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1. Bestuursverslag 
 

Stichting Perspectivity is opgericht op 5 augustus 2008. Het boekjaar 2015 was het zevende 
volledige boekjaar. De stichting heeft zich in dit jaar gericht op een 5-tal activiteiten m.b.t. het 

gedachtengoed en het begeleiden van spelsessies. 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 het jaar 2015  

 
1e  Perspectivity leert zelf beter te worden in dialoog, scenario denken en  

systeemdenken en het gedachtegoed is verdiept:  
• Heeft Perspectivity drie netwerkbijeenkomsten georganiseerd om het gedachtegoed verder 

te ontwikkelen en te verspreiden.  
- Op 6 en 7 maart (Hoorneboeg Hilversum) nam de Knowmads Business School 

Perspectivity mee in “Self reflective learning and action” tijdens een op actie georiënteerde 
leerervaring.  

- Op 29 en 30 mei hebben we in de Tolhuistuin onze partnerorganisatie International Future 
Forum ontmoet, is de door hen ontwikkelde World Game gespeeld en discussie gevoerd 

over hoe we onze positieve impact in de wereld effectief kunnen vergroten.  
- Op 6 en 7 november hebben we in een interactieve workshop gediscussieerd met Victor 

Lamme, neurowetenschapper aan de UvA, over de vraag of een “vrije wil” bestaat en wat 
het effect is van dialoog, vertrouwen en bewustzijn op de hersenen.  

 
2e  Perspectivity verspreidt het gedachtegoed naar buiten toe:  
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• Perspectivity heeft vier nieuwsbrieven uitgebracht. Het bereik van de nieuwsbrief vergroot 

door uitbreiding van het netwerk (en de mailinglijst).  
• Het boek van Hans Keijzer “Walking the Perspectivity Path – the power of dialogue” is 

succesvol gepresenteerd tijdens een goed bezochte en tegelijk intieme boeklancering. Het 
boek is onder de aanmelders van de boeklancering verspreid volgens het “Pay-it-forward” 

principe: “geef het door” is gebaseerd op wederkerigheid, je ontvangt een gunst (in dit 
geval het boek) en geeft een gunst door aan één of meer anderen (dat kan door het cadeau 

doen van het boek, of door een andere gunsten).  
• Perspectivity heeft het boek van Hans Keijzer overgedragen gekregen en draagt zorg voor 

de promotie, distributie en beheer van het boek.   
• Perspectivity heeft 101 exemplaren van het boek “Walking the Perspectivity path” verkocht.  
• Marieke Groenhart heeft een Perspectivity afdeling in Nieuw Zeeland gestart, en Manpreet 

Kaur Juneja is gestart met de oprichting van een afdeling in Canada (Toronto). Jaspreet 

Singh en Sarabh Kaur hebben een aantal Challenge events georganiseerd in Houston, VS. 
• Perspectivity heeft relaties opgebouwd en versterkt met partners, onder andere: WWF, 

International Future Forum en Shell. 
 

3e  Perspectivity faciliteert anderen in het omgaan met complexiteit, dialoog en 
veranderprocessen:  

• Charlotte Keijzer en Elien Rogaar hebben de training “Restorative circles” gegeven. 
• Op 22 oktober zijn alle onder Perspectivity vlag nieuw ontwikkelde ‘challenges’ 

(doorontwikkelde variaties op de game) gepresenteerd: de Public Health challenges, de 
decision-making challenges, de Food Challenge, de Human Security challenge, de National 

Security challenge en de Stress Nexus challenge.  
• Heeft Perspectivity game sessies georganiseerd bij o.a. LSE, Shell, Hogeschool Utrecht, 

Gemeente Renkum, Civil Service College Singapore, Observer Research Foundation Delhi, 
EDF Chambery, Akzo Nobel, World Bank, NIMD, Amnesty Bangalore, London School of 

Tropical Hygiene and Medicine,  Metro Group, etc. etc.  
• Om het bereik van de challenges te verhogen en om de challenges te kunnen 

professionaliseren zijn samenwerkingsafspraken (met bij behorende overeenkomsten) 
aangegaan met externe partijen.  

