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1. Bestuursverslag 

 

Stichting Perspectivity is opgericht op 5 augustus 2008. Het boekjaar 2011 was het 

derde volledige boekjaar. De stichting heeft zich in dit jaar hoofdzakelijk gericht op 

een 5-tal terreinen, te weten het gedachtengoed, het spel, de Perspectivity school, 

het project Nightingales en het oprichten geven van een onderneming in het kader 

van samen werking met consultants. Voor het eerst is dit ondersteund door een 

medewerker voor 2 dagen per week (1e halfjaar betaald , 2e halfjaar als vrijwilliger).  

 

1.1 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 scenariosessies. 

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.” 

 

1.2 Activiteiten 

In 2011: 

 Heeft Perspectivity drie netwerkbijeenkomsten georganiseerd om het 

gedachtengoed verder te ontwikkelen en te verspreiden. Deze zijn gehouden 

in januari, mei en oktober, resp. in conferentiecentrum de Hoorneboeg te 

Hilversum en Woudschoten te Zeist;  

 Groeide het Netwerk tot ongeveer 35 mensen, 

 Is de Perspectivity Game 36 keer gespeeld in begeleide spelsessies, 5 keer in 

een open game sessie (in Nederland en de UK) en 5 keer in een train-the-

trainer sessie (waarvan 2 maal incompany) en is een licentie om de game met 

eigen spelbegeleiders te spelen verkocht aan FMO. 

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

dagvullend pilot project op het ROC Amsterdam begin September. 

 Hebben een aantal zelfstandige consultants/trainers zich aangesloten bij het 

netwerk met de intentie zich  verder vanuit het Perspectivity gedachtengoed 
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te profileren. Samen met het bestuur zijn voorbereidingen getroffen naast de 

stichting een Perspectivity onderneming op te richten.  

 Als eerste gezamenlijke stap is een Passion Code opgesteld. 

 Heeft Perspectivity zijn internationale dimensie versterkt, met verdere 

verkenningen in China, groeiende presentie in het Verenigd Koninkrijk en 

Game sessies in India. 

 Zijn er concrete toepassingen geweest van het Perspectivity gedachtengoed in 

het persoonlijk leven en de werkomgeving van leden van het Netwerk. 

 Heeft Perspectivity de facilitering op zich genomen van het dialoog- en 

scenarioproject “Nightingales” in het Zuiden van Limburg. In dit kader is ook 

een meerdaagse Future Search bijeenkomst gefaciliteerd. 

 Hebben 9 netwerk een Future Search training gevolgd te Noordwijk. 

 Is het bestuur van 9 leden teruggebracht naar 5 en zal Wouter van Balen de 

functie van penningmeester overnemen van Herman van der Meyden. 

 Heeft Erik Bronsvoort de 1e helft van 2011 als betaald medewerker voor twee 

dagen in de week de coördinatie van de stichting, het netwerk en de games 

op zich genomen en Judith Veldhuizen als vrijwilliger de 2e helft. 

 

1.3 Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

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

 

1.4 Financiële samenvatting 

Het jaarresultaat over 2011 bedraagt € -7.092,42. Dit resultaat is vooral het gevolg 

van de kosten voor de stichtingsadministratie (betaalde medewerker), het aanpassen 

van de website en de productie van 20 nieuwe spellen. Daarnaast is er een bedrag 

van € 252 afgeboekt als oninbare vorderingen; dit betreft twee uit 2010 stammende 

eigen bijdragen voor netwerkbijeenkomsten. 

De inkomsten van de Perspectivity Game, projecten en voordrachten, de eigen 

bijdragen van netwerkleden voor de netwerkbijeenkomsten en de jaarlijkse donatie 

van een bestuurslid zijn ontoereikend gebleken om de kosten volledig te dekken.  

Derhalve heeft de stichting € 7344 ingeboet op de algemene reserve. 

 

1.5 Vooruitblik 2012 

Stichting Perspectivity is voornemens om in 2012 het huidige beleid voort te zetten. 

Dit betekent: 

 Er zullen drie Perspectivity Netwerk bijeenkomsten georganiseerd worden.  

