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1. Bestuursverslag 
 

Stichting Perspectivity is opgericht op 5 augustus 2008. Het afgelopen jaar, 2010, was het 

tweede 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” 

 Het faciliteren van het scenario en dialoog programma Nigtingales in Zuid-

Limburg 

 

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 2010: 

 Heeft Perspectivity twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd in 

conferentiecentrum de Hoorneboeg in Hilversum, in april en oktober.  

 Groeide het Netwerk tot ongeveer 25 mensen 

 Zijn een dertigtal sessies van de Perspectivity Game georganiseerd. 

 Heeft het project ‘Perspectivity School’ een belangrijke stap gezet met een 

dagvullend pilot-project op het ROC Amsterdam begin September. 

 Heeft Perspectivity zijn internationale dimensie versterkt, met verdere 

verkenningen in China, groeiende presentie in het Verenigd Koninkrijk en Game 

sessies in India en de Verenigde Staten. 

 Heeft een groep Perspectvity Netwerk leden deelgenomen aan het sociaal-

participatie programma Oasis Game Brazil en Oasis Game Amsterdam Noord 

 Zijn er een aantal concrete toepassingen geweest van het Perspectivity 

gedachtengoed en methodes om complexe sociale problemen op te lossen, zoals 

in het persoonlijk leven en de werkomgeving van leden van het Netwerk. 
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 Heeft Perspectivity de facilitering op zich genomen van het dialoog en scenario 

project “Nightingales” in het Zuiden van Limburg. 

 Is besloten tot het inhuren van Erik Bronsvoort als betaald medewerker voor twee 

dagen in de week in de eerste helft van 2011. 

 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Stichting Perspectivity heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

 

Financiële samenvatting 

Het jaarresultaat over 2010 bedraagt € 15 574. Dit resultaat is met name tot stand 

gekomen doordat de kosten van de netwerkbijeenkomsten en stichtingsadministratie 

gedekt kon worden uit de netto inkomsten van de Perspectivity Game en eigen bijdrages 

van netwerkleden. De jaarlijkse donatie van een een bestuurslid is derhalve ten goede 

gekomen aan de algemene reserve. 

 

Vooruitblik 2011 

Stichting Perspecitivity is voornemens om in 2011 het huidige beleid voort te zetten. Dit 

betekent: 

 Er zullen drie of vier algemene Perspectivity Netwerk bijeenkomsten 

georganiseerd worden.  

 Perspectivity Game sessies worden geïntensiveerd. 

 De facilitering van het Nigthingales project zal worden voortgezet. 

 Er zal geïnvesteerd worden in lesmateriaal ten behoeve van het concept 

“Perspectivity School”.  

 Erik Bronsvoort zal in de eerste helft van het jaar betaalde werkzaamheden 

verrichten voor het Netwerk gedurende twee dagen in de week. 

 overige initatieven. 
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2. Balans  

2.1 Balans per 31 december 2010 

(na resultaatbestemming) 

 

 

Activa 

   

Debiteuren €  1810,00 

Liquide middelen €  25912,04 

Nog te ontvangen bedragen €  0,00 

   

 €  27 722,04 

 

Passiva 

   

Algemene Reserve €  27 722,04 

Nog te betalen bedragen €  0,00 

   

 €  27 722,04 

 

2.2 Balans per 1 januari 2010 
 

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 2010 

3.1 Uit normale bedrijfsvoering 

Baten 

Donaties € 15 000,00 

Eigen bijdrages netwerk bijeenkomsten € 4 489,50 

Opbrengsten Game - sessies € 10 038,94 

Opbrengsten Game - trainerdagen € 0,00 

Opbrengsten Nightingales € 2 500,00 

Opbrengsten lezingen € 630,00 

  

 €32 658,44 

 

 

Lasten 

Netwerk - Reiskosten €0,00 

Netwerk - Accomodatie €7 834,92 

Netwerk - facilitators/sprekers €0,00 

Netwerk - Miscellaneous €200,00 

Netwerk - website €1 257,48 

Stichting - Administratie €148,24 

Stichting - Vergaderkosten €0,00 

Stichting - Reiskosten €0,00 

Stichting - Overigen €2 898,36 

Game - Gameleader allowance €3 000,00 

Game - Travel €1 745,78 

Game - Presents / Stationary €0,00 

Game - Miscalleneous €0,00 

Game - Gameboard investments €0,00 

Game - Design and Artwork €0,00 

Game - Kosten trainerdagen €0,00 

  

 

€17 084,78 

 

3.2 Financiële baten en lasten 
Saldo uit normale bedrijfsvoering €15 573,66 

  

Rentebaten €0,00 

  

Resultaat boekjaar 2010 €15 573,66 
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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 

2010 betreft het tweede volledige boekjaar van Stichting Perspectivity, welke is opgericht 

op 5 augustus 2008. De vorige jaarrekening betrof het gecombineerde boekjaar 2008-

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 € 1 810,00 5.1.1 

Liquide middelen € 25 912,04 5.1.2 

Nog te ontvangen bedragen € 0,00 5.1.3 

   

 € 27 722,04  

 

5.1.1 Debiteuren 

De debiteuren bestaan uit een spelsessie op 17 december 2010 bij DSM (€ 600) en nog 

niet ontvangen eigen bijdrages van netwerkleden voor de bijeenkomsten in Hoorneboeg 

(€ 1210). Debiteur GHRD voor spelsessies in Januari 2009 (€ 750) is afgeboekt in het 

boekjaar 2010. 