• In januari is een open game sessie georganiseerd in Dublin, Ierland. Op 8 juli is een open 
game sessie georganiseerd voor 24 nieuwe geïnteresseerden in Utrecht. En op 28 november 

heeft een train-the-trainer plaatsgevonden ten behoeve van het opleiden van nieuwe game 
facilitators.  
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1.3 Perspectivity organisatiedynamiek:  

• Lisette Gast heeft in december Han Rakels opgevolgd als bestuurslid van de Stichting. 

Het bestuur bestond eind 2015 uit de volgende leden: 
Herman van der Meijden, voorzitter, 
Wouter van Balen, penningmeester, 
Pieter van der Wall Bake, secretaris, 

Noor Buur, tweede secretaris, 
Lisette Gast, lid. 

• Binnen het netwerk wordt de discussie gevoerd over wat het Perspectivity netwerk 
lidmaatschap inhoudt en welk commitment het met zich mee brengt.  

 
 

 

Han - ondersteund door de andere bestuursleden – doet de  ter gelegenheid van het huwelijk van 
Herman met Hélène.  

 
 

1.4 Samenvatting financiële situatie 

Het jaarresultaat over 2015 bedraagt - € 9.986 (rentebaten buiten beschouwing gelaten). Dit 

resultaat is opgebouwd uit een negatief saldo van - € 15.499 vanwege de kosten van het 
netwerk en het bureau en uit een positief resultaat van € 5.513 uit de games/challenges. Het 



Stichting Perspectivity 
Financieel verslag 2015 

 

 

- 6- 

 

resultaat van de games/challenges wordt beïnvloed door een grote investering in de 

ontwikkeling van een nieuwe games (m.n. de ‘Health Challenge’). Door deze in drie jaar af te 
schrijven, drukken niet alle kosten op 2016. 
Het negatieve resultaat van het netwerk wordt vooral beïnvloed doordat de stichting bijna geen 
eigen inkomsten heeft en 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 2016 
Stichting Perspectivity is voornemens om in 2016 het huidige beleid voort te zetten. Dit 

betekent onder andere dat: 

• Er drie algemene Perspectivity Netwerk bijeenkomsten georganiseerd zullen worden. 
• De professionalisering en verzelfstandiging van de game verder zal worden uitgewerkt en in 

gang gezet. De games zullen in een verdiepende vorm als ‘challenges’ worden aangeboden. 
Dit zal in 2016 leiden tot het verdiepen en versterken van de samenwerkingspartners.  

• De contacten met de buitenlandse afdelingen van Perspectivity zal worden versterkt. 
• De discussie over de definitie en bijbehorende rechten en plichten die horen bij het 

Perspectivity lidmaatschap zal worden afgerond en op basis daarvan mogelijk 
organisatorische stappen gezet.  

• Er zal (meer) energie gestoken worden in promotie rondom het boek van Hans Keijzer 
“Walking the Perspectivity path – the power of dialogue”.  

• Er zullen strategische keuzes worden gemaakt voor samenwerking met een aantal partners; 
deze samenwerking zal worden versterkt.  

• Het lerend en innoverend karakter van het netwerk zal worden verhoogd. 
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2. Balans  
 
2.1 Balans per 1 januari 2015 
 
Activa   Passiva    
 
Betaalrekening	Stichting		 €					662,12	 	 Crediteuren	 €	2.568,65	  	
Betaalrekening	Challenges	 €		1.295,86	 	 Crediteuren	Challenges	 €	1.263,46	  	
Spaarrekening	Stichting		 €69.412,09	 	 	 	  	
Spaarrekening	Challenges	 €		6.000,00	 	 Reserve	Gamerekening	 €13.057,99	  	
Debiteuren	Stichting	 €					485,00	 	 Algemene	Reserve	 €67.808,56	  	
Debiteuren	Challenges	 €		6.843,59	 	 	 	  	
TOTAAL	 €84.698,66	 	 TOTAAL	 €84.698,66	  	

 
 
2.2 Balans per 31 december 2015 

(na resultaatbestemming) 
 

