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LET OP: We raden nadrukkelijk aan dit jaarverslag online te lezen.
De teksten zijn speciaal geschreven voor de online versie van het
jaarverslag (http://jaarverslag.aidsfonds.nl/). Op de website worden
de teksten ondersteund door foto’s, quotes en andere visuele
middelen die de tekst gemakkelijker leesbaar maken. Ook laat deze
visuele ondersteuning gemakkelijker zien onder welke strategische
doelstelling een project valt.
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1 2015: op weg naar een wereld zonder
aids
Van de 37 miljoen mensen met hiv in de wereld krijgen ruim 21 miljoen mensen géén medicijnen. Daardoor
overlijden elke dag meer dan drieduizend mensen aan aids. 2015 stond daarom in het teken van onze
succesvolle campagne ‘Geen medicijnen is doodzonde’. Met een breed gedragen petitie voor de Tweede Kamer
hebben we het onderwerp van onbetaalbare medicijnprijzen hoog op de politieke agenda gezet. Daarnaast
hebben we het probleem zichtbaar gemaakt voor het algemene publiek met een indrukwekkende
fototentoonstelling op het Museumplein en het verkopen van ‘First World Problem Pills’.
2015 was ook om andere redenen een belangrijk jaar. Want in 2015:
1
•
liepen de VN-millenniumdoelen af. Doel 6, dat over aids gaat, is bereikt : wereldwijd neemt het aantal hivinfecties af.
•
heeft de VN nieuwe duurzaamheidsdoelen aangenomen, waarin staat dat er in 2030 een einde aan aids
2
moet komen.
•
hebben we op internationale schaal veel fondsen geworven voor het ondersteunen van maatschappelijke
organisaties. Eindelijk is er erkenning voor het feit dat dit soort organisaties belangrijk zijn voor het bestrijden
van hiv en aids.
•
hebben onderzoekers een belangrijke ontdekking gedaan die een vaccin tegen hiv dichterbij brengt.
Inkomsten 2015 (€ 26,7 miljoen)
Giften en nalatenschappen

€ 6,5 mln

24%

Loterijen en acties derden

€ 4,2 mln

16%

Subsidies van overheden

€ 15,8 mln

59%

€ 0,3 mln

1%

Overig
59 projecten afgerond in 2015
Geslaagd:
78%
Gedeeltelijk geslaagd:
20%
Niet geslaagd:
2%

Onze inkomsten in 2015
In 2015 hebben we met succes fondsen geworven voor de periode na 2015:
•
we hebben een aantal grote subsidies voor internationale projecten binnengehaald,
•
we hebben 28 procent meer geld opgehaald bij donateurs vergeleken met 2014.

1

Tegen 2015: Bestrijding van hiv en aids, malaria en andere dodelijke ziektes
Tegen 2030: het beëindigen van epidemieën van aids, tuberculose, malaria en verwaarloosde tropische ziektes, en het
bestrijden van hepatitis, door water overgebrachte en andere overdraagbare ziektes.

2
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Lees meer over onze inkomsten in 2015
De markt voor fondsen verandert
Aids Fonds zou het werk niet kunnen doen zonder alle trouwe donateurs. De markt verandert echter en om
nieuwe donateurs aan te trekken merken we dat ons marketingmodel aan vernieuwing toe is. Het wordt steeds
lastiger om donateurs voor langere tijd aan ons te binden. Qua fondsenwerving moeten we het steeds meer
hebben van internationale subsidies en nalatenschappen.
Onze activiteiten veranderen
De afgelopen jaren is er een verschuiving in ons werk naar specifieke thema’s zoals lobby, risicogroepen en
(mensen)rechten. Deze activiteiten worden vooral gefinancierd met subsidies. Tegelijkertijd is het belangrijk om
naast de langlopende gesubsidieerde projecten ook ruimte te houden om snel in te spelen op nieuwe
ontwikkelingen. Het geld dat we krijgen van donateurs en loterijen geeft ons die ruimte. In 2016 bekijken we
opnieuw hoe we deze geldstromen optimaal kunnen inzetten. Voor meer financiële informatie zie ook het
hoofdstuk Financiën.
Partos-certificaat en CBF-Keur voor goede doelen
We zijn er trots op dat we het ISO 9001 Partos-certificaat (de internationale norm voor kwaliteitsmanagement en
klanttevredenheid) en het CBF-Keur mogen voeren. Dankzij dit keurmerk kunnen donateurs erop vertrouwen dat
wij verantwoord met hun giften omgaan. Een van de eisen van het CBF-Keur is dat de kosten van eigen
fondsenwerving niet meer dan 25 procent bedragen. Er mag dus per saldo niet meer dan 25 cent worden
uitgegeven om één euro te werven. In 2015 lag het percentage voor de kosten van onze eigen fondsenwerving
op 12,5 procent. Daarmee bleven we ruim onder de grens die het Centraal Bureau Fondsenwerving stelt.

1.1

Hiv en aids in cijfers

Wereldwijd
Sinds het begin van de epidemie in de jaren ’80 zijn 76 miljoen mensen geïnfecteerd met hiv en 40 miljoen
mensen aan de gevolgen van aids overleden.
Hoewel het aantal nieuwe hiv-infecties sinds het jaar 2000 met 35 procent is gedaald, waren er wereldwijd nog
nooit zoveel mensen met hiv: 37 miljoen. Slechts 41 procent van de mensen met hiv krijgt behandeling.
In 2014 stierven 1,2 miljoen mensen aan de gevolgen van aids. Aids is doodsoorzaak nummer 1 onder jonge
vrouwen, en doodsoorzaak nummer 2 onder jongeren. Mannen die seks hebben met mannen, transgenders,
sekswerkers en druggebruikers lopen tot 50 keer meer risico op het krijgen van een een hiv-infectie dan andere
mensen.
Hiv in Nederland
In Nederland is het aantal nieuwe hiv-diagnoses in 2015 geleidelijk afgenomen naar rond de duizend per jaar. Bij
44 procent van de mensen bij wie hiv wordt geconstateerd, is de infectie al in een verdergevorderd stadium. Deze
mensen komen dus te laat in zorg. Vooral migranten hebben dan vaak al een vergevorderde hiv-infectie.

1.2

Opvallende resultaten in 2015

Meer Testen
•
We hebben een campagne over vroegtijdig hiv-testen in Nederland mogelijk gemaakt. Tijdens de
hiv-testweek hebben we op meerdere locaties in Amsterdam 1.200 mensen getest.
•
Uit meer dan 130 voorstellen op het gebied van hiv-testen in de hardstgetroffen landen in Afrika en Azië
hebben we zes innovatieve projecten geselecteerd voor financiering. In totaal dragen we € 1,7 miljoen bij,
voor een periode van drie jaar.
Minder barrières
•
Met een van onze sekswerkerprojecten hebben we 2.500 sekswerkers geholpen om hun economische
zelfstandigheid te vergroten.
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•

•

In verschillende landen hebben we samen met onze partners successen geboekt in het omlaag brengen van
de prijs van medicatie. In Peru is de prijs van Atazanavir, een hiv-remmer, substantieel verlaagd. Voor 2015
betekent dit een kostenverlaging van ruim 3 miljoen dollar. In Kirgizië is een nieuwe wet aangenomen die het
lastiger maakt om patenten te verkrijgen.
Met het Bridging the Gaps-programma hebben we meer dan 1 miljoen mensen bereikt met passende hivpreventie, behandeling en zorg.

Maatschappelijke organisaties versterken
•
Als beheerder van het Robert Carr civil society Networks Fund hebben we bij grote internationale donoren
voor de komende drie jaar meer dan 20 miljoen dollar opgehaald.
•
We hebben voor 91 miljoen euro subsidies binnengehaald om de komende vijf jaar twee grote projecten
(Bridging the Gaps II en Beat the Aids Epidemic) op te zetten, waarmee we echt een betekenisvolle bijdrage
kunnen leveren in de aidsbestrijding.
Meer wetenschappelijke kennis
•
Uit onderzoek dat wij financieren, is gebleken dat ‘on demand’ gebruik van PrEP (alleen vlak voor en na
seksueel contact, in plaats van elke dag) kosteneffectief is in het voorkomen van hiv-infecties. Hiermee
hebben we een nieuwe methode in handen om de epidemie te stoppen.
•
Wetenschappers zijn met financiële steun van het Aids Fonds erin geslaagd om in diermodellen
neutraliserende antistoffen op te wekken die besmetting met hiv kunnen tegenhouden. Een belangrijke stap
in de zoektocht naar een werkend aidsvaccin!
Fondsenwerving & bewustwording
•
We hebben 28 procent meer geld opgehaald bij donateurs vergeleken met 2014.
•
Als onderdeel van de gelijknamige campagne werd onze petitie ‘Geen medicijnen is doodzonde’ door meer
dan 10.000 mensen ondertekend. Daardoor heeft minister Ploumen van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking zich gecommitteerd om zich in te zetten voor betaalbare hiv-remmers.

1.3

Vooruitblik

Het einde van aids is mogelijk. We hebben kennis over hoe nieuwe infecties voorkomen kunnen worden en hoe
hiv effectief behandeld kan worden. Een van de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN is dan ook dat
aids de wereld uit moet zijn in 2030. Om dat te bereiken heeft UNAIDS de ‘fast track’-aanpak gelanceerd: in vijf
jaar (tot 2020) een grote slag maken door te focussen op de strategieën die de grootste impact hebben.
Fast track in 2016
Om die grote slag te kunnen maken, richten we ons in 2016 - naast ons andere werk om aids de wereld uit te
krijgen - op:
•
•

•

•
•

het starten met een aantal grote impactvolle internationale programma’s zoals het strategisch partnerschap
‘Beat the AIDS epidemic’ en ‘Bridging the Gaps II’
het lanceren van een speciale subsidieronde voor vernieuwende projecten die grote impact kunnen hebben
op de hiv- en aidsbestrijding, maar door hun onconventionele of risicovolle aard minder snel voor financiering
in aanmerking komen
het publiceren van onze projectinformatie volgens de International Aid Transparancy Initiative (IATI)
standaard, zodat we onze projectgegevens slim kunnen combineren met andere relevante data. Dat geeft
ons een actueler inzicht in waar de hiv-problematiek geconcentreerd is en in de impact van ons werk.
het op de nationale en internationale lobby-agenda krijgen van PrEP als preventiemiddel
het werven van geld om deze “fast track” mogelijk te maken.
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2 Onze aanpak:
visie, strategische doelstellingen en
risicomanagement
Het Aids Fonds is onderdeel van de Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! – Soa Aids Nederland. Hoe
de aandachtsgebieden van het Aids Fonds, STOP AIDS NOW! en Soa Aids Nederland precies
samenhangen, ziet u hier.

Visie
Onze gezamenlijke visie is het einde van aids en het bereiken van een wereld waarin mensen die dat nodig
hebben, toegang hebben tot preventie, behandeling en zorg voor hiv en andere soa’s.
Lees meer…
Het einde van aids: van droom naar werkelijkheid
De aidsbestrijding kent een ongeëvenaarde geschiedenis. Die begon begin jaren ’80 met een grote radeloosheid
vanwege een onbegrijpelijke en verwoestende ziekte. Na dertig jaar kunnen we de hiv-infectie niet alleen
begrijpen, maar ook effectief behandelen. Daar komt bij dat we inmiddels weten dat hiv-remmers ook de
overdracht van hiv voorkomen. Behandeling van hiv-infecties redt niet alleen mensenlevens, maar remt ook de
verspreiding van het virus af. Door steeds meer mensen op hiv te testen en te behandelen, kunnen we aids
uitbannen. Een goed behandelde hiv-infectie ontwikkelt zich namelijk niet meer tot aids. Zo wordt een hiv-infectie
steeds meer een chronische in plaats van een levensbedreigende ziekte. Het einde van aids is van een droom
veranderd in een haalbare werkelijkheid, wereldwijd.
Goede preventie, behandeling, zorg en ondersteuning voor iedereen
Ook als aids tot het verleden gaat behoren, blijven hiv-infecties en andere soa’s een dagelijkse realiteit die vele
levens beïnvloedt en een stevige aanpak nodig heeft. Jaarlijks krijgen wereldwijd miljoenen mensen te maken
met een seksueel overdraagbare aandoening. Wij maken ons er dan ook hard voor dat iedereen toegang heeft tot
optimale preventie, behandeling, ondersteuning en zorg bij hiv en andere soa’s. Kwalitatief hoogstaande soa- en
hiv-zorg die is afgestemd op de behoeften van patiënten, die gevoed is door wetenschappelijke inzichten en die
seksuele gezondheid bevordert.
Lees hier alles over onze ‘Setting Milestones’-strategie.

Onze strategische doelstellingen
Om een wereld zonder aids te verwezenlijken, richten we ons op vier concrete hoofddoelen:
1.

Toename van het aantal mensen dat wordt getest op hiv
Wereldwijd is bijna de helft van de mensen met hiv niet getest. Dat moet veranderen: hoe eerder een hivinfectie bij mensen wordt gevonden en behandeld, hoe beter hun persoonlijke gezondheidsprognose en hoe
gunstiger het beloop van de epidemie. Daarom moeten er voldoende faciliteiten beschikbaar zijn voor
preventie en diagnostiek en voor medische en maatschappelijke ondersteuning.
Lees meer in hoofdstuk 3: meer testen

2.

Afname van barrières voor de meest kwetsbare groepen
Ook belemmeringen die het gebruik van gezondheidsvoorzieningen in de weg staan, moeten worden
aangepakt. We zien veel hindernissen, zoals wetgeving die mensenrechten van seksuele minderheden
schendt of sekswerkers criminaliseert, die schone naalden en condoomverstrekking aan druggebruikers
verbiedt, of het moeilijk maakt voor jongeren onder de 18 om zich te laten testen op hiv omdat zij formele
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goedkeuring van een ouder nodig hebben. Maar ook discriminatie van hiv-patiënten en hoge medicijnprijzen
zijn enorme barrières.
Lees meer in hoofdstuk 4: barrieres wegnemen.
3.

Het versterken van de positie en invloed van maatschappelijke organisaties
Voor het succesvol bestrijden van hiv is afstemming op de behoeften van mensen die het direct betreft
cruciaal. Maatschappelijke organisaties staan midden in de samenleving en hebben nauw contact met de
mensen die te maken hebben met, of kwetsbaar zijn voor, hiv. Ze hebben zicht op wat er speelt, kennen de
behoeften van de doelgroep goed en weten de meest kwetsbare groepen te bereiken. Bovendien spelen ze
vaak een grote rol bij het beïnvloeden van overheden en financiers.
Lees meer in hoofdstuk 5: maatschappelijke organisaties versterken

4.

Meer wetenschappelijke kennis
Wetenschappelijk onderzoek is niet alleen nodig om hiv beter te leren kennen en preventie- en
behandelmogelijkheden te vergroten, maar ook voor een beter begrip van de ingewikkelde dynamiek van
epidemieën en de politieke en maatschappelijke reacties erop. En natuurlijk ook om de impact van ons eigen
werk te meten. Investeren in onderzoek blijft voor ons altijd een prioriteit.
Lees meer in hoofdstuk 6: meer wetenschappelijke kennis

2.1

Onze aanpak

•

Opkomen voor kwetsbare groepen
Hiv treft sommige groepen harder dan anderen – vaak mensen die al in kwetsbare situaties zitten, zoals
mannen die seks hebben met mannen, druggebruikers, sekswerkers en etnische minderheden. Maar ook
krijgen mensen met hiv vaak te maken met stigma en discriminatie. Wij komen op voor deze mensen. Recht
op preventie, behandeling, zorg en ondersteuning staat hierbij centraal.

•

Innovatie
We willen laten zien dat nieuwe methoden werken. Daarom investeren we in veelbelovende vernieuwende
projecten. We hebben inmiddels een internationale reputatie opgebouwd op het gebied van het financieren
van werk dat belangrijk is, maar dat niemand anders wil financieren. Door deze innovatieve projecten,
waarvan het effect nog moet worden aangetoond, toch te ondersteunen hebben we al vaak een
hefboomfunctie vervuld. Na gebleken succes worden deze activiteiten door andere (internationale)
organisaties op grotere schaal voortgezet. Hierdoor maken we veranderingen mogelijk die eerder
onmogelijk leken.

•

Wetenschappelijk onderzoek
Zonder investeringen in het verkrijgen van kennis komt het einde van aids niet dichterbij. Kwaliteit is een
belangrijke voorwaarde voor effectiviteit. Om bij te dragen aan nieuwe kennis investeren we in
wetenschappelijk onderzoek. Inmiddels zijn we een van de grote financiers van wetenschappelijk onderzoek
naar hiv en aids in Nederland. Nederlands aidsonderzoek staat hoog aangeschreven en levert een
belangrijke bijdrage aan de internationale kennis over hiv en aids.

•

Aids op de agenda
We willen structurele veranderingen teweegbrengen. Die zijn alleen mogelijk met voldoende financiering en
wanneer er voldoende draagvlak bestaat voor de aidsbestrijding. Daarom voeren we campagnes en werven
we geld voor aidsprojecten. Ook brengen we de aidsproblematiek voortdurend onder de aandacht van de
Nederlandse overheid, en via onze projecten bij overheden wereldwijd.

•

Betrokkenheid van mensen met hiv
We betrekken mensen met hiv op ieder niveau van besluitvorming, omdat zij het beste weten wat er nodig is
en welke oplossingen in de praktijk goed werken.
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2.2

Risicomanagement

Het gevaar dat we onze doelstellingen niet bereiken, dekken we zo veel mogelijk af door risico's te identificeren
en te voorkomen dat ze werkelijkheid worden. Dat doen we op verschillende terreinen:
•
Onze inkomsten: We lopen voortdurend het risico dat we minder inkomsten krijgen dan we hadden
voorzien. Hoewel we in 2015 voldoende inkomsten hebben verzameld voor de komende paar jaar, heeft de
Noorse overheid in december 2015 de ontwikkelingsgelden bevroren in verband met de vluchtelingencrisis.
Het budget is hier meteen op aangepast.
•
Ons personeel: Naast geld zijn onze medewerkers het kapitaal van de organisatie. We zetten in op een
betere matching tussen taken en talenten en meer flexibiliteit, zodat onze werknemers optimaal tot hun recht
komen en kunnen doen waar ze goed in zijn en plezier in hebben. Daarnaast hebben we in dialoog met
medewerkers expliciet aandacht geschonken aan gezond aan het werk blijven, dankzij onder andere
ondersteuning en mogelijkheden om thuis te werken. Klassieke preventie- en signaleringsinstrumenten zijn
aangevuld met het op een goede manier vervangen van medewerkers en begeleiding van de terugkeer naar
werk.
•
Onze strategie: Met 'Setting Milestones' hebben we vastgesteld hoe we onze doelstellingen willen bereiken.
We bekijken voortdurend of er nieuwe ontwikkelingen zijn die een heroverweging van onze strategie nodig
maken. Daarnaast beoordelen we met wetenschappelijk en evaluatieonderzoek of onze strategie juist wordt
uitgevoerd en het gewenste effect heeft.
•
Onze partners: De organisaties die wij subsidiëren, selecteren we zorgvuldig. Toch zijn dat soms nog geen
volwassen of sterke organisaties, en dat maakt het werken met hen risicovol. In 2015 kon een aantal van
onze partners niet volledig verantwoorden waaraan ze (een deel van) onze subsidie besteedden. Met onze
jarenlange ervaring op het gebied van subsidieverstrekking hebben we veel kennis en ervaring in huis om
mismanagement en fraude zo vroeg mogelijk te signaleren en aan te pakken. In nauwe samenwerking met
de betreffende partner schakelen we een onafhankelijk accountant in, zodat we kunnen vaststellen of er
daadwerkelijk sprake is van fraude of mismanagement. Indien relevant kunnen we het geld dat hierdoor
kwijtraakt terugvorderen bij de partnerorganisatie en doen we aangifte.
•
Onze doelgroepen: We werken veel met groepen die kwetsbaar zijn en gevaar lopen, zoals homomannen in
landen waar homoseksualiteit een misdaad is of sekswerkers die in veel landen strafbaar zijn. Dat betekent
dat we de identiteit van onze doelgroepen en partners moeten beschermen. Tegelijkertijd willen we
transparant zijn. Dat is een moeilijk evenwicht. Vanaf 2016 publiceren we al onze activiteiten volgens de
IATI-standaard op internet. Om kwetsbare mensen te beschermen, werken we met richtlijnen die bepalen
welke informatie wel en niet openbaar mag worden.
•
Onze organisatie: Wij zijn ISO 9001-gecertificeerd en voldoen daarmee aan de internationale
kwaliteitsnorm. We werken volgens intern afgesproken ISO-procedures om de kwaliteit van ons werk te
waarborgen en risico’s te ondervangen.

8 van 78

3 Doelstelling: meer testen
Wereldwijd is meer dan de helft van de mensen met hiv zich niet bewust van zijn hiv-status. Zij krijgen
dus geen medicijnen: dat schaadt hun gezondheid én zorgt ervoor dat ze het virus onbewust blijven
verspreiden. Door vaker en beter te testen op hiv, kunnen infecties sneller worden opgespoord en kunnen
mensen meteen behandeling krijgen. Mét behandeling hebben mensen slechts een kleine kans om het
virus over te dragen, simpelweg omdat er nog maar heel weinig virus in hun bloed zit. Daarmee is het
testen op hiv één van de belangrijkste stappen in de aidsbestrijding. In 2015 hebben we zes innovatieve
testprojecten gefinancierd die de verspreiding van hiv in de zwaarst getroffen gebieden in Afrika en Azië
te lijf gaan.
Dit hebben we bereikt
We steunen verschillende projecten die erop gericht zijn om mensen eerder te testen en te behandelen. In
Nederland financierden we het H-TEAM: een groot vernieuwend project dat de verspreiding van hiv in Amsterdam
wil stoppen door het combineren van nieuwe medische inzichten, psychosociaal onderzoek en bijzondere
voorlichtingscampagnes. Internationaal ondersteunden we in 2015 zes innovatieve projecten om hiv-infecties
eerder op te sporen in de hardst getroffen landen in Afrika en Azië. Zo wordt in Zuid-Afrika en Zimbabwe
bijvoorbeeld de smartphone ingezet om jongeren en mannen te bereiken met informatie over hiv en testen. Ook
helpt de smartphone mensen om hun medicijnen op tijd in te nemen en om afspraken bij de lokale kliniek te
onthouden. Als deze projecten succesvol blijken, kunnen ze ook in andere landen worden ingezet.
Ontwikkelingen rondom meer testen en vooruitblik 2016
3
In Nederland zijn we dicht bij het halen van de 90/90/90-doelstellingen van UNAIDS : volgens nieuwe schattingen
weet 88 procent van de mensen met hiv in Nederland zijn hiv-status en is 87 procent daarvan begonnen met
behandeling. Desondanks zien we nog steeds duizend nieuwe hiv-diagnoses per jaar. Wereldwijd is meer dan de
helft van de mensen met hiv zich niet bewust van zijn status. Daarom blijven we nationaal én internationaal voluit
investeren in meer testen door de kennis en vaardigheden van professionals te verbeteren en door het bereiken
van specifieke risicogroepen, zoals jongeren en mannen die seks hebben met mannen. We dragen bij aan testen
buiten de bekende setting van huisarts of ziekenhuis. Zagen we eerder vooral gevaren bij zelftesten,
tegenwoordig zien we ze steeds meer als een aantrekkelijk alternatief waarvan de kwaliteit verder omhoog moet.
Een greep uit onze activiteiten in 2015
Hiv-testweek van het H-TEAM
Het H-TEAM (Hiv-Transmissie Eliminatie AMsterdam) is een groot vernieuwend project waarin preventie-experts,
4
hiv-behandelaren, huisartsen en andere professionals samenwerken om met nieuwe strategieën de verspreiding
van hiv in Amsterdam een halt toe te roepen. Het H-TEAM combineert de nieuwste medische inzichten met
psychosociaal onderzoek en voorlichtingscampagnes gericht op zorgprofessionals en risicogroepen, zoals
jongeren en mannen die seks hebben met mannen.
In 2015 organiseerde het H-TEAM onder meer de eerste breed gedragen Hiv-Testweek. Tussen 27 november en
4 december konden mensen gratis een hiv-sneltest laten doen bij twaalf huisartsenpraktijken, vier ziekenhuizen,
de soa-polikliniek van de GGD en op outreach-locaties in Amsterdam Zuid-Oost. Met een publiekscampagne
werd deze hiv-testweek gepromoot. Zo konden voorbijgangers in een tramhokje op het Rembrandtplein op een
ludieke manier ervaren hoe snel een hiv-test eigenlijk gaat. In totaal werden ruim 1200 mensen getest, waarvan
er drie een hiv-positieve uitslag kregen.