 Perspectivity Game sessies worden zo mogelijk verder geïntensiveerd. 

 Er zal geïnvesteerd worden in lesmateriaal ten behoeve van het concept 

“Perspectivity School”.  

 Zal de Perspectivity onderneming worden opgericht. 

 Jolijn Landsheer zal in 2012 betaalde werkzaamheden verrichten voor het 

Netwerk gedurende twee dagen in de week. 

 Overige initiatieven. 
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2. Balans  
 

2.1 Balans per 1 januari 2011 

 

Activa   Passiva 

Kas €         0,00 Crediteuren  €        0,00 

Rabobank €  5.872,62  *) Algemene Reserve €27.681,62 

Rabobank Spaarrekening €20.000,00 

Debiteuren €  1.809,00                                        

 €27.681,62  €27.681,62 

 

 

2.2 Balans per 31 december 2011 

(na resultaatbestemming) 

 

Activa  Passiva 

Kas  €        0,00 Crediteuren €  6.803,25 

Rabobank  € 2.038,06  Algemene Reserve €20.337,20 

Rabobank Spaarrekening €  8.008,89 

Debiteuren €17.093,50                       

 €27.140,45  €27.140,45 

 

 

 
 

*) Dit bedrag wijkt af van het banksaldo per 31 december 2010, zoals vermeld in de 

Jaarrekening 2010. Aangehouden is het bedrag, zoals weergegeven in de 

Jaaropgave van de Rabobank. Het is Є 39,42 lager, hetgeen inhoudt, dat ook de 

Algemene reserve hier ook € 39,42 lager is dan vermeld in de Jaarrekening 2010. 
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3. Staat van baten en lasten over 2011 
 

3.1 Uit normale bedrijfsvoering 

 

Baten 

Donaties €  10.000,00 

Eigen bijdragen netwerk bijeenkomsten €    5.884,60 

Opbrengstren Game €  21.576,80 

Opbrengsten projecten, adviezen, voordrachten €    4.160,00 

Opbrengsten P-school €           0,00 

                      

  € 41.621,40 

 

Lasten 

Netwerk €  11.525,07 

Stichting €  21.201,68 

Game €  14.955,46 

P-school €    1.040,50 

                     

 €48.722,71 

 

3.2 Financiële baten en lasten 

 

Resultaat 

Saldo uit normale bedrijfsvoering  € -7.101,31 

  

Rentebaten           €8,89  

   

Resultaat boekjaar 2011  € -7.092,42 
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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 verslaggevingregels. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en 

passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

4.1.2 Vergelijking met voorgaand jaar 

2011 betreft het derde volledige boekjaar van Stichting Perspectivity, welke is 

opgericht op 5 augustus 2008.  

 

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/afschrijving. 

 

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 

ontstaan; 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. Hiervoor wordt zo n odig een separate toelichting opgesteld. 

 

4.2.2 Donaties 

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

 

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  

Kas €          0,00  

Rabobank betaalrekening €   2.038,06   

Rabobank spaarrekening €   8.008,89 

Debiteuren € 17.093,50                        

 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.1 Kas 
De Stichting heeft in 2011 geen kastransacties gekend.  

 

5.1.2 Bank 
De liquide middelen zijn verdeeld over een betaalrekening en een spaarrekening. 
 

5.1.3 Debiteuren 

De debiteuren bestaan uit 5 spelsessies (ROCvA, DSM, ORF/Asian Global Forum, 

Bop0uwinvest en London School of Economics), een bijdrage train-the-trainer sessie,  

nog niet ontvangen eigen bijdrages van netwerkleden voor de bijeenkomsten in 

oktober 2011 en de toegezegde donatie van een bestuurslid.  

 

5.2 Toelichting passiva 

 
Passiva   Paragraaf 

Crediteuren €   6.803,25   5.2.1 

Algemene Reserve € 20.337,20   5.2.2 

 

5.2.1 Crediteuren 

De crediteuren bestaan uit nog 4 te vergoeden spelleider vergoedingen en de factuur 

voor de productie van 20 nieuwe spellen. 