Activa   Passiva 

 
Voorraad	Boeken	WTPP	 €				7.200,00	 	 	 	 	
Betaalrekening	Stichting	 €							881,21	 	 	Crediteuren	 						€				5.984,62	 	
Betaalrekening	Challenges	 €			6.805,59	 	 	Crediteuren	Challenges	 						€				4.384,27	 	 	
Spaarrekening	Stichting	 €	40.017,42	 	 	Overlopende	passiva	 						€				5.168,62	 	
Spaarrekening	Challenges	 €											0,00	 	 	 	 	
Debiteuren	Stichting	 €	10.195,42		 	 	Alg.	reserve	 						€	52.309,43	 	
Debiteuren	Challenges	 €			6.101,68	 	 Reserve	Challenges	 							€	15.662,49	

	

						€	18.570,89	 	
Vooruitbetaalde	kosten	 €	14.875,00	 	 		BTW	af	te	dragen	 						€						650,74	 	
BTW	te	vorderen	 €						992,25	

	
  

TOTAAL	
	

€	87.068,57	 					 	€	87.068,57	
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3. Staat van baten en lasten over 2015 
 
3.1 Uit normale bedrijfsvoering 
 
Baten	

		
Donaties	

	
					€															---	

Vergoeding	facilitering	door	Stichting	
	
				€				5.631,10	

Eigen	bijdragen	netwerk	bijeenkomsten	
	
				€				4.304,99		

Challenges	
	
				€		28.612,66	

Boek	Walking	the	Perspectivity	Path	
	
					€					8100,00	

Training	Restorative	Circles	
	

					€				2.240,00	
Totaal	Stichting	

	
				€		48.888,75																																																																																			

 
 
Lasten	

	 		
Netwerk	

	
				€		31.427,91	

Stichting	
	
				€								197,96	

Challenges	
	
			€		23.888,83	

Boek	Walking	the	Perspectivity	Path	 												€				1.778,05	
Training	Restorative	Circles	 	 				€				2.231,56	
		Totaal	Stichting																																			 										€		59.524,31	
	
	
 
3.2 Financiële baten en lasten 
 

Resultaat     												 																		

Saldo	uit	normale	bedrijfsvoering	
																																		
																									-/-	€		10.635,56	

Rentebaten	 																															€							649,33	

Resultaat	boekjaar	2014	 																									-/-	€				9.986,23	
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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 

verslaggeving regels. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 
4.1.2 Vergelijking met voorgaand jaar 
2015 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 tegen kostprijs 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 

nodig 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 
		Voorraad	Boeken	 €			7.200,00	
Betaalrekening	Stichting	

	
			€							881,21	

Betaalrekening	Challenges	
	
			€		6.805,509	

Spaarrekening	Stichting	
	
			€		40.017,42	

Spaarrekening	Challenges	
	
			€												0,00	

Debiteuren	Stichting	
	

			€		10.195,58	
  Debiteuren	Challenges																																																																									€				6.101,68	
		Vooruitbetaald	bedrag																																																																										€		14.875,00	
		BTW	te	vorderen																																																																																				€							992,25	

								5.1.1	
								5.1.2	
								5.1.2	
								5.1.2	
								5.1.2	
								5.1.3	
								5.1.4	

€			14.875,00																			5.1.5	
												5.1.6	

 
 
5.1.1 Voorraad Boeken 
De stichting heeft de rechten van het boel ‘Walking the Perspectivity Path’ gekregen plus 500 
gedrukte exemplaren. Deze exemplaren zijn geactiveerd als voorraad gewaardeerd tegen de 

kosten à € 15 per stuk. De verkochte exemplaren worden gedeactiveerd. 
 
5.1.2 Bank 
Met ingang van 2013 is er een aparte rekening-courant en spaarrekening voor alle 

gameactiviteiten, resp. challenges.  
De oorspronkelijke rekening wordt gebruikt voor de netwerkactiviteiten en de 

stichtingsorganisatie. De liquide middelen zijn zowel voor het netwerk als voor de challenges 
verdeeld over een betaalrekening en een spaarrekening. 
  

5.1.3 Debiteuren Stichting 
De stichting heeft een interne lening vertrekt aan de gamerekening ten behoeve van de 

ontwikkeling van een nieuwe challenges (games). Daarnaast moeten de uren van de 
bureaucoördinator t.b.v. algemene gamezaken over 2015 nog worden verrekend. Voor de 

stichting zijn dit debiteuren. 
 
5.1.4 Debiteuren Challenges 
Deze bestaan vooral uit nog te betalen facturen voor gespeelde challenges (ORF, 2x Shell, 

BTW verrekening Enterprise). 
 