3

Uiterlijk in 2020 moet wereldwijd 90 procent van de mensen met hiv bekend zijn met hun infectie, van hen moet 90 procent gestart zijn met hivbehandeling en van hen moet 90 procent een onderdrukte viral load hebben. Want zo kunnen we een einde aan aids maken tegen 2030.
4
In dit grote samenwerkingsverband zijn vertegenwoordigd: het Amsterdam Institute for Global Health and Development, GGD Amsterdam,
Hiv Vereniging Nederland, Amsterdamse huisartsen, Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren, RIVM, Soa Aids Nederland,
Stichting HIV Monitoring, AMC, OLVG (inclusief Sint Lucas Andreas Ziekenhuis), DC Klinieken, Slotervaart Ziekenhuis, VUMC. Ook het
Erasmus MC, LUMC en de GGD Rotterdam-Rijnmond participeren in het H-TEAM.
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Subsidie voor innovatieve projecten om hiv-infecties eerder op te sporen in Afrika en Azië
Begin 2015 deden we een oproep om voorstellen in te dienen op het gebied van hiv-testen in de hardstgetroffen
landen in Afrika en Azië. Daarop kwamen meer dan 130 voorstellen binnen, waaruit we de zes beste en meest
innovatieve projecten hebben geselecteerd. In totaal dragen we € 1.7 miljoen bij voor een periode van drie jaar.
De projecten vinden plaats in Zuid-Afrika, Zimbabwe en India en gaan begin 2016 van start.
Partner
Wits Reproductive Health and
HIV Institute
Emmanuel Hospital Association
(EHA)
INERELA+
iloveLife
Ndlovu Community Health
Centre
SafAIDS

Project
Zelf testen op hiv in Johannesburg met ondersteuning
via smartphone LEES MEER 1
Hiv-testen en behandeling voor gevangenen in India
LEES MEER 2
Inzetten van religieuze leiders om meer ZuidAfrikaanse mannen te testen LEES MEER 3
Jongeren belonen voor testen op hiv en kennis over
seksuele gezondheid LEES MEER 4
Huis-aan-huis testen en data verzamelen in Limpopo,
Zuid-Afrika LEES MEER 5
Persoonlijk audiomagazine op mobiele telefoon voor
jongeren in Zimbabwe LEES MEER 6

Subsidiebedrag
€ 285.375
€ 299.991
€ 239.525
€ 297.353
€ 300.000
€ 291.000

Lees meer 1: Zelf testen op hiv in Johannesburg met ondersteuning via smartphone
In Zuid-Afrika laten mannen zich minder snel testen dan vrouwen. Goede manieren om hiv-positieve mannen te
lokaliseren zijn dan ook hard nodig. Wits Reproductive Health and HIV Institute benadert mannen op hun werk, in
hostels en bij informele hangouts met een hiv-zelftest. Ze verwachten dat dit de drempel verlaagt om een test te
doen. Daarnaast richten ze zich op sekswerkers, transgenders en partners van mensen die hiv-medicatie slikken.
Als mensen een hiv-positieve uitslag krijgen, krijgen ze ondersteuning via een smartphone-app.
Doel: de komende drie jaar 15.000 mensen een hiv-test laten doen en ongeveer 3.000 nieuw ontdekte mensen
met hiv laten starten met behandeling. De distributie van de zelftest en het ondersteunen van mensen met hiv
met een app is een vernieuwend idee, dat - als het succesvol blijkt - ook in andere landen ingezet kan worden.
Lees meer 2: Hiv-testen en behandeling voor gevangenen in India
Gevangenen lopen een groot risico op hiv doordat in veel gevangenissen nauwelijks aandacht is voor preventie.
Daarnaast is hiv-behandeling vaak niet beschikbaar. Zo ook in India. Dit project richt zich op gevangenissen in de
staten Manipur, Mizoram, Nagaland and Meghalaya, waar hiv veel voorkomt.
De aanpak van de Emmanuel Hospital Association (EHA) bestaat uit het opzetten van een test- en
behandelprogramma voor hiv in gevangenissen en het onderzoeken van het effect van de aangeboden
interventies. Ook onderzoeken ze hoe ze ervoor kunnen zorgen dat gevangenen met hiv na hun vrijlating
therapietrouw blijven. EHA werkt nauw samen met de overheid, zodat het programma bij succes in alle
staatsgevangenissen kan worden ingezet.
Lees meer 3: Inzetten van religieuze leiders om meer Zuid-Afrikaanse mannen te testen
In Zuid-Afrika laten beduidend minder mannen dan vrouwen zich testen. Om toch zo veel mogelijk mannen te
testen, zijn dus creatieve oplossingen nodig. INERELA+ sluit daarvoor aan bij de grote rol die het geloof speelt
voor veel Zuid-Afrikanen. Ze scholen religieuze leiders over seksualiteit, seksuele verscheidenheid, het
tegengaan van stigma, hiv, hiv-testen en het belang van openlijk positief zijn.
Twintig religieuze leiders volgen deze training en onderwijzen daarna vier weken lang hun gemeenschap over het
geleerde, waarna een hiv-testdag volgt. Zo worden mannen aangemoedigd om zich samen met hun familie te
laten testen. Positief geteste mensen gaan meteen door naar een kliniek voor behandeling. Om de aanpak uit te
breiden, benadert elke deelnemende voorganger vijf andere religieuze leiders voor dezelfde training.
Lees meer 4: Jongeren belonen voor testen op hiv en kennis over seksuele gezondheid
Meer dan een derde van de nieuwe hiv-infecties in Zuid-Afrika betreft jongeren tussen de 15 en 24 jaar. Toch is
de helft van de jongeren in die leeftijd nog nooit getest.
Het iloveLife-project wil dat meer jongeren in Johannesburg hun hiv-status kennen en behandeling en zorg
krijgen. Daarom hebben ze een digitaal platform in het leven geroepen. Op die mobiele site, waar gezond
(seksueel) gedrag wordt gepromoot, kunnen jongeren kledingbonnen en belminuten winnen. Deze beloning moet
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het gedrag van de jongeren beïnvloeden en het laten testen in jeugdvriendelijke klinieken aanmoedigen. Met de
online gegevens bepaalt iloveLife op welke locaties ze hun mobiele testfaciliteiten het beste kunnen neerzetten.
Lees meer 5: Huis-aan-huis testen en data verzamelen in Limpopo, Zuid-Afrika
In het Zuid-Afrikaanse Elandsdoorn ondersteunen we een project van het Ndlovu Community Health Centre,
waarbij mensen huis-aan-huis worden getest en meteen zorg krijgen. Na een informatiecampagne bezoeken
lokale hulpverleners de huishoudens in de omgeving van de kliniek. Ze nodigen alle leden van het huishouden uit
om (zichzelf) te testen op hiv, onder begeleiding van een hulpverlener. Mensen die hiv-positief testen, worden
meteen doorverwezen naar de kliniek. Komen ze niet langs voor behandeling en zorg, dan krijgen ze bezoek van
een hulpverlener. Een soortgelijke methode bleek heel effectief in een aantal zwaar door hiv getroffen landelijke
gebieden in Kenia.
Lees meer 6: Persoonlijk audiomagazine op mobiele telefoon voor jongeren in Zimbabwe
De meeste jongeren in Zimbabwe hebben een mobiele telefoon. Met een persoonlijk audiomagazine, dat
wekelijks via de mobiel te beluisteren is, moedigt SafAIDS jongeren aan om zich te laten testen op hiv en zorg te
zoeken als dat nodig is.
Het magazine informeert luisteraars over onderwerpen als relaties, seks en gezondheid. Tegelijkertijd vindt er
onderzoek plaats onder de luisteraars: er wordt demografische informatie verzameld en de verandering van
houding, gedrag en kennis over seks en hiv wordt vastgelegd. Daarnaast geeft het magazine specifieke
informatie voor jongeren die aangeven dat ze hiv-positief zijn. Ze worden aan een lokale kliniek gekoppeld en
krijgen digitale herinneringen aan hun volgende afspraak en het innemen van hun hiv-medicijnen.
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4 Doelstelling: barrières wegnemen
Elk jaar krijgen 2 miljoen mensen een hiv-infectie. De helft daarvan zijn sekswerkers, druggebruikers,
mannen die seks hebben met mannen en transgenders. Zij lopen tot bijna 50 keer meer risico op een hivinfectie dan andere mensen. Tegelijk hebben deze kwetsbare groepen minder toegang tot hiv-preventie,
behandeling en zorg. Want er is nog steeds wetgeving die de rechten van seksuele minderheden schendt,
sekswerkers criminaliseert en condoomverstrekking aan druggebruikers verbiedt. Ook discriminatie van
mensen met hiv en het stigma van hiv binnen gemeenschappen zijn enorme hindernissen. Het wegnemen
van deze barrières is zo cruciaal voor een succesvolle aidsbestrijding, dat wij 57 procent van onze
uitgaven aan dit doel besteden.
Dit hebben we bereikt
Met het grote project Bridging the Gaps, dat zich met name richt op LHBT, sekswerkers en druggebruikers,
hebben we in vijf jaar tijd meer dan 1 miljoen mensen in zestien landen passende hiv-preventie, behandeling en
zorg gegeven door barrières weg te nemen. Zoals bijvoorbeeld in Pakistan, waar we zijn gaan werken met
mobiele CD4-testapparaten, om zo mensen in de meest afgelegen gebieden te bereiken.
Het sekswerkerproject Stepping Up, Stepping Out heeft 2500 sekswerkers in elf landen geholpen om hun
economische zelfstandigheid te vergroten. Wanneer ze naast hun sekswerk andere inkomstenbronnen hebben,
kunnen ze beter ‘nee’ te zeggen tegen klanten die onbeschermde seks eisen. Zo heeft Mitta uit Ethiopië nu
bijvoorbeeld haar eigen restaurant, en kan ze goed voor haar gezondheid zorgen. We hebben geleerd dat onze
aanpak alleen werkt, wanneer we de mensen om wie het gaat actief bij onze activiteiten betrekken.
Ontwikkelingen rondom barrières wegnemen en vooruitblik 2016
Condoomgebruik blijft uiterst belangrijk, maar condooms zijn nog altijd niet voor iedereen beschikbaar. Daarom
bliijven we (gratis) condooms aanbieden. Internationaal is sociale zorg en zekerheid een belangrijke manier om
kwetsbare groepen te versterken. We zetten stevig in op de lobby tegen te hoge medicijnprijzen, want we vinden
het onacceptabel dat levensreddende hiv-medicatie voorhanden is, maar niet voor iedereen betaalbaar.
Om migranten in Nederland beter te bereiken met hiv-testen, behandeling en zorg, investeren we in het verbinden
van de formele hiv-zorg in ziekenhuizen met informele zorginitiatieven als stichting Shiva die werkt met een
buddysysteem. We gaan door met het (economisch) versterken van sekswerkers, waardoor zij goede keuzes
kunnen maken over hun gezondheid en op kunnen komen voor hun rechten. Ook de criminalisering van hivoverdracht, sekswerk en homoseksualiteit is een thema waaraan we blijven werken.

Een greep uit onze activiteiten in 2015
Bridging the Gaps: een wereldwijd programma dat zich richt op kwetsbare groepen
Het in 2011 opgerichte Bridging the Gaps zorgt ervoor dat risicogroepen (LHBT, sekswerkers en druggebruikers)
die vaak nergens anders terecht kunnen, zich kunnen laten testen, toegang hebben tot medicatie en zelf
bijdragen aan het versterken van hun rechten. Bridging the Gaps is een samenwerkingsverband tussen het Aids
Fonds, vier Nederlandse NGO’s, vier mondiale belangennetwerken en ruim 90 lokale partnerorganisaties in
zestien landen. Wij doen de algemene coördinatie van Bridging the Gaps en voeren daarnaast, vanwege onze
expertise op dit gebied, de sekswerkersprogramma’s in Vietnam, Oeganda en Kenia uit.
Meer dan 1 miljoen mensen bereikt
2015 was het slotjaar van dit innovatieve en succesvolle programma. In totaal heeft Bridging the Gaps in de
afgelopen vier jaar meer dan 1 miljoen mensen bereikt met passende hiv-preventie, behandeling en zorg.
Daarmee hebben we aangetoond dat een mensenrechtenbenadering en het aanbieden van diensten die inspelen
op de behoeften van deze belangrijke groepen, leidt tot verbetering van de gezondheid en vervulling van
mensenrechten. Zo hebben we in de Oekraïne met familieconferenties en steungroepen voor ouders de
gezondheid van minderjarige druggebruikers verbeterd, terwijl we in Zimbabwe journalisten hebben getraind op
het gebied van berichtgeving over homoseksualiteit en hoe dat de gezondheid van LHBT beïnvloedt. Een
overzicht van resultaten, activiteiten en persoonlijke verhalen tussen 2011 en 2015 leest u in onze
eindrapportage.
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Bridging the Gaps blijft doorgaan tot 2020
In augustus 2015 werd Bridging the Gaps door de Nederlandse overheid geselecteerd als officiële partner om
aids wereldwijd te bestrijden en seksuele gezondheid van risicogroepen te verbeteren. Dat betekent dat het
programma nog vijf jaar doorgaat: van 2016 tot 2020. Dat is erg belangrijk, want we kunnen de verspreiding van
hiv alleen tegengaan met een blijvende en sterke focus op deze risicogroepen.
“Elk jaar komen er twee miljoen nieuwe hiv-infecties bij.
Een miljoen hiervan treft deze risicogroepen.”
Lilianne Ploumen,
Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Lees meer over Bridging the Gaps:
•
Nieuw commitment van de Nederlandse politiek voor risicogroepen
•
Focus op risicogroepen essentieel voor een einde aan aids
Nieuw commitment van de Nederlandse politiek voor risicogroepen
Nederland wordt internationaal gezien als leider omdat we taboedoorbrekende onderwerpen bespreekbaar
maken die samenhangen met aidsbestrijding, zoals gendergelijkheid, homoseksualiteit en drugsgebruik. In 2015
organiseerden we een politieke bijeenkomst over het Nederlands leiderschap in de internationale aidsbestrijding.
Tijdens de bijeenkomst, die we organiseerden met het Hiv-platform, spraken drie Kamerleden, prinses Mabel van
Oranje, minister Ploumen, Michel Sidibé (directeur UNAIDS) en lokale vertegenwoordigers van Bridging the Gaps
over wat er in de komende jaren nodig is om aids de wereld uit te helpen.
Dit evenement was een succes. Zowel Kamerleden als de minister spraken hun commitment voor de
aidsbestrijding uit en willen dat Nederland de internationale leider blijft die we zijn. Ook kreeg de bijeenkomst veel
media-aandacht, bijvoorbeeld op radio 1 en nu.nl.
Focus op risicogroepen essentieel voor het beëindigen van aids
Bridging the Gaps maakt ook het belang van een focus op risicogroepen in de internationale aidsbestrijding
zichtbaar. Bijvoorbeeld met een reizende fototentoonstelling over de persoonlijke verhalen van Bradley, een jonge
homoman uit Botswana, Cindy, een Oegandese sekswerker en Rajesh, een druggebruiker met hiv uit Nepal. De
tentoonstelling was onder andere te zien in Harare tijdens de internationale aids- en soaconferentie van Afrika
(ICASA) en in de Amsterdamse Beurs van Berlage op Wereld Aids Dag. Minister Lilianne Ploumen nam toen een
foto in ontvangst als dank voor haar steun aan de aidsbestrijding.
Sekswerkprojecten
Sekswerkers zijn vaak de meest gemarginaliseerde groepen in de samenleving. In veel landen is prostitutie
illegaal en hebben sekswerkers te maken met geweld, stigma en discriminatie. Daardoor hebben ze slechte
toegang tot zorg, terwijl ze die juist hard nodig hebben: ze hebben gemiddeld twaalf keer vaker hiv dan de rest
van de bevolking. In een groot aantal landen voeren we projecten uit die ervoor zorgen dat sekswerkers betere
hiv-zorg en behandeling krijgen.
“We moeten onthouden dat sekswerkers geen seks hebben met elkaar.
Ze hebben seks met andere mensen in de maatschappij.
Als sekswerkers niet gezond kunnen zijn, dan zal de maatschappij ook
niet gezond kunnen zijn.”
Khuất Thị Hải Oanh, SCDI

Stepping Up, Stepping Out
Stepping Up, Stepping Out (SUSO) richt zich op de verbetering van de positie en rechten van sekswerkers in elf
5
landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Ook biedt SUSO alternatieve carrièremogelijkheden aan sekswerkers.
Door sekswerkers ook op andere manieren in hun levensonderhoud te laten voorzien, zijn ze niet langer alleen
afhankelijk van sekswerk. Ze leren bijvoorbeeld om te sparen, zodat ze klanten die geen condoom willen
gebruiken of gewelddadig zijn, makkelijker kunnen weigeren. Dit maakt hen minder kwetsbaar voor het oplopen
van een hiv-infectie.

5
Dit kan begeleiding betekenen naar een carrière buiten het sekswerk of het verbeteren van de positie, zelfstandigheid en
gezondheid daarbinnen.
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Na 3,5 jaar is het project begin 2016 afgelopen. Samen hebben we ervoor gezorgd dat:
•
meer dan 2.000 sekswerkers geschoold zijn in beroepsvaardigheden,
•
meer dan 500 sekswerkers deelnemen aan spaargroepen,
•
ongeveer 150 sekswerkers een microkrediet hebben gekregen voor het opzetten van een onderneming.
Meer over de ervaringen van SUSO leest u in hun best practices-brochure.
AMA is één van de partners in het SUSO-project. In hun opleidingscentrum leren sekswerkers Engels en
computervaardigheden in een stigmavrije omgeving.
“Het maakt me verdrietig wanneer mensen neerkijken op sekswerkers en
hen beoordelen op wat ze doen in plaats van op wie ze zijn. Ik geloof dat
het opleidingscentrum zo succesvol is, omdat het een plek is waar
sekswerkers zich veilig voelen en met respect behandeld worden. Mijn
droom is dat sekswerkers zelf kunnen kiezen wat voor werk ze doen en
trots zijn op zichzelf. Dan zullen andere mensen niet meer op hen
neerkijken.”
Thiri May, docent bij AMA, Myanmar

Lees meer over onze sekswerkersprojecten:
•
•

Stepping Stones
Hands Off

Stepping Stones
Stepping Stones is een een baanbrekend en controversieel programma in dertien landen gericht op het
verbeteren van de gezondheid en de positie van minderjarigen in de prostitutie. Een gevoelig onderwerp, want
het ondersteunen van deze groep wordt in veel landen gezien als het bevorderen van sekswerk. Juist doordat ze
niet erkend worden en hulp aan hen strafbaar is, hebben deze minderjarigen nauwelijks toegang tot hiv-preventie
en zorg. Met Stepping Stones willen we dit veranderen. Binnen dit project doen we daarom onderzoek om meer
inzicht te krijgen in deze groep en bijvoorbeeld de redenen waarom minderjarige sekswerkers dit werk doen. Met
informatiebijeenkomsten over mensen- en seksuele rechten en toegang tot hiv-zorg, radioprogramma’s en sociale
opvangcentra biedt Stepping Stones steun en informatie aan minderjarige sekswerkers.
“Als ik geen seks verkoop zal het inkomen van mijn familie dramatisch worden beïnvloed. We hebben mijn
inkomen nodig om eten te kopen en om de school van mijn broertjes en zusjes te betalen.” – Anonieme
sekswerker uit Egypte
Al Jazeera besteedde aandacht aan het werk van Stepping Stones in Ethiopië, waar sekswerkers via de radio
bereikt en gesteund worden.
Binnen een periode van twee jaar:
•
zijn de behoeftes van ruim zeshonderd minderjarige en jonge mensen met onderzoek in kaart gebracht
•
hebben 8500 minderjarige en jonge sekswerkers (hiv-)zorg en psychosociale steun gekregen
•
hebben negen lokale partnerorganisaties als pioniers op dit terrein allianties en (inter)nationale netwerken
gevormd van jonge mensen die seks verkopen.

Hands Off!
In 2015 is Hands Off! van start gegaan in Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Zimbabwe en Botswana met als
doel het geweld tegen sekswerkers te verminderen. Hands Off! ondersteunt nationale belangenverenigingen van
en voor sekswerkers en maatschappelijk-juridische organisaties die zich inzetten voor de rechten van
sekswerkers. Hands Off!:
•
zet preventie- en supportsystemen op: zo kunnen sekswerkers elkaar snel te hulp komen wanneer er sprake
is van geweld,
•
documenteert mensenrechtenschendingen en zet deze in voor lobby en pleitbezorging,
•
ontwikkelt en geeft trainingen voor politie en gezondheidspersoneel,
•
vergroot de kennis en zelfbeschikking van sekswerkers op het gebied van rechten en gezondheid.
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In 2015 heeft Hands Off! een stabiel regionaal partnernetwerk gecreëerd. Daarnaast hebben ze een groot
onderzoek gedaan naar geweld tegen sekswerkers en aan welke ondersteuning sekswerkers behoefte hebben.
Hiervoor hebben ze meer dan tweeduizend sekswerkers ondervraagd. De resultaten worden in 2016
geanalyseerd.
Op 17 december, de internationale Dag voor het beëindigen van geweld tegen sekswerkers, organiseerde
Hands Off! in bijna alle partnerlanden persmomenten en lobbyactiviteiten. In Nederland besteedde One World
aandacht aan het verhaal van Sasa uit Zuid Afrika.
Lees het volledige verhaal van Sasa op OneWorld.

“Wanneer ze je op vrijdag pakken zit je tot maandag vast.
Wie moet op zo’n moment voor de kinderen zorgen?”
Sasa, Zuid Afrika

ADHERO, gezamenlijke aanpak voor migranten
Mensen uit etnische minderheidsgroepen in Nederland testen later, zoeken later zorg en vinden het lastiger om
een hiv-behandeling goed vol te houden. Daarom hebben ze een slechtere gezondheidsprognose dan andere
mensen met hiv in Nederland. Van de bijna 20.000 mensen met hiv die in Nederland behandeld worden, is 40
procent afkomstig uit een etnische minderheidsgroep.
6

Daarom hebben we in 2015 een subsidie toegekend aan het unieke project ADHERO , waarin een groot aantal
7
organisaties de ondersteuning van etnische minderheden met hiv net voor en na de hiv-diagnose drastisch
verbetert. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gaan lokale GGD’en, samen met huisartsen en de
spoedeisende hulp, deze belangrijke doelgroep vanaf 2016 helpen met testen en ondersteuning.
Het doel is om tweeduizend mensen te benaderen waarvan er zich minstens driehonderd daadwerkelijk laten
testen op hiv. Hiermee worden niet alleen infecties opgespoord, maar het zorgt ook voor bewustwording in deze
groep. Krijgt iemand de diagnose hiv, dan krijgt hij of zij een ‘maatje’ die steun en informatie biedt. Bij problemen
met therapietrouw kunnen mensen een beroep doen op een ervaringsdeskundige voor support.
Individuele Hulpverlening
In Nederland kunnen mensen met hiv die een laag inkomen hebben, financiële ondersteuning krijgen via onze
Individuele Hulpverlening. In 2015 dienden 480 mensen met hiv 534 aanvragen in voor financiële hulp. Daarvan
hebben we 500 aanvragen goedgekeurd, voor een totaalbedrag van € 204.273.
Een paar details:
•
54 mensen zonder een verblijfsvergunning (maar in afwachting van een uitspraak van de rechter) kregen een
kleine bijdrage voor hun levensonderhoud.
•
38 procent van de vergoedingen ging naar ziektekosten. De grootste post hiervan was flesvoeding, die
voorkomt dat hiv van moeder op kind wordt overgedragen via borstvoeding.
•
31 procent van de vergoedingen is besteed aan hobby en vrijetijdsbesteding om ervoor te zorgen dat
mensen met hiv zichzelf uit hun sociale isolement kunnen halen .
•
Over de jaren zien we het aantal aanvragen voor financiële ondersteuning stijgen. In vergelijking met 2013 is
het aantal aanvragen met 97 gestegen.
Afgelopen jaar steunden we onder andere een Afrikaans gezin met financiële problemen, waarin moeder en kind
hiv-positief zijn. Door het gebruik van anti-hivmedicatie zijn de gezondheid van moeder en kind verbeterd. Helaas
wilde het echtpaar stoppen met medicatie om geld te besparen. Om te voorkomen dat het kind hiervan de dupe
wordt, hebben we eenmalig de eigen bijdrage voor ziektekosten vergoed. In 2016 moet de plaatselijke
hulpverlening een structurele oplossing voor dit probleem zoeken.

6

ADHERO staat voor Amsterdam, Den Haag, en Rotterdam.
Het consortium bestaat uit: de Hiv Vereniging Nederland, Soa Aids Nederland, ShivA, Mara, AMC/ AIGHD, Erasmus MC,
GGD Amsterdam, GGD Rotterdam, Sekshag.

7
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Ongedocumenteerde migranten met hiv
Mensen met hiv zonder verblijfsvergunning die het risico lopen op uitzetting, zijn een kwetsbare groep. Veel van
hen hebben pas na aankomst in Nederland ontdekt dat ze hiv hebben, en zijn hier begonnen met een
behandeling. In hun land van herkomst kunnen ze vaak geen hiv-medicatie krijgen. Een eventuele uitzetting
betekent dus een onderbreking van hun behandeling, wat kan leiden tot een medische noodsituatie. Daarom
zetten wij ons voor deze mensen in. We lobbyen voor een wijziging van het beleid, waarbij migranten met hiv
alleen teruggestuurd kunnen worden naar hun land van herkomst wanneer onomstotelijk vaststaat dat zij hun
behandeling daar kunnen voortzetten.
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5 Doelstelling: maatschappelijke
organisaties versterken
Voor het succesvol bestrijden van hiv is afstemming op de behoeften van mensen die het direct betreft
cruciaal. Maatschappelijke organisaties staan midden in de samenleving en hebben nauw contact met de
mensen die te maken hebben met, of kwetsbaar zijn voor hiv. Ze hebben zicht op wat er speelt, kennen de
behoeften van hun doelgroep goed en weten de meest kwetsbare groepen te bereiken. Daarom spelen zij
een sleutelrol in de aidsbestrijding. De financiering voor deze belangrijke organisaties is echter niet
toereikend, want de focus van veel donoren ligt op het ondersteunen van nationale programma's en niet
op het maatschappelijk middenveld. Wij zijn beheerder van een groot internationaal fonds, het RCNF, dat
zich juist richt op het versterken van maatschappelijke organisaties. In 2015 hebben we voor dit fonds
meer dan 20 miljoen dollar opgehaald.
“Dit zijn de organisaties die hoop geven aan de mensen.
Laten we de kracht van één individu in het beëindigen van aids niet
onderschatten. Dit is wat deze belangengroepen doen. Zij komen in
opstand en vragen de politiek om meer te doen.
Het Fonds zet mensen in hun kracht.”
Wereld Aids Coördinator Deborah Birx, VS,
over het Robert Carr civil society Networks Fund.

Dit hebben we bereikt
In Nederland zijn wij de grootste donor van de Hiv Vereniging, de belangenvereniging van mensen met hiv. Met
onze steun ontwikkelden zij het afgelopen jaar een breedgedeelde campagne om het thema hiv positief
bespreekbaar te maken en een aantal hardnekkige mythes over hiv aan te pakken.
Wereldwijd heeft het RCNF bijgedragen aan een sterk maatschappelijk middenveld door
samenwerkingsverbanden van internationale netwerken financieel te steunen. Deze gezamenlijke aanpak brengt
kennis en expertise bij elkaar en maakt het mogelijk om een sterkere lobby richting overheden en beleidsmakers
te voeren. Verder hebben we in 2015 meer dan 20 miljoen dollar geworven om deze belangrijke netwerken de
komende drie jaar te ondersteunen.
Ontwikkelingen rondom maatschappelijke organisaties versterken
en vooruitblik 2016
Het maatschappelijk middenveld wordt steeds meer erkend als ‘expert’ en betrokken bij beleidsontwikkeling van
overheden, donoren en bijvoorbeeld de VN. Dat is precies wat we willen: beleid en programma’s met aandacht
voor de rechten en behoeften van kwetsbare groepen.
•

•

•

De internationale maatschappelijke netwerken die het RCNF ondersteunt, zijn soms nog niet zo sterk. Met
de subsidie van het RCNF investeren netwerken daarom in hun eigen capaciteitsopbouw en in de
ontwikkeling van een goed bestuur.
Het onderscheid tussen arme en rijke landen verandert. Binnen enkele jaren woont de meerderheid van de
mensen met hiv in middeninkomenslanden. Veel maatschappelijke organisaties uit Oost-Europa, de
Caraïben en het Midden-Oosten maken daarom deel uit van samenwerkingsverbanden die het RCNF vanaf
2016 ondersteunt.
Grote donoren en organisaties als UNAIDS hebben het belang van voldoende financiering van het
maatschappelijk middenveld in 2015 onderstreept. Met die erkenning zijn we enorm blij. Fondsenwerven
voor dit doel blijft voor ons een belangrijk speerpunt, ook in 2016.
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Een greep uit onze activiteiten in 2015
Hiv uit de kast
Een van de hardnekkigste issues in ons werk is het stigma dat rond hiv blijft bestaan. Mensen oordelen snel over
hiv, vaak op basis van onjuiste informatie. Behalve dat dit voor mensen zelf vervelend en ongemakkelijk is, heeft
het ook een negatief effect op het bestrijden van hiv, omdat mensen zich uit angst niet laten testen of geen zorg
zoeken. Mensen met hiv weten zelf het beste wat er nodig is om nare reacties de wereld uit te helpen. Daarom
financieren wij belangenorganisaties voor mensen met hiv, zoals de Hiv Vereniging en het magazine
Hello Gorgeous.
In 2015 steunden we een campagne van deze organisaties om het thema hiv positief bespreekbaar te maken en
een aantal hardnekkige mythes over hiv aan te pakken. In november werden zes mensen met hiv positief
geportretteerd. Via de website www.hivuitdekast.nl en op billboards in de drie grote steden ontkrachtten zij de
belangrijkste mythes rond hiv. Er was veel media-aandacht voor de campagne, op landelijke en lokale tv en radio,
en in landelijke en regionale dag- en maandbladen Met deze campagne wilde de Hiv Vereniging een taboe onder
de algemene bevolking doorbreken en het zelfvertrouwen van mensen met hiv vergroten.

