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1. Bestuursverslag 

 

Stichting Perspectivity is opgericht op 5 augustus 2008. Het boekjaar 2012 was het derde 

volledige boekjaar. De stichting heeft zich in dit jaar gericht op een 5-tal activiteiten m.b.t. 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 2012: 

 Heeft Perspectivity drie netwerkbijeenkomsten georganiseerd om het gedachtengoed 

verder te ontwikkelen en te verspreiden. Ze zijn gehouden in januari, april en 

november in de Hoorneboeg te Hilversum.  

 Groeide het Netwerk tot ongeveer 45 personen. 

 Is de Perspectivity Game 33 keer gespeeld in begeleide spelsessies, 4 keer in een open 

game sessie (in Nederland en de UK) en 3 maal incompany in een train-the-trainer 

sessie en is een licentie om de game met eigen spelbegeleiders te spelen verkocht aan 

de Wereldbank.  

Twee van de spelsessies waren van ongekende omvang: voor DSM werd het spel voor 

150 deelnemers begeleid en voor de Veerstichting zelfs voor 350 deelnemers. 



Stichting Perspectivity 
Financieel verslag 2012 

 

- 4- 

 

 Is het aantal spelbegeleiders wereldwijd gegroeid tot zo’n 80 personen. 

 Werd het spel enkele malen door de Perspectivity onderneming ingezet als onderdeel 

van een uitgebreider progamma. Hierbij traden in een enkel geval vrijwilligers vanuit 

het netwerk samen met consultants van de onderneming als spelbegeleider op. 

 Groeide de Perspectivity onderneming van 6 naar 8 zelfstandige consultants. 

 Heeft Perspectivity zijn internationale dimensie versterkt met game sessies in de UK, in 

de USA en in diverse landen in Azië. 

 Is t.a.v. de groeiende presentie in het Verenigd Koninkrijk met de netwerkleden aldaar 

afgesproken, dat zij per 2013 een eigen entiteit met juridische status oprichten als 

satelliet van de stichting. 

 Heeft Perspectivity de facilitering van het dialoog- en scenarioproject “Nightingales” in 

het Zuiden van Limburg voortgezet en afgerond. 

 Werd de basis gelegd voor de Perspectivity Academy, waarin vanuit het Perspectivity 

gedachtengoed progamma’s worden ontwikkeld waarmee aan individuele leden van het 

netwerk mogelijkheden zullen gaan worden geboden voor persoonlijke ontwikkel-, leer- 

en ervaringstrajecten. 

 Heeft Jolijn Landheer als betaald medewerker voor twee dagen in de week de functie 

van coördinatie van de stichting, het netwerk en de games vervuld. 

 

1.3 Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

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

De Belastingsdienst heeft aangekondigd begin 2013 te willen beoordelen of de stichting deze 

status nog terecht kan blijven houden. 

 

1.4 Financiële samenvatting 

Het jaarresultaat over 2011 bedraagt € 5.550,28. 

Dit resultaat is met name tot stand gekomen doordat de kosten van de netwerkbijeenkomsten, 

het faciliteren van spelsessies en de stichtingsadministratie gedekt kon worden uit de 

inkomsten van de Perspectivity Game, de eigen bijdrages van netwerkleden en de jaarlijkse 

donatie van een bestuurslid. 

 

1.5 Vooruitblik 2013 

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

betekent: 

 Er zullen drie algemene Perspectivity Netwerk bijeenkomsten georganiseerd worden. 

 De UK afdeling van Perspectivity zal officieel van start gaan. 

 De Perspectivity Academy zal zijn  eerste programma’s ontwikkelen en uittesten. 

 Perspectivity Game sessies worden zo mogelijk verder geïntensiveerd. 

 Jolijn Landsheer zal in het eerste kwartaal 2013 nog haar betaalde werkzaamheden 

verrichten voor het Netwerk gedurende twee dagen in de week voortzetten. 
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2. Balans  

 

2.1 Balans per 1 januari 2012 

 

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 

 

 

2.2 Balans per 31 december 2012 

(na resultaatbestemming) 

 

Activa  Passiva 

Kas €            0,00 

 

Crediteuren €   4.918,39 

Rabobank betaalrekening €19.219,17  Algemene Reserve €25.597,64 

Rabobank spaarrekening €  8.468,86    

Debiteuren €  2.828,00 

  

 

 

€ 30.516,03 

  

€ 30.516,03 
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3. Staat van baten en lasten over 2012 
 

3.1 Uit normale bedrijfsvoering 

 