 

5.2.2 Algemene Reserve 

Het negatieve saldo van het boekjaar 2011 komt ten laste van de Algemene Reserve. 

Niettegenstaande deze afboeking is er nog steeds sprake van een gedegen financiële 

situatie bij de aanvang van boekjaar 2012. 
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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 € 10.000,00 6.1.1 

Eigen bijdrages netwerk bijeenkomsten €   5.884,60 6.1.2 

Opbrengsten Game – sessies € 20.585,97 6.1.3 

Opbrengsten Game - trainerdagen €      990,83 6.1.4 

Opbrengsten projecten (Nightingales), adviezen & voordrachten €   4.160,00 6.1.5 

Oobrengsten P-school  €          0,00 6.1.6 

   

6.1.1 Donaties 

Dit betreft de toegezegde donatie. Er zijn geen voorwaarden gesteld over hoe het 

bedrag precies besteed dient te worden.  

 

6.1.2 Eigen bijdragen netwerkbijeenkomsten 

De deelnemers aan Perspectivity Netwerk bijeenkomsten betalen een eigen bijdrage 

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 van 

twee tafels gevraagd; bij meer tafels geldt een staffel. Naast de vergoeding worden 

ook reis- en verblijfkosten in rekening gebracht. 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 

een deel van de meeropbrengsten. 

 

6.1.4 Opbrengsten Game – trainerdagen 

Er zijn 5 trainersdagen georganiseerd, waarvan 2 incompany. De deelnemers 

(trainers-in-spe) van de open trainerdagen betalen een eigen bijdrage in de kosten 

van deze dag. Deze bijdragen zijn echter niet voldoende om de totale kosten van de 

organisatie en accommodatie te dekken. 

 

6.1.5 Opbrengsten projecten, adviezen en voordrachten 

Voor het faciliteren van Het Nightingales project in Zuid-Limburg ontvangt de 

Stichting Perspectivity een vergoeding.  
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Tevens is er een vergoeding betaald door de TIM-13 Topopleidingen te Eindhoven 

voor de procesbegeleiding van de opleiding en voor een voordracht. 

 

6.1.6 Opbrengsten P-school 

Het pilot project bij het ROC van Amsterdam is om niet georganiseerd. Dit jaar zijn er 

geen nieuwe dagprogramma’s geweest. 

 

6.2 Toelichting op de lasten uit normale bedrijfsvoering 

 

Lasten Paragraaf 

Netwerk - reiskosten 
 

 

€        41,00 6.2.1  

Netwerk - accommodatie €   7.704,91 6.2.2   

Netwerk - facilitators/sprekers €      971,56 6.2.3 

Netwerk - website €   2.843,30 6.2.4 

Stichting - administratie en bankkosten € 21.165,98 6.2.5 

Game - gameleader tegemoetkoming €   4.065,25 6.2.6 

Game - reis- en verblijfkosten €      641,33 6.2.7 

Game - presentjes/kantoorbenodigdheden €        60,74 6.2.8 

Game - diversen €   1.111,05 6.2.9 

Game - productie/levering spellen €   6.239,60 6.2.10 

Game - ontwerp en artwork €      650,00 6.2.11 

Game - train-the-trainer sessies €   2.187,49 6.2.12 

P-school - vergader- & accommodatiekosten €      201,70 6.2.13 

P-school - (productie)kosten materialen  €      838,80 6.2.14 

 

6.2.1 Netwerk – reiskosten 
Deze kosten betreffen reiskosten gemaakt door de medewerker van 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 

Er is tweemaal een spreker uitgenodigd; een heeft een factuur gestuurd, de ander 

slechts een declaratie voor gemaakte reiskosten. 
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6.2.4 Netwerk - website 

Dit betreft de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van vormgeving, onderhoud en 

online houden van www.perspectivity.org . 