“Ik heb hiv en dat krijg je niet van mij”.
Jeffrey

Lees meer over een initiatief van de Hiv Vereniging voor betere reguliere zorg voor mensen met hiv
Zorgverleners en hiv
Mensen met hiv hebben vaak negatieve ervaringen in de reguliere gezondheidszorg. Daarom ontwikkelde de
Hiv Vereniging samen met de Open Universiteit in 2015 een website (www.positiefzorgt.nl) die zorgprofessionals
als huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten informeert over hiv en die bijdraagt aan een beter contact tussen
zorgverleners en mensen met hiv.
Belangengroepen wereldwijd in hun kracht: het Robert Carr civil society Networks Fund (RCNF)
Wij zijn beheerder van het in 2012 opgerichte Robert Carr civil society Networks Fund (RCNF), een uniek fonds
van grote internationale donoren zoals de Bill & Melinda Gates Foundation, M·A·C AIDS Fund en de overheden
van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. Het fonds ondersteunt maatschappelijke
8
netwerkorganisaties en belangengroepen (civil society) die zich inzetten voor de risicogroepen in de hivepidemie. Deze organisaties richten zich op problemen die vergelijkbaar zijn op verschillende plekken in de
wereld en die vragen om een internationale gezamelijke aanpak: bijvoorbeeld de beschikbaarheid van
medicijnen, discriminatie van mensen met hiv en in een aantal landen ook de strafbaarheid van drugsgebruik,
sekswerk en homoseksualiteit. Door subsidies vanuit één fonds te verstrekken, hoeven organisaties maar één
keer te rapporteren, in plaats van meerdere keren aan verschillende subsidiegevers. Bovendien kunnen
internationale netwerken hun informatie effectiever delen. Het fonds is genoemd naar dr Robert Carr, een
belangrijke aids- en mensenrechtenactivist uit Jamaica, die in 2011 overleed.
Hernieuwd commitment voor het RCNF
2015 stond in het teken van fondsenwerven voor het RCNF. Bestaande donoren hebben we uitgedaagd om zich
opnieuw te committeren en hun bijdrage te verhogen. Andere donoren werden uitgenodigd om maatschappelijke
netwerkorganisaties via het RCNF te steunen. Dit resulteerde in een commitment van in totaal meer dan
20 miljoen dollar voor de komende drie jaar.

“Door op regionaal niveau samen te werken, versterken we de
capaciteiten van lokale organisaties op gebied van zorgverlening, lobby
en het monitoren van doelen. Wijlen Robert Carr was duidelijk over de
tekortkomingen van het geïsoleerd werken.
Met steun van het fonds kunnen we sectoroverstijgend samenwerken om
solidariteit te bouwen en echt verder te komen”.
Felicita Hikuam, AIDS Rights Alliance of Southern Africa
8

Sekswerkers, druggebruikers, mannen die seks hebben met mannen, biseksuelen en transgenders. Zij lopen een hoger risico
op een hiv-infectie en spelen een belangrijke rol in de bestrijding van hiv.
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In september bracht een succesvolle ‘top level’ meeting in New York overheden, private fondsen en het
maatschappelijk middenveld samen om meer geld voor het fonds aan te trekken. Tijdens de bijeenkomst werden
de resultaten van het fonds getoond. Ook vertelden vertegenwoordigers van gemarginaliseerde groepen wat de
steun van het fonds voor hen betekent. Dat leverde het volgende op:
•
•
•

De Engelse overheid verhoogde haar steun voor het RCNF naar 5 miljoen pond.
De Verenigde Staten kondigden aan dat zij hun steun voor de komende drie jaar verdubbelen naar
10 miljoen dollar.
Onze minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liliane Ploumen maakte bekend het
fonds met 3 miljoen euro te steunen.

Steun voor veertien maatschappelijke organisaties
In 2015 bood het RCNF steun aan veertien belangennetwerken en consortia. Eén van hen is consortium van
ITPC en ARASA. In 2015 lanceerden zij met 11 nationale Afrikaanse partners de campagne ‘Be healthy – Know
your viral load’ met een filmpje en een website . Daarmee riepen ze Afrikaanse overheden op om
viraleladingtesten routinematig beschikbaar te stellen voor alle mensen met hiv. De gezamenlijke aanpak van

dit soort samenwerkingsverbanden van internationale netwerken brengt kennis en expertise bij elkaar
en maakt het mogelijk om een sterkere lobby richting overheden en beleidsmakers te voeren.

Lees meer over de samenwerking tussen het RCNF en het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
Samenwerking tusen RCNF en het Global Fund
Samen met The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria heeft het RCNF (naast de reguliere
subsidieronde) in 2015 acht netwerken ondersteund om zo de overheden van de landen die geld krijgen van het
Global Fund een bewakende en adviserende rol te geven in de fondseninzet voor de belangrijkste risicogroepen.
Daarmee willen ze de besteding van het geld van het Global Fund effectiever maken. Eind 2015 werd bekend dat
het Global Fund het partnerschap met RCNF continueert en dat ze de acht netwerken ook in 2016 financieel
ondersteunen met een totaalbedrag van 2.478.790 dollar.
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6 Doelstelling:
meer wetenschappelijke kennis
Wetenschappelijke kennis is nodig om de strijd met hiv aan te gaan, en wetenschappelijk onderzoek is
daarvoor een belangrijk middel. Of het nu gaat om fundamenteel onderzoek, de zoektocht naar een
geneesmiddel of vaccin, of sociaalwetenschappelijk onderzoek naar risicogedrag en preventiemethoden:
op al deze vlakken helpt meer kennis ons om hiv de wereld uit te krijgen. Daarnaast is operationeel
onderzoek belangrijk: hoe goed werken onze programma’s voor risicogroepen in bijvoorbeeld OostEuropa en Afrika, en hoe kunnen we ze verbeteren?

Dit hebben we bereikt
In 2015 zijn belangrijke ontdekkingen gedaan in het onderzoek dat wij financieren. Zo bleek bijvoorbeeld dat het
vlak voor en na seks aanbieden van de hiv-remmer PrEP kosteneffectief is in het voorkomen van hiv-infecties.
Dat betekent dat we een nieuwe methode in handen hebben om de verspreiding van hiv te stoppen. Daarnaast
zijn wetenschappers erin geslaagd om in diermodellen antistoffen op te wekken die een besmetting met hiv
kunnen tegenhouden. Een belangrijke stap in de zoektocht naar een aidsvaccin!
Ontwikkelingen rondom meer wetenschappelijke kennis en vooruitblik 2016
In 2015 hebben we ons subsidiebeleid voor wetenschappelijk onderzoek aangepast omdat de kosten van
wetenschappelijk onderzoek stijgen (met name door stijgende loonkosten en inflatie), terwijl ons budget voor
wetenschappelijk onderzoek kleiner wordt. Bovendien is de behoefte aan gedragsonderzoek en
sociaalwetenschappelijk onderzoek groter geworden. Dit soort onderzoek is bijvoorbeeld nodig om te bepalen of
de programma’s die wij uitvoeren en financieren, hun doel bereiken. Daarom houden we afwisselend in het ene
jaar onze gebruikelijke open subsidieronde voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en in het andere jaar
een ‘high risk high gain’-subsidieronde. In 2016 lanceren we voor het eerst deze ‘high risk high gain’subsidieronde voor vernieuwende onderzoeksprojecten die grote impact kunnen hebben op de hiv-bestrijding,
maar door hun onconventionele of risicovolle aard minder snel voor financiering in aanmerking komen.
Het beschikbaar stellen en delen van (wetenschappelijke) informatie is een trend waaraan ook wij meedoen:
vanaf 2016 publiceren we al onze projectinformatie volgens de IATI-standaard. Door het slim combineren en
analyseren van onze projectgegevens met andere (big) data krijgen we een actueler inzicht in de hivproblematiek en in de impact van ons werk.

Een greep uit onze activiteiten in 2015
Belangrijke stap op weg naar een aidsvaccin
Na zeventien jaar zijn wetenschappers erin geslaagd om in diermodellen bepaalde antistoffen op te wekken die
een besmetting met hiv kunnen tegenhouden. Omdat er een grote variatie in hiv-virussen bestaat, gaan de
onderzoekers nu op zoek naar antistoffen die álle (of in ieder geval de meeste) hiv-stammen remmen. Pas als dat
lukt, is er sprake van een werkend aidsvaccin dat getest kan worden op mensen. Hierover publiceerden de
onderzoekers in 2015 in het wetenschappelijke vakblad Science. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het AMC
(Amsterdam) en Cornell University (New York). Wij financieren het vanuit Nederland samen met het International
AIDS Vaccin Initiative (IAVI). Lees meer…
Zoektocht naar het juiste eiwit
Een van de grote uitdagingen bij het ontwikkelen van een aidsvaccin is het namaken van het eiwit dat het hivvirus omhult. Dat eiwit lokt de noodzakelijke afweerreactie uit, zodra hiv het lichaam binnenkomt. Eerder bleek al
dat het eiwit zelf niet in het vaccin verwerkt kan worden, want het valt meteen uit elkaar zodra je het injecteert.
De Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers hebben jarenlang gebouwd aan een kunstmatig en stabiel eiwit
dat qua structuur erg lijkt op het echte eiwit. Dat is vervolgens getest op konijnen. Het vaccin bleek goede
antistoffen op te wekken, die het hiv-virus kunnen neutraliseren. Bij de experimentele vaccins die momenteel op
mensen worden getest, lukt dat nog niet. Deze ontdekking is een enorme stimulans voor het verdere onderzoek
naar een aidsvaccin.
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“We begrijpen nu pas de structuur van het eiwit rond het hiv-virus en dat
is essentieel.
De eiwitten in die experimentele vaccins hebben niet dezelfde structuur
als die op hiv en wekken daarom niet de juiste antistoffen op.”
AMC-viroloog Rogier Sanders

PrEP ‘on demand’ blijkt kosteneffectief in het voorkomen van hiv
Tijdens het NCHIV-congres in november won dr. Brooke Nichols de ‘Joep Lange en Jacqueline van Tongeren
young investigators’-prijs. Ze kreeg de prijs voor haar - door ons gefinancieerde - onderzoek naar de
kosteneffectiviteit van pre-exposure profylaxe (PrEP).
We wisten al dat dagelijks gebruik van de hiv-remmer PrEP een hiv-infectie kan voorkomen. Uit recent onderzoek
blijkt dat ‘on demand’ gebruik (alleen vlak voor en na seksueel contact) óók werkt. Dr. Nichols toonde met
wiskundige modellen aan dat ‘on demand’ aanbieden van PrEP aan hoogrisicogroepen kosteneffectief is in het
voorkomen van hiv-infecties: het is goedkoper en toch effectief als mensen dit medicijn niet elke dag hoeven te
slikken. Deze uitkomst is belangrijk voor beleidsmakers in Nederland. Op dit moment moet er namelijk nog
besloten worden óf en hoe PrEP in ons land wordt ingezet.

In 2015 financierden we ook ander wetenschappelijk onderzoek. Lees meer over het verband tussen hiv en
vaginale bacteriën
Verband tussen vaginale bacteriën en hiv
Ieder mens draagt bacteriën met zich mee, die nodig zijn voor het goed functioneren van zijn lichaam. Die
bacterieën zitten onder meer in darmen, longen, mond en vagina. Onderzoek heeft nu laten zien dat er een sterk
verband is tussen vaginale bacteriën en hiv.
Het was al bekend dat niet elke vrouw evenveel kans heeft op een hiv-infectie. Janneke van de Wijgert en
promovenda Hanneke Burgdorff onderzoeken of een hiv-besmetting het gevolg kan zijn van een verstoorde
samenstelling van de vaginale bacteriën. Ze ontdekten dat Afrikaanse vrouwen die hiv-positief zijn, veel
(verschillende) bacteriën bij zich dragen. Vrouwen zonder hiv-infectie hadden er beduidend minder.
Hiv-positieve vrouwen met veel vaginale bacteriën hadden ook meer hiv-virussen in hun vagina. Dat betekent dat
ze het hiv-virus waarschijnlijk makkelijker overdragen aan anderen. Ook is het mogelijk dat ze het hiv-virus sneller
oplopen omdat hun vaginale slijmvliezen minder goed in staat zijn om het virus tegen te houden.
De onderzoekers hebben hun resultaten gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Mucosal Immunology.
Deze kennis is belangrijk voor verder onderzoek naar methoden om het vaginale milieu van vrouwen voor langere
tijd te stabiliseren. Want misschien is de verspreiding van hiv op die manier in te perken.

Wat is de relatie tussen de economische ontwikkeling en de gezondheid van sekswerkers in Kenia en
Ethiopië?
Samen met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Vrije Universiteit (VU) in
Amsterdam, de universiteit van Addis Abeba, de International Centre of Reproductive Health en lokale partners in
Kenia en Ethiopië werken we aan een langlopend onderzoek naar de economische ontwikkeling en financiële
stabiliteit van sekswerkers in relatie tot hun gezondheid. Sekswerkers die weerbaar zijn en meer economische
mogelijkheden hebben, lopen namelijk minder risico op hiv. Zo kunnen weerbare sekswerkers bijvoorbeeld
makkelijker klanten weigeren die geen condoom willen gebruiken. In 2015 deden honderd sekswerkers mee aan
het kwalitatieve gedeelte van het onderzoek: ze hielden financiële dagboeken bij, deden mee aan spaargroepen
en werden diepgaand geïnterviewd. De resultaten uit het onderzoek zijn ook bruikbaar voor onze andere
sekswerkerprojecten.
Hoe verbeteren we de toegang tot hiv-zorg voor jonge druggebruikers in de Oekraïne?
Oekraïne heeft relatief gezien de meeste mensen met hiv in Oost-Europa en Centraal-Azië. Jongeren die drugs
gebruiken lopen het hoogste risico op een hiv-infectie. Volgens Unicef zijn er 15.000 jonge injecterende
druggebruikers in Oekraïne. Slechts 24 procent van hen wordt bereikt met hiv-preventieprogramma’s. De oorlog
in het land heeft deze situatie nog verslechterd.
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Het Bridging the Gaps-programma richt zich op het verbeteren van toegang tot hiv-preventie, behandeling en
zorg voor risicogroepen (zie ook hoofdstuk 4, Barrières wegnemen). Om de kwaliteit van hun werk te
optimaliseren, deden we in 2015 samen met onze partners onderzoek naar de omstandigheden daar. Hoe
kunnen ze jonge druggebruikers het beste bereiken met hun hiv-preventieprogramma’s? Het onderzoek liet onder
meer zien dat er een grote behoefte is aan hiv-programma’s in detentiecentra en gevangenissen.
Het onderzoek in de Oekraïne maakt deel uit van een groter onderzoekstraject binnen het Bridging the Gapsprogramma. Er is ook onderzoek gedaan in Costa Rica, Kirgizië, Kenia en Vietnam. De uitkomsten (waarover u
meer leest in de onderzoeksrapporten gebruikt Bridging the Gaps weer in hun toekomstige werk met
risicogroepen.
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7 Fondsenwerving en bewustwording
In 2015 hebben we het fantastische bedrag van 27 miljoen euro opgehaald voor de aidsbestrijding. Dat is
16 procent meer dan in 2014. Bijna 6 miljoen hebben we te danken aan onze 68.000 donateurs en aan
nalatenschappen. De opbrengst uit nalatenschappen was dit jaar zelfs fors hoger dan in 2014. Iedereen
die ons gesteund heeft, zijn we daar enorm dankbaar voor!
In acteur en zanger Freek Bartels hebben we een geweldige ambassadeur gevonden. Freek bracht het
belang van de hiv-bestrijding onder meer onder de aandacht in het tv-programma Koffietijd, waar hij
vertelde waarom hij onze ambassadeur is geworden.

7.1

Campagnes en evenementen

Campagne: Geen medicijnen is doodzonde
Van de 37 miljoen mensen met hiv in de wereld krijgen ruim 21 miljoen mensen géén medicijnen. Daardoor
overlijden elke dag meer dan drieduizend mensen aan aids. Onze campagne ‘Geen medicijnen is doodzonde’
was een ferme oproep tot actie. Want wij willen dat de Nederlandse regering zich hard maakt voor betaalbare
medicijnen voor iedereen in de wereld, onder meer door het internationale patentensysteem aan de orde te
stellen tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in 2016.
Fototentoonstelling van Sacha de Boer
Speciaal voor onze campagne maakte Sacha de Boer de fotoserie ‘Geen medicijnen is doodzonde’. Ze
fotografeerde mensen uit Oekraïne, Myanmar en Zuid-Afrika, die door wetgeving of de hoge medicijnprijzen
moeilijk aan hiv-remmers kunnen komen. Als schril contrast portretteerde ze Nederlanders met en zonder hiv, die
probleemloos toegang hebben tot allerlei medicijnen. De fototentoonstelling was van 19 mei tot 19 juni te zien op
het Museumplein in Amsterdam en werd geopend door Sacha de Boer en Aids Fonds-ambassadeur Freek
Bartels. Dat leverde veel aandacht op voor het probleem van hoge medicijnprijzen.

“Als we hier kunnen voorkomen dat mensen overlijden aan aids,
dan moet dat overal kunnen.”
Aids Fonds-ambassadeur Freek Bartels

Medicijnprijzen in 2016 op de EU-agenda
Nederland moet als EU-voorzitter in 2016 het Europese prijzen- en patentenbeleid voor medicijnen ter discussie
stellen, en farmaceutische bedrijven moeten de prijzen van hiv-medicatie verlagen. Dat was de oproep van de
petitie ‘Geen medicijnen is doodzonde’, die door meer dan tienduizend mensen werd ondertekend en die door
ruim dertig (inter)nationale organisaties (waaronder UNAIDS) werd gesteund. Wij hebben deze petitie aan de
Tweede Kamer aangeboden, ondersteund door een opiniestuk in de Volkskrant (samen met Artsen zonder
Grenzen). Mét resultaat: ministers Ploumen en Schippers hebben aangekondigd dat ze dit tijdens het
EU-voorzitterschap gaan bespreken.
First World Problem Pills
Een ander onderdeel van onze campagne was dat we ‘pillen’ verkochten voor verzonnen luxeproblemen. ‘First
World Problem Pills’ zijn medicijnen voor medicijnen: 100 procent placebo, 100 procent effectief, 100 procent
pepermunt. De opbrengst van de pillen ging naar het toegankelijk maken van échte hiv-medicatie. We verkochten
meer dan drieduizend producten, wat bijna € 25.000 opleverde. Onze campagne kreeg aandacht in 162 landen.

“Perfect campaign and perfect present.
Keep up the good work!”
Melle
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Canal Parade zorgt voor recordopbrengst
Gemiddeld heeft slechts één op de tien homomannen op de wereld toegang tot levensreddende medicijnen.
Daarom voeren we tijdens de Canal Parade mee met een ‘Piemelboot’. Met verschillende piemels maakten we
duidelijk dat er wereldwijde verschillen bestaan - ook als het gaat over toegang tot hiv-medicatie. Met de
collectebootjes hengelden we een recordopbrengst van meer dan € 14.000 bij elkaar!

7.2

Pers en publiciteit

Voor veel journalisten zijn wij een betrouwbare bron van informatie over hiv en aids. Onze eigen campagnes en
evenementen brengen we actief in de media. In 2015 was er ook daarnaast ook aandacht voor:
Een jaar na de ramp van MH17
De ramp met de MH17 – een jaar later. Bij deze herdenking stonden wij en de nationale pers uitgebreid stil. Om
de nalatenschap van de overleden aidsonderzoeker Joep Lange te waarborgen, werden in Amsterdam het Joep
Lange Instituut en de Joep Lange-leerstoel opgericht.

“Prachtig eerbetoon aan één van de meest inspirerende voortrekkers van
de internationale aidsbestrijding.”
Ton Coenen, oud-directeur Aids Fonds

Het H-TEAM trekt aandacht
Veel aandacht was er voor Hiv Transmissie Eliminatie Amsterdam, kortweg het H-TEAM:
•
De presentatie van het H-TEAM haalde de landelijke pers.
•
Het PrEP-onderzoek van het H-TEAM naar de vraag of één pil om hiv-infectie te voorkomen effectief en
efficiënt kan zijn, sprak tot de verbeelding. Zelfs het NOS Journaal vroeg zich af of de kosten van deze pil
opwegen tegen de levenslange behandelingskosten van hiv. Onze stelling dat PrEP geen pretpil is voor
homo’s, publiceerden we in het Parool.
•
In de zomer riep het H-TEAM homomannen op om zich te laten testen met een nieuwe hiv-sneltest. De
campagne kreeg landelijke media-aandacht en werd herhaald tijdens de hiv-testweek eind november.

Vertrek van onze directeur
Op Wereld Aids Dag nam onze directeur Ton Coenen na 12 jaar afscheid. Hij heeft veel betekend voor de
organisatie, waarvoor wij hem dankbaar zijn.
Ton Coenen werd uitvoerig geïnterviewd door diverse radioprogramma’s en het AD, Parool en het Haarlems
Dagblad. De vertrekkende directeur stond stil bij de ontwikkeling van het Aids Fonds, dat in 2015 precies 30 jaar
bestond: van een groepje activisten tot een gerespecteerde speler van internationaal formaat.
•
•
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Haarlems Dagblad, 28 november 2015: Ton Coenen: “Doodeng maar aan te pakken”
AD, 1 december 2015: Scheidend directeur Aids Fonds : ”Waarom zo moralistisch?”

Fondsenwerving

Zonder de steun van onze donateurs, de VriendenLoterij, vrijwilligers en de overheid kunnen wij niets. Hun
enthousiasme, vertrouwen en financiële steun waarderen wij enorm!
De opbrengsten uit onze eigen fondsenwerving (een fantastische 27 miljoen euro) zijn met 16 procent gestegen ten
opzichte van 2014. De inkomsten uit nalatenschappen zorgden voor de grootste groei: vergeleken met vorig jaar
stegen die met 82 procent. In 2015 hebben we 6.687 nieuwe donateurs mogen verwelkomen. Eind 2015 waren er
68.207 donateurs die ons structureel of incidenteel steunden.
Het werven van nieuwe donateurs blijft lastig, en de uitstroom van donateurs neemt toe. Daarom hebben we in
2015 extra aandacht aan onze bestaande donateurs besteed, onder meer door ze uit te nodigen voor
evenementen en ze mee te laten denken met onze plannen voor de komende jaren.
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Nalatenschappen
Afgelopen jaar ontvingen we tien erfenissen, vijftien legaten en een vruchtgebruik. In totaal brachten de
nalatenschappen een prachtig bedrag van ruim 1,9 miljoen euro op. In 2015 hebben we met een groot aantal van
onze donateurs gesproken. Steeds meer van hen laten ons weten dat het Aids Fonds in de toekomst hun
legataris of (mede)erfgenaam wordt. Het voordeel daarvan is dat we eventuele bestedingswensen nu al met hen
kunnen bespreken.
AmsterdamDiner
‘What a difference a day makes’. Dat was de slogan van het AmsterdamDiner 2015, het jaarlijkse benefietgala
van het bedrijfsleven en vermogende particulieren voor de aidsbestrijding. De slogan refereert aan een nieuw
Nederlands onderzoek naar het effect van onmiddellijke behandeling na infectie met het hiv-virus. Daarbij kan
één dag al het verschil maken. Professor Joep Lange was de initiator van dit onderzoek. Hij was één van de
slachtoffers van de ramp met de MH17.
De netto-opbrengst van het AmsterdamDiner bedroeg € 560.000. Prinses Mabel hield een persoonlijke speech en
er traden verschillende artiesten op. Er waren ruim duizend gasten aanwezig. Meer dan 250 vrijwilligers zetten
zich die avond in om er een geslaagd evenement van te maken.
Stichtingen, bedrijven en bijzondere giften
Van een aantal stichtingen en vermogende particulieren ontvingen we bijzondere giften van € 1.000 of meer. Met
donateurs die ons al lang of met een bijzondere gift steunen, hebben we ruim 25 diepte-interviews gehouden. Op
basis van hun adviezen gaan we in 2016 meer maatwerk leveren aan onze trouwe en bijzondere gevers. AKD
Advocaten & Notarissen en Boekx advocaten steunden ons met kosteloze juridische ondersteuning.
Loterijen
Van de VriendenLoterij kregen we een geweldige bijdrage van ruim € 1,5 miljoen, mede dankzij loterijdeelnemers
die specifiek voor het Aids Fonds meespelen. Van de opbrengst van deze loten is 50 procent voor het Aids Fonds
bestemd. We staan nog steeds in de top tien van begunstigden van de VriendenLoterij met het hoogst aantal
geoormerkte loten.
Van de Lotto en de Krasloterij ontvingen we in 2015 een mooie bijdrage van € 300.090.
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Communicatie met onze supporters

We hebben veel belangrijke supporters: donateurs en vrijwilligers, pers, partnerorganisaties en anderen die de
aidsbestrijding een warm hart toedragen. We werken samen met nationale en internationale organisaties om
onze slagkracht te vergroten. We zijn onderdeel van diverse consortia en zijn in 2015 een samenwerking
aangegaan met Artsen zonder Grenzen. Met al deze stakeholders communiceren we heel zorgvuldig.
Het Aids Fonds communiceert met partners en financiers door middel van digitale nieuwsbrieven, websites, best
practice publicaties en video’s. Voor het Bridging the Gaps programma, waarbij het Aids Fonds samenwerkt met
acht alliantiepartners en ruim 90 lokale organisaties, is een speciale communicatiestrategie ontwikkeld gericht op
kennisuitwisseling en resultaatcommunicatie. De website www.hivgaps.org speelt daar een centrale rol in.
Onze achterban (donateurs, vrijwilligers, geïnteresseerden) houden we op de hoogte van ons werk en de resultaten
die we behalen via brieven, brochures, digitale nieuwsbrieven, websites, sociale media en persoonlijk contact.
Enquête onder onze achterban en ex-donateurs
Om beter in te kunnen spelen op de wensen van onze donateurs, hebben we een groep (ex-)donateurs een
enquête gestuurd. Hun belangrijkste aanbevelingen waren:
•
Het is belangrijk dat we een nog actievere relatie met onze donateurs aangaan om hen beter te leren kennen
en hen te binden aan de hiv- en aidsproblematiek.
•
Mensen die hun donatie stopzetten, voelen zich onvoldoende betrokken en voelen de hiv-problematiek als
minder urgent.
Deze uitkomsten zien we als een kans om de relatie met onze achterban te verbeteren. De enquête heeft ons
meer geleerd over de wensen van onze donateurs over de frequentie en de inhoud van onze communicatie en
over hun motivatie om ons te blijven steunen.
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Bezoek van donateurs aan ‘Angels in America’
Om hen te bedanken voor hun steun, organiseerden we een (grotendeels gesponsord) evenement voor een
groep trouwe donateurs. Zij mochten de voorstelling ‘Angels in America’ bezoeken, een aangrijpend toneelstuk
over aids in de jaren tachtig, dat in Nederland werd uitgevoerd door Toneelgroep Oostpool.
Website, Facebook en Twitter
In 2015 werd onze website ruim 487.000 keer bezocht. Dat is een stijging van ruim 65 procent tegenover vorig
jaar. Dat kwam met name door onze campagne ‘Geen medicijnen is doodzonde’.
Ook via sociale media houden we onze donateurs en supporters op de hoogte. Het afgelopen jaar groeide onze
socialemedia-achterban met 17 procent naar bijna 2.500 volgers op Twitter en met 13 procent naar ruim 7.800
fans op Facebook.
Op onze socialemediakanalen delen we video’s van onze campagnes, bijvoorbeeld van de Hiv-Testweek, de
opening van de fototentoonstelling ‘Geen medicijnen is doodzonde’, de opening van onze eigen pillenstore en
de Canal Parade. Er wordt waar mogelijk gekozen voor het plaatsen van video’s in plaats van foto’s, omdat is
gebleken dat video’s op Facebook een groter bereik hebben.
Ook hun vragen en opmerkingen kunnen onze supporters via Facebook en Twitter bij ons kwijt. Ons webcareteam behandelt alle binnenkomende berichten in principe binnen 24 uur.
Klachten
Elke klacht is voor ons een kans om onze werkwijze en informatievoorziening te verbeteren. Daarom registreren
we elke kritische opmerking van donateurs als klacht en bespreken die met ons management en met de partijen
waar we mee samenwerken. In 2015 namen we 589 reacties als klacht in behandeling. Dit is een stijging van 135
ten opzichte van 2014. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de inwerkfase van een nieuw
wervingsbureau. We hebben dit proces goed geëvalueerd en de lering die hieruit is getrokken hebben we
gebruikt om het traject te optimaliseren.
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8 Financiën
Deze gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2015 van de Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! –
Soa Aids Nederland.
Kengetallen 2015 van de stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland

Aids Fonds
STOP AIDS NOW!

