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1. Bestuursverslag 
 
Stichting Perspectivity is opgericht op 5 augustus 2008. Het boekjaar 2014 was het zesde 
volledige boekjaar. De stichting heeft zich in dit jaar gericht op een 5-tal activiteiten m.b.t. het 
gedachtengoed, het begeleiden van spelsessies, de Perspectivity Academy en de 
samenwerking met een aantal zelfstandige consultants die zich bij het Perspectivity netwerk 
hebben aangesloten. De stichting, netwerk en spelsessies zijn dit jaar ondersteund door een 
betaalde medewerker voor 1 dag in de week. 
 
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 bevorderlijk kan zijn. 
 
Zij tracht haar doel te bereiken door: 
1. het streven naar diversiteit 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 2014: 

x Heeft Perspectivity drie netwerkbijeenkomsten georganiseerd om het gedachtengoed 
verder te ontwikkelen en te verspreiden. Ze zijn gehouden in maart, mei en november 
in de Hoorneboeg te Hilversum. Op de Maart bijeenkomst nam Zaid Hassan van REOS 
partners de groep mee door een Social Lab; op het Mei event gingen de aanwezigen op 
onderzoek  uit  naar  het  effect  dat  onze  organisaties  op  ons  hebben  in  “The  Organization  
Workshop”  door  Franciska  Fleminger  en  tenslotte  ervoer  men  in  November  de  kracht  
van Restorative circles, gefaciliteerd door Charlotte Keijzer. 

x Heeft Perspectivity vier nieuwsbrieven uitgebracht. 
x Is het boek van Hans Keijzer gereed gemaakt voor uitgave. 
x Zijn Nora Buur en Pieter van den Wall Bake bereid gevonden om zitting te nemen in 

het bestuur, ter opvolging van Sander Simonetti en Eelke Visscher. 
x Waren eerste pogingen om een leergang van Perspectivity Academy te lanceren nog 

niet succesvol. 
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x Heeft Perspectivity game sessies georganiseerd bij o.a. Career Kraft Foundation in 
Bangalore, open game in Bangalore, Asian Forum for Global Governance Delhi, London 
School of Economics, Manchester Business School, University of Edinburgh, 
International School Moshi in Tanzania, een buurtorganisatie in Rotterdam, de 
Nederlandse douane, de Social Enterprise Research Center in Shanghai, United Nations 
University in Shanghai, Studentenvereniging for Internationale Betrekkingen, 
Cliniclowns, Dialogical Self Forum in Den Haag, FMO, Open game in Utrecht, Sharing 
Week Utrecht, Liberale politieke Partij in Belgrado, Nespresso en de Belastingdienst. Is 
er  een  nieuwe  ‘decision  making  game’  ontwikkeld  en  is  ook  de  ‘food  game’  
ontwikkeling weer opnieuw opgepakt. 

x Zijn ideeën in gang gezet om de game te professionaliseren en onder te brengen in 
een speciaal bedrijfsonderdeel. 

x Is er een nieuwe afdeling van het Perspectivity netwerk geopend in Edinburgh, waar 
reeds een open game en train-the-trainer heeft plaatsgevonden. 

x Was Perspectivity vertegenwoordigd op het Dialogical Self Forum in Den Haag, 
georganiseerd door Hubert Hermans. 

x Is de deeltijd ondersteuning door Clara Elders beëindigd en is een nieuwe 
ondersteuningsovereenkomst aangegaan met Imre van der Linden. 

x Zijn er een twintigtal nieuwe netwerkleden bij gekomen, waaronder ook de stagiairs 
die dit jaar voor het eerst zijn aangenomen door Perspectivity Enterprise.  

x Zijn er relaties opgebouwd met International Futures Forum, REOS partners, Dialogical 
Self Foundation en Knowmads.  

 
1.3 Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
Stichting Perspectivity heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) niet 
kunnen behouden. Afgelopen juli verloor de stichting haar bezwaar tegen het besluit van de 
belastingdienst de ANBI status in te trekken. 
 
