Jaarverslag
2017

Voorwoord
Het jaar 2017 was een belangrijk jaar voor de
bestrijding van hiv en andere soa’s. We arriveerden
op een cruciaal keerpunt: óf we gaan naar een
wereld zonder aids óf de epidemie wint opnieuw aan
kracht. We kunnen de epidemie voorgoed stoppen
mits we nu doorpakken. Maar juist in 2017 neemt de
wereldwijde financiering voor de aidsbestrijding af.
En door de wereldwijde opkomst van conservatisme
en populisme raken groepen die extra kwetsbaar
zijn voor hiv steeds verder verwijderd van de juiste
informatie, hiv-preventie en -zorg.
Er waren ook lichtpuntjes. Zo was Amsterdam in
2017, naast Melbourne, de tweede stad ter wereld
die de internationale VN-doelstellingen behaalde op
weg naar een aidsvrije wereld in 2030. Om zover te
komen moet in 2020 90% van alle mensen met hiv
weten dat ze met hiv leven, 90% op behandeling
zijn en bij 90% het virus zodanig onderdrukt zijn dat
het virus niet meer kan worden overgedragen. In
Amsterdam waren deze percentages het afgelopen
jaar al 94-90-94.
In Nederland werkten we in 2017 aan preventie,
opsporing en behandeling van soa’s en hiv. We
ontwikkelden innovatieve projecten die aansluiten
bij het algemeen publiek en leveren maatwerk
voor de risicogroepen jongeren, mannen die seks
hebben met mannen, sekswerkers en mensen met
een migratieachtergrond. We werken altijd samen
met de doelgroepen en gemeenschappen waar het
om gaat. We maakten ook in 2017 onderwerpen
bespreekbaar die anderen niet kunnen of willen
bespreken. Onze expertise staat altijd aan de basis
van alles wat we doen.
Internationaal hebben we in 2017 met ons
internationale werk alles op alles gezet om met onze
lobby iedereen te overtuigen van de noodzaak te
investeren in de aidsbestrijding. En omdat wij ervan
overtuigd zijn dat effectieve aidsbestrijding begint
bij hen waar het om gaat, hebben we in 2017 onze
inzet op het versterken van kwetsbare groepen
gecontinueerd. Door onze steun kunnen en durven
zij op te komen voor hun recht op hiv‑preventie,
-voorlichting en -zorg. Het betrekken van de
gemeenschappen en belangverenigingen, en van

nationale en lokale organisaties bij het vinden van
oplossingen was in het boekjaar vanzelfsprekend
opnieuw een speerpunt. Door hen ondersteuning
te bieden, samen te werken en te verbinden
leverden we een bijdrage aan de versterking van het
maatschappelijk middenveld.
Daarnaast maakten we onderzoek mogelijk, zoals
naar een vaccin of geneesmiddel tegen hiv. In 2017
maakten we gebruik van data-analyses die onze
boodschap kracht bij zetten. Ten slotte, maar niet
in de laatste plaats, zorgden we er ook in 2017 voor
dat ook de moeilijk bereikbare groepen getest en
behandeld werden, waardoor ook zij een gezond
leven kunnen leiden, het virus niet onbewust
overdragen en we uiteindelijk de epidemie de kop in
kunnen drukken.
In 2017 organiseerden we consultatierondes met de
bij het werk van onze organisatie belanghebbenden
en betrokken we ook onze medewerkers bij de
ontwikkeling van een strategie voor de toekomst.
Dit resulteerde in een ambitieus strategisch
meerjarenplan ‘Geen tijd te verliezen: focussen,
versnellen en aanjagen 2018-2021’, waarin we
vaststellen dat het mogelijk is aids in 2030 de
wereld uit te helpen en een drastische afname van
soa’s en hiv in Nederland te bereiken. We zijn ervan
overtuigd dat dit kan: als we nu doorpakken.

Louise van Deth
directeur
Femke Halsema
voorzitter raad van toezicht
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1. Activiteiten en resultaten
Wij hebben een visie: “het einde van aids in een wereld waarin iedereen die is geraakt door
hiv en/of andere soa’s, toegang krijgt tot preventie, behandeling, zorg en ondersteuning”.
Onze missie komt voort uit de doelstellingen van de stichting. Om een wereld zonder aids
te verwezenlijken hebben we ons de afgelopen vier jaar op de vijf hoofddoelen uit ‘Setting
Milestones, Strategy 2014-2017’ gericht. In 2017 werd het meerjarenplan ‘Geen tijd te
verliezen: focussen, versnellen en aanjagen’ voor de periode 2018-2021 vastgesteld. Het
jaar 2017 was het laatste jaar voor de doelbestedingen onder ‘Setting Milestones, Strategy
2014‑2017’.
1.1.

DOELBESTEDINGEN

In het kader van deze aan onszelf gestelde opdracht
werken we samen met overheidsinstellingen
en natuurlijke of rechtspersonen in binnen- en
buitenland.
In drie decennia hebben we een schat aan kennis
en ervaring opgedaan. We hebben in korte tijd een
indrukwekkende weg afgelegd van groot gebrek aan
kennis naar een gedegen professionele kijk op wat
werkt, wat nodig is en wat niet. Veel weten we uit
ondervinding. Om onze vijf hoofddoelen te bereiken
zullen we ons de komende jaren blijven toeleggen op
het:
- Financieren, opstarten en ontwikkelen van
vernieuwende aanpakken en programma’s.
- Versterken van het maatschappelijk
middenveld, met speciale aandacht voor
kwetsbare groepen en de bescherming en
verbetering van hun mensenrechten.
- Implementeren van nationale programma’s
ter bestrijding van hiv en andere soa’s en
de bevordering van seksuele gezondheid in
Nederland.
- Pleiten voor het einde van aids en de
universele toegang tot preventie, behandeling,
zorg en ondersteuning, bij overheden en
multilaterale instanties.
- Mobiliseren van gemeenschappen, het
algemeen publiek en de private sector om ons
te ondersteunen bij het realiseren van onze
visie.
Op deze manier kunnen we een doorslaggevende
rol spelen bij het verder indammen van hiv- en

soa‑epidemieën, zowel internationaal als in
Nederland. Met ‘Setting Milestones’ hebben
we bereikbare mijlpalen geplaatst langs de
route naar het einde van aids en de wereldwijde
toegankelijkheid van preventie, behandeling, zorg
en ondersteuning voor iedereen die te maken heeft
met hiv en andere soa’s.
De vijf hoofddoelen uit ‘Setting Milestones,
Strategy 2014-2017’ zijn:
1. meer testen,
2. wegnemen fysieke barrières en
kennisbarrières,
3. maatschappelijke netwerken versterken,
4. kennisontwikkeling bevorderen en
5. lobby en bewustwording.
Aan onze doelstellingen hebben we in 2017 euro
48,5 miljoen besteed.

1.1.1. Doelstelling 1: Meer testen
Het vinden, testen en behandelen van mensen
met hiv is essentieel om de epidemie een halt toe
te roepen. Wereldwijd weet bijna de helft van de
36,7 miljoen mensen niet dat ze leven met hiv. Dat
moet veranderen: hoe eerder een hiv-infectie bij
mensen wordt gevonden en behandeld, hoe beter
hun persoonlijke gezondheidsprognose en hoe
gunstiger het beloop van de epidemie. Mensen
die met hiv-remmers behandeld worden, kunnen
het virus namelijk niet meer overdragen. Veel soa’s
verlopen zonder symptomen, maar verhogen
de kans op hiv. Daarom moeten er voldoende
faciliteiten beschikbaar zijn voor preventie en
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diagnostiek van hiv en soa’s en voor medische en
maatschappelijke ondersteuning. Ons werk draait
daarbij steeds meer om het vinden van de moeilijk
te bereiken groepen. Door te werken met en in
communities én door slim gebruik van data slagen
wij daar wel in.
Acht van onze programma’s werkten in 2017 aan
Doelstelling 1 ‘Meer testen’, namelijk Professionals,
Mannen die seks hebben met mannen, Sekswerk
nationaal, Hiv & ontwikkelingssamenwerking,
Beleid, Subsidies en Communicatieadvies. Het ging
daarbij om 44 projecten gericht op alle doelgroepen,
waarmee een bedrag van 5,9 miljoen euro was
gemoeid. Deze activiteiten werden in Nederland en
18 andere landen uitgevoerd.
In Nederland streven we er – door een innovatieve
en soms gedurfde aanpak – naar de doelgroepen
effectief te bereiken en motiveren zich (meer)
te laten testen, zoals met onze gecombineerde
aanpak van eliminatie-strategieën ‘MC-Free’ en
‘H-Team’ (‘Hiv-Transmissie Eliminatie Amsterdam’),
die voor een daadwerkelijke daling van het aantal
hiv-infecties zorgen. We hebben daarnaast de
online-appplicatie Advies.chat ontwikkeld die zorgt
dat mensen bij verantwoorde aanbieders een soathuistest kunnen aanschaffen.
We hebben ons programma Zoom ontwikkeld om
door middel van big data vast te stellen hoe meer
kan worden getest, vooral onder groepen met
het meeste risico op een hiv-infectie. De eerste
resultaten van onze subsidieronde ‘Data-driven
improvement of testing services for people most
at risk for HIV’ uit 2015 komen beschikbaar. Door
onze aanpak gericht op gemeenschappen inclusief
sociaal-economische emancipatie zijn in Oeganda
5.051 kinderen die anders over het hoofd zouden
zijn gezien, op hiv getest. Hiervan zijn er nu 558
op behandeling. Dit project wordt uitgebreid naar
Kenia en Zimbabwe.
Met ons programma ‘Bridging the Gaps’ zorgen
we er onder andere voor dat mensen die drugs
gebruiken zelf betrokken worden bij beleid dat over
hun leven gaat.
In Swaziland wordt door Aidsfonds en de Clinton
Foundation het grootschalige MaxArt-project
uitgevoerd, waarbij wordt gestreefd zoveel mogelijk
mensen te testen en te behandelen. Dit heeft geleid
tot 44% minder nieuwe hiv-infecties in 2017 dan in
2011. Eind 2017 waren er ongeveer 190.000 mensen
op behandeling, en een verdubbeling van het aantal
mensen dat hiv-behandeling krijgt. Bij meer dan

90% van de mensen die behandeling krijgen was het
virus niet langer waarneembaar. Dat is twee keer
zoveel als in 2011.
Dankzij een nalatenschap van 20.000 euro konden
we in Malawi vrouwen die leven met hiv trainen als
experts, zodat zij kunnen helpen met het opsporen
van mensen met hiv en zorgen voor behandeling.

1.1.2.	Doelstelling 2: Wegnemen fysieke
barrières en kennisbarrières
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 goedkeuring van een ouder nodig
hebben. Maar ook discriminatie van mensen die
leven met hiv en hoge medicijnprijzen zijn enorme
barrières. We zetten in op het wegnemen van
fysieke barrières (toegang PrEP) en kennisbarrières
(uitbreiding ‘Lang Leve de Liefde’).
In 2017 boekten onze programma’s Professionals,
Jongeren, Sekswerk internationaal, Hiv &
ontwikkelingssamenwerking, Beleid, Subsidies en
Communicatieadvies belangrijke resultaten op het
wegnemen van de verschillende barrières. In totaal
betrof dit 98 projecten waarmee een bedrag van
15,9 miljoen euro was gemoeid. Deze activiteiten
werden in Nederland en 31 andere landen
uitgevoerd.
In Oost Europa groeit de epidemie het snelst ter
wereld. Onze regionale partner AIDS Foundation
East-West Oekraïne voerde samen met hun
lokale partners een casestudie uit naar en legde
geleerde lessen vast van het trainen van een
nieuwe generatie pleitbezorgers voor jonge
druggebruikers, waardoor meer en beter gebruik
van de hulpverlening kon worden gemaakt.
Ook in Afrika wordt geprobeerd de positie van voor
hiv kwetsbare groepen te verbeteren en onrecht
aan te pakken. Bijvoorbeeld in Zimbabwe wordt
de politie betrokken bij het verbeteren van positie
van sekswerkers en werd geprocedeerd tegen
vervolging van sekswerkers. Hetgeen leidde tot de
uitspraak van de Hoge Raad dat sekswerkers niet
zomaar mogen worden gearresteerd. De politie:
een politieagent is tot ‘champion’ gemaakt om te
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zorgen dat sekswerk-issues worden aangekaart.
De Gays and Lesbian Association of Zimbabwe
had voor het eerst een stand op Wereld Aids Dag
en het Sexual Rights Centre mocht demonstreren.
In het programma ‘Sparked Women’ wordt de
economische emancipatie van jonge vrouwen
bevordert zodat ze weerbaarder zijn in situaties die
de kans op een hiv-infectie vergroten.
In Nederland zijn op het terrein van de preexpositie profylaxe (PrEP) belangrijke stappen
gezet om het professionele werkveld, politiek en
doelgroepen voor te bereiden op deze nieuwe
optie om hiv‑infecties te voorkomen. Het lespakket
‘Lang Leve de Liefde’ van Soa Aids Nederland
en Rutgers is bedoeld ter bevordering van de
seksuele gezondheid van jongeren en richt zich
op grensoverschrijdend gedrag, ongewenste
zwangerschap en soa/hiv-infectie.

1.1.3.	Doelstelling 3: Maatschappelijke
netwerken versterken
Een wereld zonder hiv en soa’s. Dat is onze droom.
Maar hiv en soa’s bestrijden doen we niet alleen.
Hiv bestrijden kúnnen we niet alleen. Daar is het
te complex voor. Voor het succesvol bestrijden van
hiv is afstemming op de behoeften van mensen
die het direct betreft cruciaal. Maatschappelijke
organisaties staan midden in de gemeenschappen
van onze doelgroepen. Ze hebben nauw contact
met de mensen die te maken hebben met, of
kwetsbaar zijn voor, hiv of soa’s. 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. Het is belangrijk om hen te ondersteunen
in de ontwikkeling van effectieve interventies.
Samenwerking staat centraal. Met onze
programma’s Sekswerk, Beleid en Subsidies
bouwen we bruggen, brengen we mensen bij
elkaar, bieden we platforms en werken we met
lokale en internationale partners en overheden. In
2017 kwam onder regie van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het Nationaal
Actieplan Soa, HIV en SRGR tot stand, waarin onze
prioriteiten voor de preventie en de bestrijding
van hiv en andere soa’s in Nederland breed werden
gedeeld. Dit gold ook voor het hiv-zorgplan gericht
op zorg, behandeling en kwaliteit van leven.
Niet overal is het zo goed geregeld als in Nederland.
Door financiering en capaciteitsversterking

van netwerken van jonge mensen met hiv en
’key populations’ kunnen jongeren met hiv
hun stem luider laten horen. Hierdoor dragen
ze bij aan een verbetering van de zorg en de
informatie voor jongeren met hiv. Daarnaast
faciliteren we de samenwerking van nationale
netwerken van jongeren met hiv in Afrika, zodat
ze beter samenwerken en van elkaar kunnen
leren. We stimuleren samenwerking met andere
programma’s, zoals Ready Plus (met International
HIV/AIDS Alliance en Y+) en Peers to Zero (met
Paediatric - Adolescent Treatment Africa).
We versterkten door de ondersteuning van
74 projecten en netwerken de positie en invloed
van maatschappelijke organisaties in Nederland
en 18 andere landen. Hieraan werd een bedrag van
20,6 miljoen euro besteed.

1.1.4.	Doelstelling 4: Kennisontwikkeling
bevorderen
Wetenschappelijk onderzoek is nodig om hiv
en soa’s beter te begrijpen 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. We dragen bij aan de ontwikkeling
van relevant wetenschappelijk inzicht dat snel kan
worden vertaald naar de praktijk. De uitkomsten
worden vertaald naar interventies, en op zodanige
wijze dat dit een impact heeft op de doelgroep.
Om de epidemie te stoppen is wetenschappelijk
onderzoek naar een middel dat hiv geneest of
een vaccin van levensbelang. En natuurlijk om de
impact van ons eigen werk te meten. Investeren in
onderzoek blijft voor ons altijd een prioriteit.
We financieren onderzoek dat uniek in de wereld is,
beschikken over enorm veel data en we gebruiken
de uitkomsten om een groter verschil te maken.
De onderzoekscijfers gebruiken we om onze
argumenten kracht bij te zetten, bijvoorbeeld bij
onze lobby richting overheid.
Het gaat niet alleen om biomedisch onderzoek
gericht op de genezing van hiv of de ontwikkeling
van een vaccin, maar ook onderzoek naar
houding en gedrag. De ‘Hands Off!’-studie doet
onderzoek hoe criminalisering van en geweld tegen
sekswerkers kan worden tegen gegaan en hoe
gericht kan worden gezorgd dat het aantal hivinfecties afneemt. Het grootschalige onderzoek
‘Seks onder je 25e’, een gezamenlijk project van
Soa Aids Nederland, Rutgers en de GGD’en is de
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belangrijkste bron van kennis over jongeren en
seksuele gezondheid. Door gebruik van regionale
data biedt dit onderzoek de kans om interventies op
maat te ontwikkelen passend bij de doelgroep.
Kennisontwikkeling is ook het delen van ervaringen
uit de praktijk, waardoor organisaties van elkaar
leren en zo elkaar kunnen versterken. Waar mogelijk
koppelen we onze trainingen aan de uitkomsten
van onderzoek. Dit doen we internationaal met
het ‘Learning Institute’ van ons programma
‘Bridging the Gaps’. Nationaal richten we ons
op mensen met een migratieachtergrond met
interventies gekoppeld aan onderzoeken, zoals naar
therapietrouw, het organiseren van feesten om
het bereik van de interventies te vergroten, testen vaccinatieaanbod voor LHBT en sekswerk door
asielzoekers.
De digitale leerweken zijn een innovatieve manier
om kennis onder professionals in ons werkveld
te delen en waarmee nieuwe doelgroepen zijn
aangeboord. Het aantal deelnemers van de digitale
leerweken vertoont een stijgende lijn en krijgt van
de deelnemers een hoge waardering.
De programma’s Professionals, Sekswerk, Hiv en
ontwikkelingssamenwerking, Beleid en Subsidies
werkten in 2017 aan deze doelstelling. In totaal
werd een bedrag van 1,8 miljoen euro aan zes
nieuwe onderzoeksprojecten toegekend, die de
komende jaren zullen worden uitgevoerd. In 2017
ondersteunden we 19 projecten op het terrein van
kennisontwikkeling met een bedrag van totaal
1,8 miljoen euro. Deze activiteiten werden in
Nederland en 17 andere landen uitgevoerd.