Gemiddelde

Soa Aids Nederland

van alle grote
goede doelen
organisaties

2015

2014 9

Percentage van de baten besteed aan de doelstelling 10

90,9%

83,1%

Percentage van de lasten besteed aan de doelstelling 11

91,2%

84,3%

Kostenpercentage eigen fondsenwerving 12

12,5%

13,6%

3,2%

5,1%

Kostenpercentage beheer en administratie 13
Totaal besteed in 2015

€ 41,5 miljoen

9

Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Deze ratio geeft aan hoeveel is besteed aan de doelstelling (het realiseren van onze missie) ten opzichte van de totale baten.
11
Deze ratio geeft aan hoeveel van de totale lasten we besteden aan het realiseren van onze missie. Van iedere € 100 die in
2015 is uitgegeven hebben we ruim € 90 besteed aan het realiseren van onze missie. Ter vergelijking: in 2014 besteedden de
grote goede doelen die meededen aan de Transparant Prijs gemiddeld 84,3 procent van de totale lasten aan de doelstelling.
12
De stichting bezit het officiële keur voor goede doelen, het keurmerk van het Centrale Bureau Fondsenwerving (CBF). Eén
van de eisen van dit CBF-Keur is dat de kosten van eigen fondsenwerving niet meer dan 25 procent bedragen. Er mag dus per
saldo niet meer dan € 0,25 worden uitgegeven om € 1 te werven. In 2015 gaf de stichting hier € 0,13 aan uit en bleef daarmee
onder de grens die het CBF stelt.
13
We vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk geld naar onze projecten gaat. Daarom streven we ernaar de kosten van
beheer en administratie zo laag mogelijk te houden. Ons doel is om deze kosten te beperken tot tussen 3 en 6 procent van de
totale lasten.
10
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Staat van baten en lasten over 2015 (voor vergelijk met 2014 zie jaarrekening)
(in euro's x 1.000)

Aids Fonds STOP
AIDS NOW!
Soa Aids Nederland
2015

Waarvan
Aids Fonds

Baten uit eigen fondsenwerving

14.982

6.509

Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Financiele baten en lasten
Overige baten
Som der baten

3.934
21.889
351
507
41.663

4.152
15.782
289
0
26.732

5.198
18.715
9.547
285
4.126
37.871

1.799
13.809
6.864
145 14
1.689
24.306

1.868
442
30
2.340

742
296
19
1.057

1.318
41.529

526
25.889

134

843

70
743
553
-1.232
134

68
694
389
-307
843

Baten:

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Meer testen
Barrières wegnemen
Versterken maatschappelijke organisaties
Meer wetenschappelijke kennis
Bewustwording

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties derden
Kosten verkrijging subsidies overheden
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Resultaat
Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserve
Bestemmingsfondsen

14

In 2015 heeft het Aids Fonds € 145.000 uitgegeven aan wetenschappelijk onderzoek. Er was daarnaast € 1,26 miljoen
beschikbaar voor een subsidieronde wetenschappelijk onderzoek. Deze ronde heeft grotendeels plaatsgevonden in 2015, maar
is begin 2016 afgerond. Dit bedrag wordt daarom verantwoord in de jaarrekening van 2016. Inclusief dit bedrag, streven we er
naar om in 2016 tenminste € 2,1 miljoen uit te geven aan wetenschappelijk onderzoek.
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Balans van de stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland per 31 december 2015
( na resultaatbestemming)
(in euro's x 1.000)

31 december
2015

31 december
2014

Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

1.597
4.663
28.164

1.411
6.375
25.843

Totaal Activa

34.424

33.629

Activa

Passiva
Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserve

2.666
6.164
1.993

2.596
5.421
1.440
10.823

9.457

3.879

5.111

14.702

14.568

Langlopende schulden
Kortlopende schulden

2.654
17.068

2.566
16.495

Totaal Passiva

34.424

33.629

Fondsen
Bestemmingsfondsen
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9 Organisatie en Personeel
9.1
9.1.1

Bestuur en toezicht
Raad van toezicht

De raad van toezicht vervult de statutaire taak van toezichthouder. De raad volgt kritisch de stichting en haar
resultaten en moet goedkeuring geven aan plannen en verantwoordingen. De raad van toezicht benoemt de
externe accountant, die zowel aan de raad van toezicht als de raad van bestuur rapporteert. Eens per vier jaar
beoordelen de raad van toezicht en de raad van bestuur tezamen het functioneren van de externe accountant. De
raad heeft twee interne commissies: de auditcommissie en de voordrachtscommissie.
Profiel
De raad van toezicht is samengesteld op basis van het in 2007 vastgestelde profiel: de toezichthouders komen uit
de volgende acht maatschappelijke sectoren: politiek, bedrijfsleven, nationale soa-bestrijding, internationale
aidsbestrijding, ontwikkelingssamenwerking, financiën, communicatie en onderzoek. De negende toezichthouder
moet aantoonbare steun hebben van organisaties van mensen met hiv. Combinaties van deskundigheid zijn
mogelijk en we streven naar een evenwicht in het aantal mannen en vrouwen.
Vergaderingen
De raad van toezicht heeft in 2015 zesmaal vergaderd, tweemaal in verband met het aangekondigde vertrek van
de voorzitter van de raad van bestuur per 1 januari 2016 naar Rutgers in Utrecht.
De raad van bestuur woonde de vergaderingen van de raad van toezicht bij, al dan niet de gehele vergadering.
Vaste onderwerpen op de agenda zijn de inhoudelijke en financiële kwartaalrapportages van de raad van bestuur.
De financiële auditcommissie van de raad van toezicht rapporteert in de vergaderingen over het toezicht op de
financiële zaken.
De raad van toezicht heeft zichzelf verplicht om periodiek een zelfevaluatie te organiseren. De raad heeft
besloten zich hierbij te laten helpen door een adviseur van het Nationaal Register Commissarissen en
Toezichthouders. Die is in december gestart met één-op-één gesprekken met zowel de leden van de raad van
toezicht als de raad van bestuur. Het verslag van deze gesprekken dient als uitgangspunt voor de geplande
zelfevaluatie.
13 april 2015
In de vergadering van 13 april zijn de jaarverslagen en de jaarrekening over 2014 goedgekeurd en is met de
accountants van PwC het accountantsverslag besproken. Verder is de ‘beleidsarme’ bezuiniging besproken die
VWS aan Soa Aids Nederland heeft opgelegd en die tussen 2016 en 2018 oploopt tot 10 procent van onze
instellingssubsidie. De manager programma’s presenteerde een notitie waarin wordt weergegeven welke aanpak
we willen hanteren om de bezuinigingen op te vangen. Ten slotte is in een besloten deel van de vergadering
gesproken over opvolging van de voorzitter na het bereiken van het eind van zijn laatste termijn.
23 juni 2015
In de vergadering van 23 juni 2015 werd het programma ‘Sekswerk’ gepresenteerd. De raad is onder de indruk
van de manier waarop de mensen van het prostitutieteam vaak in moeilijke omstandigheden hun werk doen, zij
aan zij met de kwetsbare doelgroep. De raad vindt de persoonlijke veiligheid van de medewerkers in deze
situaties een punt van aandacht.
21 oktober 2015
Aan het begin van de vergadering van 21 oktober stond de raad stil bij het aangekondigde vertrek van de
voorzitter van de raad van bestuur de heer Ton Coenen en hetgeen hij in de afgelopen twaalf jaar tot stand heeft
gebracht.
De raad van toezicht had de ondernemingsraad eerder toegezegd een visie op het toezicht te formuleren. De
raad is van mening dat het toezicht een meer proactieve en meer internationaal georiënteerde vorm zou moeten

30 van 78

krijgen en wil voor de formulering van zijn visie de hulp inroepen van de adviseur van het Nationaal Register die
de raad ook bij de zelfevaluatie ondersteunt.
In het besloten deel van de vergadering heeft de raad van toezicht met de adviseur van het Nationaal Register
gesproken over zowel de wijze waarop de zelfevaluatie wordt georganiseerd als een notitie voor een visie op
toezicht wordt opgesteld.
De raad van bestuur lichtte de organisatieontwikkeling en de externe verkenning toe met betrekking tot de 10
procent bezuiniging op het werk van Soa Aids Nederland.
26 oktober en 16 november 2015
Naar aanleiding van het aangekondigde vertrek van de voorzitter van de raad van bestuur heeft de raad van
toezicht op 26 oktober en 16 november extra vergaderingen ingelast om mogelijke trajecten te bespreken om de
juiste bestuursstructuur voor de komende jaren te vinden.
16 december 2015
Op 16 december zijn het werkplan en de begroting voor 2016 goedgekeurd. De raad stemde unaniem in met de
statutenwijziging per 1 januari 2016. De belangrijkste wijziging is dat bij iemands benoeming na een tussentijds
aftreden hij of zij voor een volledige eerste termijn van vier jaar wordt benoemd. Verder zijn de jaaragenda en het
aanbod van deskundigheidsbevordering voor toezichthouders besproken.
De raad van toezicht heeft in aanwezigheid van de manager beheer en services gesproken over het strategische
personeelsbeleid en in het bijzonder de aanpak gericht op Gezond aan het Werk, het Great Place to Workonderzoek en het diversiteitbeleid.
De manager marketing & communicatie gaf een presentatie over de ontwikkelingen in de fondsenwerving. De
resultaten van fondsenwerving in 2015 zijn goed. De inkomsten uit fondsenwerving zijn de laatste drie jaar
gestabiliseerd, ondanks een lastige markt. Een uitdaging vormt de verschuiving van zekere, niet gelabelde
inkomsten naar minder zekere, gelabelde.
Financiële auditcommissie
De auditcommissie van de raad van toezicht is belast met het houden van toezicht op de financiële gang van
zaken binnen de stichting en met de toetsing van de interne controle op de administratieve organisatie, in het
bijzonder op de betalingsorganisatie. Vast onderdeel van de vergadering is de bespreking van de
managementrapportages en de beoordeling van de declaraties en uitgaven door de raad van bestuur. De
auditcommissie bestond in 2015 uit de portefeuillehouder financiën van de raad van toezicht, mevrouw Yvonne
Wilders, en een lid van die raad, de heer Frank Miedema. Mevrouw Wilders was tot 1 juli voorzitter van de
auditcommissie, daarna werd de heer Miedema voorzitter ad interim. Mevrouw Wilders blijft lid.
In het bijzijn van de externe accountant behandelde de auditcommissie in haar vergadering van 31 maart het
accountantsverslag 2015, de jaarrekening 2015, de jaarverslagen 2015 en de Verantwoordingsverklaring 2015.
De vergadering van 2 december stond in het teken van de begroting 2016 en de financiële
managementrapportage over het derde kwartaal. De externe accountant was aanwezig bij de bespreking van de
managementletter 2015.
Voordrachtcommissie
De voordrachtcommissie van de raad van toezicht is belast met het werven en het selecteren van leden van de
raad van toezicht en leden van de raad van bestuur. De voordrachtcommissie bestaat uit mevrouw Yolanda
Weldring en de heren Wiet de Bruijn en Roek Lips. De heer De Bruijn is voorzitter van de voordrachtcommissie.
De voordrachtcommissie zorgde in 2015 voor werving en selectie van een lid van de raad met profiel
bedrijfsleven, een lid van de raad met aantoonbaar vertrouwen van organisaties van mensen met hiv en van een
kandidaat voor het voorzitterschap. Bureau Ebbinge ondersteunde de voordrachtcommissie bij de
wervingsprocedure voor het voorzitterschap. Op grond van het opgestelde profiel is met drie kandidaten een
gesprek gevoerd en is een kandidaat geselecteerd. De commissie deed in 2015 een voordracht aan de raad voor
de invulling van de drie zetels.
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Samenstelling Raad van Toezicht
Op 1 juli 2015 verlieten mevrouw Catherine Hankins en de heren Anthony Ruys en Kevin Moody de raad van
toezicht. Laatstgenoemden vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn, terwijl mevrouw Hankins om
persoonlijke redenen niet meer beschikbaar was voor een tweede termijn. Door het vertrek van de heer Ruys
kwam het voorzitterschap vacant. Voor de periode vanaf 1 juli 2015 tot de afronding van de
benoemingsprocedure werd mevrouw Wilders benoemd tot voorzitter ad interim van de raad. Daarom werd haar
taak als voorzitter van de auditcommissie ad interim door de heer Miedema vervuld. Per 21 oktober 2015 werd
mevrouw Anna Zakowicz benoemd op de zetel voor personen die aantoonbare steun hebben van organisaties
van mensen met hiv.
Mw. Femke Halsema werd na een positief advies van raad van bestuur en ondernemingsraad per 1 februari 2016
tot voorzitter benoemd. Hierdoor waren er eind 2015 geen vacatures.
Statutair is bepaald dat de raad van toezicht een rooster van aftreden opstelt. Leden van de raad van toezicht
worden benoemd voor een aaneengesloten periode van vier jaar eindigend op de eerstvolgende 1 juli. Daarna
kan een lid eenmaal worden herbenoemd voor een periode vier jaar. Na het ontstaan van een vacature worden
ondernemingsraad en de raad van bestuur om advies voor de invulling ervan gevraagd. De raad benoemt en
herbenoemt nadat de ondernemingsraad en de raad van bestuur in de gelegenheid zijn gesteld over de te
benoemen kandidaat advies uit te brengen.
Raad van toezicht Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Samenstelling per 31 december 2015
Naam
Profiel van de zetel
Aantreden
Mw. drs. F. Halsema
Mw. drs. Y.M. Wilders RA
Dhr. prof. dr. F. Miedema
Dhr. R.J. Lips
Dhr. L.W.L. de Bruijn
Mw. Y. Weldring
Dhr. prof. dr. H.J.C. de Vries
Dhr. drs. C.C. ‘t Hart
Mw. A.M. Zakowicz

Termijn

Einde termijn

01-02-2016

1

01-07-2020

01-01-2011

2

01-07-2019

11-04-2011

2

01-07-2019

29-06-2010

2

01-07-2018

15-10-2013

1

01-07-2018

15-10-2013

1

01-07-2018

Nationale soa-bestrijding

01-07-2014

1

01-07-2018

Bedrijfsleven

01-07-2015

1

01-07-2019

Steun van (organisaties van)
mensen met hiv

21-10-2015

1

01-07-2020

Voorzitter
Financiën; Voorzitter a.i.,
lid auditcommissie
Wetenschappelijk onderzoek;
voorzitter a.i. auditcommissie
Communicatie;
lid voordrachtscommissie
Politiek;
voorzitter voordrachtscommissie
Ontwikkelingssamenwerking;
lid voordrachtscommissie

Kwaliteit van het toezicht
Vanuit ons kwaliteitsbeleid investeren we in het lerend vermogen van de organisatie. Door een aanbod voor
deskundigheidsbevordering voor zijn leden bevordert de raad onafhankelijk, vakkundig en vernieuwend toezicht.
Toezicht dat deze elementen bevat werkt stimulerend en levert een positieve bijdrage aan goed bestuur en de
duurzame toekomst van de organisatie.
De leden van de raad van toezicht hebben beschikking over de ‘Toolkit Toezicht Goede Doelen’, een uitgave van
het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders. De Toolkit is bedoeld voor toezichthouders van
fondsenwervende instellingen en vermogensfondsen en bestaat uit checklists aangevuld met praktijkvoorbeelden
uit de goede-doelensector.
De leden van de Raad van Toezicht kunnen gebruikmaken van het workshopaanbod voor toezichthouders van
het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders. Eén lid volgde in 2015 de workshop ‘De voorzitter
van de Raad’. Twee leden hadden zich opgegeven voor de workshop ‘Interventietechniek voor commissarissen
en toezichthouders’ respectievelijk workshop ‘Raad van commissarissen en ondernemingsraad’, die naar 2016 is
verschoven.
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In 2015 werd € 14.362 besteed aan de kwaliteit van het toezicht waarvan € 7.708 voor cursussen en € 6.655 voor
de ondersteuning bij de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht en het ontwikkelen van een visie op toezicht.
Vergoedingenbeleid
De leden van de raad van toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd met de mogelijkheid van een
redelijke vergoeding voor ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor de stichting verrichte
werkzaamheden. Binnen de ruimte van het CBF-Keur bestaat de mogelijkheid van niet-overmatige vacatiegelden.
In het boekjaar 2015 werden voor een bedrag van € 222,- onkosten gedeclareerd; er werden geen vacatiegelden
uitgekeerd.
Hoofd- en nevenfuncties 2015
De heer mr. A. Ruys heeft de volgende nevenfuncties: lid raad van commissarissen Janivo Holding BV,
commissaris Intertrust NV vanaf februari 2015, lid raad van bestuur museum Beelden aan Zee vanaf juni 2015 voorzitter vanaf november, voorzitter raad van commissarissen Luchthaven Schiphol N.V. tot eind april 2015,
voorzitter Stichting CODART tot eind november 2015, voorzitter Douwe Egberts Foundation tot eind oktober
2015, voorzitter raad van toezicht Stichting Madurodam tot eind april 2015 en bestuurslid Stichting De Eik.
Mevrouw drs. Y.M. Wilders RA is lid van de raad van bestuur Spaarne Gasthuis en heeft als nevenfuncties: lid
raad van commissarissen van woningcorporatie Eigen Haard, bestuurslid Stichting Apotheek der Haarlemse
Ziekenhuizen en voorzitter raad van commissarissen Transpaarne.
De heer L.W.L. de Bruijn is algemeen directeur van Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep B.V. en heeft als
nevenfuncties: voorzitter Groep Algemene Uitgevers (GAU) en bestuurslid Nederlands Uitgevers Verbond (NUV).
Mevrouw dr. C.A. Hankins CM, MD, PhD, FRCPC is adjunctdirecteur van het Amsterdam Institute for Global
Health and Development (AIGHD) en honorary professor London School of Hygiene and Tropical Medicine. Zij
heeft als nevenfuncties: bestuurslid AIDS Foundation East-West, bestuurslid HIV Research Trust (UK),
bestuurslid (emeritus) HealthBridge (Canada), voorzitter Scientific Advisory Board CAPRISA (Zuid-Afrika) en
voorzitter Scientific Advisory Group National Institutes of Health, HIV Prevention Trials Network (USA).
De heer C.C. ‘t Hart was tot 31 mei CEO van Royal FrieslandCampina en is sinds 1 juni President & CEO van
Carlsberg Group. Hij heeft als nevenfunctie: lid raad van commissarissen Luchthaven Schiphol N.V.
De heer R.J. Lips is zelfstandig consultant en heeft als nevenfunctie: lid raad van toezicht Centrum Internationale
Kinderontvoering (Centrum IKO).
De heer prof. dr. F. Miedema is vicevoorzitter raad van bestuur en decaan van het Universitair Medisch Centrum
Utrecht en heeft als nevenfuncties: secretaris Stichting Dondersfonds, bestuurslid Talma Eijckman Stichting, lid
raad van toezicht Hubrecht Instituut, lid raad van toezicht UMC Utrecht Exploitatie B.V., lid raad van toezicht De
Utrecht Holdings en lid Stichting DTL.
De heer dr. K.G. Moody is consultant Access to Medicines and Organisational Development en heeft als
nevenfuncties: bestuurslid International HIV/AIDS Alliance (Brighton, UK) en lid adviescomité Koninklijk Instituut
voor de Tropen (KIT).
De heer prof. dr. H.J.C. de Vries is dermatoloog met expertise in seksueel overdraagbare infecties en tropische
huidziekten. Sinds 2010 is hij hoogleraar huidinfecties bij de Universiteit van Amsterdam en werkt bij de afdeling
Dermatologie van het AMC en geeft leiding aan de polikliniek voor huidinfecties. Daarnaast is hij opleider van
dermatologen bij de soa-polikliniek van de GGD Amsterdam. Hij heeft als nevenfuncties: lid Comité
Vriendenfonds van de AMC Kunstcollectie, nationale vertegenwoordiger namens Nederland bij the International
Union against Sexually Transmitted Infections (IUSTI) Europe, voorzitter van de multidisciplinaire nationale
werkgroep ‘Lepra in Nederland’, Amsterdam, bestuurslid International Society for STD Research (ISSTDR),
voorzitter SKMS multidisciplinary medical specialist committee to develop a national STI guideline for specialist
care, Expert on the European Medical Association (EMEA) board on HPV vaccine registration, lid GastmannWichersstichting voor de leprabestrijding in Nederland, lid Plenaire Visitatiecommissie Centra voor seksuele
gezondheid ingesteld door Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM, voorzitter van de domeingroep
huidinfecties van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (richtlijnontwikkeling
dermatologen), lid commissie voor cervical carcinoma van de Gezondheidsraad, lid wetenschappelijke
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programmacommissie Nederlandse Vereniging voor Experimentele Dermatologie en bestuurslid Bethesda
Stichting.
Mevrouw Y. Weldring is interim regiodirecteur voor Hivos in Zuidoost-Azië en is als nevenfunctie management
coach regiodirecteur Oost-Afrika voor Hivos.
Mevrouw A.M. Zakowicz is Europe deputy Bureau Chief en Director of Programmes van AIDS Healthcare
Foundation Bureau. Zij heeft als nevenfuncties: lid bestuur Medicines Patent Pool en is vertegenwoordiger voor
Europa in het Bestuur van GNP+.

9.1.2

Raad van bestuur

De raad van bestuur is belast met het besturen van de Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids
Nederland en legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De taken van de raad van bestuur zijn specifiek
het strategisch beleid, de algehele coördinatie en de externe representatie. De raad van bestuur is
verantwoordelijk voor de inhoudelijke en financieel-administratieve kwaliteitsbewaking en het personeelsbeleid.
Het managementteam bestaande uit de leden van de raad van bestuur en managers is verantwoordelijk voor het
sturen van de organisatie, zowel naar inhoud, processen als financiën. Hiertoe vergadert het MT tweewekelijks.
Besluiten worden vastgelegd in verslagen. Ook wordt de organisatie regelmatig geïnformeerd over de
belangrijkste besprekingen door middel van de MT-flits op intranet. De Raad van Bestuur vergadert wekelijks. Alle
besluiten van de raad van bestuur worden schriftelijk in een besluitenlijst vastgelegd.
De Raad van Bestuur van de Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland werd tot 4
december 2015 gevormd door de heer Ton Coenen en mevrouw Louise van Deth. De heer Coenen, voorzitter
van de raad van bestuur kondigde in het najaar zijn vertrek per 31 december 2015 aan en legde op 4 december
zijn functies neer.
Mevrouw Van Deth werd per 4 december 2015 benoemd tot voorzitter ad interim. Zij is vanaf die datum
verantwoordelijk voor de externe vertegenwoordiging van het Aids Fonds, STOP AIDS NOW! en Soa Aids
Nederland. Per 5 januari 2016 werd raad van bestuur versterkt met mevrouw Heleen Agterhuis, lid raad van
bestuur ad interim. Zij richt zich met name op de interne organisatie.
De raad van bestuur wordt jaarlijks geëvalueerd en beoordeeld door de raad van toezicht volgens het door deze
raad in 2010 vastgestelde systeem, waarbij de voorzitter van de raad van toezicht een functioneringsgesprek met
elk van de leden van de raad van bestuur voert.
De basis voor dit gesprek is een zelfevaluatie van het betreffende lid over de gang van zaken en de resultaten
van de voorgaande periode en de uitkomst van een 360°-evaluatie op basis van een beknopte vragenlijst. De
voorzitter van de raad van toezicht bericht over de uitkomst van deze gesprekken in de eerstvolgende
bijeenkomst van de raad.
Nevenfuncties 2015
De nevenfuncties van de heer Ton Coenen zijn: bestuurslid René Klijn Stichting, bestuurslid stichting
H. Molendijk, lid raad van toezicht Medical Credit Fund, lid raad van toezicht stichting AHIF Seed Capital, lid raad
van toezicht stichting AHIF Launch Support, board member Global Fund to Fight HIV, Tuberculosis and Malaria
en member Transitional Governance Committee Global Fund.
De nevenfuncties van mevrouw Louise van Deth zijn: voorzitter audit commissie FNV, voorzitter Tony
Chocolonely Foundation, voorzitter Arts & Ex’s en Arts & Inspiration en bestuurslid Funders Concerned about
AIDS (FCAA).
Bezoldiging raad van bestuur
Het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de beloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten van de
raad van bestuur zijn gebaseerd op het ODRP functiewaarderingssysteem van Leeuwendaal. Het beleid wordt
periodiek geactualiseerd.
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Tevens volgt de Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland de ‘Regeling beloning
directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht’ (zie:
www.goededoelennederland.nl).
De Regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de
situatie vond plaats door de Auditcommissie in maart 2011. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 445
punten voor de voorzitter van de raad van bestuur een maximum inkomen van € 109.550 (2015; 1 fte; 1 jaar) en
een BSD-score van 390 punten voor het lid van de raad van bestuur met een maximum inkomen van € 98.257
(2015; 1 fte; 1 jaar) voor het lid van de raad van bestuur.
De voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomens van de raad van bestuur
bedroegen voor de heer Ton Coenen (voorzitter) € 133.007 (2015; 1 fte; 1 jaar) en voor mevrouw Louise van
Deth (lid) € 98.022 (2015 ; 36 uur; 1 fte).

De voorzitter van de Raad van Bestuur is per 31 december 2015 uit dienst getreden. Aan de voorzitter zijn toen
zijn nog niet opgenomen verlofuren, zijn eindejaarsuitkering en zijn vakantiegeld uitbetaald. Zijn jaarinkomen
exclusief deze uitbetalingen bedroeg € 106.720. Dit bedrag ligt, evenals het jaarinkomen van het lid van de Raad
van Bestuur, onder het maximum jaarinkomen volgens de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland.
De totale bezoldiging - dit is het jaarinkomen inclusief de werkgeversbijdrage pensioen en sociale
verzekeringslasten - bleef binnen het in bovengenoemde beloningsregeling opgenomen maximum van € 178.000
per jaar.
Er werden géén belaste vergoedingen/bijtellingen en overige beloningen op termijn uitgekeerd. De
werkgeversbijdrage pensioen is gebaseerd op de algemene arbeidsvoorwaarden en stond derhalve in een
redelijke verhouding tot het jaarinkomen.
De hoogte en samenstelling van de bezoldiging wordt in de jaarrekening toegelicht op de pagina Bezoldiging raad
van bestuur.