1.4 Financiële samenvatting 
Het jaarresultaat over 2014 bedraagt - €  11.262,83;;  dit  is opgebouwd uit een positief resultaat 
van  €  8.635,77  vanwege  opbrengsten  van  de  games  en  een  negatief  resultaat  van   
- €  19.898,60 vanwege de kosten van het netwerk. 
Dit negatieve resultaat wordt vooral beïnvloed doordat de stichting dit jaar niet zoals eerdere 
jaren een tot dan toe reguliere donatie (van de oprichter) of andere donaties heeft ontvangen  
(voor een uitsplitsing van het resultaat, zie hoofdstuk 7). 
 
1.5 Vooruitblik 2015 
Stichting Perspectivity is voornemens om in 2015 het huidige beleid voort te zetten. Dit 
betekent, dat: 

x Er drie algemene Perspectivity Netwerk bijeenkomsten georganiseerd zullen worden. 
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x De professionalisering en verzelfstandiging van de game verder zal uitgewerkt en in 
gang gezet, hetgeen in 2015 zal leiden tot het oprichten van een eigen rechtspersoon 
t.b.v. de game. 

x De contacten met de buitenlandse afdelingen van Perspectivity zullen worden 
aangehaald. 

x De positie van de Stichting zal worden heroverwegen (incl. de rechtspositionele status) 
en formuleren wat het betekent aan rechten en plichten om deel te nemen aan het 
Perspectivity netwerk. 

x Als Perspectivity meer naar buiten zal worden getreden. 
x Meer samenwerking met partners zal worden overwogen. 
x De onderlinge banden en informele contacten tussen de netwerkdeelnemers versterkt 

zullen worden. 
x Het lerend en innoverend karakter van het netwerk zal worden verhoogd. 
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2. Balans  
 
2.1 Balans per 1 januari 2014 
 
Activa   Passiva 

 
Kas €          0,00     Crediteuren €      1.745,33  
Betaalrekening Stichting €  2.912,01  
Betaalrekening Games €          844.72  
Spaarrekening Stichting €86.000,48  
Spaarrekening Games €    6.000,00  Reserve games                   €      7.026,72  
Debiteuren €     904,00  Alg. reserve €  87.889,16 
 
TOTAAL          €96.661,21         € 96.661,21 

 

    
 
 
2.2 Balans per 31 december 2014 

(na resultaatbestemming) 
 
Activa   Passiva 

 
Kas €          0,00     Crediteuren       €    2.568,65  
Betaalrekening Stichting €      662,12  
Betaalrekening Games €    1.195,96  
Spaarrekening Stichting €69.412,09  
Spaarrekening Games €    6.000,00     
Debiteuren €     485,00   Alg. reserve        € 67.990,56 
Debiteuren Games €    8.193,59  Reserve games        €  15.662,49 

 

       €  15.662,49 
 
TOTAAL          €85.948,76       € 86.221,70 
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3. Staat van baten en lasten over 2014 
 
3.1 Uit normale bedrijfsvoering 
 

Baten  
 
Donaties       €                --- 
Vergoeding facilitering door stichting      €        190,00 
Eigen bijdragen netwerk bijeenkomsten       €      7.551,00  
Opbrengsten Game  €    14.920,00 
Opbrengsten projecten, adviezen, voordrachten                        --- 
Opbrengsten P-school                        --- 

Totaal Stichting                                 
 
  

 
    €  22.661,00                                                                                   

 
 

Lasten   
 
Netwerk       €  25.765,83 
Stichting       €    2.185,38 
Game       €     6.070,72 
P-school                                --- 
   

  Totaal Stichting                                              €  34.021,93 
 
 
3.2 Financiële baten en lasten 
 

Resultaat                                                               

Saldo uit normale bedrijfsvoering 
                                  
                         -/- €  11.360,93 

Rentebaten                                €       248,10 
Resultaat boekjaar 2014                          -/- €  11.112,83 
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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 
2014 betreft het zesde 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                                       --- 
Betaalrekening Stichting     €         662,12 
Betaalrekening Games     €        1.195,96 
Spaarrekening Stichting     €  69.412,09 
Spaarrekening Games     €    6.000,00 
Debiteuren     €          485,00 