1.1.5.	Doelstelling 5: Lobby en
bewustwording
Aids in 2030 de wereld uit. Het kan! Maar dan
moeten we nu wel keihard aan de slag. Daar is veel
geld en politieke wil voor nodig. Met campagnes,
acties en lobby vragen we voortdurend aandacht
voor hiv en aids. In Nederland en internationaal.
Vorig jaar, in 2016, wisten we mede dankzij onze
activiteiten op het gebied van bewustwording en
lobby een bezuiniging van 9 miljoen euro op het
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
door de Nederlandse overheid terug te draaien.
Via dit internationale fonds ontvangen 10 miljoen

mensen levensreddende behandeling. In 2017
werkten we op verschillende niveaus aan lobby en
bewustwording.
In 2017 lanceerden we de nieuwe campagne:
‘Stop aids. Uit liefde voor alle liefdes’. De centrale
boodschap is dat iedereen recht heeft op liefde
en alle liefdes bijzonder en de moeite waard zijn
om te beschermen tegen hiv, aids en de gevolgen
daarvan.
We streven naar nul nieuwe infecties in Nederland
en daarom werd de druk op de overheid om
betaalbare pre-expositie profylaxe (PrEP) in
Nederland beschikbaar te krijgen, fors opgevoerd.
We lobbyden in de Tweede Kamer, organiseerden
debatten, voerden gesprekken met farmaceuten
en waren ook online actief. We voerden de druk
op tegen firma Gilead die de toegang tot PrEP
onnodig belemmerde door de prijs hoog te
houden. Uiteindelijk hebben we geweigerd de
sponsorovereenkomst met Gilead te tekenen.
We willen graag namens onze donateurs een
betrokken financier zijn. Dat doen we door
subsidierondes ui te zetten die moeten leiden tot
meer samenwerking of tot het stimuleren van
nieuwe ontwikkelingen door een kick-start, zoals
het aanpakken van medicijnpatenten die drempels
voor de toegang tot preventie en behandeling
vormen. We doen dat ook door andere financiers,
bijvoorbeeld via de mondiale vereniging Funders
Concerned About AIDS (FCAA), te stimuleren
in gemeenschappen en aanpakken vanuit die
gemeenschappen.
Als fondsenmanager van het Robert Carr civil
society Networks Fund coördineren we de
geldstromen van een groot aantal donoren ten
behoeve van de bovengenoemde aanpak. De
programma’s ‘Call to Action on Communities’ en
‘Communities First’ zijn duidelijke voorbeelden
hoe we door financiële bijdragen aan netwerken
verbindingen leggen tussen communities op het
nationale, regionale en mondiale speelveld.
De programma’s Professionals, Sekswerk, Beleid
en Communicatieadvies werkten in 2017 aan deze
doelstelling in Nederland en in alle landen waarin
we activiteiten gericht op onze doelstellingen
financieren. Het gaat om 118 activiteiten, waaraan
een bedrag van 4,3 miljoen euro werd besteed.
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1.2.

FONDSENWERVING

In 2017 hebben we het fantastische bedrag van
51,3 miljoen euro ontvangen voor de aids- en
soabestrijding. Dat is 7,4 miljoen euro meer dan in
2016. Iets meer dan 14,4 miljoen euro hebben we te
danken aan onze donateurs, aan degenen die ons in
hun nalatenschap lieten delen en aan de deelnemers
van de Goede Doelen Loterijen. Zonder hun steun
kunnen wij niets. Hun enthousiasme, vertrouwen
en financiële steun waarderen wij enorm! In 2017
hebben we 11.286 nieuwe donateurs mogen
verwelkomen. Eind 2017 waren er 149.642 donateurs
die structureel steunen of ons de afgelopen
27 maanden incidenteel hebben gesteund.
De doelstelling van het programma Marketing voor
2017 was het werven van 14,3 miljoen euro aan
inkomsten voor de aidsbestrijding. We doen dit
door authentieke, gepassioneerde marketing, dicht
op de huid van onze supporters en met hiv/aids als
indringend issue. Verder werd er gewerkt aan de
realisatie van meer verschillende inkomstenbronnen
en een evenwichtige aandacht voor acquisitie en
behoud van donateurs.

1.2.1. Onze acties
Er zijn verschillende manieren die we inzetten om
meer mensen te betrekken bij de aidsbestrijding
en om nieuwe donateurs te werven. Dit doen we
onder andere door werving op straat, direct mail,
online en bij evenementen zoals bijvoorbeeld de
Canal Parade. Daarnaast merken we dat onder
het Nederlands publiek de aandacht voor de
aidsproblematiek verslapt. Op Wereld Aids Dag
hebben we verschillende acties in gang gezet om de
aidsbestrijding in de schijnwerpers te zetten. Onder
andere met de publiekscampagne ‘Stop aids. Uit
liefde voor alle liefdes’, en een verdiepende bijlage
die in een oplage van 800.000 stuks in verschillende
dagbladen en tijdschriften verscheen.

1.2.2. Baten van particulieren
In 2017 ontvingen we een bedrag van 8,8 miljoen
euro aan donaties en giften. De ontvangsten uit
nalatenschappen bedroegen 914.000 euro. Het
bedrag aan baten van particulieren is elf procent
lager dan in 2016 en vier procent lager dan begroot.

1.2.3. Baten van bedrijven
De baten uit bedrijfssponsoring waren in 2017 fors
lager dan in 2016, doordat is besloten de bijdrage
van Gilead voor Hiv in Europe niet meer via het
Aidsfonds te laten lopen en bovendien een bedrag
van 80.000 euro van Gilead voor nationale projecten
niet aan te nemen. Dit vanwege de belemmeringen
voor de toegang tot PrEP die Gilead opwierp door
het onnodig hoog houden van de prijs er van.

1.2.4. Baten van loterijorganisaties
De baten van loterijorganisaties waren 1 miljoen euro
meer dan in 2016 en 1,5 miljoen meer dan begroot.
In 2017 verhoogde de Nationale Postcode Loterij
haar vaste bijdrage aan Aidsfonds naar een bedrag
van 2.250.000 euro. Tevens ontvingen we van de
Nationale Postcode Loterij een eenmalige bijdrage
van 1.051.000 euro voor het project ‘Alarmfase hiv in
Oost-Europa en Centraal Azië’. Hier zijn we natuurlijk
ontzettend blij mee! Van de Vrienden Loterij kregen
we een fantastische bijdrage van ruim 899.000 euro.
Van de Lotto en de Krasloterij ontvingen we het
geweldige bedrag van 489.000 euro.

1.2.5.	Baten van andere organisaties zonder
winststreven
In 2017 werd een bedrag van 1.633.000 euro
geworven bij andere organisaties zonder
winststreven.
Het Amsterdam Diner leverde 813.000 euro
op, bijna een verdubbeling ten opzichte van
2016. Dit bedrag ging geheel naar het ‘H-TEAM’
(‘Hiv‑Transmissie Eliminatie Amsterdam’), een
unieke samenwerking tussen alle organisaties
en partijen die betrokken zijn bij de preventie en
behandeling van hiv in Amsterdam, inclusief de
doelgroepen. Doel is een toekomst zonder nieuwe
hiv-infecties.
De Bill and Melinda Gates Foundation steunde ons
werk met een bedrag van 268.000 euro voor het
project ‘Strengthen and sustain Dutch engagement
in Official Development Assistance for Health’. Van
SGS Spaarneland werd een bijdrage van 200.000
euro ontvangen voor het project om kinderen in
Oeganda toegang tot behandeling te geven.
Van het Amsterdam Institute for Global Health
and Development werd een bijdrage van 280.000
euro voor diverse projecten van Soa Aids Nederland
ontvangen.
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1.3.	OMGANG MET ONZE
BELANGHEBBENDEN
We besteden veel aandacht aan het luisteren
naar en het betrekken van onze achterban bij
de aidsbestrijding. Zo ontwikkelden we in 2017
samen met hen een nieuw donateursmagazine.
Ook voerden we verschillende onderzoeken uit om
bijvoorbeeld het effect van onze campagnes en de
loyaliteit van onze achterban te meten. Daarnaast
werkten we in 2017 aan het opzetten van een
donateurspanel om ervoor te zorgen dat donateurs
op een structurele manier kunnen meepraten over
onze activiteiten.
Daarnaast is er de mogelijkheid via de website,
sociale media, telefonisch of per e-mail ons op de
hoogte te stellen van wensen, vragen of klachten.
We hebben ook een klachtenregeling. We hechten
grote waarde aan transparantie. We willen 24 uur
per dag en 7 dagen per week transparantie tonen.
Dit doen we met voorbeeldprojecten die een helder
beeld te geven van de bestedingen en door te
communiceren over knelpunten, acties, resultaten
en mijlpalen. Uiteraard wordt het publiek via de
website geïnformeerd over het jaarlijkse werkplan
en over de bestedingen.
In 2017 zijn op verschillende manieren de
verschillende groepen belanghebbenden betrokken
bij het proces van strategie ontwikkeling, dat heeft
geleid tot het meerjarenplan ‘Geen tijd te verliezen:
focussen, versnellen en aanjagen’ voor de periode
2018-2022.

1.3.1. Gedragscodes
De stichting werkt volgens de gedragscodes
van het Genootschap voor Fondsenwervers, de
Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA),
de branchevereniging Goede Doelen Nederland,
is lid van de vereniging Samenwerkende
Gezondheidsfondsen (SGF), van de vereniging
Partos en het Landelijk Overleg Thema-instituten.
We bezitten het gouden label van de DDMA Privacy
Waarborg (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.

1.3.2. Privacy en dataveiligheid
De organisatie werkt permanent aan privacy en
dataveiligheid. In 2016 is gestart de organisatie
klaar te maken voor de Europese privacywetgeving
(Algemene Verordening Databescherming) die op
25 mei 2018 van kracht wordt. De inventarisatie
en classificatie van de persoonsgegevens
waarmee wordt gewerkt is vrijwel afgerond. De
beveiligingsmaatregelen bestaan uit technische
beveiliging, systeeminrichting en interne processen,
en gebruikersbewustzijn en cultuur.

1.3.3.	Meaningful involvement of people
living with HIV
Onze organisatie onderschrijft het principe van
volledige betrokkenheid van mensen met hiv bij
beleidsvorming en uitvoering op alle niveaus,
het zogenaamde MIPA-principe (Meaningful
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
die leven 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.

1.3.4. Nationaal Congres Soa * Hiv * Seks
Jaarlijks organiseren Aidsfonds en Soa Aids
Nederland 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.

1.3.5. Corporate partnerships
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 tegen hiv en soa betrokken.
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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.
We hebben in 2017 de bijdrage van Gilead op grond
van een conflicterend belang niet aangenomen. Het
Aidsfonds was van mening dat de hoge prijs van
Truvada als preventiemiddel de introductie van preexpositie profylaxe (PrEP) in de weg stond.

1.3.6. 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 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 van de
archieven.

1.3.7. CBF-erkenning
De stichting is erkend als goed doel door het
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). 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.
De hertoetsing in 2017 leidde wederom tot een
positief oordeel zonder opmerkingen of afwijkingen.

1.3.8. Klachten, beroep en bezwaar
De stichting beschikt over een algemene
klachtenprocedure. Voor het Aidsfonds is er
daarnaast nog een beroepsprocedure met
betrekking tot de subsidieverlening en een
bezwaarprocedure voor individuele hulpverlening.
Klachten, bezwaren en beroepen die leiden tot een
structurele aanpassing van de werkwijze worden in
het daarop volgende jaar geëvalueerd.
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 email of brief – hun
klachten kunnen uiten. In principe wordt de klacht
opgelost waar deze is ontstaan.
Alle klachten in 2017 hangen samen met
fondsenwervende activiteiten en door middel van
regulier overleg worden de bevindingen gebruikt
om onze fondsenwerving te verbeteren. Klachten
worden door ons meegenomen in het vormgeven
van vervolgacties, waarbij we de wens van de
donateur als uitgangspunt nemen. Andere klachten
werden in 2017 niet ontvangen.
Het aantal klachten over de fondsenwerving
daalde aanzienlijk sinds het samenvoegen in 2016
van de merken Aids Fonds en STOP AIDS NOW!
tot Aidsfonds van 1.207 in 2015 tot 764 in 2017.
Binnen de fondsenwerving worden de meeste
klachten veroorzaakt door de wervingswijze
(88 procent). Dit relatief grote aandeel wordt
vooral verklaard doordat het aantal klachten over
onze communicatie voor het tweede jaar op een
rij is gehalveerd en het aantal klachten over de
verwerking met een kwart daalde. Door permanent
te sturen op de wervingsbureaus zijn de klachten
over de door de wervers verstrekte informatie de
laatste jaren gedaald maar in 2017 weer gestegen.
Deze trend hangt samen met de toenemende
druk op de fondsenwervende markt waarin wij
opereren, maar de verhouding tussen deze klachten
en het aantal geworven machtigingen veranderde
nauwelijks of niet (2016: 0,058 en 2017: 0,060).
Bezwaarschriften Individuele Hulpverlening
Het Aidsfonds kent een bezwaarprocedure met
betrekking tot besluiten over aanvragen in het kader
van individuele hulpverlening. De raad van bestuur
kreeg in 2017 geen bezwaarschriften op een besluit
over een aanvraag voor individuele hulp (thans
Individuele Financiële Bijdrage(n)).
Beroep
Het Aidsfonds 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 2017 werd één
beroepschrift ontvangen. Indieners worden altijd in
de gelegenheid gesteld hun beroep met de raad van
bestuur te bespreken, alvorens het in behandeling
wordt genomen. Het beroepschrift werd na het
gesprek in getrokken.
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1.4.

TOEKOMSTPLANNEN

De wereld om ons heen verandert snel. En dat
is niet alleen maar gunstig. Sterker nog, wij zien
een aantal zorgwekkende ontwikkelingen die het
einde van aids in 2030 in de weg kunnen staan.
Uit cijfers blijkt dat de internationale financiering
voor aidsbestrijding afneemt, terwijl het aantal
nieuwe hiv-infecties in de wereld voor het eerst
niet afneemt en op sommige plekken in de wereld
zelfs enorm stijgt. Een positieve ontwikkeling is dat
een aantal landen in transitie is van een laag- naar
een middeninkomensland. Dit betekent echter
wel dat deze landen niet langer in aanmerking
komen voor internationale hulp, ook op het gebied
van aidsbestrijding. Dat is op zich een gezonde
duurzame ontwikkeling, tenzij dit te abrupt gebeurt
en landen niet direct in staat zijn om behandeling
en preventie volledig over te nemen. Daarnaast is
de opkomst van het conservatieve denken zorgelijk.
Geloofsovertuigingen, angst en conservatieve
normen en waarden worden dan leidend bij het
maken van beleid, in plaats van effectiviteit.
In 2018 wordt onze strategie ‘Geen tijd te
verliezen’ operationeel. In deze strategie hebben
we vastgelegd hoe we de komende vier jaar
omgaan met nationale en internationale trends en
ontwikkelingen, waar onze prioriteiten, bedreigingen
en kansen liggen, en waar we nog beter en slimmer
kunnen samenwerken.
Internationaal is afgesproken dat we in 2030 het
einde van aids willen halen, maar dan moeten
we nu versnellen. De komende jaren zijn cruciaal.
Nu intensiveren betekent namelijk dubbel
terugverdienen in de toekomst. Doen we dat niet,
dan verliezen we het momentum en sterven er bijna
11 miljoen mensen onnodig aan aids. Bovendien
komen er dan jaarlijks zoveel mensen met hiv bij dat
we hen onmogelijk allemaal kunnen behandelen.
De wereldwijde economische en politieke
ontwikkelingen, zoals de afname van internationale
financiering en de opkomst van het conservatisme,
staan deze UNAIDS ‘fast track’-strategie in de weg.
Nu intensiveren vraagt namelijk om ieders inzet en
om geld.
In Nederland wordt 2018 het eerste jaar van het
Nationale Actieplan Seksuele Gezondheid en gaan
we onze nieuwe ambities binnen dit plan nader
vormgeven, zoals het streven het aantal nieuwe
hiv-infecties in Nederland naar nul terug te brengen
en een drastische reductie van het aantal soa’s te
bewerkstelligen. In 2018 volgt ook het standpunt
van het Ministerie van VWS op de uitkomst van de
evaluatie van de VWS-regeling Aanvullende regeling

Seksuele Gezondheid dat van groot belang is voor
ons werk. Tevens zullen onze interventies, zoals Man
tot Man worden aangepast voor bezoekers met een
lage sociaaleconomische status.
We zijn er daarom van overtuigd we het geld dát
er is, slimmer moeten inzetten en dat we gericht
moeten werken. We moeten kiezen voor bewezen
succesvolle methodes, zoals harm reduction,
treatment as prevention, seksuele voorlichting
en de hiv-preventiepil PrEP. Daarom geven we
in 2018 in Nederland prioriteit aan de vrij veilig
publiekscampagnes, het verbeteren van de toegang
tot soa-testen en de beschikbaarheid van PrEP
tegen een redelijke prijs.
We moeten projecten opzetten in de gebieden
waar die het hardst nodig zijn, bijvoorbeeld in
Kenia, Oeganda en Nigeria. En we moeten ons
richten op die groepen die het hardst getroffen
worden: jonge vrouwen, kinderen, mannen
die seks hebben met mannen, sekswerkers,
mensen die drugs gebruiken en transgenders.
Het wegnemen van barrières zoals discriminatie,
stigma en de schending van mensenrechten is
daarbij essentieel. Maar ook het versterken van
de betrokkenheid van gemeenschappen, het
verbinden van gemeenschappen met klinieken en
gezondheidsdiensten en samenwerken met (lokale)
organisaties. Voor ons betekent dit nog meer doen
wat we altijd al deden én nog meer inzetten op het
overtuigen van belangrijke spelers dat deze aanpak
werkt.
Daarnaast moeten we de landen die in transitie zijn
van laag- naar middeninkomen ondersteunen bij
deze overgang. Dat vraagt onder andere om lobby
voor een verantwoorde manier van terugtrekken
door donorlanden en het vrijmaken van geld voor
aidsbestrijding door de lokale overheden.
Nederland is in juli 2018 gastheer van de
Internationale Aids Conferentie, die in Amsterdam
plaatsvindt. Deze conferentie en alle activiteiten
er omheen zullen nationaal en internationaal veel
aandacht voor de strijd tegen hiv en aids genereren
en bieden ons de mogelijkheid de urgentie opnieuw
voor het voetlicht te brengen.
Op het World HIV & STI Congress in 2017 werd
het voorstel van GGD Amsterdam en Soa Aids
Nederland voor het organiseren van dit congres
in Amsterdam in 2021 aangenomen. Het lokale
organisatiecomité en de lokale wetenschappelijke
adviesraad zullen vanaf 2018 werken aan de
organisatie van dit internationale congres.
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2. Organisatie en bestuur
2.1.