5.1.5 Vooruitbetaald bedrag 
Aangezien de investeringen in de nieuwe challenges in drie jaar worden afgeschreven, is niet 

afgeschreven deel in de balans opgenomen als vooruitbetaald bedrag. 
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5.1.6 BTW te vorderen 
Afgelopen najaar heeft Perspectivity een BTW-nummer aangevraagd, omdat met de 
intensivering van games naar ‘challenges’ meer commerciële dienstverlening gaat worden 

aangeboden. Een klein deel van challenges eind 2015 is al BTW-belast aangeboden. Veel 
andere challenges evenals de activiteiten van de stichting en het netwerk blijven BTW-

onbelast. 
 

5.2 Toelichting passiva 
 
Passiva   Paragraaf 

   5.2.1 
   5.2.2      

   5.2.3   
   5.2.4 

   5.2.5 
       5.2.6 
 

 
5.2.1 Crediteuren Stichting 
De crediteuren bestaan uit nog te betalen facturen voor het netwerkevent van november en 

het Games showcase event. 
 

5.2.2 Crediteuren Challenges 
Dit zijn nog niet gedeclareerde gameleadervergoedingen en reiskosten. Het gaat voornamelijk 

om vergoedingen die hoger liggen dan de standaard € 100,- vrijwilligersvergoeding, conform 
onze interne richtlijn. Vergoedingen voor sessies worden per sessie afgesproken met de 

betreffende gameleaders, afhankelijk van de uitkomsten met de aanvragers van de sessies.  
 

5.2.3 Overlopende passiva 
Onder deze post is de lening van de stichting aan de gamerekening verantwoord in de 

gameboekhouding. 
 
5.2.4 Algemene Reserve 
De afname van de Algemene Reserve wordt veroorzaakt door het negatieve resultaat van de 

stichtings-, c.q. netwerkopbrengsten en -lasten in het boekjaar 2015. Dit negatieve resultaat 
wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de stichting nauwelijks eigen inkomsten heeft, 

aanzienlijke kosten maakt voor de instandhouding van het netwerk en door het wegvallen van 
een jaarlijkse donatie (zie ook par. 6.1.1). 

 

Crediteuren	Stichting	 	 €			5.984,62	
Crediteuren	Challenges	 	 €			4.384,27	
Overlopende	passiva	 	 €			5.168,62	
Algemene	reserve	 	 €	52.309,43	
Reserve	Challenges	 												 €	18.570,89	
BTW	af	te	dragen		 	 €						650,74	
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5.2.5 Reserve Challenges 
Deze reserve bestaat naast een reëel bedrag opgebouwd uit positieve resultaten 
bedrijfsvoering games. Daarnaast bestaat het voor een groot deel (€ 14.875) aan reserves 

nodig voor de afschrijving van de investeringen in de nieuwe challenges. 
 

5.2.5 BTW af te dragen 
Dit betreft de BTW die is geheven op het kleine deel van de challenges die commercieel zijn 

aangeboden. 
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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      €   5.631,10 6.1.2 

Eigen bijdragen netwerk bijeenkomsten   €   4.304,99 6.1.3 

Opbrengsten Game-sessies, resp. challenges 								€		28.612,66 6.1.4 
Opbrengsten Boek	Walking	the	Perspectivity	Path        €  8.100,00       6.1.5 
Opbrengsten Training	Restorative	Circles 									€			2.240,00			      6.1.6 

   
6.1.1 Donaties 
Dit boekjaar heeft de stichting geen donaties ontvangen, anders dan kleine extra bijdragen die 
boven op de gefactureerde kosten van de netwerkbijeenkomsten zijn ontvangen. Deze kleine 

bedragen zijn niet apart in beeld gebracht.  
Aan donaties worden geen voorwaarden gesteld hoe het bedrag precies besteed dient te 

worden.  
 

6.1.2 Vergoeding facilitering door stichting 
De uren van de bureaumedewerker van de stichting gemaakt t.b.v. algemene ondersteuning 
van gameactiviteiten zijn hier verantwoord. Tevens is hier de vrijval opgenomen voor een deel 
van de voorziening die was getroffen voor de uren van de bureaucoördinator. 
 
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 – als donatie - voor het in  

stand houden van het netwerk. 
 