9.2

Beheer en Service

De afdeling Beheer en Service ondersteunt de organisatie bij het bereiken van de doelstellingen door een goed
personeelsbeleid, adequate huisvesting, facilitaire zaken, ICT, financiën en control, projectcontrol, documentatie
en evenementenorganisatie.

9.2.1

Personeel en organisatie

Personeelssamenstelling
In 2015 waren er gemiddeld 141 medewerkers (2014: 130) werkzaam bij de organisatie, omgerekend naar een
volledig dienstverband 118,5 fte.
Van de medewerkers was 69,5 procent vrouw (2014: 66 procent). Het aantal medewerkers met een volledig
dienstverband (36 uur per week) was 24 procent (2014: 28 procent) en 76 procent werkt in deeltijd. De
gemiddelde duur van het dienstverband was 7,5 jaar (2014: 7,6). De gemiddelde leeftijd 43,1 jaar (2014: 43,8). In
dienst kwamen 32 medewerkers (2014: 17) en van 15 medewerkers (2014:19) eindigde het dienstverband. In
2015 zijn 12 medewerkers doorgestroomd naar een andere of gewijzigde functie (2014: 10).
Arbeidsvoorwaarden
Voor de salariëring van de medewerkers volgen we de salarisschalen van de rijksoverheid. Vanaf 2009 waren
deze schaalbedragen niet gewijzigd. In 2015 zijn afspraken gemaakt over verhoging van de schaalbedragen per
januari 2015, september 2015 en januari 2016. Deze verhoging hebben wij gevolgd.
De arbeidsvoorwaardenregelingen zijn afgeleid van de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Kraam- en
Jeugdgezondheidszorg (CAO VVT). In 2015 is deze CAO gewijzigd. Voor zover van toepassing hebben wij deze
wijzigingen, na overleg met de ondernemingsraad, gevolgd. Het deel flexibele arbeidsvoorwaarden is uitgebreid
binnen de mogelijkheden van de werkkostenregeling.
Voor opleidingen en trainingen is een budget beschikbaar van 1,7 procent van de loonsom. Dit budget is besteed
aan collectieve en individuele opleidingen, training en coaching. Medewerkers die naar het buitenland reizen
krijgen een veiligheidstraining.
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Organisatieontwikkeling en strategisch personeelsbeleid
Met ons strategisch plan Setting Milestones als vertrekpunt, hebben we in 2015 een nieuw strategisch
personeelsbeleid ontwikkeld. Hierin staat een ondernemende en professionele werkwijze en cultuur centraal.
Hieraan werken we vanuit vier invalshoeken:
1. Verder ontwikkelen en versterken van leiderschap in de gehele organisatie. Ruimte en kaders bieden voor
initiatief en ondernemerschap.
2. Ieders kwaliteiten optimaal benutten en ontwikkelen. Samenhangend beleid voor kennis en leren (zie ook de
paragraaf over kwaliteit en leren). Bevorderen van, ruimte bieden aan en benutten van diversiteit in brede
zin: het gaat ons om het kunnen benutten van de waarde van verschillende opvattingen, invalshoeken,
denkwijzen.
3. Duurzame inzetbaarheid. Loopbaanontwikkeling, ieders intrinsieke motivatie aanboren, gezond aan het werk
en inzetbaarheid op lange termijn.
4. Actuele arbeidsvoorwaarden en -regelingen actueel blijven houden, aansluitend bij onze strategie en
organisatiedoelen en bij de arbeidsmarkt waarin we opereren.
In 2015 hebben diverse bijeenkomsten en gesprekken plaatsgevonden met leidinggevenden, medewerkers en
ondernemingsraad over de wijze waarop we de professionele en ondernemende werkwijze en cultuur invulling
geven en hoe we deze gezamenlijk verder kunnen versterken.
De jaren 2016 en 2017 staan in het teken van de uitvoering van het strategisch personeelsbeleid.
Eind 2015 hebben we voor de tweede keer het Great Place to Work-onderzoek (GPTW) uitgevoerd. GPTW meet
op vijf waarden (geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap) de meningen van
medewerkers. De medewerkers vinden het Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland een Great
Place to Work. Op veel punten gaven medewerkers een hogere score dan in het eerste onderzoek van anderhalf
jaar geleden.

Herdenking vliegtuigramp MH17
Op 17 juli 2015 was het een jaar geleden dat twee collega’s, een oud-collega en meerdere nauwe relaties
omkwamen bij de MH17 vliegtuigramp. Op een herdenkingsbijeenkomst hebben we hierbij stil gestaan. Tevens
hebben we in ons kantoor een herdenkingsplek ingericht.

Gezond aan het werk
Een projectgroep bestaande uit een aantal medewerkers voert de campagne Gezond aan het werk. We willen als
organisatie, als leidinggevenden en als medewerkers bewust bezig zijn met dit onderwerp. En we willen een
gezamenlijke aanpak ontwikkelen om gezond aan het werk te zijn en te blijven, individueel en als team.
Een groot deel van de medewerkers heeft in 2015 meegedaan aan lunchbijeenkomsten waarin we hebben
besproken wat ‘gezond aan het werk’ voor iedereen betekent en hoe we hieraan kunnen werken. Tevens konden
medewerkers via een enquête hun inbreng leveren. Een belangrijk thema is de werkdruk en vooral het
bespreekbaar maken daarvan. Alle leidinggevenden hebben workshops gevolgd hoe zij in hun teams kunnen
sturen op inzetbaarheid, vitaliteit en veerkracht. Voor begin 2016 staan in elk team gesprekken gepland hoe je
knelpunten bespreekbaar maakt en elkaar als team kunt helpen gezond aan het werk te blijven. In de organisatie
werkt een aantal mensen met chronische gezondheidsproblemen. Het begeleiden en adviseren van deze
medewerkers en hun leidinggevenden krijgt eveneens extra aandacht.

9.2.2

Vertrouwenspersoon

Er kunnen situaties zijn waarin een medewerker ervoor kiest om iets niet met een collega of leidinggevende te
willen bespreken, maar wel met een onafhankelijk iemand. Om die mogelijkheid laagdrempelig aan te bieden, is
een externe vertrouwenspersoon aan de organisatie verbonden. De vertrouwenspersoon is in 2015 één keer
geraadpleegd (in 2014 was dit vier keer).

9.2.3

Vrijwilligers en actievoerders

Het Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland maakt dankbaar gebruik van de inzet van vrijwilligers.
Op ons kantoor werken enkele vrijwilligers in vaste taken. Vrijwilligers zetten zich in voor campagnes, acties en
evenementen. Anderen organiseren zelf acties om aandacht te vragen voor de aidsbestrijding en geld in te
zamelen.
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Vrijwilligers waren betrokken bij de collectes tijdens de Canal Parade, studentenverenigingen organiseerden een
ludieke actie op Wereld Aids Dag en de casts van verschillende theaterproducties hebben na afloop van
voorstellingen gecollecteerd. In totaal hebben zo’n honderdvijftig vrijwilligers zich ingezet. We bedanken alle
vrijwilligers hartelijk voor hun inzet en betrokkenheid.

9.2.4

Financiën en control

Het is essentieel dat het geld van particuliere donateurs, fondsen en subsidiegevers verantwoord wordt besteed.
Dit stelt hoge eisen aan financieel beheer en verantwoording. Het team Financiën en control is verantwoordelijk
voor de planning en control-cyclus van begroting, kwartaalrapportages en jaarrekening, voor de financiële
administratie en voor het beheer van bijbehorende IT-applicaties. Vanuit de control-functie wordt toezicht
gehouden op financiële processen en resultaten.
In 2015 is gewerkt aan de verdere professionalisering en automatisering van rapportages en aan het verder
verbeteren van de inzichtelijkheid van begrotingen en rapportages.

9.2.5

Projectcontrol

Het team Projectcontrol ondersteunt programmaleiders en projectleiders bij het financiële beheer en de financiële
verantwoording van complexe programma’s en projecten. Wegens de groei van het aantal programma’s en
projecten én vanwege de toenemende eisen aan de verantwoordingsinformatie is de capaciteit van het team
Projectcontrol verder uitgebreid.

9.2.6

ICT

Het ICT-team heeft in 2015 een aantal vernieuwingen op ICT-gebied doorgevoerd.
Het nieuwe terminal serversysteem maakt het mogelijk om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Dit systeem
wordt steeds breder in de organisatie toegepast. Ook heeft het ICT-team samen met Services nieuwe faciliteiten
gecreëerd om op afstand te vergaderen met onze samenwerkingspartners in de rest van de wereld. Backupsystemen en serverbeheer zijn uitbesteed, wat bijdraagt aan de veiligheid en betrouwbaarheid van de ICTsystemen. Verouderde hard- en software is vervangen. Tevens heeft het ICT-team bijgedragen aan de
ontwikkeling van het nieuwe intranet Miles. In 2015 is gestart met de selectie en aanschaf van een nieuw
projectmanagementsysteem, om projecten effectiever te kunnen sturen en om projectenresultaten beter te
kunnen volgen en verantwoorden. In 2016 wordt dit systeem verder geïmplementeerd.

9.2.7

Services

Het team Services zorgt ervoor dat alle medewerkers een goede werkplek hebben en dat het gebouw goed is
onderhouden. Ook organiseert Services vergaderruimtes en catering, het beheer van voorlichtingsmateriaal, de
logistiek van mailingen, post en drukwerk. De receptie zorgt voor de ontvangst van bezoekers, het beantwoorden
van de telefoon en het plannen van vergaderingen en bijeenkomsten. De organisatie van de bedrijfshulpverlening
valt eveneens onder de verantwoordelijkheid van Services.
In 2015 heeft Services de ruimtes voor bijeenkomsten en overleggen opgeknapt en multifunctioneel ingericht. Zo
ondersteunen we medewerkers beter en voorkomen we kosten voor het huren van externe locaties.

9.2.8

Documentatiecentrum en intranet

De informatiespecialist selecteert, documenteert en verspreidt informatie binnen de organisatie, op basis van
interesseprofielen van medewerkers.
Onder leiding van de informatiespecialist zag in 2015 Miles het licht, een nieuwe digitale werkomgeving en social
intranet. Dit platform draagt bij aan eenvoudiger communiceren, samenwerken en kennis delen, wat de
effectiviteit en betrokkenheid van medewerkers bij elkaars werk vergroot.

9.2.9

Evenementen

Het Evenementenbureau regelt de logistiek en desgewenst projectleiding van de evenementen van het Aids
Fonds, STOP AIDS NOW! en Soa Aids Nederland. Daarbij draagt het Evenementenbureau bij aan een goede
samenhang tussen de campagne/projectdoelstellingen en de uitvoering en vormgeving van het betreffende
evenement. In 2015 heeft het Evenementenbureau bijgedragen aan, onder andere, de campagne Geen
medicijnen is doodzonde - met de fototentoonstelling Sacha de Boer en de pop-up shop en webwinkel First World
Problem Pills- ; de donateursevents Angels in America, de Keith Haring-tentoonstelling en Symphony31. Voorts
aan de kick-off van de Hiv testweek en de 10.000 kaarsjes op Wereld Aids Dag in de Amsterdam Arena. De
trouwkapel is ingezet op diverse festivals. En, last but not least, organiseerde het Evenementenbureau alle
logistiek voor het jaarlijkse Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks in de Beurs van Berlage op 1 december.
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9.2.10 Kwaliteitsbeleid en leren
Kwaliteitsmanagement
Sinds november 2011 is onze organisatie ISO 9001-gecertificeerd en voldoet hiermee aan de internationale
kwaliteitsnorm. In juli 2014 is onze certificering uitgebreid met de sectorspecifieke toepassing van ISO 9001 die
branchevereniging Partos heeft ontwikkeld. Ons huidige ISO-certificaat is geldig tot november 2017.
In mei 2015 heeft de jaarlijkse interne auditronde plaatsgevonden. Hierbij is het thema risicomanagement
uitgelicht aan de hand van het proces van risicoanalyse en -beheersing zoals gedefinieerd in de ISO 31000-norm.
In juni 2015 heeft onze certificeerder Lloyds een periodieke tussentijdse audit uitgevoerd. Hierbij zijn geen
afwijkingen geconstateerd.
In oktober 2015 heeft NEN de nieuwe ISO 9001:2015-norm gepubliceerd. Onze organisatie heeft de komende
drie jaren de gelegenheid om de overgang naar de nieuwe ISO 9001:2015-norm te maken en te zorgen dat we
aan de nieuwe eisen voldoen.
Leren
We investeren actief in het lerend vermogen van onze organisatie. Dit doen we door het doorlopend stimuleren
van uitwisseling van relevante kennis en ervaringen tussen medewerkers en met externen. Geleerde lessen uit
het verleden worden geïntegreerd in ons dagelijks werk om zo bij te dragen aan kwaliteitsverbetering en
impactvergroting van ons werk. Als lerende organisatie streven we ernaar bekwaam te zijn én te blijven. Dit stelt
ons in staat om ons werk permanent te verbeteren en te innoveren.
Begin 2015 zijn een drietal additionele initiatieven geïntroduceerd om programma-overstijgend kennis te delen en
om leren nog beter in te bedden in ons werk: de programmapitch, de denktank en de jobswap. Er is tevens een
nieuw interactief intranet gelanceerd dat het delen van informatie, kennis en ervaringen faciliteert binnen de
organisatie.
Datamanagement
In 2015 is onze organisatie gestart met de invoer van een projectmanagementsysteem om data over onze
projecten te verzamelen en te monitoren. Vanuit dit systeem zullen we met ingang van april 2016
projectinformatie publiceren volgens de International Aid Transparancy Initiative (IATI)-standaard. Dit houdt in dat
we open en transparant communiceren over onze projecten en wat we hiermee bereiken, tenzij er duidelijke
redenen zijn om dat niet te doen. Rapporteren volgens de IATI-richtlijnen is verplicht voor organisaties die
deelnemen aan het nieuwe subsidiekader van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Door het slim combineren en analyseren van onze projectgegevens met andere beschikbare en relevante data
wordt het mogelijk om actueler inzicht krijgen in waar de problematiek het grootst is en waar ons werk dus het
meest nodig is, onderbouwde keuzes te maken over waar en hoe we te werk gaan, de impact van ons werk beter
te meten en onze strategische doelen eerder te bereiken. In 2016 zal onze organisatie een databank ontwikkelen
die het verzamelen en analyseren van relevante informatie en het visualiseren van de uitkomsten mogelijk maakt.
Dit doen we in samenwerking met belangrijke partners en met experts binnen wetenschappelijke instellingen. De
nieuwe kennis en inzichten die hieruit voortkomen zijn voor iedereen toegankelijk en bruikbaar.

9.3

Ondernemingsraad (OR)

In 2015 heeft de OR zich vooral beziggehouden met onze arbeidsvoorwaarden. De nieuwe CAO VVT 2015-2016
die als basis dient voor onze arbeidsvoorwaarden was een belangrijk moment om mogelijke wijzigingen in kaart
te brengen en aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden voor te stellen. Daarnaast heeft de OR aandacht besteed
aan de (her)benoemingen van de Raad van Toezicht en zich in de werkgroep Gezond aan het Werk ingezet voor
een gezond werkklimaat. Ten slotte was een speerpunt van de OR een samenhangend personeelsbeleid met
optimale benutting van de kwaliteiten van medewerkers.

9.3.1

Samenstelling van de OR

Jorrit Kabel (voorzitter), Mark Vermeulen (vicevoorzitter), Jacqueline Bot (secretaris), Karina Grens,
Ieske Kuppens, Eliane Vrolings, Nienke Westerhof, Marein de Jong (interim) en Biljana Vidović (interim).
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9.3.2

Activiteiten en resultaten

Doel 1: Medewerkers worden betrokken bij en goed geïnformeerd over de herstructurering van de
organisatie en de implementatie van de nieuwe strategie.
Activiteiten/resultaten
In 2015 heeft de OR de gevolgen van de veranderingen in de organisatiestructuur nauwgezet gevolgd, waaronder
de evaluatie omtrent de herstructurering van de organisatiestructuur en andere trajecten zoals Gezond aan het
Werk en Great Place to Work. De medewerkers vinden het Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
een Great Place to Work. Op veel punten gaven medewerkers een hogere score dan in het eerste onderzoek van
anderhalf jaar geleden. De OR zal in 2016 met de RvB bespreken op welke manier de aanbevelingen kunnen
worden opgevolgd.
Doel 2: Er is binnen de werkmaatschappij een veilige en gezonde werkomgeving.
Activiteiten/resultaten
Samen met de werkgroep Gezond aan het Werk is een plan van aanpak met specifieke aandacht voor de
begeleiding van langdurig of chronisch zieke medewerkers aan de organisatie gepresenteerd. Naar aanleiding
van de workshops en enquêteresultaten signaleert de OR de noodzaak om activiteiten omtrent gezond aan het
werk structureel in de organisatie in te bedden.
Doel 3: OR vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers bij de algemene bedrijfsvoering van de
werkmaatschappij.
Activiteiten/resultaten
In 2015 heeft de OR diverse zaken aangekaart bij de Raad van Bestuur die te maken hebben met de
arbeidsvoorwaarden. Het overgrote deel van de voorstellen is aangenomen. Dit betreft een verhoging van de
stagevergoeding en een reiskostenvergoeding voor stagiaires. Verder heeft de OR zich in het kader van flexibele
arbeidsvoorwaarden extra ingezet om mogelijkheden voor vergoedingen binnen de werkkostenregeling uit te
breiden. Daarmee wordt het vanaf 1 januari 2016 mogelijk om naast de fietsregeling ook andere doelen op het
gebied van gezond aan het werk en scholing en opleiding onder flexibele arbeidsvoorwaarden te laten vallen.
Daarnaast heeft de OR zich hard gemaakt om na 6 jaar nullijn de salarissen in overeenstemming met de
ontwikkelingen bij de rijksoverheid weer te laten stijgen. Tot slot heeft de OR zich met een kritische blik over de
VVT arbeidsvoorwaarden gebogen.
•
•
•

•

De OR heeft in iedere zes weken met de Raad van Bestuur vergaderd over actuele ontwikkelingen.
De OR heeft iedere twee weken vergaderd om actuele zaken te bespreken en werkzaamheden voor te
bereiden.
De OR heeft één keer overlegd met de Raad van Toezicht. Daarnaast is de OR vanwege het vertrek van
Ton Coenen door de Raad van Toezicht geïnterviewd omtrent de verdere invulling van de Raad van Bestuur
en haar ideeën gedeeld voor een passende structuur van de organisatie voor de komende jaren. De OR
heeft de werkplannen en begroting voor 2016 beoordeeld op realisme en werkdruk en de Raad van Bestuur
op een aantal punten geattendeerd.
Interim OR-leden hebben een basiscursus ondernemingsraad gevolgd.

Doel 4: Medewerkers zijn goed geïnformeerd over het werk van de OR en dragen actief bij aan de
werkzaamheden van de OR.
Activiteiten/resultaten
•
De OR heeft een presentatie gegeven op twee kennismakingsmiddagen voor nieuwe medewerkers.
•
In juni 2015 is er een OR high tea-roulette georganiseerd met een hoge opkomst. De high-tea middag is
nieuw geïntroduceerd en positief ontvangen door medewerkers. In de vorm van stellingen over strategisch
personeelsbeleid, flexibele arbeidsvoorwaarden, empowered professionals en professioneel leren is er
dynamisch gediscussieerd en uitgewisseld over de desbetreffende thema’s.
•
De OR heeft twee nieuwsbrieven verstuurd om medewerkers te informeren over relevante ontwikkelingen
en vergaderingen met de RvB (OR Express).
•
Bij het merendeel van de wekelijkse news breaks was de OR aanwezig.
•
OR-documenten zijn beschikbaar op het nieuwe intranet Miles.
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De OR heeft de volgende adviezen uitgebracht:
•
Herbenoeming lid Raad van Toezicht met de zetel ‘internationale aidsbestrijding’
•
Benoeming nieuw lid van de Raad van Toezicht met de zetel ‘bedrijfsleven’
•
Benoeming nieuw lid met de zetel ‘iemand die het vertrouwen heeft van de belangenorganisaties voor
mensen met hiv’
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10 Verantwoordingsverklaring
De raad van bestuur en de raad van toezicht van de Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! – Soa Aids
Nederland leggen in deze verantwoordingsverklaring vast op welke wijze zij invulling geven aan:
1.
2.
3.

de functiescheiding tussen uitvoeren, besturen en toezicht houden;
het continu verbeteren van effectiviteit en doelmatigheid bij het realiseren van de doelstelling;
het optimaliseren van de relaties met belanghebbenden.