PERSONEEL EN ORGANISATIE

Personeelssamenstelling en diversiteitsbeleid
In 2017 waren gemiddeld 151 medewerkers
(2016: 148) in dienst bij de organisatie.
Omgerekend naar een volledig dienstverband
was dit 129 fte (2016: 118).
Van alle medewerkers was 67 procent vrouw
(2016: 70,0 procent) en 33 procent was man.
Van alle medewerkers had 34 procent een
volledig dienstverband van 36 uur per week
(2016: 28 procent) en 66 procent werkte
in deeltijd. De gemiddelde duur van het
dienstverband was 8 jaar (2016: 7,5). De
gemiddelde leeftijd 41 (2016: 44). Er kwamen
23 medewerkers nieuw in dienst (2016: 21)
en van 19 medewerkers (2016: 15) eindigde
het dienstverband. Ten slotte stroomden 9
medewerkers door naar een andere of gewijzigde
functie (2016: 14). We hebben geen werknemers
die werkzaam zijn buiten Nederland.
We streven ernaar een diverse organisatie te zijn.
De organisatie is nu reeds divers in kwaliteiten,
kennis, vaardigheden, leeftijd, gedrag, cultuur,
man-vrouw, hetero-homo, etnische herkomst,
mensen met een arbeidsbeperking en nationaalinternationaal. In 2018 zal het diversiteitsbeleid
opnieuw worden vastgesteld, waarbij het advies
van de ondernemingsraad wordt gevolgd om niet
uit te gaan een vast percentage van werknemers
met een niet-Nederlandse en niet-westerse
achtergrond. Tevens moet rekening worden
gehouden welke sturingsruimte binnen de
privacywetgeving mogelijk is.
Arbeidsvoorwaarden
De stichting volgt de salarisschalen van de
rijksoverheid. Per 1 januari 2017 werden de
salarissen van rijksambtenaren verhoogd met
1,4 procent. Deze verhoging is gevolgd. De overige
arbeidsvoorwaardenregeling is afgeleid van de
CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg
en Jeugdgezondheidszorg (CAO VVT). In 2016
wijzigde deze CAO (looptijd 1 april 2016 t/m
31 maart 2018). De wijzigingen, voor zover

van toepassing, zijn geïnventariseerd en de
aanpassingen zijn ter instemming voorgelegd aan
de ondernemingsraad.
Voor opleidingen en trainingen is een budget
beschikbaar van 2 procent (voorheen 1,7 procent)
van de loonsom. Dit budget is besteed aan
individuele- en collectieve opleidingen, training en
coaching. Medewerkers die naar het buitenland
reizen volgen een veiligheidstraining.
Vrijwilligers
Aidsfonds vindt het geweldig dat er vrijwilligers
zijn die hun tijd investeren in onze doelen. We
hebbem een vrijwilligersbeleid, waarbij de
rechten en plichten van andere vrijwilligers
duidelijk zijn beschreven in een brochure en in een
vrijwilligersovereenkomst worden vastgelegd.
Afgelopen jaar waren er vrijwilligers betrokken bij
onder andere de bootcollectes tijdens de Canal
parade en op een aantal zomerfestivals. Op
Wereld Aids Dag collecteerde een grote groep
Begging Babes tijdens het jaarlijkse Lovedance.
En de casts van verschillende theaterproducties
collecteerden in de periode rond Wereld Aids Dag
na afloop van hun voorstellingen. In totaal zetten
in 2017 zo’n honderdvijftig vrijwilligers zich in op
ons kantoor en bij evenementen in Nederland.
We maken in het buitenland geen gebruik van
vrijwilligers.
Kwaliteit en leren
Onze organisatie is ISO 9001-Partosgecertificeerd en voldoet hiermee aan
de internationale kwaliteitsnorm met de
sectorspecifieke toepassing van ISO 9001 die
branchevereniging Partos heeft ontwikkeld. De
nieuwe ISO-norm besteedt meer aandacht aan
actuele thema’s zoals contextanalyse, managen
van kansen en risico’s, toepassing van relevante
wet- en regelgeving en kennismanagement.
In mei 2017 vond de jaarlijkse interne auditronde
plaats, in juni voerde onze certificeerder Lloyds een
periodieke tussentijdse audit uit. Hierbij zijn geen
afwijkingen geconstateerd. Onze organisatie is in
2017 tegen de nieuwe normeisen gecertificeerd.
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Begin 2016 is onze organisatie een traject gestart
om slimmer gebruik te maken van data:
1. Ter ondersteuning van geïnformeerde
beleidskeuzes.
2. Voor gerichte monitoring van de impact van
ons werk.
3. Voor het beter bereiken en bedienen van onze
doelgroepen.
Binnen dit traject is het ZOOM open data platform
geïnitieerd. Zoom is een recent ontwikkeld open
data platform waar relevante data worden
gecombineerd, geanalyseerd en gevisualiseerd op
het gebied van gezondheidszorg en bestedingen.
Het platform ondersteunt ons om beter inzicht
te krijgen in de locaties en groepen waar de hivproblematiek het grootst is, om gefundeerde
keuzes te maken over waar en hoe we te werk gaan,
en om aan te tonen wat de impact van bestedingen
binnen onze sector is. In 2018 implementeren we dit
binnen en buiten onze organisatie, in samenwerking
met relevante stakeholders.
We blijven actief investeren 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, nu en in
de toekomst.
Integriteitsbeleid
Aidsfonds heeft een gedragscode voor alle
medewerkers ‘Integriteitsbeleid, Gedragscodes
en procedures voor goed werkgever- en
werknemerschap.’ Dit beleid bevat naast een aantal
preventieve ook correctieve gedragsregels. Ook
hebben we een externe vertrouwenspersoon en
een klokkenluidersregeling zodat medewerkers
vrij zijn om misstanden onder collega’s te melden.
We hebben geen eigen medewerkers op een
buitenlandse standplaats aan het werk. In 2017 zijn
er geen meldingen ontvangen.
Vertrouwenspersoon
Voor de situaties waarin een medewerker een
zaak niet met een collega, een leidinggevende
of met personeelszaken kan of wil bespreken,
is er de mogelijkheid om te praten met de
externe vertrouwenspersoon. Gesprekken
met de vertrouwenspersoon vinden buiten de

organisatie, op neutraal terrein, plaats. Er is geen
inhoudelijke terugkoppeling naar de organisatie.
De vertrouwenspersoon is in 2017 10 keer
geraadpleegd (in 2016 was dit 3 keer).
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Het maatschappelijk ondernemerschap van de
organisatie richt zich op de aandachtsgebieden
‘Minimaliseren milieubelasting door ons gebouw,
vervoer en organisatieprocessen’, ‘Kiezen voor
partners en leveranciers die op verantwoorde wijze
met mens en milieu omgaan’ en ‘Zorgdragen voor
het welzijn van onze werknemers.

2.2. BESTUUR EN TOEZICHT
In de statuten van de Stichting zijn de functies
‘toezicht houden’ ‘besturen’ en ‘uitvoering’
duidelijk gescheiden. De stichting wordt bestuurd
door de raad van bestuur. De raad van toezicht
houdt toezicht op de raad van bestuur en volgt de
organisatie en haar resultaten kritisch en zorgt
voor het vaststellen of goedkeuren van plannen.
Twee interne commissies staan de raad van toezicht
hierin bij: de auditcommissie en de renumeratie- en
voordrachtscommissie. Vanuit het oogpunt van
medezeggenschap, levert de ondernemingsraad zijn
bijdrage.
De verhouding tussen de raad van bestuur, de raad
van toezicht, de auditcommissie en de renumeratieen voordrachtscommissie, is geregeld in de statuten
en in het ‘Reglement Raad van Toezicht – Raad van
Bestuur’. Hierin zijn ook de verantwoordelijkheden
en taken vastgelegd. De ondernemingsraad heeft
zijn eigen reglement.
Door het ondertekenen van de zogenoemde Bijlage
12 van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF),
onderschrijven de leden van de raad van toezicht en
de raad van bestuur ook individueel de drie principes
van goed bestuur voor goede doelen. Te weten:
de functiescheiding tussen uitvoeren, besturen
en toezicht houden, het continu verbeteren van
effectiviteit en doelmatigheid bij het realiseren van
de doelstelling en het optimaliseren van de relaties
met belanghebbenden.

2.2.1. Raad van toezicht
De raad van toezicht vervult de statutaire taak
van toezichthouder. Hij volgt de stichting en haar
resultaten kritisch en moet zijn goedkeuring
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hechten aan plannen en verantwoordingen. De raad
van toezicht benoemt de externe accountant, die
rapporteert aan de raad van toezicht en de raad van
bestuur. Eens per vier jaar beoordelen de raad van
toezicht en de raad van bestuur het functioneren
van de externe accountant.
Profiel
Het profiel van de raad van toezicht vormt het
uitgangspunt voor de samenstelling. Gelet
op de doelstelling van de stichting moeten de
toezichthouders voortkomen 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 er wordt
gestreefd naar een evenwicht in het aantal mannen
en vrouwen.
Toezicht houden
De raad van toezicht vergaderde in 2017
vijfmaal. Daarnaast vond begin 2017 een ‘Update
programme’ plaats. Deze dag stond in het teken
van het updaten van de meerjarenstrategie
‘Setting Milestones 2013-2017’ naar een strategie
voor 2018-2021. Door middel van presentaties en
discussies werd ingezoomd op de strategische
kansen en bedreigingen. Dit overeenkomstig de
wens van de raad om eenmaal per jaar uitgebreider
en meer direct te worden geïnformeerd over de
activiteiten en de koers van de organisatie.
De raad van bestuur woonde de vergaderingen
van de raad van toezicht (al dan niet gedeeltelijk)
bij. Vaste onderwerpen op de agenda zijn
de maandelijkse nieuwsbrieven van de raad
van bestuur aan de raad van toezicht. De
auditcommissie rapporteert in de vergadering over
haar toezicht op de financiële zaken.
In de vergadering van 28 april stond de ontwikkeling
van het nieuwe meerjarenbeleidsplan, de evaluatie
van het beleidsplan ‘Setting Milestones 2014-2017’
en de daarmee samenhangende strategische
vragen centraal. Voorts werden de jaarverslagen
en de jaarrekening over 2016 goedgekeurd. Ook
besprak de raad met de accountants van PwC, het
accountantsverslag.
De vergadering van 6 september stond in het teken
van de volgende fase in de ontwikkeling van het
strategische meerjarenbeleidsplan 2018-2022.
In zijn vergadering van 19 oktober stemde de raad

in met het strategisch meerjarenbeleidsplan 20182022 ‘Geen tijd te verliezen: focussen, versnellen en
aanjagen’. Ook werd gesproken over de governance
van onze organisatie.
Op 11 december keurde de raad het werkplan en
de begroting voor 2018 goed. Tevens werd stil
gestaan bij de vele activiteiten op Wereld Aids Dag.
De voorzitter reflecteerde op haar werkbezoek
aan zuidelijk Afrika. Tevens sprak de raad over zijn
samenstelling. De discussie over het stellen van
ambitieuze doelen en de mogelijkheden van ‘smart
data’ om die doelen te bereiken, werd vanwege
het weeralarm verplaatst naar de volgende
vergadering.
De raad heeft zichzelf verplicht periodiek een
zelfevaluatie te organiseren. De raad heeft
zich in 2016 laten bijstaan door een adviseur
van het Nationaal Register Commissarissen en
Toezichthouders. In 2017 heeft geen zelfevaluatie
plaatsgevonden.
Auditcommissie
De auditcommissie van de raad van toezicht,
voorgezeten door de portefeuillehouder financiën
van de raad van toezicht, houdt toezicht op de
financiële gang van zaken binnen de stichting en
toetst de werking van de interne controle op de
administratieve organisatie, in het bijzonder op die
van de betalingsorganisatie. Vast onderdeel van
de vergadering zijn de managementrapportages
en de rapportage in het kader van het beleid ten
aanzien van corruptie, fraude en mismanagement.
In 2017 bestond de auditcommissie uit Yvonne
Wilders (voorzitter) en Frank Miedema (lid). De
raad van bestuur woonde alle vergaderingen van de
auditcommissie bij.
De auditcommissie behandelde in haar vergadering
van 4 april 2017 in het bijzijn van de externe
accountant het accountantsverslag 2016, de
jaarrekening 2016, de jaarverslagen 2016 en de
Verantwoordingsverklaring 2016.
De vergadering van 29 november stond in het
teken van de begroting 2018 en de financiële
managementrapportage over het derde kwartaal.
De externe accountant was aanwezig bij de
bespreking van de rapportage interim-controle 2017.
Remuneratie- en voordrachtscommissie
De remuneratie- en voordrachtscommissie
vervult de personele zaken ten aanzien van raad
van bestuur en van raad van toezicht. Belangrijk
onderdeel is de werkgeversrol ten aanzien van de
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Samenstelling raad van toezicht per 31 december 2017
Naam

Profiel van de zetel

Aantreden

Termijn

Einde termijn

drs. Femke Halsema

Voorzitter
Voorzitter remuneratieen voordrachtscommissie

01-02-2016

1

01-07-2020

drs. Yvonne Wilders RA

Financiën;
Voorzitter
auditcommissie

01-01-2011

2

01-07-2019

prof. dr. Frank Miedema

Wetenschappelijk
onderzoek;
Lid auditcommissie

11-04-2011

2

01-07-2019

Roek Lips

Communicatie
Lid remuneratie- en
voordrachtscommissie

29-06-2010

2

01-07-2018

Wiet de Bruijn

Politiek

15-10-2013

1

01-07-2018

Yolanda Weldring

Ontwikkelingssamenwerking

15-10-2013

1

01-07-2018

Prof. dr. Henry de Vries

Nationale soa-bestrijding

01-07-2014

1

01-07-2018

Drs. Cees ‘t Hart

Bedrijfsleven

01-07-2015

1

01-07-2019

Anna Zakowicz

Steun van (organisaties
van) mensen met hiv

21-10-2015

1

01-07-2020

raad van bestuur, waaronder het bezoldigings- en
beloningsbeleid, de jaarlijkse beoordeling en de
goedkeuring van declaraties en gebruik creditcard.
De commissie bestaat sinds 1 juni 2016 uit Femke
Halsema (voorzitter) en Roek Lips (lid).
Samenstelling raad van toezicht
De door de voordrachtscommissie voorgedragen
voorzitter werd na positief advies van de raad van
bestuur en ondernemingsraad benoemd.
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 eenmalig
worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.
Bij het ontstaan van een vacature vraagt de raad
van toezicht advies aan de ondernemingsraad en de
raad van bestuur voor de invulling. De raad benoemt
en herbenoemt nadat de ondernemingsraad en de
raad van bestuur in de gelegenheid zijn gesteld over
de kandidaat een advies uit te brengen.
Deskundigheidsbevordering
Vanuit ons kwaliteitsbeleid investeren we in het
lerend vermogen van de organisatie. Voor de
leden van de raad bestaat de mogelijkheid gebruik
te maken van deskundigheidbevordering op het

terrein van het toezichthouderschap. Hierdoor
bevordert de raad onafhankelijk, vakkundig en
vernieuwend toezicht. Toezicht dat deze elementen
bevat, werkt stimulerend en levert daardoor 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. Deze
toolkit is bedoeld voor toezichthouders
van fondsenwervende instellingen en
vermogensfondsen en bestaat uit checklists en
praktijkvoorbeelden uit de goede doelen sector.
De leden van de raad van toezicht kunnen ook
gebruik maken van het workshop-aanbod voor
toezichthouders van het Nationaal Register
Commissarissen en Toezichthouders.
Vergoedingenbeleid
De leden van de raad van toezicht verrichten hun
werkzaamheden onbezoldigd met de mogelijkheid
van een redelijke vergoeding voor gemaakte kosten
en verrichte werkzaamheden. Daarnaast kunnen
leden volgens de CBF-Erkenning aanspraak maken
op niet-overmatige vacatiegelden. In het boekjaar
2017 werden geen onkosten gedeclareerd en
werden geen vacatiegelden uitgekeerd.
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Hoofd- en nevenfuncties 2016
Femke Halsema is onafhankelijk auteur en
documentairemaker en heeft als nevenfuncties
voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg
Nederland (q.q. bestuurslid VNO-NCW), voorzitter
raad van commissarissen Weekblad Pers Groep,
voorzitter bestuur Female Economy / Zina
Platform, bestuurslid Start Foundation, lid raad van
commissarissen Independer, bestuurslid Fulbright
Center en bestuurslid IDFA.
Wiet de Bruijn is algemeen directeur van Veen
Bosch & Keuning Uitgeversgroep B.V. en heeft
als nevenfuncties: voorzitter Groep Algemene
Uitgevers (GAU), bestuurslid Nederlands Uitgevers
Verbond (NUV) en bestuurslid bij Carnegie
Stichting – Vredespaleis.
Cees ‘t Hart is President & CEO van Carlsberg
Group. Hij heeft als nevenfunctie: lid raad van
commissarissen KLM.

de leprabestrijding in Nederland, lid commissie voor
HPV vaccinatie van de Gezondheidsraad, bestuurslid
Bethesda Stichting en bestuurslid Stichting
Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) Zuid-Oost.
Yolanda Weldring is associate director bij Oxford
HR en mobilisation manager basic education
programme Rwanda for Education Development
Trust UK
Yvonne Wilders is lid van de raad van bestuur van
Cordaan. Zij heeft als nevenfunctie: lid raad van
commissarissen van woningcorporatie Eigen Haard.
Anna Zakowicz is Europe deputy bureau chief
en director of Programmes van AIDS Healthcare
Foundation Bureau. Zij heeft als nevenfunctie: lid
bestuur Medicines Patent Pool.