6.1.4 Opbrengsten sessies Challenges (BTW-belast en BTW-onbelast) 
Er zijn dit boekjaar 19 Challenges sessies op verzoek georganiseerd (5 in Nederland, 4 in de 

UK, 3 in de rest van Europa, 4 in Azië, 2 in de VS en 1 in Nieuw Zeeland). Daarnaast is er één 
Train-the trainer sessie geweest (in Nederland) en hebben er twee open game sessies plaats 

gevonden (één in Nederland en één in India). 
 

Voor een sessie van de Perspectivity Challenge die vanuit de Stichting wordt georganiseerd 
worden de volgende tarieven gehanteerd. Afhankelijk van het type organisatie geldt per 

deelnemer een volgende vergoeding:  
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Non-profit: € 29.- p.p., 

Government and semi-profit: € 59,- p.p., 
Private onderneming € 89,- p.p. 

 
Als de financiële draagkracht of de doelstellingen van de aanvragende organisatie daar 

aanleiding voor geven, stapt Perspectivity over naar een maatwerk-afspraak.  
Naast de vergoeding worden ook reis- en verblijfkosten in rekening gebracht.  

Verder zijn er meerdere variaties op de game ontwikkeld. Deze worden voorzien van ruimere 
dienstverlening als ‘challenges’ aangeboden. Een deel wordt nog onder de oude voorwaarde als 

(niet commerciële, niet BTW-belaste) lezing aangeboden, een ander deel wordt sinds 2015 
tegen hogere (meer dan onkostenvergoeding) tarieven aangeboden. 
 
6.1.5 Opbrengsten Boek Walking the Perspectivity Path  
In 2015 is het boek van de oprichter van Perspectivity, Hans Keijzer, gepresenteerd en 
overgedragen aan de stichting. Deze heeft vervolgens het boek uitgebracht, o.a. via online 

boekverkopers. Een klein deel van de eerste kleine oplage is ter beschikking gesteld van 
familie en enkele vrienden; verder is het verspreid onder aanmelders van de boeklancering 

(veelal netwerkleden) met het idee, dat zij voor verdere verspreiding zorgen via het ‘pay-it-
forward’ principe. 

 
6.1.6 Opbrengsten Training Restorative Circles 
Dit boekjaar heeft er in september voor het eerst een training plaats gevonden voor 
netwerkleden die als facilitator bij Herstelcirkels ofwel Restorative Circles (een op dialoog 

gebaseerde methode om conflicten gezamenlijk met alle betroken partijen op te lossen). De 
opbrengsten betreffen de bijdragen van de deelnemers. 
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6.2 Toelichting op de lasten uit normale bedrijfsvoering (uitgesplitst) 

 

Lasten Paragraaf 
 
Netwerk - accommodatie €			8.118,38	 6.2.1   

Netwerk - facilitators/sprekers €			3.640,03	 6.2.2 

Netwerk - website €							350,84	 6.2.3 

Netwerk - organisatie/bureaukosten    
 

 

€	19.318,66	 6.2.4 

                                                          Subtotaal Netwerk €	31.427,91		  
 
Stichting - administratie en bankkosten €						197,96	 6.2.5 

Lonen en salarissen t.b.v. games €			3.750,00	 6.2.6 
Challenges - gameleader tegemoetkoming €			2.057,04	        6.2.7 

Challenges - gameleader tegemoetkoming excl. BTW €			1.935,00	 6.2.8 
Challenges - reis- en verblijfkosten €			1.021,35	 6.2.9 

Challenges - presentjes/kantoorbenodigdheden €						142,60	 6.2.10 
Challenges - diversen €							788,89	 6.2.11 

Challenges – lening t.b.v. productie/levering €			5.168,62	 6.2.12 
Challenges – ontwerp, artwork, productie en levering spellen €			7.437,55				         6.2.13 

Game - train-the-trainer sessies €			1.587,78	 6.2.14 

                            Subtotaal Challenges incl. salarissen €	23.888.83	  

 	  
Boek	Walking	the	Perspectivity	Path €			1.778,05	 6.2.15 
Training	Restorative	Circles €			2.231,56	 6.2.16 