Baten 

Donaties €   15.000,00 

Vergoeding facilitering door stichting €         967,14 

Eigen bijdragen netwerk bijeenkomsten €     5.659,00 

Opbrengsten Game, incl. trainingsessies €   36.496,27 

Opbrengsten projecten, adviezen, voordrachten €     4.775,00 

Opbrengsten P-school €             0.00 

 
€  62.897,41 

 

Lasten 

Netwerk   €   13.761,65 

Stichting €   21.790,47 

Game €   21.997,82 

P-school €              0,00 

 
 € 57.549,94 

 

3.2 Financiële baten en lasten 

 

Resultaat 

Saldo uit normale bedrijfsvoering €   5.347,47 

Rentebaten €       209,97 

Resultaat boekjaar 2012 €   5.557,44 
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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 

2012 betreft het vierde 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 € 19.219,17  

Rabobank spaarrekening €   8.468,86 

Debiteuren €   2.828,00                      

 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.1 Kas 
De Stichting heeft in 2012 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 2 spelsessies (PWC, UK en HEC, Frankrijk) en nog niet ontvangen 

eigen bijdrages van netwerkleden voor de bijeenkomsten in november. Intussen zijn er aparte 

rekening courant en spaarrekening geopend voor de game sessies; hierop zijn echter nog geen 

bedragen gestort of boekingen gedaan. 

 

5.2 Toelichting passiva 

 
Passiva   Paragraaf  

Crediteuren €  4.918,39   5.2.1 

Algemene Reserve €25.597,64   5.2.2 

 

5.2.1 Crediteuren 

De crediteuren bestaan uit nog 4 te vergoeden spelleider vergoedingen, een factuur van KPN 

en een voorziening die is getroffen voor de nog te verwachten facturen van de medewerker 

over november en december . 

 

5.2.2 Algemene Reserve 

Het positieve saldo van het boekjaar 2012 komt ten laste van de Algemene Reserve. 

Dientengevolge  is er nog immer sprake van een gedegen financiële situatie bij de aanvang 

van boekjaar 2013. 
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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 

Vergoeding facilitering door stichting €     967,14 6.1.2 

Eigen bijdragen netwerk bijeenkomsten  €  5.659,00 6.1.3 

Opbrengsten Game - sessies €36.496,27 6.1.4 

Opbrengsten Game - trainerdagen €         0,00 6.1.5 

Opbrengsten projecten (Nightingales) en voordrachten (TIM) €  4.775,00 6.1.6 

Opbrengsten P-school €           0,00 6.1.7 

   

6.1.1 Donaties 

Dit betreft de jaarlijkse donatie van een bestuurslid. Er zijn geen voorwaarden gesteld hoe het 

bedrag precies besteed dient te worden.  

 

6.1.2 Vergoeding facilitering door stichting 

De stichting heeft visitekaartjes en USB-pennen laten vervaardigen voor de bestuursleden en 

de consultants van de onderneming. Deze visitekaartjes komen voor eigen rekening; de 

gemaakte kosten zijn teruggestort aan de stichting. De USB-pennen worden door de stichting 

en de onderneming gebruikt als relatiegeschenk. Derhalve komt helft voor rekening van de 

onderneming; ook hier zijn de gemaakte kosten teruggestort aan de stichting. 

 

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. 

 

6.1.4 Opbrengsten Gamesessies 

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. 

 

6.1.5 Opbrengsten game trainerdagen 

Er zijn dit jaar geen open game trainerdagen georganiseerd. De 3 incompany trainerdagen 

waren onderdeel van een breder programma, waarin ook het spel werd gespeeld en begeleid. 
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De opbrengsten zijn verantwoord onder Opbrengsten game sessies. 

 

6.1.6 Opbrengsten projecten, adviezen en voordrachten 

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

Perspectivity een vergoeding. Met deze laatste vergoeding is het project voor Perspectivity 

afgerond. 

Tevens is er een vergoeding betaald door de gemeente Maastricht voor het mede-faciliteren 

van een workshop inzake de Health Campus. 

 

6.1.7 Opbrengsten P-school 

Dit jaar zijn er geen nieuwe dagprogramma’s geweest. 