2.2.2. Raad van bestuur

Roek Lips is zelfstandig consultant en heeft als
nevenfuncties: lid raad van toezicht Centrum
Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO),
voorzitter Raad van Advies Universiteit van
Nederland, lid Raad van Advies Theaterloods, mede
oprichter De Ontwikkelgroep en lid Raad van Advies
Vrije Mare.

De raad van bestuur bestuurt de stichting en
legt verantwoording af aan de raad van toezicht.
Kerntaken zijn: het strategisch beleid, de algehele
coördinatie en de externe representatie. Ook
is de raad van bestuur verantwoordelijk voor
de inhoudelijke en financieel-administratieve
kwaliteitsbewaking en het personeelsbeleid.

Frank 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 UMC Utrecht
Exploitatie BV, bestuurslid Stichting DTL, lid raad
van toezicht RegMed XB, Lid RvT USP, lid EBU
Boardmember, lid raad van bestuur CPCT, lid raad
van bestuur Beeld & Techniek en ledenraad SURF.

Het managementteam
Het managementteam (MT), bestaande uit de raad
van bestuur en de managers, is verantwoordelijk
voor het sturen van de organisatie, zowel wat
betreft inhoud en processen als financiën. Het MT
vergadert hierover tweewekelijks. De besluiten
worden vastgelegd in verslagen en een besluitenlijst.
Door middel van de MT-flits op intranet brengt het
MT de organisatie op de hoogte van de belangrijkste
besprekingen en besluiten. Eind 2017 besloot de
manager Beheer en Services de organisatie te
verlaten. De vacature zal per 1 april 2018 zijn vervuld.

Henry de Vries is hoogleraar huidinfecties bij
de Universiteit van Amsterdam en geeft leiding
aan de polikliniek voor huidinfecties bij het
AMC/Dermatologie. 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, vertegenwoordiger namens
Nederland bij International Union against Sexually
Transmitted Infections (IUSTI) Europe, voorzitter
multidisciplinaire nationale werkgroep ‘Lepra in
Nederland’, , inkomende voorzitter International
Society for STD Research (ISSTDR), voorzitter
SKMS multidisciplinary medical specialist
committee to develop a national STI guideline for
specialist care, lid Gastmann-Wichersstichting voor

Samenstelling raad van bestuur
De raad van bestuur wordt gevormd door
Louise van Deth. Zij is verantwoordelijk
voor het strategisch beleid en de externe
vertegenwoordiging.
Evaluatie
De remuneratie- en voordrachtscommissie
evalueert en beoordeelt de raad van bestuur
jaarlijks. Dat gebeurt volgens het door de raad van
toezicht in 2010 vastgestelde systeem. De basis
voor dit gesprek is een zelfevaluatie over de gang
van zaken en de resultaten van de voorgaande

Bestuursverslag

17

periode. Daarnaast maakt de commissie gebruik
van een 360°-evaluatie op basis van een beknopte
vragenlijst. De voorzitter van de commissie bericht
over de uitkomsten in de eerstvolgende bijeenkomst
van de raad. December 2017 werd een evaluatie
opgezet, die begin 2018 zal worden afgerond.
Nevenfuncties 2017
De nevenfuncties van mevrouw Louise van Deth
zijn: voorzitter auditcommissie FNV, voorzitter Arts
& Ex’s en Arts & Inspiration, bestuurslid Funders
Concerned about AIDS (FCAA) en lid raad van
toezicht Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
(vanaf 22-02-2018).
Bezoldiging directie
De raad van toezicht heeft op advies van de
remuneratiecommissie het bezoldigingsbeleid, de
hoogte van de directiebeloning en de hoogte van
andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het
beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste
evaluatie was in mei 2016.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de
vaststelling van de beloning volgen we 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 functie vond plaats door
Leeuwendaal met behulp van het ODRPfunctiewaarderingssysteem. Dit leidde tot een
zogenaamde BSD-score van 465 punten met
een maximaal jaarinkomen van euro 129.559
(1 FTE/12 mnd.).
De voor de toetsing, aan het geldende maximum,
relevante werkelijke jaarinkomen van de directie
bedroeg voor Louise van Deth euro 112.231
(1 FTE/12 mnd.). Deze beloning bleef onder het
geldende maximum.
Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/
bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen, de
pensioencompensatie en de overige beloningen
op termijn bleven voor Louise van Deth, met een
bedrag van euro 134.569 binnen het in de regeling
opgenomen maximum bedrag van euro 181.000
per jaar.
De totale bezoldiging, dus inclusief sociale
verzekerings- en pensioenlasten, bleef onder
het daarvoor geldende maximum van deze
regeling. De belaste vergoedingen/bijtellingen,

de werkgeversbijdrage pensioen en de overige
beloningen op termijn, stonden bovendien in een
redelijke verhouding tot het jaarinkomen.
De hoogte en samenstelling van de bezoldiging
wordt toegelicht in de jaarrekening onder de
Toelichting op de staat van baten en lasten.

2.2.3 Ondernemingsraad
De ondernemingsraad behartigt de belangen van
en voor de medewerkers. Naast het reageren op
advies- en instemmingsaanvragen van de raad
van bestuur heeft de ondernemingsraad in 2017
verder gewerkt aan de uitvoering van haar visie
en de opvolging van de voor het jaar vastgestelde
prioriteiten. In de visie zijn de volgende kernwaarden
gedefinieerd: rechtvaardigheid, integriteit,
doelmatigheid, openheid, uniformiteit. Deze
kernwaarden vertalen wij naar ons werk en ook in
de relatie met de RvB en onze achterban.
Advies- en instemmingsaanvragen
Het jaar 2017 stond voor de organisatie en daarmee
ook voor de ondernemingsraad in het teken van
de nieuwe organisatiestrategie. Centraal thema
in de ontwikkeling van de nieuwe strategie was
samenwerking. Iedereen uit de organisatie werd
zoveel mogelijk actief betrokken bij het proces. Ook
heeft de raad van bestuur de ondernemingsraad
actief betrokken in besluitvorming in dit traject.
Daarnaast is procedureel de ondernemingsraad
betrokken geweest in de vorm van een
adviesaanvraag over de keuze voor externe adviseurs
en bij het voorgenomen besluit tot verhuizing van de
organisatie. In beide gevallen heeft de OR positief
geadviseerd waarbij in het geval van de huisvesting
we positief adviseerden op dit voorgenomen
besluit mits uit nader onderzoek blijkt hoe we op de
korte en lange termijn onze huisvesting en locatie
kunnen optimaliseren om zo de beste manier van
werken en samenwerken te ondersteunen om onze
strategische doelen te bereiken. De gevolgen voor
het personeel en de organisatie, waaronder invulling
nieuw werken, de overall kosten en kosten-efficiënt
imago hebben onze expliciete aandacht. Op het
voorgenomen besluit op de geformuleerde opdracht
aan een externe adviseur, zoals beschreven in de
adviesaanvraag, heeft de ondernemingsraad positief
geadviseerd mits er aan een aantal voorwaarden
wordt voldaan.
Naast de formele aanvragen hebben de
ondernemingsraad en de raad van bestuur de
organisatiestrategie en de activiteiten die daaruit
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voortvloeien meerdere malen besproken tijdens de
vergaderingen tussen ondernemingsraad en raad
van bestuur. Het betrekken van medewerkers, de
gevolgen voor medewerkers en de gekozen aanpak
hebben hierbij extra aandacht. In 2018 zullen we hier
ook aandacht aan blijven besteden.
De ondernemingsraad heeft de volgende advies- en
instemmingsaanvragen ontvangen. Er is op allen
positief geadviseerd en tevens advies meegegeven.
Het betreft: Adviesaanvraag opdracht en selectie
leiderschap en organisatie, adviesaanvraag
voorgenomen verhuizing, instemmingsaanvraag
programma van eisen nieuwe Arbodienst,
instemmingsaanvraag ‘Human Trafficking and Child
Safe Guard’.
Initiatieven ondernemingsraad
De ondernemingsraad heeft in 2017 haar
initiatiefrecht op verschillende momenten ingezet.
Dit zijn thema’s die wij belangrijk vinden voor de
medewerkers en de organisatie. In 2017 hebben
we de volgende drie initiatiefmemo’s ingediend: de
uitvoering van de per-diemregeling, de reiskosten
woon-werkvergoeding en veiligheid tijdens
dienstreizen. De raad van bestuur heeft deze
memo’s ontvangen en er wordt nu gekeken naar
hoe deze regelingen en uitvoering ervan aangepast
kunnen worden. Daarnaast is met raad van bestuur
afgesproken dat er vanaf 2018 geen verplichte
vrije dagen meer zullen zijn. Naast de reguliere vrije
feestdagen bepaalt iedereen zelf welke dagen hij of
zij opneemt.
Contact met achterban en raad van toezicht
De ondernemingsraad heeft in 2017 twee
updates aan medewerkers verstuurd. Er heeft
een OR-borrel plaats gevonden waarbij er input
is verzameld op verschillende thema’s. Via het
intranet kunnen medewerkers de activiteiten van
de ondernemingsraad volgen. Verder ontvangt
de ondernemingsraad regelmatig e-mails
van medewerkers en worden de leden van de
ondernemingsraad op de werkvloer aangesproken.
De ondernemingsraad heeft ook gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om met de raad van toezicht
te overleggen.
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3. F
 inanciën, risico’s en
uitvoering
3.1. 	EFFECTIVITEIT EN DOELMATIGHEID

3.2.

De stichting werkt met opvolgende strategische
meerjarenbeleidsplannen. Hierin wordt 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.

In 2017 was geen sprake van bijzondere
gebeurtenissen waarmee in de Jaarrekening geen
rekening behoeft te worden gehouden. Voor het
financieel beleid, de toestand op de balansdatum
(solvabiliteit en liquiditeit), de kasstromen en de
financieringsbehoefte wordt naar de toelichting in
de Jaarrekening verwezen. Dit geldt ook voor de
analyse van het saldo van baten en lasten met een
toelichting op eenmalige baten en lasten, en baten
en lasten uit voorgaande jaren. Het risicobeheer
is eveneens in de Jaarrekening opgenomen,
waarbij aandacht wordt besteed aan de afdekking
van risico’s bij voorgenomen transacties in het
bijzonder liquiditeits- en kasstroomrisico’s. Ten
slotte vermeldt de Jaarrekening ook het beleid ten
aanzien van de omvang van reserves en fondsen, en
de risicoanalyse ter bepaling van de omvang van de
continuïteitsreserve.

Jaarlijks wordt er een werkplan met begroting
opgesteld, waarin de beoogde resultaten per
beleidsonderdeel en per project zijn vastgelegd. De
organisatie legt de kostenpercentages voor werving
en voor beheer en administratie vast. De realisatie
wordt in beeld gebracht in de kwartaalrapportages,
jaarrapportages en uiteindelijke gepubliceerd in het
jaarverslag.
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 van Goede Doelen Nederland.
De organisatie beheert haar gelden op een nietrisicovolle wijze en heeft de risico’s gespreid.
De organisatie werkt continu aan een optimale
besteding van middelen, zodat effectief en
doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de
doelstelling. Een projectmanagementsysteem zorgt
voor systematische monitoring en evaluatie. Er is
een management informatiesysteem met kwartaalen jaarrapportages. In 2016 hebben we IATI
(International Aid Transparency Initiative) ingevoerd.
Hiermee is informatie nog makkelijker toegankelijk,
begrijpelijk en bruikbaar geworden.
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.

FINANCIËN

3.2.1. Stelselwijzing
Ten gevolge van de stelselwijziging worden onder
RJ650 de baten uitsluiten nog geboekt naar het
type rechtspersoon waarvan deze afkomstig zijn en
speelt de wijze waarop de baten zijn geworven geen
rol meer. Hierdoor wordt de herkomst van de baten
eenduidig en transparanter gepresenteerd.
Dit betekent dat in vergelijking met het voorgaande
boekjaar ‘baten fondsenwerving derden’ is
opgesplitst in ‘baten van loterijorganisaties’ en
‘baten van andere organisaties zonder winststreven’.
De post ‘baten eigen fondsenwerving’ is
uitgesplitst in ‘baten van particulieren’, ‘baten
van bedrijven’ en ‘baten van andere organisaties
zonder winststreven’. Op grond hiervan worden
de baten afkomstig van de ‘Bill and Melinda Gates
Foundation’ niet meer geboekt onder ‘baten eigen
fondsenwerving’, maar onder ‘baten van andere
organisaties zonder winststreven’. Dit geldt ook
voor de baten afkomstig van de Amsterdam Diner
Foundation, die vorig boekjaar deels onder ‘baten
eigen fondsenwerving’ stonden geboekt. De door
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loterijen geworven baten dienen te worden geboekt
in het jaar dat ze zijn geworven. Dit wordt vanaf
2017 toegepast.
Een andere gevolg van de stelselwijziging is,
dat de berekening van de kosten werving baten
is gewijzigd. Thans worden alle kosten van
activiteiten, die ten doel hebben particulieren,
bedrijven, loterijorganisaties, overheden en andere
(fondsenwervende) organisaties te bewegen geld
te geven voor één of meer van de doelstellingen,
aangemerkt als ‘wervingskosten baten’. Dit houdt in
dat de kosten voor publiciteit tot de wervingskosten
baten worden gerekend, tenzij sprake is van
voorlichtingskosten. Daardoor is het ‘percentage
kosten eigen fondsenwerving’ vervangen door
‘percentage wervingskosten’.
Tot en met 2018 wordt bij de waardering
van nalatenschappen het vruchtgebruik niet
meegerekend. Vanaf 2018 wordt rekening gehouden
met eventuele rechten van vruchtgebruik. Hierdoor
zal in 2018 het eigen vermogen worden verhoogd.

3.2.2. Baten
De baten bedroegen in 2017 51,3 miljoen euro. Dit is
euro 7,3 miljoen euro meer dan in 2016 en 3,2 miljoen
euro meer dan begroot. Aan onze doelstellingen
hebben we in 2017 48,5 miljoen euro besteed. Dit is
7,0 miljoen euro meer dan in 2016 en 0,2 miljoen euro
meer dan begroot. De ruim 3 miljoen euro hogere
baten hebben voor 1,2 miljoen euro betrekking op
de ontvangst van gelden van de donoren voor het
Robert Carr Civil Society Networks Fund (RCNF).
In 2016 was er sprake van een vertraging van de
ontvangsten. In de begroting 2017 was hiermee geen
rekening gehouden. Uitbetalingen aan de ontvangers
van financiële bijdragen van het RCNF zijn hierdoor
in 2017 ook hoger dan begroot. In de bestedingen
is dit terug te zien bij de doelstelling Versterken
Maatschappelijke Organisaties. Circa 1,5 miljoen
euro betreft hogere baten uit loterijen waarvan ruim
1 miljoen euro extra is toegekend door de Nationale
Postcode Loterij voor het project ‘Alarmfase hiv in
Oost-Europa en Centraal-Azië’.

3.2.3. Bestedingen aan de doelstellingen
De vertraging in 2016 bij de opstart van de nieuwe
strategische partnerschappen met het ministerie
van Buitenlandse Zaken is voor een groot deel
ingelopen. Het programma PITCH heeft in 2017
0,7 miljoen euro meer besteed dan was begroot.

De bestedingen van het programma RCNF zijn
2 miljoen euro hoger. Bij het programma Subsidies
is 1,3 miljoen euro minder besteed dan was begroot
voor subsidietoekenningen uit eigen middelen.
Inmiddels is dit bedrag bestemd voor nieuwe
projecten die in 2018 van start gaan. Hierdoor zijn
de bestedingen in het totaal aan de doelstelling
Versterken Maatschappelijke Organisaties
1,4 miljoen euro hoger dan begroot.
De bestedingen aan de doelstelling Wegnemen van
Barrières zijn 1,3 miljoen euro lager dan begroot.
Het programma Bridging the Gaps II gestart
in 2016 heeft 0,4 miljoen euro minder besteed.
Voor het project Hands Off! van het programma
Sekswerk zijn de bestedingen ook euro 0,4 miljoen
lager. De bestedingen bij het programma Hiv &
Ontwikkelingssamenwerking zijn euro 0,9 miljoen
lager door vertraging bij de opstart van de nieuwe
projecten ‘Towards an AIDS-Free Generation in
Uganda 2’ en ‘Healthy Entrepeneurs Lake Victoria’.
Hier staat tegenover dat Soa Aids Nederland
0,5 miljoen euro en de overige programma’s samen
0,2 miljoen euro meer besteed hebben aan de
doelstelling Wegnemen van Barrières.
Bij de doelstellingen Meer Testen, Meer
Wetenschappelijke Kennis en Bewustwording
waren de bestedingen ongeveer conform begroting.
Samengevat bedragen de afwijkingen van de
bestedingen ten opzichte van de begroting totaal
0,1 miljoen euro: 1,4 miljoen euro meer besteed
aan Versterken Maatschappelijke Organisaties,
1,1 miljoen euro minder besteed aan Wegnemen
van Barrières en 0,1 miljoen euro meer besteed
aan de overige doelstellingen. De kosten voor
fondsenwerving zijn conform begroting. Vanaf 2017
zijn de merken Aids Fonds en STOP AIDS NOW!
samengegaan in het merk Aidsfonds.
De kosten voor beheer en administratie zijn
bijna 0,2 miljoen euro hoger dan begroot.
Vanwege de groei van het aantal programma’s
en toenemende eisen op gebied van compliance,
projectmanagement en financiële beheersing
is de organisatie op deze punten versterkt. Het
percentage kosten beheer en administratie ten
opzichte van 2016 is echter afgenomen van 3,3%
naar 2,7%.