  Debiteuren Games                                                                                 €      8.193,59 

        5.1.1 
        5.1.2 
        5.1.2 
        5.1.2 
        5.1.2 
        5.1.3 
        5.1.3 
         

 
5.1.1 Kas 
De Stichting heeft geen kas en in 2014 ook geen kastransacties gekend.  
 
5.1.2 Bank 
Met ingang van 2013 is er een aparte rekening-courant en spaarrekening voor alle 
gameactiviteiten.  
De oorspronkelijke rekening wordt gebruikt voor de netwerkactiviteiten en de 
stichtingsorganisatie. De liquide middelen zijn zowel voor het netwerk als voor de games 
verdeeld over een betaalrekening en een spaarrekening. 
  
5.1.3 Debiteuren 
De debiteuren bestaan voornamelijk uit nog niet ontvangen eigen bijdragen van netwerkleden 
voor de bijeenkomsten in oktober 2014 en voor wat de games betreft uit nog niet betaalde 
games sessies. 

 

5.2 Toelichting passiva 
 
Passiva   Paragraaf 

     5.2.1 
     5.2.2 

         5.2.2 
 

5.2.1 Crediteuren 
De crediteuren bestaan uit facturen van KPN en van Greenhost en een voorziening die is 
getroffen voor de nog te verwachten facturen van de medewerker over december. 

Crediteuren  €     2.568,65 
Algemene reserve  €  67.990,56 
Game reserve             €  15.812,49 



Stichting Perspectivity 
Financieel verslag 2014 

 

- 10- 

 

 
5.2.2 Algemene Reserve 
De Reserve bestaat uit twee componenten: de Algemene reserve en een reserve games. Deze 
laatste bestaat voornamelijk uit opbrengsten van games. 
Het negatieve saldo van de stichtings-, c.q. netwerkopbrengsten en -lasten in het boekjaar 
2014 komt ten laste van de Algemene Reserve. Dit negatieve resultaat wordt in belangrijke 
mate veroorzaakt door het wegvallen van een jaarlijkse donatie (zie ook par. 6.1.1). 
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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 €                        --- 6.1.1 

Vergoeding facilitering door stichting €      190,00 6.1.2 

Eigen bijdragen netwerk bijeenkomsten  €   7.551,00 6.1.3 

Opbrengsten Game - sessies €  14.920,00 6.1.4 

Opbrengsten projecten, adviezen, voordrachten                                                            --- 6.1.5 

Opbrengsten P-school                            --- 6.1.6 

   
6.1.1 Donaties 
Dit boekjaar heeft de stichting geen donaties ontvangen. De jaarlijkse donatie die de stichting 
ontving is weggevallen door het overlijden van de oprichter.  
Aan donaties worden geen voorwaarden gesteld hoe het bedrag precies besteed dient te 
worden.  
 
6.1.2 Vergoeding facilitering door stichting 
Hieronder is de verkoop van de laptop van de stichting verantwoord. 
De uren van de bureaumedewerker van de stichting gemaakt t.b.v. gameactiviteiten zijn 
rechtstreeks ten laste gebracht van de gameopbrengsten. 
 
6.1.3 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. Daarnaast geven 
sommigen van de deelnemers vrijwillig een kleine extra bijdrage voor het in  
stand houden van het netwerk. 
 
6.1.4 Opbrengsten Gamesessies 
Er zijn dit boekjaar 17 game sessies op verzoek georganiseerd (10 in Nederland, 4 in de UK, 2 
in Azië en 1 in Afrika). Daarnaast is er één Train-the trainer sessie geweest (in de UK) en 
hebben er 5 open game sessies plaats gevonden (1 in Nederland, 3 in de UK en 1 in India). 
Ook is in twee gevallen het spel verhuurd zonder spelbegeleiding (UK en Servië).  
 
