het is aan te bevelen in 2010 meer vergoedingen daadwerkelijk 

uit te keren, aangezien er vaak ook reële kosten gemaakt worden door spelleiders. 

6.2.8 Game – Travel 

Er zijn enige reizen gemaakt ten behoeve van spelsessies in het buitenland, zoals 

Lausanne en London. 

6.2.9 Game – Miscalleneous 

Dit betreft: 

 de kosten voor het (mislukte) aanvragen van de merknaam “Perspectivity Game” 

bij het Benelux merknamen depot. 

 fotografie-kosten ten behoeve van promotiemateriaal 

 kosten voor een vergadering in Utrecht om initiatiefnemers van Nijl Bassin 

scenario exercitie te interesseren voor de Perspectivity Game  

6.2.10 Game - Gameboard investments 

In januari 2009 is er geinvesteerd in 20 professionele spelborden, gemaakt door de 

Nederlandse Spellen Fabriek (NSF) in Medemblik. 

Tevens vallen onder deze post de kosten van extra drukwerk, flyers, e.d. 

6.2.11 Game - Design and Artwork 

Dit betreft de kosten voor het ontwerpwerk aan de Perspectivity Game door V-One 

Design Solutions en The Corporate Story. 

6.2.12 Game - Kosten trainerdagen 

Dit betreft de kosten gemaakt ten behoeve van de train-de-trainerdag in Utrecht op 24 

april 2009, zoals zaalhuur, consumpties, drukwerk, etc. Hier staan inkomsten uit eigen 

bijdrages tegenover. 
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6.3 Toelichting op financiële baten 

 

  Paragraaf 

Saldo uit normale bedrijfsvoering €12 148,36  

   

Rentebaten €0,00 6.3.1 

   

Resultaat boekjaar 2008-2009 €12 148,36  

6.3.1 Rentebaten 

De rentebaten over 2008-2009 zijn nul, omdat nog geen gebruik is gemaakt van de 

spaarrekening. 
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7. Bestemming jaarresultaat 2008-2009 
 

Het jaarresultaat over 2008-2009 bedraagt €12 150. Dit bedrag komt geheel ten goede 

van de algemene reserve van de Stichting. 

 