 

6.2 Toelichting op de lasten uit normale bedrijfsvoering 

 

Lasten Paragraaf 

Netwerk - reiskosten 
 

 

€       229,65 6.2.1  

Netwerk - accommodatie €   9.717,59 6.2.2   

Netwerk - facilitators/sprekers €   1.815,00 6.2.3 

Netwerk - diversen (representatie, contacten, visitekaartjes) €   1.959,72 6.2.4 

Netwerk - website €         39,69 6.2.5 

Stichting - administratie en bankkosten € 21.688,62 6.2.6 

Stichting - diversen €       101,85 6.2.7 

Game - gameleader tegemoetkoming €   5.508,85 6.2.8 

Game - reis- en verblijfkosten €   2.125,94 6.2.9 

Game - presentjes/kantoorbenodigdheden €       397,30 6.2.10 

Game - diversen € 10.710,00 6.2.11 

Game - productie/levering spellen €   2.311,95 6.2.12 

Game - ontwerp en artwork €      650,00 6.2.13 

Game - train-the-trainer sessies €      300,78 6.2.14 

P-school €           0,00 6.2.15 

 

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 bijdragen van 

deelnemers aan Netwerk bijeenkomsten. De kosten van zaalhuur, beamer en 

berekeningsverschillen drukken op de algemene lasten van de Stichting.  
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6.2.3 Netwerk – facilitators/sprekers 

Er is een keer een spreker (Vreedzame school) uitgenodigd; deze heeft een factuur gestuurd. 

 

6.2.4 Netwerk diversen 

De kosten visitekaartjes, USB-pennen en kopieerwerk (ten behoeve van 

netwerkbijeenkomsten) zijn hier geboekt. 

 

6.2.5 Netwerk - website 

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

houden van www.perspectivity.org . 

 

6.2.6 Stichting – administratie en bankkosten 

De administratiekosten van de Stichting bestaan voornamelijk uit de urenvergoeding de beide 

bureaumedewerker alsmede de bankkosten van Rabobank en de inschrijving bij de Kamer van 

Koophandel. 

 

6.2.7 Stichting diversen 

Dit betreft bloemen voor relaties van de stichting, resp. van het netwerk. 

 

6.2.8 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 24 spelleiders hiervan gebruik ten behoeve van 33 spelsessies. 

 

6.2.9 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. 
 

6.2.10 Game – presentjes en kantoorartikelen 

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

aan te vullen. 

 

6.2.11 Game – diversen 

http://www.perspectivity.org/
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Deze post bestaat uit verzendkosten van spellen naar het buitenland en extra kosten voor 

open games in Nederland en de UK. 

 

6.2.12 Game – productie en levering 

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

 

6.2.13 Game – ontwerp en artwork 

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

 

6.2.14 Game – train-the-trainer sessies 

Er zijn kosten gemaakt voor de 3 incompany trainersessies, waarop interne spelleiders worden 

opgeleid. 

 

6.2.15 P-School 

De school heeft geen externe activiteiten in 2012 gekend en ook geen kosten gemaakt. 

 

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 in 2012 betrof de over 2011 uitgekeerde rente en bedroeg € 209,97. 

De rentebaten zijn in omvang niet 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 2012 

 

7.1 Bestemming Jaarresultaat 2012 

Het jaarresultaat over 2012 bedraagt € 5557,44. Dit bedrag komt geheel ten goede aan 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 €   5.659 € 13.754 -  €  8.095 

Games € 36.496 € 22.005    € 14.491    *) 

P-School €          0 €         0    €         0 

Stichting € 15.967 € 21.790 -  €  5.823  **) 

Project/voordracht €   4.775 € 0     € 4.775 

Totaal €62.897 €57.549    € 5.348 ***) 

 

*) van dit saldo maken opbrengsten en uitgaven ten behoeve van de spelsessie bij de 

Veerstichting een aanzienlijk deel uit. Tegenover de kosten van de gameleader vergoedingen, 

extra spelborden + toebehoren ad € 3284 staat slechts € 2000 aan vergoedingen door de 

Veerstichting en is er een garantielening door een van de bestuursleden verstrekt van € 2800. 

 

Met dit saldo moet eigenlijk nog verrekend worden het aantal uren van de bureaumedewerker 

besteed aan de ondersteuning, organisatie van de games, acquisitie van game sessies en het 

beheer en onderhoud van de speldozen. In 2012 heeft de bureaumedewerker 53% van haar 

tijd hieraan besteed. Derhalve zou van de gefactureerde uren ad €  21500 zo’n € 11395  op dit 

bedrag in mindering moeten worden gebracht (en ten goede komen aan het resultaat van de 

stichting) . Aangezien eerder al afgesproken was € 4000 op de gamerekening te storten , is 

dat met ingang van 2013 gebeurd. 

 

Verder zijn baten en lasten beide eigenlijk € 10710 te hoog, omdat dit bedrag voor de DSM 

sessie bij de stichting was binnen gekomen, maar eigenlijk rechtstreeks op rekening van de 

onderneming gestort had moeten worden. 

 

**) Zie boven inzake verrekening uren bureaumedewerker. 

 

***) Dit resultaat is exclusief de rentebaten. 