3.2.4. Baten fondsenwerving
De baten van particulieren zijn euro 0,5 miljoen
lager dan begroot. Donaties komen euro 0,1 miljoen
lager uit en de nalatenschappen euro 0,4 miljoen.
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Ten opzichte van 2016 zijn de donaties euro
0,9 miljoen en de nalatenschappen euro 0,2 miljoen
lager. In meerjarig perspectief laten baten uit
nalatenschappen een licht stijgende trend zien, de
baten uit donaties vertonen een licht dalende trend.
De baten uit nalatenschappen zijn niet voorspelbaar
en kunnen daardoor van jaar tot jaar fors verschillen.
De baten van bedrijven zijn euro 0,5 miljoen lager
dan begroot.

project ‘Towards an AIDS-Free Generation in
Uganda 2’ bleef de besteding met euro 0,7 miljoen
achter doordat de opstart meer tijd kostte. De
bestedingen van een aantal andere projecten, dat
gefinancierd werd vanuit de reserves tezamen,
waren met euro 0,5 miljoen achtergebleven.

De baten van loterij-organisaties komen euro
1,5 miljoen hoger uit, deels door de verhoging van de
jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcode Loterij
met bijna euro 0,3 miljoen. Dit was nog niet in de
begroting 2017 meegenomen. Daarnaast heeft de
Nationale Postcode Loterij een extra bijdrage van
bijna euro 1,1 miljoen voor het project ‘Alarmfase
hiv in Oost-Europa en Centraal-Azie’ toegekend.
De baten uit de Vriendenloterij (met geoormerkte
loten) en de Nederlandse Loterij komen tezamen
euro 0,1 miljoen hoger uit dan begroot. De baten
van organisaties zonder winststreven zijn met euro
1 miljoen toegenomen ten opzichte van de begroting
doordat het AmsterDamDiner euro 0,4 miljoen
meer heeft opgebracht en door de bijdrage van
de Bill & Melinda Gates Foundation van euro
0,3 miljoen voor het nieuwe project ‘Strengthen and
sustain Dutch engagement in ODA for Health’. Van
andere organisaties tezamen ontvingen wij euro
0,3 miljoen aan extra bijdragen.

Van de totale lasten hebben we 93 procent
rechtstreeks besteed aan de doelstelling. Het
bestedingspercentage ten opzichte van de totale
baten was 95 procent.

3.2.5. Resultaat en reserves
Het resultaat bedroeg euro 0,8 miljoen
negatief, terwijl een negatief resultaat van euro
4,1 miljoen was begroot. 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.
Voor het nieuwe project ‘Kenia Double Transition’
was euro 1 miljoen beschikbaar gesteld vanuit
begroting 2017, het gaat echter van start in 2018
waardoor dit bedrag per 31 december 2017 was
toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor dit
project. Het project ‘Alarmfase hiv in Oost-Europa
en Centraal-Azie’ waarvoor de Nationale Postcode
Loterij een bedrag van bijna euro 1,1 miljoen heeft
toegekend, zal ook van start gaan in 2018. Hiervoor
werd een bestemmingsfonds gevormd. Voor het

3.2.6. Kengetallen

Het kengetal Kostenpercentage eigen
fondsenwerving is vervallen door de nieuwe
batenindeling en de nieuwe opstelling voor
wervingskosten. In plaats daarvan wordt het
kengetal wervingskosten als percentage van de
totaal geworven baten vermeld. In 2017 was dit
4,9 procent (en in 2016: 4,8 procent).
Het kostenpercentage beheer en administratie is
met 2,7 procent 0,6 procentpunt lager dan in 2016.
De organisatie hanteert voor de kosten beheer en
administratie 3 tot 6 procent van de totale lasten
als norm. Vergeleken met de branchegenoten is het
percentage relatief laag.

3.2.7. Toekomst
De bestedingen aan de doelstellingen zijn voor
2018 begroot op 49,2 miljoen euro tegen euro 48,6
miljoen gerealiseerd in 2017.
De particuliere fondsenwerving blijft onder druk
staan. Onze bewustwordingsactiviteiten zijn
er vooral op gericht hiv/aids weer hoger op de
agenda te krijgen en mensen van de urgentie te
doordringen. Zolang het algemene publiek aids
ervaart als de zoveelste chronische ziekte die alleen
nog ergens ver weg heerst, blijft de fondsenwerving
moeizaam. De Internationale AIDS Conferentie in
2018 in Amsterdam is een goede gelegenheid om
veel aandacht te genereren en een breed gedragen
gevoel van urgentie te bewerkstelligen.
Onze strategische partnerschappen met het
Ministerie van Buitenlandse Zaken (PITCH en
Bridging the Gaps) vormen een substantieel
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deel van onze bestedingen. In 2018 zijn deze
programma’s halverwege en zullen de eerste
resultaten zichtbaar worden. Dan zullen we
ook een strategie moeten ontwikkelen over de
fondsenwerving voor onze organisatie na 2020. Veel
is afhankelijk van het nieuwe kabinetsbeleid op het
terrein van internationale samenwerking dat in 2018
zal verschijnen.
We treden op als fondsenmanager voor het
Robert Carr civil sociery Networks Fund. In 2018
zal moeten blijken of de donoren bereid zijn weer
te investeren in een volgende subsidieronde en of
we in staat zijn nieuwe donorlanden te werven.
Rond de Internationale AIDS Conferentie in 2018 in
Amsterdam zullen de donoren hun nieuwe bijdrage
bekend maken.

3.3.

RISICOMANAGEMENT

Geen enkele organisatie werkt zonder risico’s.
Wel streven we ernaar om de risico’s dat wij
onze doelstellingen niet halen zo veel mogelijk
te beperken. In 2018 worden stappen gezet om
onze risicobereidheid beter te definiëren, zodat
medewerkers duidelijkere handvatten hebben om
risico’s te hanteren. Hiermee willen we strategische
risico’s nemen en onnodige risico’s verkleinen.

3.3.1. Onze inkomsten
We lopen voortdurend het risico dat we minder
inkomsten krijgen dan we hadden voorzien of dat
we deze later kregen. Deze ontwikkelingen worden
scherp gemonitord en wij maken pas geld over naar
partners op het moment dat het geld door ons
van donoren ontvangen is. Tevens onderzoeken
we voortdurend nieuwe mogelijkheden om onze
projecten anders op te zetten en te financieren.

3.3.2. Onze medewerkers
Naast onze financiële middelen zijn onze
medewerkers het kapitaal van de organisatie.
We zetten in op een goede matching tussen taken
en talenten, zodat onze medewerkers optimaal tot
hun recht komen en kunnen doen waar ze goed in
zijn en plezier in hebben. We investeren in opleiding
en ontwikkeling en besteden veel aandacht aan
gezond aan het werk zijn en blijven.

3.3.3. Onze strategie
Met ‘Setting Milestones Strategy 2014-2017’
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. Op grond
hiervan hebben we het meerjarenplan ‘Geen tijd te
verliezen: focussen, versnellen en aanjagen’ voor de
periode 2018-2021 ontwikkeld, dat in 2017 door de
raad van toezicht is vastgesteld.

3.3.4. Soa Aids Nederland
In de in 2015 gehouden externe consultatie is
positieve waardering uitgesproken over ons als hét
kennis- en expertisecentrum op het gebied van
soa’s en hiv, over onze innovatieve communicatieen interventiestrategieën, onze toegang tot
specifieke doelgroepen, ons grote netwerk en
onze lobbycapaciteit. Tegelijkertijd vroegen
deze stakeholders om méér samenhang in onze
aanpak in het veld en om impact. Dat hebben we
gerealiseerd door ons meer te richten op twee
belangrijke thema’s in hiv- en soa-preventie: eHealth
en mensen met minder gezondheidsvaardigheden.
Met de GGD’en is een jaaragenda opgesteld
inclusief regiobezoeken met workshops en
themabijeenkomsten op maat.
We hebben vervolgens zelf een verkenning
uitgevoerd onder GGD’en om ons aanbod beter
te laten aansluiten op hun wensen en zodoende
meer maatwerk te leveren in onze ondersteuning.
Daarnaast hebben we ons intern gebogen over
de vraag hoe wij de impact van ons werk kunnen
vergroten.

3.3.5. Onze partners
De organisaties die wij subsidiëren, selecteren we
zorgvuldig. Wij kiezen voor het steunen van groepen
of netwerken van groepen die kwetsbaar zijn voor
hiv en soa’s. Dat is het meest effectief voor het
bestrijden van hiv en soa’s en voor het borgen van
seksuele en reproductieve rechten. In veel landen
worden juist deze groepen vaak gediscrimineerd
en gemarginaliseerd en daardoor gehinderd in hun
organisatieontwikkeling. Deze organisaties zijn niet
altijd volwassen of sterk, en dat maakt het werken
met hen risicovol.
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Met onze jarenlange ervaring op het gebied van
subsidieverstrekking hebben we wel 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
sturen we op tijd bij waar dat nodig is en schakelen
we bij fraudesignalen een onafhankelijk accountant
in, zodat we kunnen vaststellen of er daadwerkelijk
sprake is van fraude of mismanagement.
Soms blijkt de financiële administratie wel te
kloppen, maar is de capaciteit van de organisatie
op financieel gebied heel zwak en is het gebruikte
financiële systeem niet voldoende geschikt. We
helpen deze organisaties dan bij het verbeteren van
hun financiële administratie.
In een enkel geval, waar daadwerkelijk sprake is van
fraude of mismanagement bij de organisatie die we
subsidiëren, kunnen we het geld terugvorderen en
doen we indien relevant aangifte.

3.3.6. Integriteitsschendingen
De organisatie beschikt ook over een antifraudeen corruptiebeleid ‘Policy on fraud, corruption and
mismanagement’ dat betrekking heeft op onze
externe relaties. In 2017 zijn de gedragscodes
tegen mensenhandel en uitbuiting van kinderen
aan dat integriteitsbeleid toegevoegd. Dit is
bekend gemaakt op onze websites. Medewerkers
volgen trainingen om effectief gebruik te maken
van deze instrumenten.
In de afgelopen jaren hebben wij geen gevallen
ontdekt of meldingen gekregen van uitbuiting of
seksueel wangedrag. Wel zijn er enkele voorvallen
geweest van financiële aard. Drie oudere zaken
werden begin 2017 afgesloten, waarvan bij twee
partners geen fraude maar financiële onkunde
werd vastgesteld. Bij de derde zaak waren we
slechts indirect betrokken, omdat door onze
samenwerkingspartner Global Network of
People Living with HIV bij een van hun partners
na forensisch accountantsonderzoek fraude
werd vastgesteld en afgehandeld. Ons risico
ten aanzien van samenwerkingspartners is
contractueel geregeld. In 2017 is door ons één
geval van fraude ontdekt bij een lokale partner.
De partner heeft aangifte gedaan tegen de
medewerker en het geld is deels teruggevorderd.
Onze donor heeft de bijdrage verminderd. Bij een

tweede zaak werd geen fraude vastgesteld maar
was sprake van een onoplosbaar conflict tussen
het bestuur en de werknemers bij een partner.
Hierop is de overeenkomst met deze partner en
deze alliantie opnieuw vormgegeven. De derde
zaak betrof fraude van een partner in relatie met
een andere samenwerkingspartner, International
HIV/AIDS Alliance. Deze laatste heeft de fraude
afgehandeld. Wij hebben wel het toezicht op deze
partner verscherpt en preventieve maatregelen
getroffen.

3.3.7. 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.

3.3.8. Onze organisatie
Wij zijn ISO 9001-Partos-gecertificeerd en werken
volgens intern afgesproken ISO-procedures om de
kwaliteit van ons werk te waarborgen en risico’s te
ondervangen.

3.3.9. Wet- en regelgeving
De belangrijkste wijziging in de wet- en regelgeving
is de invoering van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming die 25 mei 2018 van
kracht wordt. In 2016 is begonnen de organisatie
gereed te maken voor de invoering van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming,
waaronder het herzien en opnieuw afsluiten van
de bewerkersovereenkomsten en het opstellen
van een register. Deze werkzaamheden werden in
2017 gecontinueerd. Tevens werd een stress- en
penetratietest op onze ICT-systemen uitgevoerd,
die tot enkele kleinere verbeteringen leidde. Ook
het cookiebeleid en de privacyverklaringen van onze
websites werden vernieuwd.
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4. S
 tatutaire en overige
gegevens
Rechtsvorm
De Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! –
Soa Aids Nederland heeft haar zetel in de gemeente
Amsterdam. De stichting werkt vanuit één gedeelde
visie, missie en strategie en draagt dit uit via de
merken Aidsfonds en Soa Aids Nederland.

Statutaire doelstellingen
De stichting heeft als statutaire doelstellingen:
- het stimuleren en vergroten van de omvang
en de kwaliteit van de Nederlandse bijdrage
aan 1. de nationale en de internationale
strijd tegen hiv/aids en andere soa’s en 2. 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: Stichting
Aids Fonds – Soa Aids Nederland, 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.
De stichting probeert haar doelstellingen onder
meer te verwezenlijken door:
- pleitbezorging: verder ontwikkelen en
stimuleren van de uitvoering van het nationaal
en internationaal aids- en soabeleid;
- fondsenwerving: ontwikkelen en uitvoeren
van fondsenwervende activiteiten ter
financiering van concrete activiteiten op het
terrein van de nationale en internationale
strijd tegen hiv/aids en andere soa’s;
- fondsenbesteding: financiële steun
verlenen aan activiteiten van organisaties
op het terrein van de aan hiv/aids en/of soa
gerelateerde zorg, preventie en onderzoek;

- voorlichting: bevorderen van de betrokkenheid
van de Nederlandse samenleving bij
mensen met hiv/aids en andere seksuele
overdraagbare aandoeningen en het beleid ter
zake daarvan, door middel van bijvoorbeeld
scholing, advisering en het organiseren van
bijeenkomsten;
- uitvoering: ontwikkelen en uitvoeren van
programma’s gericht op het publiek, of
specifieke groepen daarbinnen, professionals
en overheden.

Inschrijving Kamer van Koophandel
Aidsfonds is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder
nummer 41207989.

Rangschikking Successiewet 1956
Aidsfonds 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).

Contact
Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! –
Soa Aids Nederland
Keizersgracht 392
1016 GB AMSTERDAM
020-6262669
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B. JAARREKENING 2017
Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Gevestigd te Amsterdam
24 april 2018

Jaarrekening
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Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Dit is de jaarrekening van de Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland. Voor de beschrijving en
verantwoording van de activiteiten van Aidsfonds en Soa Aids Nederland verwijzen wij naar de desbetreffende
jaarverslagen. De exploitatie per merk is opgenomen in bijlage 1.
Vanaf 2017 zijn de activiteiten van de merken Aids Fonds en STOP AIDS NOW! samengevoegd onder de naam
Aidsfonds. De exploitatie per merk (bijlage 1) is hierop aangepast.
Met ingang van 2017 gelden vernieuwde richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 650). Belangrijke wijzigingen zijn een
andere batenindeling en andere opstellingen voor wervingskosten en voor financiële baten en lasten.
Om de cijfers 2017 te kunnen vergelijken met die van 2016 worden de cijfers 2016 in deze jaarrekening volgens de
nieuwe Richtlijnen gepresenteerd. Hierdoor kunnen sommige bedragen en kengetallen afwijken van de jaarrekening 2016.
Het kengetal Kostenpercentage eigen fondsenwerving is vervallen door de nieuwe batenindeling en de nieuwe opstelling
voor wervingskosten.
Voor de periode 2018-2021 is een nieuwe strategie vastgesteld: Geen tijd te verliezen – focussen, versnellen en
aanjagen. Er zijn 5 nieuwe strategische doelen geformuleerd. Vanaf 2018 begroten en rapporteren we op basis van deze
nieuwe doelen, zie bijlage 3 voor de begroting 2018.