Voor een sessie van de Perspectivity Game die vanuit de Stichting wordt georganiseerd wordt 
in principe en afhankelijk van de draagkracht van de aanvrager 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 
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spelhuur afgedragen aan de Stichting en is er een formule voor afdracht van een deel van de 
meeropbrengsten. 
 
6.1.5 Opbrengsten projecten, adviezen en voordrachten 
Dit jaar zijn er geen activiteiten geweest die onder deze noemer vallen. 
 
6.1.6 Opbrengsten P-school 
Dit  jaar  zijn  er  geen  nieuwe  dagprogramma’s  geweest. 

 

6.2 Toelichting op de lasten uit normale bedrijfsvoering (uitgesplitst) 

 
Lasten Paragraaf 
 
Netwerk - accommodatie €      4.849,90 6.2.1   

Netwerk - facilitators/sprekers €         209,81 6.2.2 
Netwerk - diversen (representatie, contacten, visitekaartjes) €            345,64 6.2.3 
Netwerk - website €              120,92 6.2.4 

Netwerk - organisatie/bureaukosten  
 

€ 20.239,56 6.2.5 

                                                          Subtotaal Netwerk € 25,765,83   
 
Stichting - administratie en bankkosten €            193,50 6.2.6 
Stichting - diversen €    1.991,88 6.2.7 
                                                          Subtotaal Stichting €      2.185,38  

Lonen en salarissen t.b.v. games €      2.704,35 6.2.8 
Game - gameleader tegemoetkoming €      2.850,00        6.2.9 
Game - reis- en verblijfkosten -/- € 728,59 6.2.10 
Game - presentjes/kantoorbenodigdheden €            227,67 6.2.11 
Game - diversen €        580,33 6.2.12 
Game - productie/levering spellen €                  ---  
Game - train-the-trainer sessies €            436,96 6.2.13 

                         Subtotaal Games incl. Lonen en salarissen €    6.070,72  
   

 
 

6.2.1 Netwerk – accommodatie 
De accommodatie kosten bestaan uit de kosten voor verblijf, diner en lunch in een 
conferentiecentrum. Dit zijn bruto bedragen, die deels gecompenseerd worden door de 
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individuele bijdragen van deelnemers aan Netwerk bijeenkomsten. De kosten van zaalhuur, 
beamer en berekeningsverschillen drukken op de algemene lasten van de Stichting.  
 
6.2.2 Netwerk – facilitators/sprekers 
Voor de drie de netwerkbijeenkomsten zijn sprekers/workshop facilitators uitgenodigd; in één 
geval was dit een externe spreker, in twee gevallen waren dit leden uit het eigen netwerk. De 
externe spreker heeft slechts een factuur gestuurd voor de dekking van zijn onkosten. 
 
6.2.3 Netwerk - diversen 
Deze kosten betroffen literatuur die werd aangeschaft voor deelnemers aan de 
netwerkbijeenkomsten en een abonnement voor het versturen van de nieuwsbrief. 
 
6.2.4 Netwerk - website 
Dit betreft de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het onderhoud en online houden van 
www.perspectivity.org.  
 
6.2.5 Netwerk – organisatie/bureaukosten (rekening stichting) 
De stichting heeft het gehele jaar een betaalde medewerker ingehuurd voor 1 dag per week. 
Deze verricht vooral werkzaamheden t.b.v. het netwerk. Zo verschenen dit jaar 4 
nieuwsbrieven, wordt de inhoud van de website bijgehouden, worden relevante gegevens 
verzameld, c.q. bijgehouden en worden contact gelegd en onderhouden.   
De uren besteed t.b.v. de organisatie van spelsessies worden betaald vanuit de gamerekening. 
Daarnaast werkt de medewerker ongeveer een halve dag per week voor de Perspectivity 
onderneming; deze kosten worden rechtstreeks door de onderneming betaald. 
 