 
6.2.1 Netwerk – accommodatie 
De accommodatiekosten bestaan uit de kosten voor verblijf, diner en lunch in een 

conferentiecentrum. Deze vallen hoger uit dan voorgaande jaren, enerzijds omdat er twee 
extra evenementen zijn geweest: de lancering van het Boek “Walking the Perspectivity Path” 

en de Games showcase event, waarop de nieuw ontwikkelde game varianten werden 
gepresenteerd. Anderzijds vallen de kosten hoger uit, omdat de evenementen op een duurdere 

locatie plaats vinden. De vermelde bedragen zijn bruto (incl. BTW, omdat die op deze kosten 
niet verhaalbaar is) en worden deels gecompenseerd door de individuele bijdragen van 

deelnemers aan Netwerk bijeenkomsten.  
 

6.2.2 Netwerk – facilitators/sprekers 
Voor de netwerkbijeenkomsten zijn sprekers of meerdere sprekers, dan wel facilitators van een 

workshop uitgenodigd.  
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6.2.3 Netwerk - website 
Dit betreft de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het onderhoud en online houden van 

www.perspectivity.org.  
 

6.2.4 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.  

 
6.2.5 Stichting – administratie en bankkosten 
De administratiekosten van de Stichting bestaan voornamelijk uit de bankkosten van 
Rabobank. 

 
6.2.6 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. Dit bedrag is excl. BTW.  

 
6.2.7 Challenges – gameleader tegemoetkoming 
Dit zijn vergoedingen voor gameleaders die de meer commerciële (en in de meeste gevallen 
BTW-belaste) challenges faciliteren. Hiervoor gelden hogere vergoedingen dan voor de niet 

BTW-belaste Challenges(zie hieronder par. 6.2.8). 
 

6.2.8 Challenges – gameleader tegemoetkoming excl.  BTW 
Een spelleider heeft recht op een vergoeding van 100 euro per keer, met een maximum van   

€ 1500 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. 
 
6.2.9 Challenges – reis- en verblijfkosten 
Deze kosten betreffen rechtstreeks aan de stichting vergoede reiskosten voor in het buitenland 

gespeelde games.  
 

6.2.10 Challenges – 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. 
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6.2.11 Challenges – diversen (rekening stichting en rekening games) 
Dit zijn kosten gemaakt door de gamecoördinator t.b.v. de organisatie van gamesessies. 

 
6.2.12 Lening 
De stichting heeft de gamerekening een lening verstrekt t.b.v. de ontwikkeling en productie 
van nieuwe spellen. Deze lening is bij de stichting geboekt als last met vordering op de 

gamerekening. 
 
6.2.13 Challenges – ontwerp, artwork, productie en levering spellen 
Deze kosten betreffen met name de ontwikkeling en productie van 140 nieuwe speldozen in 

vijf verschillende varianten; de climate edition, de food challenge, de decision making edition, 
de national security edition en de Health challenge. 

 
6.2.14 Challenges – train-the-trainer sessies 
Er zijn accommodatie- en consumptiekosten gemaakt voor een trainerssessie. Deze kosten 
worden goeddeels gedekt door de vergoeding die we vragen van de deelnemers (de 

vergoedingen zijn geboekt onder opbrengsten challenges, zie par. 6.1.4). 
 
6.2.15 Boek	Walking	the	Perspectivity	Path	
De	hier	vermelde	kosten	betreffen	de	kosten	van	het	evenement	waarop	het	boek	is	gelanceerd.	
Alle	andere	kosten	van	het	opmaken,	vervaardigen	en	uitbrengen	van	het	boek	zijn	gedragen	
door	de	familie	van	Hans	Keijzer,	de	auteur.	
	
6.2.16	 Training	Restorative	Circles	
Dit	betreft	de	kosten	van	de	training	gegeven	in	september	2015.	
 

 
6.3 Toelichting op financiële baten 
 
De enige financiële bate in 2015 betrof de over 2014 uitgekeerde rente ad € 649,33 (stichting 

en Challenges samen). 
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 2015, bestemming en analyse 
 

7.1 Bestemming Jaarresultaat 2015 

Het jaarresultaat over 2015 bedraagt na activering van lasten - € 10.636 (excl. rentebaten). 