Door het ondertekenen van de zogenaamde ‘Bijlage 12’ van het CBF onderschrijven de leden van de raad
van toezicht en de raad van bestuur ook individueel deze drie principes van goed bestuur voor goede
doelen.
1. Scheiding van uitvoering, bestuur en toezicht
De Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! – Soa Aids Nederland heeft in haar statuten de functie 'toezicht
houden' (vaststellen of goedkeuren van plannen en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten)
duidelijk gescheiden van het 'besturen' dan wel van de 'uitvoering'. De stichting wordt bestuurd door de raad van
bestuur, waarop toezicht wordt gehouden door de raad van toezicht. De raad van toezicht wordt bijgestaan door
twee interne commissies. De auditcommissie, voorgezeten door de portefeuillehouder financiën van deze raad,
en de voordrachtscommissie. De wettelijk voorgeschreven ondernemingsraad levert vanuit het oogpunt van
medezeggenschap een bijdrage aan een goed bestuur van de stichting.
De verhouding tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht is, voor zover niet in de statuten geregeld,
vastgelegd in een reglement waarin de verantwoordelijkheden en taken zijn benoemd. Ook de verhouding tussen
auditcommissie, raad van toezicht en raad van bestuur is vastgelegd in dit reglement.
De statuten voldoen aan het vigerende Reglement CBF-Keur. De organisatie onderschrijft de Code Wijffels en
voldoet aan alle vereisten die deze code stelt. De stichting bezit het ISO 9001-Partos certificaat. Er is een
systeem voor monitoring en evaluatie met kwartaal- en jaarrapportages. Per 2016 wordt IATI (International Aid
Transparency Initiative) ingevoerd, waarmee informatie nog makkelijker toegankelijk, begrijpelijk en bruikbaar
wordt.
2. Effectiviteit en doelmatigheid van de bestedingen
De stichting heeft ten doel het stimuleren en vergroten van de omvang en de kwaliteit van de Nederlandse
bijdrage aan de nationale en de internationale strijd tegen hiv/aids en andere soa evenals aan de ondersteuning
en zorg voor mensen die leven met hiv/aids of een andere soa. De stichting wil dit doel verwezenlijken door:
•
het verder ontwikkelen en het stimuleren van de uitvoering van het nationaal en internationaal aids- en soabeleid (pleitbezorging);
•
het ontwikkelen en uitvoeren van fondsenwervende activiteiten ter financiering van concrete activiteiten op
het terrein van de nationale en internationale strijd tegen hiv en aids en andere seksuele overdraagbare
aandoeningen (fondsenwerving);
•
financiële steun te verlenen aan activiteiten van organisaties op het terrein van de aan hiv en aids en/of soa
gerelateerde zorg, preventie en onderzoek (fondsenbesteding);
•
het bevorderen van de betrokkenheid van de Nederlandse samenleving bij mensen met hiv en aids en
andere seksuele overdraagbare aandoeningen en het beleid ter zake daarvan, door middel van bijvoorbeeld
scholing, advisering en het organiseren van bijeenkomsten (voorlichting);
•
het ontwikkelen en uitvoeren van programma's gericht op het publiek, of specifieke groepen daarbinnen,
professionals en overheden (uitvoering).
De doelstellingen zijn in 2013 uitgewerkt in een strategisch meerjarenbeleidsplan met meerjarenbegroting,
getiteld ‘Setting Milestones, Strategy 2014-2017’, waarin is vastgelegd voor welk doel de middelen uit de
fondsenwerving zijn bedoeld, hoeveel geld per doel nodig is en in welke vorm de middelen zullen worden ingezet.
Tevens wordt beschreven hoe hierin de merken Aids Fonds, STOP AIDS NOW! en Soa Aids Nederland elk hun
plaats krijgen.
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Jaarlijks wordt er een werkplan met begroting opgesteld, waarin de beoogde resultaten per beleidsonderdeel en
per project zijn vastgelegd. De realisatie wordt in beeld gebracht in de kwartaalrapportages, jaarrapportages en
uiteindelijke gepubliceerd in het jaarverslag. Het kostenpercentage eigen fondsenwerving bedraagt 12,5 procent,
ruim onder het door het CBF gesteld maximum van 25 procent. Het kostenpercentage voor beheer en
administratie bedroeg in 2015 3,2 procent. Het primaire doel van de organisatie is om de doelstellingen zo goed
mogelijk te realiseren en daarvoor de verworven middelen te besteden. Uiteraard is het noodzakelijk om een
reserve op te bouwen die de continuïteit van de organisatie waarborgt, conform de Richtlijn Reserves Goede
Doelen (2004) van Goede Doelen Nederland. De organisatie beheert haar gelden op een niet-risicovolle wijze en
heeft de risico’s gespreid.
De instelling werkt continu aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt
aan het realiseren van de doelstelling. De organisatie werkt met een systeem voor monitoring en evaluatie en
beschikt over een management informatiesysteem. Een nieuw projectmanagementsysteem wordt in 2016
operationeel.
De organisatie beschikt over een risicoanalyse, waarbij is vastgesteld dat de voor de continuïteit van de
organisatie gereserveerde middelen (continuïteitsreserve en overige reserve) ruimschoots voldoende zijn. De
organisatie is blijvend alert op risico’s om adequaat te kunnen reageren. Daarnaast worden risicoanalyses
gemaakt voor alle subsidierelaties.
3. Omgang met belanghebbenden
De organisatie streeft naar optimale relaties met belanghebbenden Hierbij richt zij op de informatieverschaffing en
verwerking van wensen, vragen en klachten. We hechten grote waarde aan transparantie en proberen met
voorbeeldprojecten een helder beeld te geven van de bestedingen. Voor degenen die een gedetailleerde
verantwoording willen, is het jaarverslag gratis beschikbaar.
De omgang met belanghebbenden hebben we structureel geregeld door middel van het belanghebbendenbeleid
en de mogelijkheid om ideeën, opmerkingen en wensen kenbaar te maken. Daarnaast is er een klachtenregeling
en de mogelijkheid via de website, sociale media, telefonisch of per e-mail vragen te stellen. Uiteraard worden
belanghebbenden via de website geïnformeerd over het jaarlijkse werkplan en over de bestedingen door middel
van het jaaroverzicht en het jaarverslag.
De stichting werkt volgens de gedragscodes van het Genootschap voor Fondsenwervers, de Dutch Dialogue
Marketing Association (DDMA), de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen en is lid van de vereniging
Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en van de vereniging Partos. De stichting bezit de Privacy
Waarborg gekregen van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association), waarmee we de zekerheid kunnen
geven dat onze marketing voldoet aan de geldende privacyregels. De organisaties die de Waarborg voeren
worden jaarlijks gecontroleerd op naleving van de wetgeving en zelfregulering.
De organisatie heeft een vrijwilligersbeleid, waarbij de rechten en plichten van collectanten en andere vrijwilligers
duidelijk zijn beschreven in een brochure en in een vrijwilligersovereenkomst worden vastgelegd.
De Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland onderschrijft het principe van volledige
betrokkenheid van mensen met hiv bij beleidsvorming en uitvoering op alle niveaus, het zogenaamde het GIPAprincipe (Greater involvement of people living with HIV). Er is een statutair geborgde zetel in de raad van toezicht
voor een persoon die steun heeft van organisaties en netwerken van mensen met hiv.. Medewerkers met hiv
worden bewust betrokken bij het ontwikkelen van programma’s en activiteiten met betrekking tot leven met hiv en
de bestrijding van hiv en andere soa’s.
Jaarlijks organiseren Aids Fonds, Soa Aids Nederland en STOP AIDS NOW! in nauwe samenwerking met de
belangrijkste samenwerkingspartners en professionals het Nationaal Congres Soa * Hiv * Seks. Door het
interactieve karakter biedt dit congres niet alleen een podium voor het uitwisselen van kennis en ervaringen, maar
is bij uitstek ook de gelegenheid waar het publieke debat tussen belanghebbenden over belangrijke thema’s in de
aidsbestrijding plaatsvindt.
Onze organisatie hecht waarde aan sponsoring van onze producten en activiteiten. Niet alleen kunnen met extra
middelen ook extra inspanningen worden geleverd, maar wordt hierdoor het bedrijfsleven nauwer bij de strijd
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tegen hiv en soa betrokken. De organisatie stelt zich op het standpunt dat sponsors geen inhoudelijke invloed
kunnen uitoefenen en legt dit ook vast als ontbindende voorwaarde in de sponsorcontracten. De organisatie heeft
Corporate Partnership Guidelines die gelden voor alle vormen van samenwerking met het bedrijfsleven. Deze zijn
op onze websites geplaatst.
Integriteitsbeleid
In 2009 gaf de raad van bestuur, na advies van de ondernemingsraad, zijn goedkeuring aan het
‘Integriteitsbeleid, Gedragscodes en procedures voor goed werkgever- en werknemerschap.’ Dit beleid bevat
naast een aantal preventieve en correctieve gedragsregels, waaronder de klokkenluidersregeling, ook de
procedures voor het inschakelen van de interne of externe vertrouwenspersoon en de klachtenregeling voor
medewerkers. De organisatie beschikt daarnaast over een antifraude- en corruptiebeleid ‘Policy on fraud,
corruption and mismanagement’ dat betrekking heeft op onze externe relaties. Dit is op onze websites geplaatst.
Verantwoording
De stichting legt jaarlijks verantwoording af door middel van een jaarverslag volgens de Richtlijn Verslaggeving
Fondsenwervende Instellingen (Richtlijn 650) van de Raad voor Jaarverslaggeving.
De Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! – Soa Aids Nederland is houder van het
CBF-Keur voor de goede doelen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Dit betekent dat de stichting door het
Centraal Bureau Fondsenwerving positief is beoordeeld op de onderdelen bestuur, beleid, fondsenwerving,
bestedingen en verslaglegging. Ook het doorlopend verbeteren van effectiviteit en efficiëntie van de bestedingen
en het optimaliseren van de omgang met vrijwilligers wordt onderdeel van de toetsing. Het geeft tevens aan dat
de stichting binnen de norm van 25 procent voor de eigen fondsenwerving blijft. Zowel de initiële toetsing na de
fusie door het CBF in 2013 als de tussentijdse toetsingen in 2014 en 2015 leidden tot een positief oordeel zonder
opmerkingen of afwijkingen.
De organisatie hecht er waarde aan om ook in breder historisch perspectief verantwoording aan de samenleving
te kunnen afleggen. De organisatie heeft met het Nationaal Archief een overeenkomst afgesloten tot
overbrenging en bewaring en de archieven.
Klachten, beroep en bezwaar
De stichting beschikt over een algemene klachtenprocedure. Voor het Aids Fonds is er daarnaast nog een
beroepsprocedure met betrekking tot de subsidieverlening en een bezwaarprocedure voor individuele
hulpverlening. De secretaris van de raad van bestuur fungeert als klachtencoördinator en is secretaris van de
beroepscommissie.
Klachtenprocedure
De klachtenprocedure is een krachtig instrument in het kwaliteitssysteem van de organisatie. De drempel is
bewust laag gehouden, zodat belanghebbenden op eenvoudige wijze – telefonisch, via internet, per e-mail of brief
– hun klachten kunnen uiten. Klachten komen in het algemeen binnen bij de coördinator van het contactcentrum
donateurs en de klachtencoördinator. In principe wordt de klacht opgelost waar deze is ontstaan, maar afhankelijk
van de aard van de klacht wordt bepaald of afhandeling door het contactcentrum donateurs geschiedt met of
zonder terugkoppeling naar de raad van bestuur of dat afhandeling via de raad van bestuur verloopt. In alle
gevallen waar sprake is van donateurs en/of fondsenwervende activiteiten zorgt het contactcentrum donateurs
voor een aantekening in het registratiesysteem. Met dit registratiesysteem worden de klachten geanalyseerd en in
de gedetailleerde kwartaalrapportages gerapporteerd.
Klachtencoördinator
Door de klachtencoördinator werden twee klachten afgehandeld. Een klacht betrof het niet-professioneel
communiceren door een van de medewerkers van Soa Aids Nederland, die dat ook zelf ook erkende en het zelf
ook weer zelf heeft opgelost. De tweede klacht betrof het niet-zakelijk taalgebruik door een medewerker van het
Aids Fonds en werd gedeeltelijk gegrond verklaard. De klager krijgt een nieuwe, zakelijk opgestelde klachtbrief.
Tevens werden naar aanleiding van de tweede klacht enkele aanbevelingen ter verbetering van de werkwijze
gedaan. De implementatie van de aanbevelingen wordt conform ISO-9001-Partos na een jaar geëvalueerd.
Er werden geen klachten met betrekking tot STOP AIDS NOW! of de organisatie als geheel door de
klachtencoördinator ontvangen.
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Contactcentrum donateurs
Vrijwel alle klachten hangen samen met fondsenwervende activiteiten en door middel van regulier overleg worden
de bevindingen tussen het contactcentrum donateurs en de fondsenwervers afgestemd. De klachtencoördinator
houdt het klachtenregister voor de overige klachten bij. Elk kwartaal worden de klachtenrapportages, inclusief een
analyse door het contactcentrum donateurs, opgesteld ten behoeve van de uitvoerenden. Elk halfjaar rapporteert
de klachtencoördinator aan de raad van bestuur met afschrift aan het managementteam. In deze rapportage zijn
tevens de analyses van de coördinator van het contactcentrum donateurs opgenomen. De medewerkers zijn
doordrongen van het belang van het registreren van klachten.
Bezwaarschriften Individuele Hulpverlening
Het Aids Fonds kent een bezwaarprocedure met betrekking tot besluiten over aanvragen in het kader van
individuele hulpverlening. De raad van bestuur kreeg in 2015 geen bezwaarschriften op een besluit over een
aanvraag voor individuele hulp.
Beroep
Het Aids Fonds kent een beroepsprocedure met betrekking tot bestuursbesluiten over subsidies en een
onafhankelijke beroepscommissie. De beroepscommissie behandelt de beroepschriften en ook eventuele
ingetrokken beroepschriften worden achteraf ter toetsing voorgelegd. In 2015 werden geen beroepschriften
ontvangen.
Beroepscommissie

mr. drs. Peter Geerlings, voorzitter
mw. mr. Hester Uhlenbroek
dr. Stefaan van der Borght
drs. Martin van Oostrom, secretaris

Aantreden

Termijn

Einde termijn

11-09-2014
01-09-2012
01-09-2012

1
2
2

01-09-2017
01-09-2018
01-09-2018

Evaluatie structurele aanpassingen
Klachten, bezwaren en beroepen die leiden tot een structurele aanpassing van de werkwijze worden in het
daarop volgende jaar geëvalueerd. In 2015 werden structurele wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van een
gegronde klacht in 2013 over het beheer van informatiestromen. De evaluatie hiervan wordt in de loop van 2016
verwacht.

Deze verantwoordingsverklaring is vastgesteld op 26 april 2016.

-----------------------Louise van Deth
voorzitter a.i.
raad van bestuur

-----------------------Heleen Agterhuis
lid a.i.
raad van bestuur
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-----------------------Femke Halsema
voorzitter
raad van toezicht

11 Statutaire en overige gegevens
De Stichting draagt de naam ‘Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland’ en heeft haar zetel
in de gemeente Amsterdam. De stichting werkt vanuit één gedeelde visie, missie en strategie en draagt dit uit via
drie merken: Aids Fonds, STOP AIDS NOW! en Soa Aids Nederland.
Doelstelling
De Stichting heeft ten doel:
•
het stimuleren en vergroten van de omvang en de kwaliteit van de Nederlandse bijdrage aan de nationale en
de internationale strijd tegen hiv/aids en andere soa’s evenals aan de ondersteuning en zorg voor mensen
die leven met hiv/aids of een andere soa;
•
het voortzetten en verder ontwikkelen van de doelstellingen van de Stichtingen waaruit de Stichting is
voortgekomen, te weten: Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland, de Stichting STOP AIDS NOW! en de
Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! – Soa Aids Nederland (voorheen Stichting Werkmaatschappij Soa
Aids);
•
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.
Missie
Wij hebben een missie: “Het einde van aids in een wereld waarin iedereen die is geraakt door hiv en andere soa’s
toegang krijgen tot preventie, behandeling, verzorging en ondersteuning.” De missie komt voort uit de
doelstellingen van de stichting, die zijn uitgewerkt in het strategisch meerjarenbeleidsplan ”Setting Milestones
2014-2017.”
In het kader van deze aan onszelf gestelde opdracht werken we samen met overheidsinstellingen en natuurlijke
of rechtspersonen in binnen- en buitenland.
Inschrijving Kamer van Koophandel
De Stichting ‘Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland’ is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 41207989.
Rangschikking Successiewet 1956
De ‘Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland’ is door de Inspecteur van de Belastingdienst
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet
1956 (RSIN 008649273).
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12 Jaarrekening
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Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
De jaarrekening in dit jaarverslag geeft de financiële verantwoording van de Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! Soa Aids Nederland. Voor de beschrijving en verantwoording van de activiteiten van Aids Fonds, STOP AIDS NOW! en
Soa Aids Nederland (afhankelijk van het jaarverslag) verwijzen wij naar de desbetreffende jaarverslagen. De exploitatie
per merk is opgenomen in bijlage 1.
Kengetallen 2015

(in euro's x 1.000)

Baten

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2015

2015

2014

41.663

37.667

42.315

Lasten:
Besteed aan de doelstelling

37.871

36.506

37.301

Werving baten

2.340

2.946

2.726

Kosten beheer en administratie

1.318

1.217

1.246

41.529

40.670

41.273

134

-3.002

1.042

Som der lasten
Resultaat
Bestedingspercentage (besteed aan de doelstelling)
ten opzichte van de totale baten

90,9%

96,9%

88,2%

ten opzichte van de totale lasten

91,2%

89,8%

90,4%

12,5%

21,1%

19,8%

3,2%

3,0%

3,0%

Kostenpercentage eigen fondsenwerving
Kostenpercentage beheer en administratie

Baten en lasten
De baten zijn € 4 mln hoger dan begroot door hogere bijdragen van overheden en particuliere fondsen aan het Robert
Carr civil society Networks Fund (RCNF) en door hogere baten uit nalatenschappen. Ten opzichte van 2014 waren de
baten ruim € 0,6 mln lager, onder andere omdat we in 2014 een eenmalige extra bijdrage ontvingen van de Nationale
Postcode Loterij van bijna € 2 mln.
Hogere bestedingen aan onze doelen waren er vooral op het gebied van versterking maatschappelijke organisaties via het
RCNF en door het uitvoeren van een subsidieronde voor innovatieve projecten om hiv-infecties eerder op te sporen.
Tevens hebben we het programma Hands Off! nieuw opgestart. Het programma jongeren kon ruim € 0,3 mln meer
besteden aan de doelstelling Barrières wegnemen.
Door uitstel van de subsidieronde voor wetenschappelijk onderzoek waren deze uitgaven lager dan begroot en lager dan
in 2014. De subsidieronde staat nu voor begin 2016 gepland.
Per saldo hebben we aan onze doelstellingen € 1,3 mln meer kunnen uitgeven dan begroot.
De kosten voor fondsenwerving waren lager dan begroot. De kosten beheer en administratie stegen mee met de omvang
van de activiteiten en door een investering in de versterking van de organisatie op het gebied van projectmanagement en
projectcontrol.
Resultaat en reserves
Het resultaat bedroeg € 134.000. Begroot was een negatief resultaat van € 3 mln. Jaarlijks vormen we
bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen voor opbrengsten die specifiek gelabeld zijn en nog niet, of ten dele zijn
besteed. Besteding van deze gelden leidt tot een negatief resultaat. Dit geldt onder andere voor het project MaxART,
waarvoor de bijdragen van de Nationale Postcode Loterij in 2010 en 2014 vooruit zijn ontvangen. De kosten voor dit
project worden jaarlijks ten laste van het resultaat gebracht.
Voor 2015 hadden we begroot dat we per saldo meer zouden besteden uit reserves en fondsen dan dat we nieuw zouden
reserveren. Door hogere inkomsten dan verwacht zijn de reserves echter op hetzelfde peil gebleven. De hogere baten uit
nalatenschappen zijn gereserveerd voor besteding in 2016. Aan het investeringsfonds STOP AIDS NOW! kon bijna
€ 0,4 mln worden toegevoegd, door hogere baten uit eigen fondsenwerving. Ook de verplaatsing van de subsidieronde
wetenschappelijk onderzoek naar 2016 draagt bij aan hogere reserves dan begroot. Aan de bestemmingsreserve
MaxART is in 2015 € 0,5 mln minder onttrokken, doordat een aantal uitgaven pas begin 2016 is gedaan.
Kengetallen
Van de totale lasten hebben we in 2015 meer dan 90 procent rechtstreeks besteed aan de doelstelling. Het
bestedingspercentage ten opzichte van de totale baten viel lager uit dan begroot. Zoals hierboven toegelicht waren de
baten hoger. In het jaar zelf hebben we deze nog niet allemaal aan onze doelen kunnen besteden. Daarom is een deel
gereserveerd voor 2016, dit geldt onder andere voor het wetenschappelijk onderzoek en voor bestedingen vanuit het
RCNF.
Het kostenpercentage eigen fondsenwerving is met 12,5 procent ruim lager dan begroot en ook ruim lager dan in 2014. Dit
komt enerzijds door de hogere opbrengsten uit nalatenschappen en een bijdrage van de Bill and Melinda Gates
Foundation voor RCNF. Anderzijds zijn minder fondsenwervende activiteiten uitgevoerd dan in eerdere jaren.
Het kostenpercentage beheer en administratie is met 3,2 procent licht hoger dan in 2014, door versterking van de
organisatie op het gebied van projectmanagement en projectcontrol.
Vergeleken bij de branchegenoten is het percentage relatief laag. Het gemiddelde percentage beheer en administratie van
de branchegenoten die deelnamen aan de Transparantprijs 2015 bedraagt 5,4 procent.
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Meerjarenoverzicht
(in euro's x 1.000)
Baten

2015

2014

2013

2012

2011

41.663

42.315

36.711

34.005

31.419

Lasten:
Besteed aan doelstellingen

37.871

37.301

34.038

33.082

29.889

Werving baten

2.340

2.726

2.516

2.710

2.618

Kosten beheer en administratie

1.318

1.246

1.143

1.054

1.059

41.529

41.273

37.697

36.846

33.566

134

1.042

-986

-2.841

-2.147

Som der lasten
Resultaat
Bestedingspercentage (besteed aan de doelstelling)
ten opzichte van de totale baten

90,9%

88,2%

92,7%

97,3%

95,1%

ten opzichte van de totale lasten

91,2%

90,4%

90,3%

89,8%

89,0%

12,5%

19,8%

19,0%

16,5%

16,6%

3,2%

3,0%

3,0%

2,9%

3,2%

Kostenpercentage eigen fondsenwerving
Kostenpercentage beheer en administratie

Toekomst
Voor 2016 hebben we begroot dat we ruim € 51 mln. kunnen uitgeven aan onze doelstellingen. Dat is € 13 mln. meer dan
in 2015. De totale uitgaven voor 2016 begroten we op € 55,6 mln.
We starten vanaf 2016 met een nieuwe subsidieronde van het Robert Carr civil society Networks Fund. En we zijn nieuwe
strategische partnerschappen aangegaan met het ministerie van Buitenlandse Zaken op het gebied van "Seksuele en
Reproductieve Gezondheid en Rechten" (SRGR) en "Pleiten en Beïnvloeden".
Het begrote resultaat voor 2016 is € 3,6 mln negatief. Voor een groot deel betekent dit dat we middelen, die we in eerdere
jaren hebben ontvangen en hebben gereserveerd voor onze doelstellingen, in 2016 gaan besteden. Daarnaast onttrekken
we bijna € 0,5 mln. aan de reserve meerjaren-marketingstrategie Aids Fonds, om onze marketingstrategie verder invulling
te geven en de baten uit eigen fondsenwerving op peil te houden.
De kosten beheer en administratie als percentage van de totale lasten kan weer dalen van 3,2 procent in 2015 naar
2,6 procent in 2016. Van de baten gaan we 99 procent besteden aan de doelstelling.
Op de RIVM-activiteiten voeren we in 2016 een bezuiniging door van 4 procent. Het totaal van de bestedingen aan de
doelstellingen onder de merknaam Soa Aids Nederland stijgt licht, onder andere door het project Testwijzer, gefinancierd
door de Vriendenloterij.
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Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)
Toelichting

31 december 2015

31 december 2014

1.597
4.663
28.164

1.411
6.375
25.843

34.424

33.629

(in euro's x 1.000)
Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

1
2
3

Totaal Activa
Passiva
Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserve
Fondsen
Bestemmingsfondsen

Langlopende schulden
Kortlopende schulden

4
5
6

7

8
9

Totaal Passiva
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2.666
6.164
1.993

2.596
5.421
1.440
10.823

9.457

3.879

5.111

14.702

14.568

2.654
17.068

2.566
16.495

34.424

33.629

Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Staat van baten en lasten over 2015
Werkelijk 2015

Begroot 2015

Werkelijk 2014

(in euro's x 1.000)
Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden

10

14.982

11.783

11

3.934

3.528

6.144

Subsidies van overheden

12

21.889

21.718

23.228

Financiele baten en lasten

13

351

135

-115

Overige baten

14

507

503

573

41.663

37.667

42.315

Som der baten

12.485

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Meer testen
Barrières wegnemen

15

5.198

5.812

4.663

16

18.715

19.082

17.558

Versterken maatschappelijke organisaties

17

9.547

5.993

9.654

Meer wetenschappelijke kennis

18

285

770

1.405

Bewustwording

19

4.126

4.849
37.871

4.021
36.506

37.301

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

20

1.868

2.487

2.470

Kosten acties derden

21

442

409

194

Kosten verkrijging subsidies overheden

22

30

50

62

2.340

2.946

2.726

1.318

1.217

1.246

41.529

40.669

41.273

134

-3.002

1.042

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

23

Som der lasten
Resultaat

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
- continuïteitsreserve
- bestemmingsreserves
- overige reserve
- bestemmingsfondsen
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70

57

42

743

-1.293

-325

553

-370

813

-1.232

-1.396

512

134

-3.002

1.042

Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Kasstroomoverzicht over 2015
(in euro's x 1.000)

2015

2014

134

1.042

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat boekjaar
Aanpassingen voor:
. Afschrijvingen

250

306

. Reserves en fondsen

0

0

. Mutaties voorzieningen

0

0

88

-374

1.712

-3.269

573

1.780

2.757

-515

-436

-38

0

0

2.321

-553

Stand liquide middelen 01-01

25.843

26.396

Stand liquide middelen 31-12

28.164

25.843

2.321

-553

. Mutaties langlopende projectverplichtingen
Veranderingen in werkkapitaal:
. Mutaties vorderingen en overlopende activa
. Mutaties overige schulden en overlopende passiva
Totaal
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

Het kasstroomoverzicht wordt tegen de indirecte methode bepaald.
De investeringsactiviteiten hebben betrekking op de materiele vaste activa.
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Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Toelichting waarderingsgrondslagen
Vestigingsadres
De Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland is gevestigd op de Keizersgracht 392 te
Amsterdam.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland richten zich op vier doelen om
een wereld zonder hiv/aids en andere soa's te verwezenlijken:
1. Toename van het aantal mensen dat wordt getest op hiv en andere soa's
2. Afname van barrières voor de meest kwetsbare groepen
3. Versterking van de positie en invloed van maatschappelijke organisaties
4. Meer wetenschappelijke kennis
5. Voorlichting en bewustwording
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn
gebaseerd op historische kosten.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de Raad van Bestuur oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van
activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Voorzover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen verkrijgingsprijs.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met lineaire afschrijvingen op
basis van de geschatte economische levensduur.
Financiële instrumenten omvatten vorderingen, liquide middelen, crediteuren en overige te betalen posten.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste opname worden
financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Aids Fonds – STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland maakt geen gebruik van complexe financiële instrumenten.
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Vorderingen en overlopende passiva worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening
voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de
vorderingen.

Reserves en fondsen
De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserves is door het bestuur bepaald, en betreft geen
verplichting, het bestuur kan deze beperking zelf opheffen.
Bestemmingsfondsen betreffen de middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven specifieke
bestemming.

Beleid continuïteitsreserve en egalisatiereserve
Effectieve en efficiënte besteding van de middelen staan centraal in het financieel beleid. Daarnaast is het
noodzakelijk om vermogen aan te houden om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.
Voor de activiteiten onder de merknaam Soa Aids Nederland houden we een egalisatiereserve aan van 10% van de
jaarlijkse kosten die onder dit merk vallen. Dit is het maximum dat door de subsidiegever RIVM is toegestaan. Dit is
voldoende om eventuele financiële risico’s op te vangen. De kans dat een substantieel deel van de inkomsten van
Soa Aids Nederland plotseling wegvallen is zeer beperkt. Eventuele wijzigingen in de hoogte van de subsidie gaan
geleidelijk en in goed overleg met de subsidiegever. Eind 2015 bedraagt de egalisatiereserve € 324.000.
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Voor de merken Aids Fonds en STOP AIDS NOW! houdt de organisatie één gezamenlijke continuïteitsreserve aan
van € 2 miljoen plus 10 procent van de jaarlijkse organisatiekosten van beide merken samen. Eind 2015 komt de
benodigde reserve daarmee uit op € 2,7 miljoen. Door toevoeging van € 70.000 is de continuïteitsreserve eind 2015
op dit niveau gebracht.
De inkomsten van deze merken komen uit meerdere bronnen. Beide merken hebben substantiële inkomsten uit
verschillende vormen van fondsenwerving. Daarnaast ontvangen de merken gelden van Nederlandse en
buitenlandse overheden en van particuliere fondsen, waaronder loterijen.
Door deze spreiding van inkomstenbronnen is het risico dat alle inkomsten tegelijkertijd wegvallen beperkt.
Tegenover de inkomsten staan verplichtingen ten aanzien van personeel en organisatie. Daarnaast gaan we
verplichtingen aan met subsidie-ontvangers en samenwerkingspartners.
De verplichtingen jegens personeel en organisatie voor de twee merken tezamen bedragen iets minder dan € 7
miljoen per jaar. Dit is ongeveer 20 procent van de inkomsten van beide merken samen. De rest betreft
verplichtingen jegens subsidie-ontvangers en partners. Vrijwel alle verplichtingen jegens subsidieontvangers en
partners worden aangegaan onder de voorwaarde dat we de gelden daadwerkelijk hebben ontvangen van onze
donoren en donateurs. Het risico dat we door plotseling dalende inkomsten niet kunnen voldoen aan onze subsidieen projectverplichtingen is daardoor gering. Met een continuïteitsreserve van € 2,7 mln beschikken we over
voldoende middelen om bij het wegvallen van een substantiële inkomstenbron de continuïteit van de organisatie te
waarborgen.
De continuïteitsreserve valt binnen het gestelde maximum van de Richtlijn 'Reserves Goede Doelen' van Goede
Doelen Nederland, opgenomen in het CBF-reglement. De maximale toegestane continuïteitsreserve volgens
bovengenoemde richtlijn bedraagt anderhalf maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie van de drie merken
gezamenlijk. Op basis van de kosten voor de werkorganisatie komt dit maximum in 2015 op € 17,4 mln.
Opbrengsten uit verkoop
Opbrengsten uit de verkoop van artikelen worden onder de baten tegen de brutowinst opgenomen. De brutowinst is
de netto-omzet verminderd met de kostprijs van de verkochte artikelen. Onder de netto-omzet wordt verstaan de
opbrengst onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen. Onder de kostprijs wordt verstaan de
inkoopwaarde van de goederen, verhoogd met de op de inkoop en verkoop drukkende directe (aan derden betaalde)
verwervingskosten. De door het Aids Fonds in dit verband gemaakte eigen kosten worden als kosten van
fondsenwerving verantwoord.
Kostentoerekening
Kosten worden toegerekend aan de doelstelling, werving baten, en beheer en administratie op basis van de
volgende maatstaven:
- direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend.
- middels de urenverantwoording gekoppeld aan een uurtarief worden de uitvoeringskosten eigen organisatie aan de
doelstelling, werving baten en beheer en administratie toegerekend.
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Onder uitvoeringskosten eigen organisatie wordt verstaan personeelskosten, huisvestingskosten, kantoor- en
algemene kosten inclusief afschrijvingen. De verdeling van de uitvoeringskosten eigen organisatie over de
programma's en projecten vindt plaats op basis van de werkelijke geschreven uren op de programma's en projecten.