6.2.6 Stichting – administratie en bankkosten 
De administratiekosten van de Stichting bestaan voornamelijk uit de bankkosten van 
Rabobank. 
 
6.2.7 Stichting – diversen 
De Stichting heeft juridisch advies ingewonnen bij het indienen van bezwaar tegen de 
voorgenomen beslissing van de Belastingdienst om de ANBI-status in te trekken. N.a.v. dit 
advies, de uitspraak van de Belastingdienst en de te verwachten kosten heeft de Stichting 
afgezien van het instellen van beroep tegen het besluit. 
 
6.2.8 Lonen en salarissen (gamerekening) 
Dit betreft vergoeding van de uren die door de bureaumedewerker van de stichting zijn 
gemaakt t.b.v. de game productie en game sessies. 
 
 

http://www.perspectivity.org/


Stichting Perspectivity 
Financieel verslag 2014 

 

- 14- 

 

6.2.9 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, voorbereiding, 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. 
 
6.2.10 Game – reis- en verblijfkosten 
Deze kosten betreffen rechtstreeks aan de stichting vergoede reiskosten voor in het buitenland 
gespeelde games.  
 
6.2.11 Game – presentjes en kantoorartikelen 
Dit betreft artikelen die nodig zijn om de gebruikte of versleten spelonderdelen te vervangen of 
aan te vullen of voor extra artikelen nodig bij de spelsessies. 
 
6.2.12 Game – diversen (rekening stichting en rekening games) 
Dit zijn kosten gemaakt door de gamecoördinator t.b.v. de organisatie van gamesessies. 
 
6.2.12 Game – train-the-trainer sessies 
Er zijn accommodatie- en consumptiekosten gemaakt voor een trainersessie. 

 

6.3 Toelichting op financiële baten 

 
De enige financiële bate in 2014 betrof de over 2013 uitgekeerde rente ad  €  248,10. 
De rentebaten zijn in omvang vooraf niet goed te voorzien. Daarom worden ze pas 
verantwoord in het jaar, dat ze door de bank worden berekend en overgemaakt.  
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7. Jaarresultaat 2014 
 

7.1 Bestemming Jaarresultaat 2014 

Het jaarresultaat over 2014 bedraagt - €  11.262,83;;  dit  is  opgebouwd  uit  een  positief  resultaat  
van  €  8.635,77  vanwege  opbrengsten  van  de  games  en  een  negatief  resultaat  van   
- €  19.898,60  vanwege  de  kosten  van  het  netwerk. 
Dit betekent, dat de stichting aanzienlijk inteert op de eigen reserves. 
 
7.2 Resultaat nader geanalyseerd 
Wanneer we lasten en baten (afgerond) van de belangrijkste posten tegen elkaar afzetten zien 
we op hoofdlijnen het volgende beeld ontstaan: 
 
Activiteit Baten Lasten Resultaat 
 
Netwerkorganis. 

 
     €              ---  

 
€ 20,706 

 
-/- €    20,706 

Netwerkbijeenk. €    7,551 €      5,060        €      2,490 
Games €  14,920 €    6,071         €    8,850 
Stichting €       190 €      2,185   -/-  €   1,995    
Donaties €              ---              €       ---   
Totaal *) € 22,661 € 34,022   -/- €11,361 

 

*) Dit resultaat is exclusief de rentebaten. 

 
Uit bovenstaande tabel valt te op te merken, dat het jaarresultaat in vorige jaren in sterke 
mate werd beïnvloed door de donaties.  
De voornaamste uitgavenposten waar weinig opbrengsten tegenover staan zijn de kosten van 
het netwerk (voornamelijk voor bureaumedewerker en netwerkbijeenkomsten) ondanks het 
feit dat de eigen bijdragen voor de netwerkbijeenkomsten hoger uitvallen dan de kosten door 
vrijwillige kleine extra bijdragen van de deelnemers van de netwerkbijeenkomsten. 
De games draaien op zich positief, maar compenseren niet de kosten van het in standhouden 
van het netwerk. 
 