Kengetallen 2017

TOELICHTING KENGETALLEN 2017
(in euro's x 1.000)

Som der baten

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2017

2017

2016*

51.283

48.039

43.955

Lasten:
Besteed aan de doelstelling

48.489

48.403

41.621

Werving baten

2.535

2.555

2.125

Kosten beheer en administratie

1.430

1.252

1.488

Som der lasten

52.454

52.210

45.234

Saldo voor financiële baten en lasten

-1.171

-4.171

-1.279

583

70

-44

-588

-4.101

-1.323

ten opzichte van de som der baten

94,6%

100,8%

94,7%

ten opzichte van de som der lasten

92,4%

92,7%

92,0%

2,7%

2,4%

3,3%

Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten
Bestedingspercentage (besteed aan de doelstelling)

Kostenpercentage beheer en administratie

*Werkelijk 2016: de batenindeling 2016 is voor vergelijkingsdoeleinden aangepast conform de laatste RJ650.
Het saldo financiële baten en lasten was in 2016 opgenomen bij de baten.
Door de nieuwe batenindeling wijzigt de besteding ten opzichte van de baten 2016 van 94,8% naar 94,7%.
Het kostenpercentage eigen fondsenwerving is door de nieuwe indeling vervallen.
Baten en bestedingen
De baten bedroegen in 2017 € 51,3 mln. Dit is € 7,3 mln meer dan in 2016 en € 3,3 mln meer dan begroot.
In 2017 is in totaal € 52,5 mln besteed. Dit is € 7,2 mln meer dan in 2016 en € 0,2 mln meer dan begroot.
De ruim € 3 mln hogere baten hebben voor € 1,5 mln betrekking op de ontvangst van gelden van de donoren voor het
Robert Carr Civil Society Networks Fund (RCNF). In 2016 was er sprake van een vertraging van de ontvangsten. In de
begroting 2017 was hiermee geen rekening gehouden. Uitbetalingen aan de grantees van het RCNF zijn hierdoor in 2017
ook hoger dan begroot. In de bestedingen is dit terug te zien bij de doelstelling Versterken Maatschappelijke Organisaties.
Circa € 1,5 mln betreft hogere baten uit loterijen waarvan ruim € 1 mln extra is toegekend door de Nationale Postcode
Loterij voor het project 'Alarmfase hiv in Oost-Europa en Centraal-Azie'.
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De vertraging in 2016 bij de opstart van de nieuwe strategische partnerschappen met het ministerie van Buitenlandse
Zaken is voor een groot deel ingelopen. Het programma PITCH heeft in 2017 € 0,8 mln meer besteed dan was begroot.
De bestedingen van het programma RCNF zijn € 2 mln hoger. Bij het programma Subsidies is € 1,3 mln minder besteed
dan was begroot voor subsidietoekenningen uit eigen middelen. Inmiddels is dit bedrag bestemd voor nieuwe projecten die
in 2018 van start gaan. Hierdoor zijn de bestedingen in het totaal aan de doelstelling Versterken Maatschappelijke
Organisaties € 1,4 mln hoger dan begroot.
De bestedingen aan de doelstelling Wegnemen van Barrières zijn € 1,3 mln lager dan begroot. Het programma Bridging
the Gaps II gestart in 2016 heeft € 0,7 mln minder besteed. Voor het project Hands Off! van het programma Prostitutie zijn
de bestedingen ook € 0,4 mln lager. De bestedingen bij het programma Hiv & Ontwikkelingssamenwerking zijn € 0,9 mln
lager door vertraging bij de opstart van de nieuwe projecten TAFU2 en HE Lake Victoria. Hier staat tegenover dat Soa
Aids Nederland € 0,5 mln en de overige programma's samen € 0,2 mln meer besteed hebben aan de doelstelling
Wegnemen van Barrières.
Bij de doelstellingen Meer Testen, Meer Wetenschappelijke Kennis en Bewustwording waren de bestedingen ongeveer
conform begroting.
Samengevat bedragen de afwijkingen van de bestedingen ten opzichte van de begroting totaal € 0,1 mln: € 1,5 meer
besteed aan Versterken Maatschappelijke Organisaties, € 1,3 mln minder besteed aan Wegnemen van Barrières en € 0,1
mln meer besteed aan de overige doelstellingen.
De kosten voor fondsenwerving zijn conform begroting. Vanaf 2017 zijn de merken Aids Fonds en STOP AIDS NOW!
samengegaan in het merk Aidsfonds.
De kosten voor beheer en administratie zijn bijna € 0,2 mln hoger dan begroot. Vanwege de groei van het aantal
programma’s en toenemende eisen op gebied van compliance, projectmanagement en financiële beheersing is de
organisatie op deze punten versterkt. Het percentage kosten beheer en administratie ten opzichte van 2016 is echter
afgenomen van 3,3% naar 2,7%.
Baten fondsenwerving
De baten van particulieren zijn € 0,4 mln lager dan begroot. Donaties komen € 0,1 mln lager uit en de nalatenschappen €
0,3 mln.
Ten opzichte van 2016 zijn de donaties € 0,9 mln en de nalatenschappen € 0,1 mln lager. In meerjarig perspectief laten
baten uit nalatenschappen een licht stijgende trend zien, de baten uit donaties vertonen een licht dalende trend. De baten
uit nalatenschappen zijn niet voorspelbaar en kunnen daardoor van jaar tot jaar fors verschillen.
De baten van bedrijven zijn € 0,5 mln lager dan begroot. De baten van loterij-organisaties komen € 1,5 mln hoger uit.
Deels door de verhoging van de jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcode Loterij met bijna € 0,3 mln. Dit was nog niet
in de begroting 2017 meegenomen. Daarnaast heeft de Nationale Postcode Loterij een extra bijdrage van bijna € 1,1 mln
voor het project 'Alarmfase hiv in Oost-Europa en Centraal-Azie' toegekend. De baten uit de Vriendenloterij (met
geoormerkte loten) en de Nederlandse Loterij komen tezamen € 0,1 mln hoger uit dan begroot. De baten van organisaties
zonder winstreven zijn met € 1 mln toegenomen ten opzichte van de begroting doordat het AmsterdamDiner € 0,4 mln
meer heeft opgebracht en door de bijdrage van de Bill & Melinda Gates Foundation van € 0,3 miljoen voor het nieuwe
project "Strengthen and sustain Dutch engagement in ODA for Health". Van andere organisaties tezamen ontvingen wij €
0,3 mln aan extra bijdragen.
Resultaat en reserves
Het resultaat bedroeg € 0,6 mln negatief, terwijl een negatief resultaat van € 4,1 mln was begroot. 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. Voor het nieuwe project Kenia Double Transition was
€ 1 mln beschikbaar gesteld vanuit begroting 2017, het gaat echter van start in 2018 waardoor dit bedrag per 31
december 2017 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor dit project. Het project 'Alarmfase hiv in Oost-Europa en
Centraal-Azie' waarvoor de Nationale Postcode Loterij een bedrag van bijna € 1,1 mln heeft toegekend gaat ook van start
in 2018. Hiervoor is een bestemmingsfonds gevormd. Voor het TAFU2 project blijft de besteding met € 0,7 mln achter
doordat de opstart meer tijd kost. De bestedingen van een aantal andere projecten die gefinancierd worden vanuit de
reserves tezamen zijn met € 0,5 mln achtergebleven.
Kengetallen
Van de totale lasten hebben we 92 procent rechtstreeks besteed aan de doelstelling. Het bestedingspercentage ten
opzichte van de totale baten was 95 procent.
Het kostenpercentage beheer en administratie is met 2,7 procent 0,6 procentpunt lager dan in 2016. Vergeleken bij de
branchegenoten is het percentage relatief laag. Het gemiddelde percentage beheer en administratie van de
branchegenoten die deelnamen aan de Transparantprijs 2016 bedraagt 5,2 procent.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten bedragen € 0,6 mln waarvan € 0,1 mln rentebaten en € 0,5 mln koersverschillen. De
koersverschillen zijn bijna volledig toe te rekenen aan het programma RCNF.
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Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balans datum met effect op de jaarrekening 2017.
Meerjarenoverzicht
(in euro's x 1.000)
Som der baten*

2017

2016*

2015*

2014*

2013*

51.283

43.955

41.312

42.430

36.275

Lasten:
Besteed aan de doelstelling

48.489

41.621

37.871

37.301

34.038

Werving baten

2.535

2.125

2.340

2.726

2.516

Kosten beheer en administratie

1.430

1.488

1.318

1.246

1.143

Som der lasten

52.454

45.234

41.529

41.273

37.697

Saldo voor financiële baten en lasten

-1.171

-1.279

-217

1.157

-1.422

583

-44

351

-115

436

-588

-1.323

134

1.042

-986

Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten
Bestedingspercentage (besteed aan de doelstelling)
ten opzichte van de totale baten

94,6%

94,7%

91,7%

87,9%

93,8%

ten opzichte van de totale lasten

92,4%

92,0%

91,2%

90,4%

90,3%

2,7%

3,3%

3,2%

3,0%

3,0%

Kostenpercentage beheer en administratie

* De baten van 2016 en voorgaande jaren zijn exclusief de financiele baten en lasten, conform de nieuwe RJ650.
Toekomst
De bestedingen aan de doelstellingen zijn voor 2018 begroot op € 49,2 miljoen, tegen € 48,6 miljoen gerealiseerd in 2017.
2018 is het eerste jaar dat de nieuwe strategie “Geen tijd te verliezen” operationeel is. Met deze strategie willen we zowel
nationaal als internationaal versnellen en focussen op concrete hiv en soa doelen. Nationaal gaan we voor een drastische
vermindering van de zes grote soa’s, inclusief nul nieuwe hiv infecties. Internationaal sluiten we ons aan bij de Sustainable
Developments Goals en het grote internationale doel om in 2030 het einde van aids te bereiken.

De strategische partnerschappen, Pitch en Bridging the Gaps, met het Ministerie van Buitenlandse Zaken vormen een
substantieel deel van onze internationale bestedingen. Deze programma’s zijn halverwege en laten de eerste resultaten
zien. In 2018 zullen we een strategie formuleren over fondsenwerving in den brede na 2020. Dan begint de nieuwe
financieringscyclus van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2018 komt de nieuwe minister van
Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel met haar nieuwe beleid. Dit vormt tevens de basis voor de
bestedingen aan de prioriteit SRGR/hiv/aids.
2018 is voor RCNF een belangrijk jaar omdat moet gaan blijken of bestaande donoren bereid zijn om weer te investeren in
de volgende ronde subsidies en of we in staat zijn om nieuwe donorlanden te werven. Rond de Internationale Aids
Conferentie in Amsterdam in juli 2018 zal een donormeeting plaats vinden, waar donoren hun nieuwe bijdrages bekend
zullen maken.
Het Nationale Aktie Plan seksuele gezondheid zal in 2018 zijn beslag krijgen en de ASG regeling wordt geevalueerd. Wij
zullen onze nationale ambities uit de nieuwe strategie concreet invullen.
Particuliere fondsenwerving blijft onder druk staan. Onze bewustwordingsactiviteiten zijn er vooral op gericht om aids weer
hoger op de agenda te krijgen en mensen van de urgentie te doordringen. Zolang het publiek aids ervaart als de zoveelste
chronische ziekte die alleen nog ergens ver weg erg is, is fondsenwerving onder het algemene publiek moeizaam. De
Internationale Aids Conferentie in Amsterdam is een mooie gelegenheid om veel aandacht te genereren en dus ook
stappen te zetten in de ervaring van die urgentie.
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Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Balans per
31 31
december
20172017
(na resultaatbestemming)
BALANS
PER
DECEMBER
(in euro's x 1.000)

Toelichting

31 december 2017

31 december 2016

1.305
196
5.836
32.492

1.431
238
6.146
31.770

39.829

39.586

Activa
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

1
2
3
4

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

5
6
7

8

2.805
7.322
845

2.759
7.157
1.197
10.972

11.113

1.818

2.265

12.790

13.378

Voorzieningen

9

112

112

Langlopende schulden
Kortlopende schulden

10
11

2.172
24.755

1.351
24.745

39.829

39.586

Totaal Passiva
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Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Staat van
baten
en lasten
over 2017
STAAT
VAN
BATEN
EN LASTEN
OVER 2017
Werkelijk 2017

(in euro's x 1.000)

Begroot 2017

Werkelijk 2016*

Baten:
Baten van particulieren

12

Baten van bedrijven

13

19

545

527

Baten van loterijorganisaties

14

4.689

3.100

3.600

15

35.116

33.507

27.229

Subsidies van overheden
Baten van andere organisaties
winststreven

9.674

10.097

10.775

zonder
16

Totaal geworven baten
Baten als tegenprestatie van producten en/of
diensten

17

Som der baten

1.633

631

1.610

51.131

47.880

43.742

152

159

213

51.283

48.039

43.955

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Meer testen
Barrières wegnemen

18

5.861

5.963

5.006

19

15.916

17.235

15.292

Versterken maatschappelijke organisaties

20

20.636

19.144

14.528

Meer wetenschappelijke kennis

21

1.781

1.712

2.646

Bewustwording

22

4.295

4.349

4.150

48.489

48.403

41.621

Werving baten

23

2.535

2.555

2.125

Beheer en administratie

24

1.430

1.252

1.488

Som der lasten

52.454

52.210

45.234

Saldo voor financiële baten en lasten

-1.171

-4.171

-1.279

583

70

-44

-588

-4.101

-1.323

Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

25

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
- continuïteitsreserve
- bestemmingsreserves

46

0

93

165

-2.090

992

- overige reserve

-351

-210

-796

- bestemmingsfondsen

-448

-1.801

-1.613

-588

-4.101

-1.323

*Werkelijk 2016: de batenindeling 2016 is voor vergelijkingsdoeleinden aangepast conform de laatste RJ650.
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Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Kasstroomoverzicht
over 2017
KASSTROOMOVERZICHT
OVER 2017
(in euro's x 1.000)

2017

2016

-588

-1.323

230

222

0

0

Kasstroom uit operationele activiteiten
Aanpassingen voor:
. Afschrijvingen

1

. Reserves en fondsen
. Mutaties voorzieningen

9

0

47

. Mutaties langlopende projectverplichtingen

10

821

-1.303

. Mutaties vorderingen en overlopende activa

3

310

-1.483

. Mutaties overige schulden en overlopende passiva

11

10

7.742

784

3.901

-62

-295

0

0

722

3.606

Stand liquide middelen 01-01

31.770

28.164

Stand liquide middelen 31-12

32.492

31.770

722

3.606

Veranderingen in werkkapitaal:

Totaal
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

1

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

Het kasstroomoverzicht wordt tegen de indirecte methode bepaald.
De investeringsactiviteiten hebben betrekking op de materiele en de immateriële vaste activa.
De nummering verwijst naar de toelichting balans per 31 december 2017.
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Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Toelichting waarderingsgrondslagen
TOELICHTING
WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Vestigingsadres
De Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland is gevestigd op de Keizersgracht 392 te
Amsterdam. De Stichting is opgenomen in het handelsregister onder KvK nummer 41207989.

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland richten zich op vijf 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
Voor de periode 2018-2021 is een nieuwe strategie vastgesteld: Geen tijd te verliezen – focussen, versnellen en
aanjagen. Vanaf 2018 werken we aan de volgende strategische doelen:
1 Drastische afname grote zes soa’s èn nul nieuwe hiv-infecties in Nederland
2 Wereldwijd minder dan 200.000 nieuwe hiv-infecties.
3 Wereldwijd iedereen met hiv op behandeling
4 Genezing van hiv
5 Bewustwording, draagvlak en volledige financiering voor de aids- en soa-bestrijding
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de stellige uitspraken van de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving, waaronder
Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

Met ingang van 2017 gelden vernieuwde richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Ten gevolge van deze stelselwijziging
worden onder RJ650 de baten uitsluiten nog geboekt naar het type rechtspersoon waarvan deze afkomstig zijn en
speelt de wijze waarop de baten zijn geworven geen rol meer. Hierdoor wordt de herkomst van de baten eenduidig
en transparanter gepresenteerd. De jaarrekening is opgesteld volgens de vernieuwde richtlijnen.
Dit betekent dat in vergelijking met het voorgaande boekjaar ‘baten fondsenwerving derden’ is opgesplitst in ‘baten
van loterijorganisaties’ en ‘baten van andere organisaties zonder winststreven’. De post ‘baten eigen
fondsenwerving’ is uitgesplitst in ‘baten van particulieren’, ‘baten van bedrijven’ en ‘baten van andere organisaties
zonder winststreven’. Op grond hiervan worden de baten afkomstig van de ‘Bill and Melinda Gates Foundation’ niet
meer geboekt onder ‘baten eigen fondsenwerving’, maar onder ‘baten van andere organisaties zonder winststreven’.
Dit geldt ook voor de baten afkomstig van de Amsterdam Diner Foundation, die vorig boekjaar deels onder ‘baten
eigen fondsenwerving’ stonden geboekt.
Een andere gevolg van de stelselwijziging is, dat de berekening van de kosten werving baten is gewijzigd. Thans
worden alle kosten van activiteiten, die ten doel hebben particulieren, bedrijven, loterijorganisaties, overheden en
andere (fondsenwervende) organisaties te bewegen geld te geven voor één of meer van de doelstellingen,
aangemerkt als ‘wervingskosten baten’. Dit houdt in dat de kosten voor publiciteit tot de wervingskosten baten
worden gerekend, tenzij sprake is van voorlichtingskosten. Daardoor is het ‘percentage kosten eigen
fondsenwerving’ vervangen door ‘percentage wervingskosten’.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn
gebaseerd op historische kosten.
De balans is opgesteld na resultaatbestemming.

Vergelijking met voorgaand jaar
De jaarrekening is opgesteld volgens de vernieuwde richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Om de cijfers 2017 te
kunnen vergelijken met die van 2016 worden ook de cijfers 2016 in deze jaarrekening volgens de nieuwe Richtlijnen
gepresenteerd. Hierdoor kunnen sommige bedragen en kengetallen afwijken van de jaarrekening 2016. Dit wordt in
de betreffende paragrafen nader toegelicht.
Voor het overige zijn de gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen zoals
opgenomen in de desbetreffende paragrafen.
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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.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro’s; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van de Stichting Aids
Fonds – STOP AIDS NOW! – Soa Aids Nederland.
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op
transactiedatum.
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per
balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste
van de winst-en-verliesrekening. Er is geen sprake van niet-monetaire activa in vreemde valuta.
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst-enverliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen verkrijgingsprijs.
Bedrijfsgebouwen en overige vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met lineaire
afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De Stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde
van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen,
wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonderwaardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging
van de boekwaarde van het betreffende actief.
De Stichting heeft vastgesteld dat, gezien het feit dat de belangrijkste activa gebouwen betreffen waarop jaarlijks
wordt afgeschreven, en gezien de waardeontwikkelingen op de vastgoedmarkt in Amsterdam, er geen aanleiding is
voor een bijzondere waardevermindering.

Financiële instrumenten
De Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland maakt geen gebruik van complexe financiële
instrumenten. Financiële instrumenten omvatten uitsluitend 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. De reële waarde benadert de boekwaarde.
De rente- en kasstroomrisico's zijn uiterst beperkt. De Stichting heeft geen langlopende schulden die rentedragend
zijn. De kredietrisico's zijn eveneens uiterst beperkt. Alle liquide middelen worden aangehouden bij zogeheten
systeembanken in Nederland.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst
van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde
bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de
effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste
verwerking opgenomen.
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Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste
verwerking opgenomen.
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
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Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste
verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden indien nodig na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis
van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening
als interestlast verwerkt.
Waardering van nalatenschappen
De waardering van nalatenschappen is aan schattingen onderhevig, met name wanneer zaken met een fluctuerende
waarde, zoals beleggingen en onroerend goed, worden nagelaten. De vorderingen nalatenschappen zijn daarom
gebaseerd op inschattingen. Per nalatenschap wordt een gedetailleerde analyse gemaakt over de te verwachten
opbrengst. Bij het maken van de schattingen is sprake van voorzichtigheid. De analyse wordt periodiek herzien.
Waarderingen worden bijgewerkt tot aan het opmaken van de jaarrekening.
De opbrengst uit nalatenschappen wordt genomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
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 wegvalt is zeer beperkt. Eventuele wijzigingen in de hoogte van de subsidie gaan
geleidelijk en in goed overleg met de subsidiegever. Eind 2017 bedraagt de egalisatiereserve € 262.000.
Voor het Aidsfonds houdt de organisatie één continuïteitsreserve aan van € 2 miljoen plus 10 procent van de
jaarlijkse organisatiekosten. De benodigde reserve komt daarmee uit op € 2,8 miljoen. Door toevoeging van €
46.000 is de continuïteitsreserve eind 2017 op dit niveau gebracht.
De inkomsten van Aidsfonds komen uit meerdere bronnen. Het Aidsfonds heeft 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 het Aidsfonds bedragen € 8,1 miljoen per jaar. Dit is
ongeveer 15 procent van de inkomsten onder de naam Aidsfonds. De rest betreft verplichtingen jegens subsidieontvangers 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 subsidie- en projectverplichtingen is daardoor
gering. Met een continuïteitsreserve van € 2,8 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 Stichting Aids
Fonds – STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland. Op basis van de kosten voor de werkorganisatie komt dit
maximum in 2017 op € 19,9 mln.
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Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen
die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te
wikkelen, tenzij anders vermeld.