Personeelsbeloningen
Personeelsbeloningen (lonen, sociale lasten, enz.) vormen geen aparte regel in de staat van baten en lasten. Deze
kosten zijn opgenomen in andere onderdelen van de staat van baten en lasten. Voor nadere specificatie wordt
verwezen naar de Toelichting lastenverdeling in de jaarrekening.
De pensioenregeling van Aids Fonds – STOP AIDS NOW! – Soa Aids Nederland is ondergebracht bij het
Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn.
Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans
opgenomen.
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Kosten beheer en administratie
Kosten beheer en administratie zijn de kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en
administratievoering en die niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten.
Goede Doelen Nederland heeft aanbevelingen opgesteld voor de toepassing van deze richtlijn. Aids Fonds - STOP
AIDS NOW! - Soa Aids Nederland volgt die aanbevelingen en heeft de volgende onderdelen ondergebracht in de
post beheer en administratie:
- management: uitvoeringskosten van de directeuren en de managers, voor zover zij niet direct in het kader van de
doelstelling zijn uitgevoerd, overeenkomstig de urenverantwoording.
- bedrijfsvoering: uitvoeringskosten van het team Services (facilitaire zaken, evenementenorganisatie), voor zover zij
niet direct in het kader van de doelstelling zijn uitgevoerd, overeenkomstig de urenverantwoording,
- financiën / controlling.
De organisatie streeft ernaar om de kosten beheer en administratie te beperken tot tussen 3% en 6% van de totale
lasten.
De uitvoeringskosten van de afdelingen Personeelszaken, Automatisering, Documentatie en Kwaliteit & Leren
worden aan de doelstelling, aan fondsenwerving en aan beheer en administratie toegerekend, naar rato van de
bezetting van het personeel onder elk onderdeel.
Kosten fondsenwerving en kosten bewustwording
De bij particuliere fondsenwervende activiteiten betrokken kosten worden voor 50 procent aangemerkt als kosten in
het kader van de doelstelling (voorlichting ten behoeve van Bewustwording). Voor het Aids Fonds en STOP AIDS
NOW! zijn kennis over de aidsproblematiek en het realiseren van maatschappelijke betrokkenheid belangrijke
voorwaarden om de doelstelling te realiseren. Om deze reden wordt binnen fondsenwervende activiteiten aandacht
besteed aan voorlichting en bewustwording. De toedeling van kosten aan fondsenwerving en communicatie is
gebaseerd op een zo feitelijk mogelijke vaststelling van deze onderlinge verhouding.
De veronderstellingen die aan het verdelingspercentage ten grondslag liggen zijn in 2009 door de Raad van Bestuur
geëvalueerd. Alle onderdelen van de particulieren fondsenwervende activiteiten werden beoordeeld op hun
voorlichtingskarakter en bijdrage aan Bewustwording. Het infomeren van prospects, bijvoorbeeld, wordt voor 60
procent ten laste van voorlichting gebracht. De kosten die worden gemaakt voor het verwerken van de giften zoals
de bankkosten en de database-kosten vallen volledig onder kosten fondsenwerving. In 2016 zal een nieuwe
evaluatie van het verdelingspercentage plaatsvinden.
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Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Toelichting balans per 31 december 2015
(in euro's x 1.000)
1 Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:
boekwaarde

aanschaf

aanschaf

afschrijving

afschrijving

boekwaarde

1 januari

desinvest.

investering

desinvest.

investering

31 december

1.088

0

0

0

-28

1.060

Inrichting

Gebouwen

104

0

214

0

-101

217

Inventaris

78

0

14

0

-26

66

Software

99

-79

142

79

-56

185

Hardware

42

-266

66

266

-39

69

2015

1.411

-345

436

345

-250

1.597

2014

1.679

0

38

0

-306

1.411

Gebouwen

Inrichting en
inventaris

Software

Hardware

Afschrijvingstermijnen:

50 jaar
7 jaar
5 jaar
3 jaar
De materiële vaste activa betreffen uitsluitend activa bestemd voor de bedrijfsvoering. De gebouwen behoren tot de
middelen van het Aids Fonds.
Kosten voor groot onderhoud worden direct ten laste van het resultaat geboekt.
De desinvesteringen bij hard- en software hebben betrekking op aanschaffingen uit de periode 2004 t/m 2009 die niet
meer in gebruik zijn.
31-12-2015

31-12-2014

Loterijen

1.757

4.081

Erfenissen en legaten

1.090

810

Vorderingen inzake projectsubsidies

1.055

978

105

119

2 Vorderingen

Te ontvangen rente
Debiteuren

115

148

Vooruitbetaalde kosten

437

101

Diversen

104

138

4.663

6.375

ING rekeningen

7.011

8.826

ING Spaarrekeningen

7.132

7.509

14.000

9.506

De vorderingen hebben een looptijd van minder dan een jaar.
3 Liquide middelen

ABN AMRO Spaarrekeningen
Collectegelden in kluis en kasgeld

21

2

28.164

25.843

Het beheer van de financiele middelen is risicomijdend. Het minimaliseren van risico’s betekent dat bij het sparen en/of
beleggen de hoofdsom minimaal in stand moet worden gehouden en de risico’s moeten worden gespreid. De financiële
middelen worden niet in aandelen, bedrijfsobligaties, staatsobligaties en vastgoed belegd. Er wordt uitsluitend gebruik
gemaakt van bankrekeningen, spaarrekeningen en deposito’s. Ten aanzien van risicospreiding worden de middelen bij
minimaal twee banken geplaatst. Bij de keuze voor een bank maken wij een afweging tussen rendement, risico’s en
verantwoord bankieren. Voor het laatstgenoemde wordt gebruik gemaakt van de Eerlijke Bankwijzer:
www.eerlijkebankwijzer.nl.
Alle liquide middelen zijn vrij opeisbaar.
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Reserves
Stand per

Toevoeging

Onttrekking

1 januari

Stand per
31 december

Continuïteitsreserve

2.596

70

0

2.666

Bestemmingsreserves

5.421

1.684

-941

6.164

Overige reserves

1.440

1.161

-608

1.993

2015

9.457

2.915

-1.549

10.823

2014

8.926

1.647

-1.117

9.456

Stand per

Toevoeging

Onttrekking

4 Continuïteitsreserve
1 januari

Stand per
31 december

2015

2.596

70

0

2.666

2014

2.554

42

0

2.596

Effectieve en efficiënte besteding van de middelen staan centraal in het financieel beleid. Daarnaast is het noodzakelijk
om vermogen aan te houden om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Dit betreft zowel de verplichtingen
ten aanzien van personeel en organisatie als de noodzaak om de financiële bijdragen aan derden te continueren. Bij het
merk Soa Aids Nederland wordt de continuïteitsreserve gevormd door de egalisatiereserve van 10 procent van de
jaarlijkse kosten die door de subsidiegever, RIVM, is toegestaan. Voor de merken Aids Fonds en STOP AIDS NOW!
geldt één gezamenlijke continuïteitsreserve van € 2 miljoen plus 10 procent van de jaarlijkse organisatiekosten van de
beide merken samen. De merken dragen zorg voor de eigen bijdrage. Op basis hiervan is eind 2015 een
continuïteitsreserve nodig van in totaal € 2,666 miljoen. Per 1 januari was de stand van de continuiteïtsreserve € 2,596
miljoen. De toevoeging bedraagt € 70.000.
De continuïteitsreserve valt binnen het gestelde maximum van de Richtlijn 'Reserves Goede Doelen' van Goede Doelen
Nederland, opgenomen in het CBF-reglement.
€ 17,4 miljoen

De maximale toegestane continuïteitsreserve is:
5 Bestemmingsreserves
Stand per
1 januari
Voorlichtingsmateriaal
Subsidieverstrekking en bestedingen

Stand per
Toevoeging

Onttrekking

31 december

142

0

0

142

2.681

1.288

-633

3.336

Bridging the Gaps project

352

0

-8

344

Investeringsfonds STOP AIDS NOW!

616

396

0

1.012

Toegekende projecten STOP AIDS NOW! in het kader
van het Investeringsfonds

530

0

-270

260

Reserve financiering activa bedrijfsvoering

1.100

0

-30

1.070

2015

5.421

1.684

-941

6.164

2014

5.746

792

-1.117

5.421

Op bovenstaande bestemmingsreserves berust geen verplichting. De beperkte bestedingsmogelijkheid is aangegeven
door het bestuur.
Voorlichtingsmateriaal
Deze reserve wordt aangewend voor de productie van voorlichtingsmateriaal (herdruk en digitaal).
Subsidieverstrekking en bestedingen
Deze reserve bestaat uit een aantal onderdelen.

Internationale Hiv-bestrijding Aidsfonds beginstand € 653.000: in 2015 onttrekking totaal € 426.000 voor
subsidieverstrekkingen internationale hiv-bestrijding (€ 376.000), eigen bijdrage Robert Carr civil society Networks Fund
(€ 50.000), toevoeging voor subsidieverstrekkingen wetenschappelijk onderzoek € 1.258.000, eindstand € 1.485.000.
Internationale Hiv-bestrijding STOP AIDS NOW! beginstand € 392.000: in 2015 onttrekkingen € 103.000, eindstand €
289.000.
Een investeringsbedrag voor innovatie en marketing beginstand € 1.692.000, waarvan € 1.592.000 voor het Aids Fonds
en € 100.000 voor STOP AIDS NOW!: in 2015 onttrekking € 100.000, eindstand € 1.592.000.
Sponsorgelden voor nationale activiteiten beginstand € 44.000 voor Soa Aids Nederland: in 2015 onttrekking
€ 4.000 en toevoeging € 30.000, eindstand € 70.000. De reserve sponsoren wordt gevormd door nog niet aangewende
middelen van sponsoren voor projecten van Soa Aids Nederland.
Bridging the Gaps project
Deze reserve is gevormd voor het aandeel eigen middelen van het Aids Fonds in het project. Het project liep tot en met
december 2015. Het resterende bedrag zal worden herbestemd.
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Investeringsfonds STOP AIDS NOW!
Het Investeringsfonds is in 2012 in het leven geroepen. Het saldo van vrij beschikbare middelen van STOP AIDS NOW!
wordt via het Investeringsfonds aangewend. Het doel van het Investeringsfonds is het versterken van de aidsrespons
van de STOP AIDS NOW! preferred partners door samenwerking op het gebied van innovatie en opschaling van dat
wat werkt. De toevoeging betreft het saldo van beschikbare middelen per 31 december 2015.
Toegekende projecten STOP AIDS NOW! in het kader van het Investeringsfonds
Dit betreft de aan STOP AIDS NOW! toegekende projecten uit het Investeringsfonds STOP AIDS NOW! waarvan de
gelden nog niet (volledig) zijn besteed. De onttrekking betreft de in 2015 aangewende middelen.
Reserve financiering activa bedrijfsvoering
Deze reserve is gevormd in verband met het kantoorpand dat eigendom is van de stichting.
6 Overige reserve
Stand per

Stand per

1 januari

Toevoeging

Onttrekking

31 december

2015

1.439

1.161

-608

1.992

2014

626

813

0

1.439

Toevoeging

Onttrekking

31 december

7 Bestemmingsfondsen
Stand per
1 januari

Stand per

Plonsfonds

110

1

0

111

Egalisatiereserve VWS/RIVM

323

1

0

324

102

0

-76

26

MaxART (Droomfonds)

Hiv-bestrijding in ontwikkelingslanden SAN!

1.884

0

-781

1.103

MaxART II (Early Access to ART for All)

1.988

19

0

2.007

325

0

-25

300

AmsterdamDiner 2012 (HIV & Livelyhoods)

69

0

-63

6

AmsterdamDiner 2012 (HIV&Livelyhoods)

310

-34

-274

2

AmsterdamDiner 2012 (HIV&Livelyhoods)

5.111

-13

-1.219

3.879

AmsterdamDiner 2012 (HIV&Livelyhoods)

4.599

2.855

-2.343

5.111

De online Testwijzer

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de fondsen is aangegeven door derden.
Plonsfonds
Dit fonds is gevormd door een gift van een begunstiger die op grond van een overeenkomst gerechtigd is om
bestedingen aan te geven (binnen de doelstellingen van de stichting). In 2015 is het fonds met de renteopbrengsten
verhoogd. Er zijn geen bestedingen geweest. In 2016 verwachten we wel bestedingen.
Egalisatiereserve VWS/RIVM
De egalisatiereserve betreft gelden van de instellingssubsidie voor de programma's van Soa Aids Nederland die niet
besteed zijn.
Hiv-bestrijding in ontwikkelingslanden STOP AIDS NOW!
Per 31 december 2015 bestaat het fonds uit gelabelde giften van donateurs van STOP AIDS NOW! voor een project
ART voor kinderen in Oeganda en voor de aanschaf van apparatuur voor het MaxART project.
MaxART (Droomfonds)
Het Droomfonds 2010 van de Nationale Postcode Loterij wordt besteed aan het project MaxArt, Doorbraak in de
aidsbestrijding in Swaziland. Het project is 1 april 2011 gestart.
MaxART II (Early Access to ART for All)
De Nationale Postcode Loterij heeft bijna 2 miljoen toegekend aan het project MaxArt II, Early Acces to ART for All. Dit
project is gestart op 1 juli 2014.
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De online Testwijzer
De VriendenLoterij heeft een extra bijdrage toegekend aan het Aids Fonds voor het project Online testen. Het project is
gestart in 2015.
AmsterdamDiner 2012
De opbrengst van het AmsterdamDiner 2012 is bestemd voor een HIV & Livelyhoods-project in Ethiopië. Een
bestemmingsfonds is gevormd voor het bedrag dat nog niet besteed is.
AmsterdamDiner 2014
De opbrengst van het AmsterdamDiner 2014 is bestemd voor twee projecten: het Ndlovu Research Consortium in Zuid
Afrika en het onderzoek naar snelle behandeling van nieuwe HIV-infdecties in Nederland. Een bestemmingsfonds is
gevormd voor het bedrag dat nog niet besteed is.
8 Langlopende schulden
Toegezegde financiële bijdragen 2-5 jaar
Toegezegde financiële bijdragen >5 jaar

31-12-2015

31-12-2014

2.654

2.566

0

0

2.654

2.566

Onder de langlopende schulden staan verplichtingen voor langer dan een jaar verantwoord.
Er zijn geen verplichtingen aangegaan voor een periode langer dan 5 jaar.
De toezeggingen financiële bijdragen betreffen meerjarige projecten, met name (wetenschappelijk) onderzoek.
9 Kortlopende schulden

31-12-2015

31-12-2014

Toegezegde financiële bijdragen

8.952

10.747

Vooruit ontvangen subsidies

5.026

3.018

822

1.345

Crediteuren
Personeelslasten

631

527

Belastingen - Loonbelasting

468

395

43

-9

Belastingen - BTW
Terug te betalen instellingssubsidie RIVM

0

0

Overige schulden en overlopende passiva

1.126

472

17.068

16.495

Onder de kortlopende schulden staan verplichtingen met een looptijd van minder dan een jaar verantwoord.
De toename van kortlopende schulden wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere vooruit ontvangen subsidies.
Onder Personeelslasten worden alle verplichtingen die hiermee verband houden opgenomen: sociale lasten,
pensioenpremies, reserveringen vakantiegeld en vakantiedagen.
Vooruit ontvangen subsidies
Beat the Aids Epidemic-Project
SUSOII-Project
ASK-Project
Europese Commissie - Operating Grant / Joint Action

3.902

0

592

1.036

97

277

0

56

17

886

Hands Off!-Project

332

581

Overige projecten

86

182

5.026

3.018

Stepping Stones-Project

Het project Beat the Aids Epidemic gaat van start op 1 januari 2016. Het eerste voorschot is van het ministerie van
BuZa ontvangen in december 2015.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Totaal

< 1 jaar

2-5 jaar

> 5 jaar

Huur onroerend goed (bedrijfsvoering)

789

199

590

0

Huur printers/kopieerapparaten

206

52

155

0

13.208

5.283

7.925

0

14.204

5.534

8.670

0

Onder voorbehoud toegekende financiële bijdragen

De stichting huurt twee kantoorpanden in Amsterdam (Keizersgracht 390-392 en Prinsengracht 515). De huidige
huurcontracten lopen tot 30 november 2019.
De stichting heeft een huurcontract met een leverancier van printers en kopieerapparaten. Het contract loopt tot 1
januari 2020.
In het kader van het Robert Carr civil society Networks Fund is in 2015 een totaal bedrag van US$ 20,4 miljoen (€ 18,7
miljoen) toegekend voor de periode 2016-2018, onder voorbehoud van het werkelijk ontvangen van de bijdragen van de
donoren. Per 31 december 2015 is een bedrag van € 13,2 miljoen nog niet ontvangen, de verplichtingen op de balans
zijn hierop aangepast en betreffen alleen het gedeelte van het toegezegde bedrag dat daadwerkelijk is ontvangen.
Zodra de resterende bedragen van donoren ontvangen worden ontstaat ook voor die bedragen een verplichting jegens
de ontvangers van de financiële bijdragen.

59 van 78

Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Toelichting op de staat van baten en lasten
(in euro's x 1.000)

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

Voor het onderscheid tussen de merken Aids Fonds, STOP AIDS NOW! en Soa Aids Nederland wordt verwezen
naar bijlage 1.
10 Baten uit eigen fondsenwerving
Collecten
Donaties en giften
Sponsoring
Nalatenschappen
Verkoop goederen
Overige baten uit eigen fondsenwerving
Totaal

18

0

2

10.094

10.195

10.384

146

270

280

2.067

650

1.149

53

80

30

2.604

588

640

14.982

11.783

12.485

De baten uit eigen fondsenwerving zijn 27 procent hoger dan begroot, vooral door hogere baten uit nalatenschappen
(+ € 1,4 mln) en door een bijdrage van de Bill and Melinda Gates Foundation voor RCNF (+ € 1,7 mln). Donaties en
giften bleven iets achter bij de begroting.
De baten zijn 20 procent hoger dan 2014. Dit is het resultaat van enerzijds hogere baten uit nalatenschappen en van
de Gates Foundation en anderzijds lagere donaties en giften. Opbrengsten van donateurs via een machtiging nemen
met 3 procent af, van eenmalige donaties dalen met 1 procent.
De opbrengst uit nalatenschappen wordt genomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. In 2015 zijn er 32 nieuwe dossiers geopend (in 2014: 39) bestaande uit erfenissen (14) en legaten (18).
Het totaal aantal dossiers van 2015 en de jaren ervoor die nog niet zijn afgesloten bedraagt 54. Hiervan zijn er 9
belast met vruchtgebruik.
Overige baten uit eigen fondsenwerving betreffen vooral grants van bedrijven voor specifieke projecten. Ook
bijdragen van organisaties die niet onder de overheid vallen zoals andere ngo's en samenwerkingspartners vallen
hieronder. De belangrijkste bijdragen in 2015 hebben betrekking op het RCNF, het HIV in Europe Initiative, Capital
for Good en het Amsterdam Institute for Global Health and Development.
Bestemde baten uit eigen fondsenwerving betreffen
Ondersteuning mensen met hiv - Aids Fonds

131

Voorlichting en zorg in Nederland - Aids Fonds
Wetenschappelijk onderzoek - Aids Fonds
Hiv-bestrijding in ontwikkelingslanden - Aids Fonds

144

58

64

994

553

742

1.300

1.667

0

HIV in Europe - Aids Fonds

359

410

AmsterdamDiner - Aids Fonds

150

151

Bill and Melinda Gates Foundation - RCNF - Aids Fonds

5.768
2.622
De bestemde baten voor wetenschappelijk onderzoek worden besteed in 2016. De baten voor het Robert Carr civil
society Networks Fund worden besteed vanaf 2016 t/m 2018. De overige baten zijn overeenkomstig de aangegeven
bestemming in 2015 besteed.
Verkoop goederen
Netto omzet
Kostprijs
Netto winst

69

120

56

-16

-40

-26

53

80

30

Deze post betreft de verkoop van ArtBags en First World Problem Pills. Er werden 8.864 Artbags verkocht in 2015
(2014: 11.500). De First World Problem Store verkocht 2080 potten First World Problem Pills.
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(in euro's x 1.000)

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

11 Baten uit acties van derden
VriendenLoterij geoormerkt STOP AIDS NOW!

99

112

134

VriendenLoterij geoormerkt Aids Fonds

896

591

717

VriendenLoterij ongeoormerkt Aids Fonds

635

634

710

VriendenLoterij Vriendenfonds Aids Fonds

2

0

VriendenLoterij Aids Fonds - de online Testwijzer
subtotaal VriendenLoterij
Nationale Postcode Loterij - reguliere bijdrage
Nationale Postcode Loterij - MaxART II
SLV de Lotto en Kras Loterij Aids Fonds
SLV Fonds Bijzondere Uitkering Aids Fonds
Robert Carr civil society Networks Fund - MAC aids Fund
AmsterdamDiner

0

0

325

1.632

1.337

1.886

1.350

1.350

1.350

0

0

1.988

300

341

311

26

0

24

250

0

226

376

500

359

3.934

3.528

6.144

325

Bestemde baten uit acties van derden betreffen
VriendenLoterij - De online Testwijzer

0

0

VriendenLoterij Vriendenfonds

2

0

0

326

0

336
1.988

SLV loterijen - bestemming nationaal
Nationale Postcode Loterij - Max ART II

0

0

Robert Carr civil society Networks Fund - MAC aids Fund

250

0

0

AmsterdamDiner

376

0

359

954

0

3.008

De bestemde baten zijn overeenkomstig de aangegeven bestemming besteed.
12 Subsidies van overheden
RIVM instellingssubsidie
Ministerie van Buitenlandse Zaken projectsubsidies
Robert Carr civil society Networks Fund
Overige overheidssubsidies

3.588

3.548

3.507

13.438

15.130

13.224

4.000

2.586

5.698

863

454

799

21.889

21.718

23.228

RIVM instellingssubsidie
Toegekende instellingssubsidie

3.588

3.548

3.507

3.588

3.548

3.507

Key Populations Fund - Bridging the Gaps

8.416

9.870

9.520

Stepping Up, Stepping Out II

1.741

2.225

1.912

ASK

915

926

616

Stepping Stones

869

1.329

613

MaxART II

489

534

338

Link Up

266

246

219

Hands Off!

742

0

6

13.438

15.130

13.224

Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert de volgende projecten:

De subsidies van het ministerie van Buitenlandse zaken zijn lager dan begroot, omdat een deel van de ontvangsten
die we hadden begroot voor 2015 al eind 2014 zijn ontvangen. Het programma Hands Off! is in december 2014
gestart en was nog niet in de begroting 2015 opgenomen.
Het project Bridging the Gaps is 1 september 2011 gestart en loopt tot en met december 2015. Het ministerie
financiert € 35 miljoen van een totaal € 46,7 miljoen. Het Aids Fonds is penvoerder van het project.
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(in euro's x 1.000)

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

Stepping Up, Stepping Out II is 1 november 2012 gestart en loopt tot en met december 2015, het ministerie financiert
€ 6 miljoen. Als aanvulling op dit project is met ingang van 1 juli 2014 € 2 miljoen extra toegekend onder de titel
Stepping Stones. De looptijd van het project is verlengd tot en met juni 2016. Het Aids Fonds is penvoerder.
"Access, Services and Knowledge (ASK), what young people want, what young people need" is 1 januari 2013
gestart en loopt tot en met december 2015. De verwachte financiering van het ministerie is € 2,9 miljoen over de hele
periode voor STOP AIDS NOW! De penvoerder van het project is Rutgers WPF.
MaxART II is 1 juli 2014 gestart en loopt tot en met december 2017, het ministerie financiert € 1,4 miljoen.
STOP AIDS NOW! is penvoerder van het project.
"Better sexual and reproductive health and rights for young people affected by HIV (Link Up)" is 1 januari 2013
gestart en loopt tot en met december 2015. De verwachte financiering van het ministerie is € 0,9 miljoen voor
STOP AIDS NOW! De penvoerder van het project is de International HIV/AIDS Alliance, UK.
Hands Off! is 1 december 2014 gestart en loopt tot en met juli 2019, het ministerie financiert € 4,4 miljoen.
Het Robert Carr civil society Networks Fund (RCNF) wordt door de volgende overheden gefinancierd:
Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken (NORAD)

189

1.428

Britse ministerie van Buitenlandse Zaken (DfID)

2.409

2.160

Global Fund to AIDS, Tuberculosis and Malaria

0

1.963

UNAIDS / PEPFAR

147

1.402
4.000

2.586

5.698

Het RCNF wordt verder toegelicht in bijlage 3.
De overige overheidssubsidies hebben voornamelijk betrekking op de programma's Jongeren (VWS en RIVM)),
Prostitutie en MSM (RIVM LCI).
13 Financiele baten en lasten
Rente

215

135

Gerealiseerde vreemde valutaverschillen

524

0

-75

-388

0

-286

351

135

-115

Ongerealiseerde vreemde valutaverschillen

247

De financiele lasten betreffen gerealiseerde en ongerealiseerde vreemde valutaverschillen. Deze lasten hebben
betrekking op het Robert Carr civil society Networks Fund waarvoor eind 2013 een USD-bankrekening is geopend.
De financiele baten betreffen uitsluitend renteinkomsten. De liquide middelen worden op deposito, spaar- en
betaalrekeningen tegen vaste of aan de markt gerelateerde rentepercentages gezet. Er worden geen liquide
middelen belegd. Het nettoresultaat van de financiele baten en lasten over de afgelopen 5 jaren is:
2015
2014
2013
2012
2011
351

-115

436

608

560

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014
363

14 Overige baten
Bijdragen partnerorganisaties STOP AIDS NOW!

365

363

Voorlichtingsmateriaal

47

50

89

Training, workshops, congres en diversen

95

90

121

507
503
De vijf partnerorganisaties STOP AIDS NOW! betalen jaarlijks een vast bedrag voor de kosten voorlichting en
communicatie die onder de doelstelling Bewustwording vallen.

573

De baten uit voorlichtingsmaterialen betreffen vooral activiteiten van het programma Jongeren en van Communicatie
en Advies.
De overige baten betreffen vooral nationale activiteiten van diverse programma's, hieronder valt ook het jaarlijkse
nationaal congres.
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(in euro's x 1.000)

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

2.953

3.455

2.565

591

707

537

1.654

1.650

1.561

5.198

5.812

4.663

15 Meer testen
Financiële bijdragen
Directe kosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie

De financiële bijdragen betreffen vooral het project MaxART Swaziland (Hiv en Ontwikkelingssamenwerking) en
toekenningen inzake HIV in Europe en vanuit baten AmsterdamDiner (Subsidies). De overige kosten betreffen de
nationale activiteiten van de programma's Prostitutie, Professionals en MSM. In deze post zijn ook de bestedingen
aan Strategie en pleitbezorging opgenomen gericht op de doelstelling Meer testen.
betrokken programma's
Subsidies

1.759

1.850

735

Hiv en Ontwikkelingssamenwerking

1.518

2.051

2.138

Prostitutie

213

165

294

Professionals

646

670

662

Etnische minderheden

163

175

0

MSM

572

545

495

Strategie en pleitbezorging

328

357

339

5.198

5.812

4.663

16 Barrières wegnemen
12.363

12.836

11.539

Directe kosten

2.136

2.610

2.219

Uitvoeringskosten eigen organisatie

4.216

3.636

3.800

18.715

19.082

17.558

Financiële bijdragen

De financiële bijdragen betreffen vooral het project Bridging the Gaps, de projecten Seks Work-BTG, Stepping Up
Stepping Out II, Stepping Stones en Hands Off! (Prostitutie) en toekenningen inzake Universal Access (Subsidies).
De overige kosten betreffen de nationale activiteiten van de programma's Prostitutie, Jongeren en Etnische
minderheden. In deze post zijn ook de bestedingen aan Strategie en pleitbezorging opgenomen gericht op de
doelstelling Barrières wegnemen.
betrokken programma's
Subsidies

1.775

678

1.191

Bridging the Gaps

7.715

9.390

9.480

Hiv en Ontwikkelingssamenwerking

2.471

2.591

1.679

Prostitutie

4.108

4.222

2.504

Jongeren

1.604

1.257

1.593

Etnische minderheden

326

294

435

Strategie en pleitbezorging

716

650

677

18.715

19.082

17.558

De uitgaven van het programma Subsidies waren hoger dan begroot door een subsidie-call voor innovatieve
projecten om hiv-infecties eerder op te sporen. De uitgaven voor Bridging the Gaps waren lager dan begroot.
Financiële overdrachten aan Bridging the Gaps-partners, die waren begroot voor 2015, zijn al eind 2014 gedaan.
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(in euro's x 1.000)

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

17 Versterken maatschappelijke organisaties
Financiële bijdragen

8.702

5.349

8.796

Directe kosten

273

197

252

Uitvoeringskosten eigen organisatie

572

447

606

9.547

5.993

9.654

De financiële bijdragen betreffen vooral het Robert Carr civil society Networks Fund en toekenningen aan de vijf
partners van STOP AIDS NOW! vanuit het Partnerfonds. Uit het STOP AIDS NOW! investeringsfonds zijn in 2015
geen toekenningen gedaan. De uitvoering van deze toekenningen valt onder het programma Subsidies.
De partners ontvangen ieder een vast bedrag van € 500.000 vanuit het Partnerfonds. Het resterende saldo vrij
beschikbare middelen STOP AIDS NOW! wordt aangewend via het Investeringsfonds. Dit fonds heeft ten doel het
versterken van de aidsrespons van de STOP AIDS NOW!-partners door samenwerking op het gebied van innovatie
en opschaling.
In deze post zijn ook de bestedingen aan Strategie en pleitbezorging opgenomen gericht op de doelstelling
Versterken maatschappelijke organisaties.
betrokken programma's
Subsidies

3.164

3.201

3.486

Robert Carr civil society Networks Fund

6.071

2.579

5.643

0

0

121

312

213

404

9.547

5.993

9.654

-26

500

1.019

51

25

79

260

245

307

285

770

1.405

AIDS Action Europe
Strategie en pleitbezorging

18 Meer wetenschappelijke kennis
Financiële bijdragen
Directe kosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie

De financiële bijdragen betreffen vooral de toekenningen voor wetenschappelijk onderzoek nationaal (Subsidies). Het
bedrag was in 2015 negatief door vrijval van enkele subsidies en verplaatsing van de nieuwe subsidieronde naar
2016. De overige kosten hebben betrekking op de activiteiten van het programma Professionals. In deze post zijn
ook de bestedingen aan Strategie en pleitbezorging opgenomen gericht op de doelstelling Meer wetenschappelijke
kennis.
betrokken programma's
Subsidies

130

660

1.158

Professionals

116

63

198

Prostitutie

20

23

0

Strategie en pleitbezorging

19

24

49

285

770

1.405

19 Bewustwording
Directe kosten

2.890

3.611

2.874

Uitvoeringskosten eigen organisatie

1.236

1.238

1.147

4.126

4.849

4.021

Dit betreft activiteiten op het gebied van voorlichting en communicatie gericht op Bewustwording.