Dit resultaat bestaat wat de Challenges betreft uit een positief resultaat van € 5.513 
opgebouwd uit € 23.444 opbrengsten (de lening van de stichting aan de gamerekening buiten 

beschouwing latend) en € 18.720 lasten (waarbij de investering in de ontwikkeling van nieuwe 
games wordt afgeschreven in 3 jaar).  

Wat het netwerk en de stichting betreft is resultaat - € 16.104 (excl. rente) negatief. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de kosten van het bureau t.b.v. de organisatie, resp. 

instandhouding van het netwerk.	
Het negatieve saldo netwerk zal in de tijd deels worden goedgemaakt door hogere opbrengsten 

games, resp., challenges. De lening vanuit de stichting zal worden teruggestort op basis van 
de inkomsten uit de challenges. Het negatieve resultaat van de stichting en het netwerk komen 

ten laste van de algemene reserve, die daardoor weer aanzienlijk inteert (31%). 
  

7.2 Resultaat nader geanalyseerd 
Wanneer we lasten en baten (afgerond) van de belangrijkste posten (gecorrigeerd voor interne 

lening en op verkeerde rekening betaalde facturen) tegen elkaar afzetten zien we op 
hoofdlijnen het volgende beeld ontstaan: 

 

Activiteit 2015  Baten Lasten Resultaat 

Organisatie Netwerk/stichting       €   5.631 € 19.319     -/- € 13.688 

Netwerkbijeenkomsten       €   4.305 € 12.109      -/- €   7.804 

Challenges        €  23.444 € 18.720           €   4.724 

Stichting       €         -- €      198      -/- €      198    

Boek Walking the P-path       €   8.100 €   1.778           €   6.322 

Training Restorative Circles       €    2.240 €   2.232           €          8 

Totaal *)        € 43.720   €54.356   -/- € 10.636 

 

 

We zien dus, dat de voornaamste uitgavenposten waar (te) weinig opbrengsten tegenover 
staan zijn de kosten van het Organisatie netwerk/stichting (voornamelijk voor 

bureaumedewerker en netwerkbijeenkomsten) en – in tegenstelling tot voorgaande jaren - de 
netwerkbijeenkomsten. De kosten voor de netwerkbijeenkomsten vallen dit jaar iets hoger uit 

dan 2014 (de zaalhuur en apparatuur van de locatie Amsterdam zijn duurder dan de 
Hoorneboeg, maar er is geen sprake meer van logies). Daarnaast vallen de eigen bijdragen – 

ondanks de kleine extra eigen bijdragen die sommige deelnemers bovenop hun factuur betalen 
- lager uit dan voorgaande jaren, enerzijds omdat er geen overnachtingen meer plaats vinden 
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en de horeca vanwege een achteraf ontvangen factuur niet helemaal is doorberekend, 

anderzijds omdat er meer dan voorheen deelnemers niet de volle kosten vergoeden. 
De Challenges draaien – de investering buiten beschouwing gelaten - op zich positief, maar 

compenseren niet de kosten van het in standhouden van het netwerk. 
 

Indien we de resultaten vergelijken met 2014 zien we, dat: 
- De kosten voor de organisatie netwerk globaal hetzelfde zijn gebleven, ervan 

uitgaande dat in 2014 geen uren bureaucoördinator zijn verrekend tussen de game-
rekening en de stichting en voor 2015 de ondersteunende uren december voor netwerk 

en stichting nog niet zijn gefactureerd. 
- Het resultaat netwerkbijeenkomsten sterk is afgenomen. 

- Het resultaat van de Challenges in dezelfde orde van grootte is gebleven, indien we de 
investering alleen voor de eerst afschrijvingstermijn meenemen. 

-  
-  

N.B De kosten stichting in 2014 waren hoofdzakelijk incidentele kosten (juridisch advies ANBI-
status), zodat daar geen wezenlijk verschil is geconstateerd. 

 

Activiteit 2014  Baten Lasten Resultaat   

Organisatie Netwerk/stichting         €       ---  € 20.706     -/- € 20.706 

Netwerkbijeenkomsten  €   7.551 €   5.060          €   2.491 

Games         € 14.920         €   8.850              €   6.070  

Stichting  €      190 €   2.185     -/-  €   1.995    

Totaal *)  € 22.661 € 36.801   -/- € 14.140 

 

 

*) Dit resultaat is exclusief de rentebaten. 

 

 