De voorziening vanwege loondoorbetaling bij ziekte wordt gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen
tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting
blijvend of geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. In deze
voorziening zijn tevens begrepen eventuele ontslagvergoedingen te betalen aan deze personeelsleden
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.
De Stichting genereert geen langjarige structurele eigen inkomsten. Subsidies van overheden worden altijd voor een
periode van meerdere jaren toegekend, en zijn in die zin als structureel te beschouwen. De vaste bijdragen van
loterij-organisaties worden eveneens steeds voor een periode van meerdere jaren toegekend; daarnaast ontvangt
de Stichting incidentele extra bijdragen. Baten van particulieren zijn deels structureel, gebaseerd op langlopende
incasso-toezeggingen. Overige baten van particulieren, inclusief de baten uit nalatenschappen, en van bedrijven en
organisaties zonder winststreven zijn grotendeels incidenteel van aard.

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 de Stichting in dit verband gemaakte eigen kosten worden als kosten van
fondsenwerving verantwoord.
Ontvangen subsidies
Ontvangen subsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt.
Verleende subsidies
Het Aidsfonds verleent subsidies met gelden die zijn ontvangen van donateurs (opbrengsten fondsenwerving) en
van loterijen. Verleende subsidies worden als kosten in de staat van baten en lasten opgenomen op het moment dat
de subsidieverplichting is aangegaan, onder voorbehoud dat de Stichting de daarvoor bedoelde financiële middelen
daadwerkelijk heeft ontvangen van donateurs, loterijen en andere financiers.
Voor de Aidsfonds Subsidies betekent dit in de praktijk dat subsidieverplichtingen pas worden aangegaan als er
voldoende zekerheid is dat de benodigde geld hiervoor ontvangen zal worden van donateurs en van loterijen.
Als fundmanager van het Robert Carr Civil Society Network Fund (RCNF) verleent het Aidsfonds grants (subsidies)
aan internationale netwerken. Op basis van financiële toezeggingen van de funders (donoren) van het RCNF gaat
het Aidsfonds voorlopige subsidieverplichtingen aan met grantees (subsidie-ontvangers) onder het nadrukkelijke
voorbehoud van daadwerkelijke ontvangst van de financiële middelen van de funders. De aangegane
subsidieverplichtingen jegens de grantees worden daarom pas als kosten geboekt op het moment dat de financiële
middelen van de funders van het RCNF zijn ontvangen.
Financiële overdrachten vanuit overheidsgefinancierde internationale programma’s
De Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland voert een aantal meerjarige internationale
programma’s uit die geheel of grotendeels gefinancierd worden door overheden, waaronder de strategische
partnerschappen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hiervoor zijn tussen het Aidsfonds en de betreffende
overheden meerjarige inhoudelijke en financiële afspraken gemaakt.
Voor de uitvoering van deze programma’s sluit de Stichting meerjarige contracten met samenwerkingspartners,
waaronder afspraken over financiële overdrachten vanuit het Aidsfonds aan deze partners. Deze financiële
overdrachten worden als kosten in de staat van baten en lasten opgenomen op het moment dat daadwerkelijke
bevoorschotting plaatsvindt vanuit het Aidsfonds aan de partnerorganisaties èn er bevoorschotting heeft
plaatsgevonden vanuit de betreffende overheid aan het Aidsfonds.
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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. Lonen, salarissen en sociale lasten worden op
grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan
werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

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. Naast de premiebetalingen bestaan er geen andere verplichtingen.

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. De Stichting 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
personeelsformatie van elk onderdeel.
Huur- en operational leasecontracten
Er kunnen huur- en/of leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom
verbonden zijn, niet bij de organisatie ligt. Deze contracten worden verantwoord als huur of operationele leasing.
Huur- en leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis
verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa en passiva.
Koersverschillen
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst-enverliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen..

Jaarrekening

37

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. Lonen, salarissen en sociale lasten worden op
grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan
werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

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. Naast de premiebetalingen bestaan er geen andere verplichtingen.

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. De Stichting 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
personeelsformatie van elk onderdeel.
Huur- en operational leasecontracten
Er kunnen huur- en/of leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom
verbonden zijn, niet bij de organisatie ligt. Deze contracten worden verantwoord als huur of operationele leasing.
Huur- en leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis
verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract.

Kosten fondsenwerving en kosten bewustwording
Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa en passiva.
Koersverschillen

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst-enverliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen..
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De bij particuliere fondsenwerving betrokken kosten worden voor 48,8 procent aangemerkt als kosten in het kader
van de doelstelling (voorlichting ten behoeve van bewustwording). Voor het Aidsfonds zijn kennis over de
aidsproblematiek en het realiseren van maatschappelijke betrokkenheid belangrijke voorwaarden om de doelstelling
te realiseren. Om deze reden wordt bij fondsenwervende activiteiten aandacht besteed aan voorlichting en
bewustwording. De toedeling van kosten aan fondsenwerving en aan voorlichting / bewustwording is gebaseerd op
een zo feitelijk mogelijke vaststelling van deze onderlinge verhouding.

Het verdelingspercentage is gebaseerd op een beoordeling door de Raad van Bestuur van alle fondsenwervende
activiteiten op hun voorlichtingskarakter en hun bijdrage aan de doelstelling Bewustwording . Deze beoordeling is in
2016 gemaakt bij het opstellen van de begroting 2017. Het infomeren van onze vaste donateurs over de hiv/aidsproblematiek is bijvoorbeeld voor 75% procent ten laste van voorlichting / bewustwording gebracht. Het informeren
van potentiële nieuwe donateurs wordt voor 50% tot fondsenwerving en voor 50% tot voorlichting / bewustwording
gerekend. De kosten die worden gemaakt voor het beantwoorden van vragen van donateurs en voor het verwerken
van de giften zoals bank- en database-kosten vallen volledig onder kosten fondsenwerving.

Bij de formulering van de nieuwe strategie 2018-2021 en het opstellen van de begroting 2018 is de doelstelling
Bewustwording onderdeel geworden van de nieuwe strategische doelstelling Bewustwording, draagvlak en volledige
financiering voor aids en soa bestrijding.
Ook verandert de aanpak van onze fondsenwerving. Bij het opstellen van de nieuwe strategie en de begroting 2018
is het verdelingspercentage daarom opnieuw beoordeeld door de Raad van Bestuur. In de begroting en jaarrekening
2018 worden de bij particuliere fondsenwerving betrokken kosten voor 31% procent aangemerkt als kosten in het
kader van de doelstelling.
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde
koers. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.
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TOELICHTING
BALANS
PERNOW!
31 DECEMBER
2017
Stichting
Aids Fonds
- STOP AIDS
- Soa Aids Nederland
Toelichting balans per 31 december 2017
(in euro's x 1.000)
1 Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:
aanschaf
1 januari

cum afschr boekwaarde
1 januari

1 januari

aanschaf

aanschaf

afschrijving

afschrijving

desinvest.

investering

desinvest.

investering

aanschaf

cum afschr

boekwaarde

31 december 31 december 31 december

Gebouwen

1.395

-363

1.032

0

0

0

-28

1.395

-391

1.004

Inrichting

1.467

-1.245

222

0

0

0

-47

1.467

-1.293

174

Inventaris

411

-350

61

0

7

0

-17

418

-368

51

Hardware

345

-229

116

-72

24

72

-65

298

-222

76

2017

3.618

-2.187

1.431

-72

32

72

-157

3.578

-2.272

1.305

2016

3.492

-2.080

1.412

-35

161

35

-142

3.618

-2.187

1.431

2 Immateriële vaste activa
Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt weer te geven:
aanschaf

cum afschr

boekwaarde aanschaf

aanschaf

afschrijving

afschrijving

aanschaf

1 januari

1 januari

1 januari

investering

desinvest.

investering

31 december 31 december 31 december

desinvest.

cum afschr

boekwaarde

Software
2017

616

-378

238

-80

31

80

-73

566

-371

196

2016

653

-469

184

-171

134

171

-80

616

-378

238

Gebouwen

Inrichting en
inventaris

Software

Hardware

Afschrijvingstermijnen:

50 jaar
7 jaar
5 jaar
3 jaar
De materiële en immateriële vaste activa betreffen uitsluitend activa bestemd voor de bedrijfsvoering. De gebouwen behoren tot de middelen van het Aids
Fonds. De stichting heeft vastgesteld dat er op de balansdatum geen bijzondere waardeverminderingen zijn.
Kosten voor groot onderhoud worden direct ten laste van het resultaat geboekt.
De desinvesteringen hebben betrekking op aanschaffingen die niet meer in gebruik zijn, bij hardware betreft het aanschaffingen uit 2011 en bij software uit
2009.
31-12-2017

31-12-2016

3.642

2.018

3 Vorderingen
Loterijen
Erfenissen en legaten

886

996

Vorderingen inzake projectsubsidies

378

932

Te ontvangen rente
Debiteuren
Vooruitbetaalde kosten
Pensioenpremies
Vooruitbetaalde financiële bijdragen
Diversen

4

74

27

157

607

290

86

0

0

1.326

207

352

5.836

6.146

ING rekeningen

8.005

7.797

ING Spaarrekeningen

4.210

8.841

20.275

15.121

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

ABN AMRO Spaarrekeningen
Collectegelden in kluis en kasgeld

2

12

32.492

31.770

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.Om redenen 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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39

(in euro's x 1.000)
Reserves
Stand per

Toevoeging

Onttrekking

1 januari

Stand per
31 december

Continuïteitsreserve

2.759

46

0

2.805

Bestemmingsreserves

7.157

3.430

-3.265

7.322

Overige reserves

1.197

1.746

-2.098

845

2017

11.113

5.222

-5.363

10.972

2016

10.823

3.405

-3.116

11.113

Stand per

Toevoeging

Onttrekking

5 Continuïteitsreserve
1 januari

Stand per
31 december

2017

2.759

46

0

2.805

2016

2.666

93

0

2.759

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 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 het Aidsfonds geldt een continuïteitsreserve van € 2 miljoen plus 10 procent van de
jaarlijkse organisatiekosten. Op basis hiervan is eind 2017 een continuïteitsreserve nodig van in totaal € 2,805 miljoen. Per 1 januari was de stand van de
continuiteïtsreserve € 2,759 miljoen. De toevoeging bedraagt € 46.000.

De continuïteitsreserve mag conform de Richtlijn 'Financieel Beheer Goede Doelen' van Goede Doelen Nederland, opgenomen in het CBF-reglement,
maximaal 1,5 maal de kosten van de werkorganisatie bedragen. De continuïteitsreserve valt binnen dit maximum.
De maximale toegestane continuïteitsreserve is:

€ 19,9 miljoen

6 Bestemmingsreserves
Stand per
1 januari
Voorlichtingsmateriaal
Subsidieverstrekking en bestedingen
Big Data project ZOOM
Investeringsfonds STOP AIDS NOW!
Toegekende projecten STOP AIDS NOW! in het kader van het Investeringsfonds

Stand per
Toevoeging

Onttrekking

31 december

146

0

-59

87

3.953

1.777

-1.346

4.384
150

262

0

-112

1.653

0

-1.653

0

76

1.653

-56

1.673

Reserve financiering activa bedrijfsvoering

1.066

0

-39

1.027

2017

7.157

3.430

-3.265

7.322

2016

6.164

2.457

-1.465

7.157

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 reserveringen voor:
Victoria Lake Project (H&O, wordt tevens gefinancierd vanuit het investeringsfonds STOP AIDS NOW!)
Subsidieverlening wetenschappelijk onderzoek en internationaal
Subsidieverlening 2017-2019
De Internationale Aids Conferentie 2018 in Amsterdam
Marketingstrategie en marketinginnovatie
Internationale hiv-bestrijding (H&O)
Projecten van Soa Aids Nederland, gefinancierd door sponsoren

Big Data project ZOOM
Deze reserve was gevormd voor de eigen bijdrage aan het programma Bridging the Gaps I. Deze reserve is vrijgevallen in 2016 en herbestemd voor het Big
Data Project ZOOM.
Investeringsfonds STOP AIDS NOW! en toegekende projecten
Bij de samenvoeging van de merken Aids Fonds en STOP AIDS NOW! tot Aidsfonds is het Investeringsfonds STOP AIDS NOW! omgezet in
bestemmingsreserves voor projecten gericht op jongeren en jonge vrouwen in ontwikkelingslanden. In totaal is € 1,7 mln toegekend voor de volgende
projecten: TAFU (Oeganda), TAFZ (Zimbabwe) en HE Victoria Lake.

Reserve financiering activa bedrijfsvoering
Deze reserve is gevormd in verband met het kantoorpand dat eigendom is van de stichting.
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(in euro's x 1.000)
7 Overige reserve
Stand per

Stand per

1 januari

Toevoeging

Onttrekking

31 december

2017

1.197

1.746

-2.098

845

2016

1.992

855

-1.650

1.197

De toevoeging aan de overige reserve betreft het saldo van vrij besteedbare middelen dat nog niet is bestemd. De onttrekking betreft een herbestemming
van middelen voor subsidieverlening international call, voor project Kenia Double Transition en voor de afbouw van het Partnerfonds SAN!, zie tevens de
toelichting bij Subsidieverstrekking en Bestedingen.

8 Bestemmingsfondsen
Stand per
1 januari
Egalisatiereserve VWS/RIVM

Stand per
Toevoeging

Onttrekking

31 december
262

342

3

-83

26

0

-13

13

1.842

0

-1.633

209

Alarmfase hiv in Oost-Europa en Centraal-Azie

0

1.051

0

1.051

Gates project Strengthen and sustain Dutch engagement ODA for Health

0

269

0

269

41

0

-41

0

5

0

0

5

Hiv-bestrijding in ontwikkelingslanden
MaxART II (Early Access to ART for All)

De online Testwijzer
AmsterdamDiner 2012 (HIV & Livelyhoods)
AmsterdamDiner 2014

9

0

0

9

2017

2.265

1.323

-1.771

1.818

2016

3.878

31

-1.643

2.265

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de fondsen is aangegeven door derden.

Egalisatiereserve VWS/RIVM
De egalisatiereserve betreft gelden van de instellingssubsidie voor de programma's van Soa Aids Nederland die nog niet zijn besteed.
Hiv-bestrijding in ontwikkelingslanden
Per 31 december 2017 bestaat het fonds uit gelabelde giften van donateurs van STOP AIDS NOW! voor een project ART voor kinderen in Oeganda.

MaxART II (Early Access to ART for All)
De Nationale Postcode Loterij heeft € 2 miljoen toegekend aan het project MaxArt II, Early Acces to ART for All. Dit project is gestart op 1 juli 2014. Het
resterende bedrag wordt besteed in 2018.
Alarmfase hiv in Oost-Europa en Centraal-Azie
De Nationale Postcode Loterij heeft ruim € 1 miljoen toegekend aan het project Alarmfase hiv in Oost-Eurpa en Centraal-Azie. Dit project gaat van start in
2018.
Gates project
De Bill and Melinda Gates Foundation heeft € 269.000 beschikbaar gesteld voor het project Strenghten and sustain Dutch engagament ODA for Health. Het
project gaat van start in 2018.
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. Dit jaar is het
resterende bedrag € 41.000 uit dit fonds besteed.
AmsterdamDiner 2012 en 2014
De opbrengst van het AmsterdamDiner 2012 is bestemd voor een HIV & Livelyhoods-project in Ethiopië. 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. Bestemmingsfondsen zijn gevormd voor de bedragen die nog niet besteed zijn. Besteding vindt plaats in 2018.
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9 Voorzieningen
Voorziening voor loondoorbetaling bij ziekte

31-12-2017

31-12-2016

112

112

31-12-2017

31-12-2016

2.172

1.351

De voorziening is opgenomen ten behoeve van werknemers die langdurig ziek zijn. Deze voorziening is kortlopend.
10 Langlopende schulden
Toegezegde financiële bijdragen 2-5 jaar
Toegezegde financiële bijdragen >5 jaar

0

0

2.172

1.351

31-12-2017

31-12-2016

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.
11 Kortlopende schulden
Toegezegde financiële bijdragen
Vooruit ontvangen subsidies
Crediteuren

9.075

8.392

12.664

13.057

946

1.100

Pensioenpremies

0

51

Personeelslasten

706

680

Belastingen - Loonbelasting

584

521

Belastingen - BTW
Overige schulden en overlopende passiva

44

43

735

901

24.755

24.745

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 toegezegde financiële bijdragen.
Onder Personeelslasten worden alle verplichtingen die hiermee verband houden opgenomen: sociale lasten, pensioenpremies, reserveringen vakantiegeld
en vakantiedagen.
Vooruit ontvangen subsidies
PITCH-Project

5.350

6.031

BTGII-Project

6.094

5.897

GUSO-Project

344

223

Hands Off!-Project

344

491

Overige projecten

399

415

12.531

13.057

In 2017 zijn van het ministerie van Buitenlandse Zaken subsidies vooruit ontvangen voor Bridging the Gaps II en PITCH. Deze worden begin 2018 besteed.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Totaal

< 1 jaar

2-5 jaar

398

202

196

0

92

46

46

0

490

248

242

0

Onder voorbehoud toegekende financiële bijdragen

2.662

2.662

0

0

Voorwaardelijke verplichtingen

2.662

2.662

0

0

Per 31 december 2017

3.151

2.909

242

0

Huur onroerend goed (bedrijfsvoering)
Huur printers/kopieerapparaten
Meerjarige financiële verplichtingen