 

6.2.5 Stichting – administratie en bankkosten 

De administratiekosten van de Stichting bestaan voornamelijk uit de urenvergoeding, 

resp. vrijwilligersvergoeding van de beide bureaumedewerkers alsmede de 

bankkosten van Rabobank en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 

 

6.2.6 Game – gameleader tegemoetkoming 

Een spelleider heeft recht op een vergoeding van 100 euro per keer, met een 

maximum van € 1000 per jaar. Dit bedrag is een tegemoetkoming voor de uren en 

kosten besteed aan spelbegeleiding, bijkomende reis- en verblijfkosten en 

administratieve werkzaamheden (m.n. overeenkomst en factuur), speldozen ophalen, 

eigen bijdrage en reis- en verblijfkosten train-the-trainer sessies en kosten 

gameleader bijeenkomsten. Hiermee blijft de vergoeding binnen de 

vrijwilligersregeling. 

In totaal hebben 24spelleiders hiervan gebruik ten behoeve van 36 spelsessies. 

 

6.2.7 Game – reis- en verblijfkosten 

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

in Boston en Cambridge en LSE nabij Londen. Deze kosten staan niet in verhouding 

tot de gameleader tegemoetkoming en worden door de stichting betaald. Deze 

kosten zijn doorberekend aan de organiserende instanties. 
 

6.2.8 Game – presentjes en kantoorartikelen 

Dit betreft artikelen die nodig zijn om de gebruikte of versleten spelonderdelen te 

vervangen of aan te vullen. 

 

6.2.9 Game – diversen 

Deze post bestaat uit verzendkosten van spellen naar het buitenland en extra kosten 

voor open games in Nederland en de UK. 

 

6.2.10 Game – productie en levering 

In 2001 is aan een spellenfabriek opdracht gegeven voor de productie van 20 nieuwe 

spellen.  

 

6.2.11 Game – art & designwerk 

Ten behoeve van de nieuwe spellen zijn ook ‘art & design’ kosten gemaakt. 

 

http://www.perspectivity.org/
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6.2.12 Game – train-the-trainer sessies 

In 2011 zijn er 2 trainerdagen georganiseerd, waarop spelleiders worden opgeleid. 

 

6.2.13 P-School – vergader- en accommodatiekosten 

Deze kosten zijn gemaakt voor de ontwikkeling van het P-school programma. 

 

6.2.14 P-School – (productie-)kosten materialen 

Ten behoeve van het opmaken van materiaal voor het dagprogramma van de P-

school is deelgenomen aan een ontwerpcursus. 

 

Overig 

Voor de Stichting noch voor de P-school was sprake van reiskosten of vergoedingen.  

 

6.3 Toelichting op financiële baten 

 

De enige financiële bate waar in 2011 sprake van was bedroeg € 8,89 en betrof de 

over 2010 uitgekeerde rente. Aangezien werd verwacht dat deze rentebaten over 

2010 miniem zouden zijn, is in het jaarverslag gesteld, dat deze opgenomen zouden 

worden in de jaarrekening van 2011. 

De rentebaten over 2011 zullen hoger uitvallen, doch zijn in omvang niet te voorzien. 

Deze zullen ook pas in 2012 door de bank worden berekend en overgemaakt en 

daarom in de jaarrekening 2012 worden verantwoord.  
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7. Jaarresultaat 2011 

 

7.1 Bestemming Jaarresultaat 2011 

Het jaarresultaat over 2011 bedraagt - € 7344,42. Dit bedrag komt geheel ten laste 

van de algemene reserve van de Stichting. 

 

7.2 Resultaat uitgesplitst naar belangrijkste activiteit 

Wanneer we lasten en baten per activiteit tegen elkaar afzetten zien we op 

hoofdlijnen het volgende beeld ontstaan: 

 

Activiteit Baten Lasten Resultaat 

Netwerk € 5.885 € 11.525 - € 5.640 

Games € 21.577 € 14.955 € 6.622 

P-School € 0 € 1.041 - € 1.041 

Stichting € 10.000 € 21.202 - € 11.202 

Project/voordracht € 4.160 € 0 € 4.160 

Totaal € 41.622 € 48.723 - € 7.101 *) 

 

 

*) Dit resultaat is exclusief de rentebaten en de afboeking oninbare debiteuren. 