64 van 78

(in euro's x 1.000)

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

1.360

1.998

1.901

508

489

569

1.868

2.487

2.470

20 Kosten eigen fondsenwerving
Directe kosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Kostenpercentage fondsenwerving
Onderstaand is de verhouding van de kosten fondsenwerving in relatie met de totale baten uit eigen fondsenwerving
procentueel weergegeven:
Baten eigen fondsenwerving

14.982

11.783

Kosten eigen fondsenwerving

1.868

2.487

2.470

12,5%

21,1%

19,8%

Kostenpercentage fondsenwerving

12.485

Het kostenpercentage eigen fondsenwerving is met 12,5% ruim lager dan begroot en ook ruim lager dan in 2014. Dit
komt enerzijds door de hogere opbrengsten uit nalatenschappen en voor RCNF. Anderzijds zijn minder
fondsenwervende activiteiten uitgevoerd dan in eerdere jaren.
21 Kosten acties derden
Directe kosten

102

58

Uitvoeringskosten eigen organisatie

340

351

112
82

442

409

194

De kosten hebben betrekking op activiteiten ten behoeve van het geoormerkt werven voor de VriendenLoterij,
relatiemanagement loterijen en relatiemanagement met derden die acties opzetten ten behoeve van projecten van
onze organisatie.
22 Kosten verkrijging subsidies overheden
Directe kosten

16

50

40

Uitvoeringskosten eigen organisatie

14

0

22

30

50

62

1.318

1.217

1.246

23 Kosten beheer en administratie
Uitvoeringskosten eigen organisatie

Kostenpercentage beheer en administratie
Onderstaand is de verhouding van de kosten beheer en administratie in relatie met de totale lasten procentueel
weergegeven:
Totale lasten

41.529

40.669

41.273

Kosten beheer en administratie

1.318

1.217

1.246

Kostenpercentage beheer en administratie

3,2%

3,0%

3,0%

De kosten beheer en administratie zijn hoger dan begroot, door de groei van de activiteiten en door versterking van
de organisatie op het gebied van projectmanagement en projectcontrol. De organisatie streeft ernaar om de kosten
"beheer en administratie" te beperken tot tussen 3 en 6 procent van de totale lasten.
Bestedingspercentages

Onderstaand is de verhouding van de bestedingen aan de doelstelling in relatie met de totale baten procentueel
weergegeven:
Totale baten

41.663

37.667

42.315

Totaal besteed aan de doelstelling

37.871

36.506

37.301

Bestedingspercentage

90,9%

96,9%

88,2%

Onderstaand is de verhouding van de bestedingen aan de doelstelling in relatie met de totale lasten procentueel
weergegeven:
Totale lasten

41.529

40.669

41.273

Totaal besteed aan de doelstelling

37.871

36.506

37.301

Bestedingspercentage

91,2%

89,8%

90,4%
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Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Toelichting lastenverdeling
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

(in euro's x 1.000)

Doelstelling
Meer testen

Subsidies en bijdragen

Werving baten
Barrières Versterken
Meer Bewustw
Eigen Acties
wegnemen maatschapp wetenschapp
ording fondsen derden
elijke elijke kennis
werving
organisaties

Beheer en
Administratie
Subsidies

Totaal
2015

Begroot
2015

Totaal
2014

23.992

22.140

23.919

7.419

9.256

8.014
8.099

2.953

12.363

8.702

-26

0

591

2.136

273

51

2.890

1.360

102

16

1)

1.446

3.688

500

227

1.081

445

297

12

1.153

8.849

8.020

Huisvestingskosten

53

134

18

8

39

16

11

0

42

321

325

367

114

291

39

18

85

35

23

1

91

698

590

568

Aankopen en verwervingen
Personeelskosten

Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente
Totaal

41

104

14

6

31

13

8

0

33

250

339

306

5.198

18.716

9.545

284

4.126

1.869

441

29

1.319

41.529

40.670

41.273

De eerder genoemde 'uitvoeringskosten eigen organisatie' zijn de som van personeelskosten, huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten en afschrijvingen en rente
Uitvoeringskosten

1.654

4.217

571

259

1.236

509

339

13

1.319

10.119

9.274

9.340

De uitvoeringskosten eigen organisatie zijn 9 procent hoger dan de begroting 2015. Dit komt
voornamelijk door hogere personeelslasten, de overige uitvoeringskosten zijn conform begroting.
De hogere personeelslasten dan begroot worden veroorzaakt door een 10,5 fte hogere formatie en
inhuur van tijdelijk personeel ten behoeve van extra projecten en programma's, met name Hands Off!,
projecten van het programma Jongeren, voorbereiding van het nieuwe programma Beat the Aids
Epidemic en ter versterking van projectcontrol. De werkgeverslasten zijn conform begroting.
1)

Personeelskosten

Loon en salarissen

1.027

2.618

355

161

767

316

211

9

819

6.284

5.868

5.734

Werknemersverzekeringen

151

385

52

24

113

46

31

1

120

923

880

852

Pensioenverzekeringen

110

282

38

17

83

34

23

1

88

676

704

660

Overige personeelskosten

158

403

55

25

118

49

32

1

126

967

568

853

1.446

3.688

500

227

1.081

445

297

12

1.153

8.849

8.020

8.099

108,0

105,6

Totaal personeelskosten
Personeelsbestand (fte's)

gemiddeld aantal werknemers

in 2015

16,4

45,1

5,1

2,7

22,6

6,9

4,4

0,2

15,1

118,5

in 2014

15,5

42,1

4,5

3,2

20,7

6,8

1,0

0,2

15,0

109,0
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Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Bezoldiging Raad van Bestuur
Naam
Functie

Ton Coenen

Louise van Deth

Voorzitter Raad van Bestuur

Lid Raad van Bestuur

Dienstverband
Aard van de overeenkomst (looptijd)

onbepaald

Uren per week

onbepaald

36

36

100%

100%

1/1-31/12/15

1/1-31/12/15

Bruto loon/salaris

109.843

83.929

Vakantiegeld

12.970

6.619

Eindejaarsuitkering

10.194

7.474

Variabel jaarinkomen

0

Parttime percentage
Periode

Bezoldiging (euro)
Jaarinkomen

Totaal jaarinkomen
SV-lasten (werkgeversdeel)
Belastbare vergoedingen/bijtellingen
Pensioenlasten (werkgeversdeel)
Pensioencompensatie

0
133.007

98.022

8.971

8.971

0

0

12.703

12.268

506

0

Overige beloningen op termijn

0

0

Uitkering beëindiging dienstverband

0

0

Totaal bezoldiging 2015

155.187

119.261

Totaal bezoldiging 2014

130.159

118.697

Het jaarinkomen is via de Arbeidsvoorwaarden gebaseerd op dat van Rijksambtenaren, schaal 15 (lid) en 16
(voorzitter).

Het jaarinkomen van de voorzitter van de Raad van Bestuur bedroeg € 133.007. Het jaarinkomen van het lid van de
Raad van Bestuur bedroeg € 98.022. De voorzitter van de Raad van Bestuur is per 31 december 2015 uit dienst
getreden. Aan de voorzitter zijn toen zijn nog niet opgenomen verlofuren, zijn eindejaarsuitkering en zijn vakantiegeld
uitbetaald. Zijn jaarinkomen exclusief deze uitbetalingen bedroeg € 106.720. Dit bedrag ligt, evenals het jaarinkomen
van het lid van de Raad van Bestuur, onder het maximum jaarinkomen volgens de beloningsregeling van Goede
Doelen Nederland.
De totale bezoldiging - dit is het jaarinkomen inclusief de werkgeversbijdrage pensioen en sociale verzekeringslasten bleef binnen het in bovengenoemde beloningsregeling opgenomen maximum van € 178.000 per jaar.
Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de bezoldiging van de Raad van Bestuur verwijzen wij
naar hoofdstuk 8 (Soa Aids Nederland), 9 (Aids Fonds) en 9 (STOP AIDS NOW!) van het jaarverslag.
Aan de directie zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
De leden van de Raad van Toezicht hebben geen bezoldiging ontvangen. Onkostenvergoedingen bedroegen € 222.
De kwaliteit van het toezicht is cruciaal en toezichthouders worden in de gelegenheid gesteld cursussen van het
Nationaal Register Commissarissen en toezichthouders te volgen en zij krijgen de Toolkit Toezicht Goede Doelen. In
totaal werd in 2015 een bedrag van € 14.362 besteed aan de kwaliteit van het toezicht waarvan € 7.708 voor
cursussen en € 6.655 voor zelfevaluatie van de Raad van Toezicht.
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Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland heeft de jaarrekening
2015 vastgesteld in de vergadering van 15 maart 2016.
De Raad van Toezicht van Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland heeft de jaarrekening
2015 goedgekeurd in de vergadering van 26 april 2016.
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling opgenomen in de Staat van baten en lasten over 2015
onder Resultaat bestemming.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balans datum met effect op de jaarrekening 2015.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa
Aids Nederland

Verklaring over de jaarrekening 2015
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids
Nederland op 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met Richtlijn 650
‘Fondsenwervende instellingen’ van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 650).

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Aids Fonds - STOP AIDS
NOW! - Soa Aids Nederland te Amsterdam (‘de stichting’) gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit:
•
•
•

de balans per 31 december 2015;
de staat van baten en lasten over 2015; en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is RJ
650.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland zoals vereist
in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan
aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
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Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor:
•
•

het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJ 650,
en voor
een zodanige interne beheersing die de Raad van Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de Raad van Bestuur afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel
moet de Raad van Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling,
tenzij de Raad van Bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten
te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De Raad van Bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar
bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle
afwijkingen ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel
indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.

Mededeling betreffende het jaarverslag
Wij hebben het jaarverslag gelezen teneinde van materieel belang zijnde inconsistenties, indien
aanwezig, met de gecontroleerde jaarrekening te onderkennen. Op basis van het doorlezen van het
jaarverslag vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is
met de informatie in de jaarrekening en dat het jaarverslag alle informatie bevat die vereist is volgens
RJ 650. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd op de informatie in het
jaarverslag.
Amsterdam, 3 mei 2016
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

drs. W. Poot RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2015
van Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids
Nederland
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een
controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de
jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om
een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als
gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit:
•

•

•
•

•

Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de stichting.
Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de Raad van Bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
Het vaststellen dat de door de Raad van Bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als
de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie
haar continuïteit niet langer kan handhaven.
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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Bijlage 1 Exploitatie gesplitst naar merk
(in euro's x 1.000)

Aids Fonds
Werkelijk 2015

STOP AIDS NOW!

Budget 2015 Werkelijk 2014 Werkelijk 2015

Soa Aids Nederland

Budget 2015 Werkelijk 2014 Werkelijk 2015

Budget 2015 Werkelijk 2014

Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Financiele baten en lasten
Overige baten
Som der baten

6.509
4.152
15.782
289
0
26.732

4.933
2.066
16.052
100
0
23.151

5.631
2.672
17.753
-206
12
25.862

6.552
1.449
1.670
60
365
10.096

6.644
1.462
1.706
35
363
10.210

6.634
3.472
1.173
86
363
11.728

254
0
4.438
1
142
4.835

206
0
3.961
0
140
4.307

220
0
4.302
5
198
4.725

1.799
13.809
6.864
145
1.689

1.887
14.480
3.182
685
2.057

746
13.495
6.281
1.187
1.639

1.615
2.636
2.683
0
2.264

2.170
2.741
2.816
0
2.593

2.319
1.832
3.240
0
2.241

1.785
2.272
0
140
173

1.756
1.859
0
84
198

1.598
2.231
133
218
142

24.306

22.289

23.348

9.197

10.321

9.631

4.369

3.897

4.322

742
296
19

1.001
239
25

996
156
43

1.124
145
0

1.486
170
25

1.473
37
10

3
0
11

0
0
0

2
0
9

1.057
526

1.265
453

1.195
448

1.269
342

1.681
354

1.520
347

14
450

0
410

11
451

25.889

24.007

24.991

10.808

12.356

11.498

4.833

4.307

4.784

843

-856

871

-712

-2.146

230

2

0

-59

68
694
389
-307
843

39
-690
-205
0
-856

30
-403
825
419
871

2
23
165
-901
-712

18
-768
0
-1.396
-2.146

12
88
0
130
230

0
26

0
0
0
0
0

0
-10
-12
-37
-59

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Meer testen
Barrières wegnemen
Versterken maatschappelijke organisaties
Meer wetenschappelijke kennis
Bewustwording
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties derden
Kosten verkrijging subsidies overheden
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Resultaat
Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserve
Bestemmingsfondsen
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Bijlage 2

Subsidies programma

(in euro's)

Overzicht toegekende projecten 2015

1) Aids Fonds
Organisatie

Projecttitel

Doelstelling 1:

Meer testen

Maximale
toezegging

Nationaal
Condomerie

Club Gun

100.000

Hiv-Vereniging Nederland
Internationaal

ADHERO

350.000

University of Copenhagen HIV
programma (1)
AIGHD (2)

HIV in Europe 2015
Hiv Transmissie en Eliminatie H-Team studie

359.300
834.000

Totaal

Nieuwe projecten doelstelling 1

Doelstelling 2:
Individuele Hulpverlening

Barrières wegnemen
Individuele Hulpverlening (IH) ondersteunde in 2015 500
aanvragers.

1.643.300

204.263

Nationaal - belangenverenigingen, groepsactiviteiten en ondersteuning van ongedocumenteerden
Emma Kinderziekenhuis (3)

Bevordering van therapietrouw van hiv geinfecteerde kinderen

20.000

Het Wereldhuis

75.000

Les Enfants Terribles

Opvang voor mensen met hiv in Amsterdam die nog geen vaste
verblijfsvergunning in Nederland hebben.
Atlas 2018, Moving Forward Together

Dokters van de Wereld

Mobiel testen in Amsterdam-Zuidoost

Emma Kinderziekenhuis/AMC

Neurological, visual and neurocognitive performance in HIV - 1
infected children compared to healthy controls (NOVICE PLUS)

Document our History

Exploring HIV and LGBT Stigma in Southeast Asia

GUTZ foundation
Stichting Mainline
Stichting Humanitas

World aids Day 2015 - Kahama District
Expertisemiddag: MSM en middelgebruik bij seks
Opvang voor mensen met hiv in Rotterdam die nog geen vaste
verblijfsvergunning voor Nederland hebben

Erasmus MC

Diagnostic Value of ALAT measurements in acute Hepatitis C
coinfecte patients

Human Rights Watch
The Graduate Institute of International
and Development Studies

Research on HIV and Prisoners
Assessing the role of Pre-exposure Prophylaxis (PrEP) for
persons from HIV endemic countries (PECs) living in The
Netherlands

Sal Terrae

Know your Status!

7.500
1.500

9.000
7.500
9.466
2.200
45.000
9.960

8.000
10.000

1.250

Internationaal
UMANDE

Adapting Best Practices in HIV Prevention, Treatment and Care
Strategies to Seks Workers in a Humanitarian and Conflict
Contest in North and South-Kivu, Democratic Republic of
Congo: A Pilot project

Wits Reproductive Health and HIV
Institute
Wits Reproductive Health and HIV
Institute
Emmanuel Hospital Assocciation

HIV Self-Testing: A suppolmentary strategy towards achieving
the first 90 in inner city Johannesburg.
LIFT: Leveraging Incentives For Testing
Improving Testing Services for People Most at Risk for HIV and
Linking to ART Services

SafAIDS

Mobile-Delivered Audio magazines for Attitude and Behavior

INERELA

HIV Testing by Men Through Faith Constiuencies in South
Africa
Biometric linkage to cre in Home based oral mucosal HIV
Testing and Counselling programme

Ndlovu Care Group
Alternatives Cameroon

The Online Project

9.974
285.375
297.353
299.991
291.000
239.525
300.000
10.000

Catholic University of Mozambique FCS

Seroprevalence of Hepatitis B in young women with high sexual

8.000

National Organization of Peer Educators

T7th International Biennial Conference on Peer Education,

5.650

Totaal

Nieuwe projecten doelstelling 2 inclusief IH
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2.157.507

Doelstelling 3:

Versterken maatschappelijke organisaties

Nationaal
HIV Vereniging Nederland

Werkplan Hiv-Vereniging Nederland 2015

St. Positive Women of the World
Humanitas Groningen

Immediate Intervention
Hiv cafe, NOPPAL Grope, NOPPAL Weekend, vrouwengroep.
Buddyzorg.

10.000
10.000

St. Shiva

Zelfredzaamheid vrouwen met hiv

10.000

NVHP

7.000

St. Hello Gorgeous

Belangenbehartiging en infomatievoorziening mensen met
hemofilie en hiv
Hello Gorgeous, eerlijk over hiv

St. PAMA

PAMA cultural activities 2015

7.500

UMC Groningen

Vrouwengroep UMCG

St. Hello Gorgeous

Hiv Uit de Kast

St. Mara

Wereld Aids Dag Rotterdam 2015

320.000

5.000

250
15.000
4.000

Internationaal
Traegerverein

Communications Focal Point

ITPC

Strategic funding to coordinate and leverage current initiatives
that address intellectual property (IP) barriers that impede
access to medicines in middle-income countries (MICs)

120.000

24.739

Totaal

Nieuwe projecten doelstelling 3

533.489

Doelstelling 4:
Nationaal

Meer wetenschappelijke kennis

NCHIV
Internationaal

Bijdrage NCHIV Congres

2.448
0

Totaal

Nieuwe projecten doelstelling 4

Totaal toekenningen

2.448

4.336.744

(1) Projecten (gedeeltelijk) gefinancierd door Gilead, ViiV en MSD
(2) Projecten gefinancierd door de opbrengsten van het AmsterdamDiner 2015
(3) Projecten (gedeeltelijk) gefinancierd door Gilead

Doelstelling
Doelstelling
Doelstelling
Doelstelling

1:
2:
3:
4:

Vrijval afgerekende projecten
Meer testen
Barrières wegnemen
Versterken maatschappelijke organisaties
Meer wetenschappelijke kennis

-36.262
-49.954
-4.400
-15.542
-106.157
Deze post betreft afrekeningen waarvan de definitieve bijdrage lager uitviel dan het oorspronkelijk toegezegde bedrag.
2) STOP AIDS NOW! Investeringsfonds 2015
Organisatie
Projecttitel
Doelstelling 3:

Maximale
toezegging

Versterken maatschappelijke organisaties
Totaal toekenningen

0

74 van 78

Bijlage 3

Robert Carr civil society Networks Fund

Income in 2015 for the grant period 2012-2015
U.S. President's Emergency Plan for aids Relief (PEPFAR) via UNAIDS
UK Department for International Development (DFID)
M*A*C AIDS Foundation
Income grant period 2016-2018
UK Department for International Development (DFID)
Bill and Melinda Gates Foundation
Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad)

Total income
Expenditure
Financial contribution to networks in 2015 for the grant period 2012-2015 (release)
Financial contribution to networks in 2015 for the grant period 2016-2018
Direct costs
Personnel costs
Cost management and administration

Aids Fonds own contribution in RCNF
Exchange rate gain / loss
Total expenditure
Result

Euro

US Dollar

1.401.869
541.563
250.000
2.193.432

1.682.243
649.875
300.000
2.632.118

1.867.065
1.666.667
188.868
3.722.600

2.240.478
2.000.000
226.642
4.467.120

5.916.032

7.099.238

-6.500
18.750.575
18.744.075
184.603
203.045
42.416
19.174.139

-7.800
20.380.000
20.372.200
200.645
220.690
46.102
20.839.637

50.000

54.345

19.124.139

20.785.292

-13.208.107

-13.686.053

The negative result of € 13.208.107 reflects the pledges of donors that have not formally been committed and/or received as per 31st of
December 2015.
List of financial contributions to networks in 2015 for the grant period 2016-2018
Organisation
Project title

Maximum amount in

ITPC-ARASA Consortium

International Treatment Preparedness Coalition (ITPC)

Euro
2.031.466

US Dollar
2.208.000

Consortium of MSM and Transgender
Networks
Sex Worker Networks Consortium

The Global Forum on MSM & HIV (MSMGF)

2.415.126

2.625.000

Global Network of Sex Work Projects

1.531.880

1.665.000

Eurasian Regional Consortium

Eurasian Harm Reduction Network (EHRN)

1.223.664

1.330.000

The Harm Reduction Consortium

Global Fund related work

1.338.670

1.455.000

HIV Justice Global Consortium

AIDS and Rights Alliance for Southern Africa (ARASA)

1.223.664

1.330.000

Positive Network Consortium (PNC+)

Global Network of People Living With HIV (GNP+)

1.531.880

1.665.000

Global Network of People Living with
HIV/AIDS (GNP+)
International Network of Religious
Leaders Living with or Affected by HIV
and aids (INERELA+)

Youth LEAD

900.727

979.000

International Network of Religious Leaders Living with or
Affected by HIV and aids (INERELA+)

418.622

455.000

Asia Pacific Transgender Network
(APTN)
The Global Forum on MSM & HIV
(MSMGF)
Peers to Zero (P2Z) Coalition

Asia Pacific Transgender Network

381.820

415.000

International Network of People Who Use Drugs (INPUD)

766.400

833.000

PATA (Pediatric AIDS Treatment for Africa)

690.036

750.000

Inclusive and Affirmative Ministries (IAM)

Inclusive and Affirmative Ministries (IAM)

303.616

330.000

2.300.120

2.500.000

483.025

525.000

483.025

525.000

345.018

375.000

381.820

415.000

18.750.575

20.380.000

International Community of Women Living ICW Global
with HIV- Global Office + International
Community of Women Living with HIV
E t
Af i
Eastern
European
Key Population Health International HIV/AIDS Alliance in Ukraine
Network (EKHN)
Caribbean Vulnerable Communities
Documenting, Reporting and Challenging to reduce
Coalition (CVC)
discrimination in the Caribbean
Red Latinoamericana y del Caribe de
Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de
personas trans (REDLACTRANS)
Argentina (A.C)
CARAM Asia
Integrated services of safe migration, HIV prevention and
care for migrant workers and families (phase 2)
Total granted 2016-2018
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Bijlage 4 - Bestedingen van de vijf STOP AIDS NOW!-partners

Het Partnerfonds is een samenwerkingsverband van vijf organisaties (Aids Fonds, Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en
Oxfam Novib) met als doel vanuit Nederland een grotere en betere bijdrage leveren aan de wereldwijde aidsbestrijding.
De partners hebben in 2015 ieder een bijdrage van € 500.000 ontvangen uit het Partnerfonds.
De uitkering aan de vijf partners wordt door elke partner opgenomen in een bestemmingsfonds conform Richtlijn 650
Fondsenwervende Instellingen artikel 407. De partners is toegestaan om hierop maximaal 10 procent voor
apparaatskosten in mindering te brengen. De partners leveren de inhoudelijke en financiële gegevens van de nieuwe,
lopende en afgesloten projecten, gefinancierd uit de partneruitkering. Dit betreft onder andere de nieuw gecommitteerde
projecten met gecommitteerde totaalbedragen per project plus de betalingen op bestaande en nieuwe projecten in het
betreffende boekjaar.
Naast de partneruitkeringen hebben de partners in sommige gevallen ook subsidies via STOP AIDS NOW! ontvangen,
zoals vanuit de bijdragen van de Nationale Postcode Loterij. De partners hebben deze bedragen ook in hun fonds
geadministreerd, waardoor ze onderdeel van het bestemmingsfonds STOP AIDS NOW! vormen.
Fondsverloop STOP AIDS NOW! per partner
(in euro x 1.000)
Cordaid
Memisa

Standen en mutaties
1-1-2014
Bij: partnerbijdrage 2014
Af: gecommitteerd
Af: apparaatskostenvergoeding (maximum
10%)
31-12-2014
Bij: partnerbijdrage 2015
Af: gecommitteerd
Af: apparaatskostenvergoeding (maximum
10%)
31-12-2015

Oxfam
Novib

ICCO
KIA

Hivos

Aids Fonds

430

253

8

13

216

500

500

500

500

500

-674

-556

-230

-450

-716

-50

-45

-50

-50

0

206

152

228

13

0

500

500

500

500

500

-381

-136

-563

-450

-500

-50

-45

-50

-50

0

275

471

115

13

0

Het STOP AIDS NOW! bestemmingsfonds bij het Aids Fonds wordt beheerd in het bestemmingsfonds 'hiv-bestrijding in
ontwikkelingslanden'.
De jaarrekeningen van de partners zijn opvraagbaar. De inhoud van de accountantsverklaringen bij de jaarrekeningen
van de partners waren nog niet bekend op het moment dat deze jaarrekening werd opgesteld. De jaarrekeningen 2014
van de partners zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.
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Bijlage 5

Begroting 2016

Begroting 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014
(in euro's x 1.000)
Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Financiele baten en lasten
Overige baten
Som der baten

11.326
3.372
36.669
135
511
52.013

14.982
3.934
21.889
351
507
41.663

12.485
6.144
23.228
-115
573
42.315

5.807
16.393
23.000
1.557
4.771
51.528

5.198
18.715
9.547
285
4.126
37.871

4.663
17.558
9.654
1.405
4.021
37.301

2.207
402
50
2.659

1.868
442
30
2.340

2.470
194
62
2.726

1.450

1.318

1.246

Som der lasten

55.637

41.529

41.273

Resultaat

-3.624

134

1.042

Kosten fondsenwerving (van baten FW)
Kosten beheer en administratie (van totale lasten)
Besteed aan doelstelling (van totale baten)
Besteed aan doelstelling (van totale lasten)

19,5%
2,6%
99,1%
92,6%

12,5%
3,2%
90,9%
91,2%

19,8%
3,0%
88,2%
90,4%

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Meer testen
Barrières wegnemen
Versterken maatschappelijke organisaties
Meer wetenschappelijke kennis
Bewustwording
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties derden
Kosten verkrijging subsidies overheden
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
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Contact
Dit jaarverslag is een publicatie van
Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! – Soa Aids Nederland
Keizersgracht 392
1016 GB Amsterdam
Telefoon: 020 – 6262669
info@aidsfonds.nl
www.aidsfonds.nl

78 van 78