5.1.2 Liquide Middelen 

De Stichting heeft in 2010 geen kastransacties gekend. De liquide middelen zijn verdeeld 

over een betaalrekening en een spaarrekening. 

5.1.3 Nog te ontvangen bedragen 

Aangezien in 2008-2009 geen BTW afdracht heeft hoeven plaatsvinden en dit in 2010 

ook niet is verwacht, is er geen BTW administratie gevoerd. Te ontvangen BTW 

bedragen van 2008-2009 zijn afgeboekt in boekjaar 2010. 



Stichting Perspectivity 
Financieel verslag 2010 

p. 9 

 

5.2 Toelichting passiva 

 

Passiva 

  Paragraaf 

Algemene Reserve €27 722,04 5.2.1 

Nog te betalen bedragen € 0,00  

   

 €27 722,04  

 

5.2.1 Algemene Reserve 

Het saldo van het boekjaar 2010 is toegevoegd aan de Algemene Reserve, zodat er sprake 

is van een robuuste financiële situatie bij de aanvang van boekjaar 2011. 
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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 € 15 000,00 6.1.1 

Eigen bijdrages netwerk bijeenkomsten € 4 489,50 6.1.2 

Opbrengsten Game - sessies € 10 038,94 6.1.3 

Opbrengsten Game - trainerdagen € 0,00  

Opbrengsten Nightingales € 2 500,00 6.1.4 

Opbrengsten lezingen € 630,00 6.1.5 

   

 €32 658,44  

6.1.1 Donaties 

Er is in December 2010 één donatie gedaan. In de voorwaarden bij deze donatie zijn geen 

clausules opgenomen over hoe het bedrag precies besteed dient 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 600 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 Nightingales 

Het Nightingales project in Zuid-Limburg betaalt Stichting Perspectivity een vergoeding 

voor het faciliteren van dit dialoog en scenario project. 

6.1.5 Opbrengsten lezingen 

Dit betreft een lezing van Hans Keijzer bij TIM-13 Topopleidingen in Eindhoven, 

aansluitend bij een sessie van de Perspectivity Game.  
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6.2 Toelichting op de lasten uit normale bedrijfsvoering 

 

Lasten 

 Paragraaf 

Netwerk - Reiskosten €0,00 6.2.1 

Netwerk - Accomodatie €7 834,92 6.2.2 

Netwerk - facilitators/sprekers €0,00 
 Netwerk - Miscellaneous €200,00 6.2.3 

Netwerk - website €1 257,48 6.2.4 

Stichting - Administratie €148,24 6.2.5 

Stichting - Vergaderkosten €0,00 
 Stichting - Reiskosten €0,00 
 Stichting - Overigen €2 898,36 6.2.6 

Game - Gameleader allowance €3 000,00 6.2.7 

Game - Travel €1 745,78 6.2.8 

Game - Presents / Stationary €0,00 
 Game - Miscalleneous €0,00 
 Game - Gameboard investments €0,00 
 Game - Design and Artwork €0,00 
 Game - Kosten trainerdagen €0,00 
 

   

   

 
€17 084,78 

  

6.2.1 Netwerk – Reiskosten 

In 2010 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. In 2010 zijn er twee bijeenkomsten op korte termijn geannuleerd, waardoor 

annuleringsvergoeding betaald moest worden. 

6.2.3 Netwerk – Miscellaneous 

Dit betreft de kosten voor het maken van een layout voor de Perspectivity nieuwsbrief. 
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6.2.4 Netwerk – website 

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

voor onderhoud en online houden van www.perspectivity.org 

6.2.5 Stichting – Administratie 

De administratiekosten van de Stichting bestaan uit de bankkosten van Rabobank en 

inschrijving Kamer van Koophandel. 

6.2.6 Stichting – Overigen 

Dit betreft de afboeking van debiteur GHRD (game sessie januari 2009, € 750) en het 

afboeken van te ontvangen BTW bedragen die waren opgenomen in de jaarrekening 

2008-2009 (€ 2148). Over 2010 is geen BTW administratie gevoerd.  

6.2.7 Game - Gameleader allowance 

Een spelleider heeft recht op een vergoeding van 100 euro per keer. In 2010 heeft het 

merendeel van de spelleiders gebruik gemaakt van deze regeling. 

6.2.8 Game – Travel 

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

Boston en Cambridge en LSE nabij Londen. Ruim de helft van deze reiskosten is 

doorberekend aan de organiserende instanties. 

 

  

http://www.perspectivity.org/
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6.3 Toelichting op financiële baten 

 

  Paragraaf 

Saldo uit normale bedrijfsvoering €15 573,66  

   

Rentebaten €0,00 6.3.1 

   

Resultaat boekjaar 2010 €15 573,66  

6.3.1 Rentebaten 

De rentebaten over 2010 zijn gerekend als nul, omdat pas eind december voor het eerst 

een overboeking naar de spaarrekening is gedaan. De minieme rentebaten hiervan over 

2010 zullen opgenomen worden in de jaarrekening van 2011. 
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7. Bestemming jaarresultaat 2010 
 

Het jaarresultaat over 2010 bedraagt €15 574. Dit bedrag komt geheel ten goede van de 

algemene reserve van de Stichting. 

 