> 5 jaar

De stichting huurt twee kantoorpanden in Amsterdam (Keizersgracht 390-392 en Prinsengracht 515). De huidige huurcontracten lopen tot 30 november
2019.
Ten aanzien van de huur zijn twee bankgaranties afgegeven van € 22.689 en € 16.500.
De stichting heeft een huurcontract met een leverancier van printers en kopieerapparaten. Het contract loopt tot 1 januari 2020.
Gedurende het verslagjaar zijn in de winst-en-verliesrekening verwerkt:
Totaal
Huur onroerend goed (bedrijfsvoering)
Huur printers/kopieerapparaten
Meerjarige financiële verplichtingen

€ 198.800
€ 42.315
€ 241.115

De totale verplichtingen van het RCNF bedragen per 31 december € 6,4 mln. Hiervan heeft € 2,7 mln betrekking op voorwaardelijke verplichtingen omdat de
baten van donoren nog niet zijn ontvangen. Zodra de bijdragen van donoren zijn ontvangen kunnen de verplichtingen worden nagekomen. Per saldo
bedragen de harde verplichtingen per 31 december 2017 € 3,7 mln.
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STOP
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STOP
AIDS
AIDS
NOW!
NOW!
- Soa
- Soa
Aids
Nederland
Nederland
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OP-DE
VAN
BATEN
ENAids
LASTEN
OVER 2017
Toelichting
Toelichting
op de
op staat
de staat
vanvan
baten
baten
en lasten
en lasten
(in euro's
(in euro's
x 1.000)
x 1.000)

Werkelijk
Werkelijk Begroting
Begroting Werkelijk
Werkelijk
20172017

20172017

20162016

Voor Voor
het onderscheid
tussen
de merken
Aidsfonds
en Soa
Nederland
wordtwordt
verwezen
naar naar
bijlage
1
het onderscheid
tussen
de merken
Aidsfonds
en Aids
Soa Aids
Nederland
verwezen
bijlage
1

12 Baten
12 Baten
van particulieren
van particulieren
Collecten
Collecten
Donaties
Donaties
en giften
en giften
Nalatenschappen
Nalatenschappen
Totaal
Totaal

0

0

8.7608.760

0

0

8.8748.874

20

20

9.7009.700

914 914

1.2231.223

1.0551.055

9.6749.674

10.097
10.097

10.775
10.775

De baten
De baten
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4 procent
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door door
lagere
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trendtrend
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uit donaties
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dossiers
dossiers
geopend
geopend
(in 2016:
(in 2016:
34) bestaande
34) bestaande
uit erfenissen
uit erfenissen
(11) en
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legaten
en legaten
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Het totaal
Het totaal
aantalaantal
dossiers
dossiers
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dat 2017
eind 2017
nog openstaat
nog openstaat
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36. Hiervan
zijn erzijn
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met vruchtgebruik.
met vruchtgebruik.

Bestemde
Bestemde
batenbaten
van particulieren
van particulieren
betreffen
betreffen
Ondersteuning
Ondersteuning
mensen
mensen
met hiv
met- Aidsfonds
hiv - Aidsfonds

92

92

Voorlichting
Voorlichting
en zorg
en zorg
in Nederland
in Nederland
- Aidsfonds
- Aidsfonds

47

47

115 115
55

55

Wetenschappelijk
Wetenschappelijk
onderzoek
onderzoek
- Aidsfonds
- Aidsfonds

280 280

597 597

Hiv-bestrijding
Hiv-bestrijding
in ontwikkelingslanden
in ontwikkelingslanden
- Aidsfonds
- Aidsfonds

537 537

615 615

Schenkingsakte
Schenkingsakte
particulier
particulier
AmsterdamDiner
AmsterdamDiner
- Aidsfonds
- Aidsfonds

0

0

150 150

956 956

1.5321.532

De bestemde
De bestemde
batenbaten
zijn overeenkomstig
zijn overeenkomstig
de aangegeven
de aangegeven
bestemming
bestemming
in 2017
in 2017
besteed.
besteed.
13 Baten
13 Baten
van bedrijven
van bedrijven
Sponsoring
Sponsoring

19

19

545 545

527 527

Bestemde
Bestemde
batenbaten
van bedrijven
van bedrijven
betreffen
betreffen
HIV in
HIV
Europe
in Europe
- Aidsfonds
- Aidsfonds
Diverse
Diverse
projecten
projecten
- Soa- Aids
Soa Aids
Nederland
Nederland

0

0

390 390

19

19

137 137
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is besloten
is besloten
om de
om
bijdrage
de bijdrage
van Gilead
van Gilead
voor voor
HIV in
HIV
Europe
in Europe
niet meer
niet meer
via het
viaAidsfonds
het Aidsfonds
te laten
te laten
lopen.lopen.
Tevens
Tevens
heeftheeft
Aidsfonds
Aidsfonds
besloten
besloten
de subsidie
de subsidie
van €van
80.000
€ 80.000
van Gilead
van Gilead
voor voor
nationale
nationale
projecten
projecten
niet aan
niet te
aan
nemen.
te nemen.
Hierdoor
Hierdoor
zijn de
zijn
werkelijke
de werkelijke
ontvangsten
ontvangsten
veel lager
veel lager
dan begroot.
dan begroot.
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De bestemde
batenbaten
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in 2017
besteed.
besteed.
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14 Baten van loterijorganisaties
VriendenLoterij geoormerkt STOP AIDS NOW!

0

0

80

897

850

897

VriendenLoterij ongeoormerkt Aidsfonds

0

600

0

VriendenLoterij Vriendenfonds Aidsfonds

2

0

2

899

1.450

978

Nationale Postcode Loterij Aidsfonds

2.250

1.350

2.250

Nationale Postcode Loterij Aidsfonds (project)

1.051

0

0

3.301

1.350

2.250

SLV de Lotto en Kras Loterij Aidsfonds 2017

369

300

349

SLV de Lotto en Kras Loterij Aidsfonds 2016

103

0

0

17

0

22

VriendenLoterij geoormerkt Aidsfonds

subtotaal VriendenLoterij

subtotaal Nationale Postcode Loterij

SLV Fonds Bijzondere Uitkering Aidsfonds
subtotaal SLV
Loterijen totaal

490

300

371

4.689

3.100

3.600

De reguliere bijdrage van de Nationale Postcode Loterij is verhoogd van € 1.350.000 naar € 2.250.000. In de
begroting was hier geen rekening mee gehouden. De ongeoormerkte bijdrage van de Vriendenloterij is hiermee
komen te vervallen. Per saldo stijgt de reguliere bijdrage van de loterijen van de Nationale Postcode Loterij met €
300.000. De opbrengst van de geoormerkte loten van de Vriendenloterij is € 47.000 hoger dan begroot. De opbrengst
van de SLV komt € 190.000 hoger uit. Dit komt voor een groot deel doordat de bijdrage van het 4e kwartaal 2017
van € 119.000 hierin is opgenomen conform de nieuwe richtlijnen RJ650. In voorgaande jaren werden de bijdragen
van de SLV t/m het 3e kwartaal in de jaarrekening verantwoord. In 2017 betreft de bijdrage het 4e kwartaal 2016 t/m
het 4e kwartaal 2017. De bijdrage van het 4e kwartaal 2016 bedraagt € 103.283.
Op 15 februari 2018 heeft de Nationale Postcode Loterij vanuit de trekking 2017 een extra bijdrage van € 1.051.000
toegekend voor het project 'Alarmfase hiv in Oost-Europa en Centraal-Azie.
Bestemde baten van loterij-organisaties betreffen
Nationale Postcode Loterij (bijdrage project)
VriendenLoterij Vriendenfonds
SLV loterijen - bestemming nationaal

1.051

0

2

0

0
2

490

0

371

1.542

0

373

De bestemde baten van de Nationale Postcode Loterij worden vanaf 2018 besteed. De overige bestemde baten zijn
overeenkomstig de aangegeven bestemming in 2017 besteed.
15 Subsidies van overheden
RIVM instellingssubsidie
Ministerie van Buitenlandse Zaken projectsubsidies
Robert Carr civil society Networks Fund
DREAMS Innovation Challenge
Overige overheidssubsidies

3.270

3.224

3.469

20.850

20.832

15.539

9.242

8.031

7.217

660

738

165

1.094

682

840

35.116

33.507

27.229

RIVM instellingssubsidie
Toegekende instellingssubsidie incl. OVA

3.270

3.224

3.469

3.270

3.224

3.469
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Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2017

2017

2016

Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert de volgende projecten:
Bridging the Gaps II

9.379

8.769

8.964

PITCH

9.199

9.446

3.122

PITCH deel voor RCNF

600

600

600

Getting Up, Speaking Out (GUSO)

539

549

342

Hands Off!

1.025

1.364

1.002

MaxART II

83

104

458

Stepping Stones

0

0

385

Stepping Up, Stepping Out II

0

0

314

Link Up

0

0

176
176

ASK
Dutch Booth IAS Parijs

0

0

25

0

0

20.850

20.832

15.539

De subsidies van het ministerie van Buitenlandse zaken zijn conform begroting. De baten betreffen vooral de
strategische partnerschappen PITCH, GUSO en Bridging the Gaps II.
Van de programma’s PITCH en BtGII is het Aidsfonds de penvoerder. In totaal financiert het ministerie deze
projecten voor € 41 mln resp € 50 mln. Penvoerder van GUSO is Rutgers. De verwachte totale financiering voor
Aidsfonds is ongeveer € 2,5 mln. Deze programma’s lopen nog tot eind 2020.
Hands Off! is 1 december 2014 gestart en loopt tot en met juli 2019, het ministerie financiert € 4,4 miljoen vanuit het
regionale programma.
MaxART II is 1 juli 2014 gestart en loopt af in 2018, het ministerie financiert € 1,4 miljoen.
Aidsfonds is penvoerder van het project.

Het Robert Carr civil society Networks Fund (RCNF) wordt door de volgende overheden gefinancierd:
Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken (NORAD)

1.272

1.321

Britse ministerie van Buitenlandse Zaken (DfID)

1.988

1.528

0

2.476

Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
UNAIDS / PEPFAR

1.892

5.982
9.242

8.031

7.217

Naast de hierboven genoemde overheden heeft ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bijgedragen
aan het RCNF. Deze bijdrage staat vermeld bij Projectsubsidies BuZA. De bijdrage van de Noorse overheid is lager
uitgevallen dan begroot vanwege een CFM case, zie bestuursverslag.
De overige overheidssubsidies hebben voornamelijk betrekking op de programma's Jongeren (VWS en RIVM),
Prostitutie en MSM (RIVM LCI).
In 2016 is succesvol ingeschreven op de DREAMS Innovation Challenge met een project van € 1,3 mln. Dit project is
eind 2016 gestart en loopt tot en met 2018. In 2017 is € 660.000 ontvangen.

Jaarrekening

21

45

(in euro's x 1.000)
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Werkelijk

2017

2017

2016

1.633

631

1.610

16 Baten van andere organisaties zonder winststreven
Baten organisaties totaal
Bestemde baten van andere organisaties zonder
winststreven betreffen
Bill and Melinda Gates Foundation - RCNF - Aidsfonds

0

920

Bill and Melinda Gates Foundation - ODA for Health - Aidsfonds

268

0

Amsterdam Dinner Foundation - Aidsfonds

813

431

SGS Spaarneland - Aidsfonds

200

0

AIGHD - SANL

280

0

72

0

Overige baten van diverse organisaties

De bestemde baten van de Bill and Melinda Gates Foundation zijn bestemd voor het project "Strengthen and sustain
Dutch engagement in ODA for Health" en worden besteed in de periode 2018 t/m 2020.
De bijdrage van de Amsterdam Dinner Foundation wordt ingezet in 2018 voor het H-team, project the Wallet en voor
Proud Partners.
De donatie van SGS Spaarneland is gedaan ten behoeve van het TAFU project in Oeganda en is besteed in 2017.
De bijdrage van AIGHD betreft diverse projecten van Soa Aids Nederland en is besteed in 2017.
De overige bestemde baten van diverse organisaties zijn besteed in 2017.
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2017

2017

2016

17 Baten als tegenprestatie van producten en/of diensten
Verkoop goederen
Voorlichtingsmateriaal
Training, workshops, congres en diversen

1

0

4

43

50

41

108

109

168

152

159

213

De baten uit voorlichtingsmaterialen betreffen vooral activiteiten van het programma Jongeren en van
Communicatieadvies.
De overige baten betreffen vooral nationale activiteiten van diverse programma's, waaronder vergoedingen voor
workshops het jaarlijkse nationaal congres soa-hiv-seks.
Verkoop goederen
Netto omzet

1

40

6

Kostprijs

0

-10

-2

Netto winst

1

30

4

3.781

3.492

2.620

662

627

771

1.418

1.844

1.615

5.861

5.963

5.006

18 Meer testen
Financiële bijdragen aan derden
Directe kosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie

De financiële bijdragen betreffen met name de projecten MaxART Swaziland en TAFU (Hiv en
ontwikkelingssamenwerking); subsidies international call; voor het H-team uit de baten AmsterdamDiner; De overige
kosten betreffen de nationale activiteiten van de programma's Prostitutie, Professionals en MSM. Tevens zijn hier de
bestedingen aan Strategie en pleitbezorging opgenomen gericht op de doelstelling Meer testen.
Ten opzichte van de begroting 2017 is € 0,1 minder besteed, ten opzichte van 2016 is € 0,9 mln meer besteed op het
gebied van testen.

Jaarrekening

46

(in euro's x 1.000)

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2017

2017

2016

Financiële bijdragen aan derden

9.952

11.539

9.701

Directe kosten

1.754

1.727

1.629

19 Barrières wegnemen

Uitvoeringskosten eigen organisatie

4.210

3.968

3.962

15.916

17.235

15.292

De financiële bijdragen betreffen met name de programma’s Bridging the Gaps; Hands Off! (Prostitutie); GUSO,
DREAMS, Young People in Charge (Hiv en Ontwikkelingssamenwerking). Tevens vallen hieronder
subsidietoekenningen inzake Individuele Hulpverlening en Small Grants. De overige kosten betreffen de nationale
activiteiten van de programma's Prostitutie, Jongeren en Etnische minderheden. Hier zijn tevens de bestedingen
opgenomen aan Strategie en pleitbezorging gericht op de doelstelling Barrières wegnemen.
Ten opzichte van de begroting 2017 is € 1,3 minder besteed, ten opzichte van 2016 is € 0,6 mln meer besteed op het
gebied van barrieres wegnemen.
20 Versterken maatschappelijke organisaties
Financiële bijdragen aan derden

17.411

15.875

Directe kosten

1.093

1.054

12.088
840

Uitvoeringskosten eigen organisatie

2.132

2.215

1.600

20.636

19.144

14.528

De financiële bijdragen betreffen het Robert Carr civil society Networks Fund en het programma PITCH. Subsidies
zijn toegekend aan de HIV Vereniging en diverse andere organisaties in Nederland.
Vanaf 2017 is de subsidietoekenning aan de vijf partners van STOP AIDS NOW! vanuit het Partnerfonds vervallen.
Onder overige kosten vallen nationale activiteiten van het programma Professionals en de bestedingen aan Strategie
en pleitbezorging gericht op de doelstelling Versterken maatschappelijke organisaties.
Ten opzichte van de begroting 2017 is € 1,5 meer besteed, ten opzichte van 2016 is € 6,1 mln meer besteed op het
gebied van Versterken maatschappelijke organisaties.

21 Meer wetenschappelijke kennis
Financiële bijdragen aan derden

1.356

1.425

Directe kosten

197

165

1.928
312

Uitvoeringskosten eigen organisatie

227

122

406

1.781

1.712

2.646

De financiële bijdragen betreffen met name de toekenningen voor wetenschappelijk onderzoek nationaal, door het
programma subsidies. De overige kosten hebben betrekking op het wetenschappelijk onderzoek dat in de
programma’s van H&O, Prostitutie, Professionals, Jongeren en Beleid wordt uitgevoerd. Onder overige kosten vallen
tevens de kosten voor Strategie en pleitbezorging gericht op de doelstelling Meer wetenschappelijke kennis.

Ten opzichte van de begroting 2017 is € 0,1 mln meer besteed, ten opzichte van 2016 is € 0,9 mln minder besteed
op het gebied van Meer wetenschappelijke kennis. Dit verschil is te verklaren omdat er in 2016 twee subsidierondes
zijn geweest.
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(in euro's x 1.000)

Werkelijk
2017

Begroting
2017

Werkelijk
2016

19 Barrières wegnemen
Financiële bijdragen aan derden
Directe kosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie

9.952
1.754
4.210
15.916

11.539
1.727
3.968
17.235

9.701
1.629
3.962
15.292

De financiële bijdragen betreffen met name de programma’s Bridging the Gaps; Hands Off! (Prostitutie); GUSO,
DREAMS, Young People in Charge (Hiv en Ontwikkelingssamenwerking). Tevens vallen hieronder
subsidietoekenningen inzake Individuele Hulpverlening en Small Grants. De overige kosten betreffen de nationale
activiteiten van de programma's Prostitutie, Jongeren en Etnische minderheden. Hier zijn tevens de bestedingen
opgenomen aan Strategie en pleitbezorging gericht op de doelstelling Barrières wegnemen.
Ten opzichte van de begroting 2017 is € 1,3 minder besteed, ten opzichte van 2016 is € 0,6 mln meer besteed op het
gebied van barrieres wegnemen.
20 Versterken maatschappelijke organisaties
Financiële bijdragen aan derden
Directe kosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie

17.411
1.093

15.875
1.054

12.088
840

2.132

2.215

1.600

20.636

19.144

14.528

De financiële bijdragen betreffen het Robert Carr civil society Networks Fund en het programma PITCH. Subsidies
zijn toegekend aan de HIV Vereniging en diverse andere organisaties in Nederland.
Vanaf 2017 is de subsidietoekenning aan de vijf partners van STOP AIDS NOW! vanuit het Partnerfonds vervallen.
Onder overige kosten vallen nationale activiteiten van het programma Professionals en de bestedingen aan Strategie
en pleitbezorging gericht op de doelstelling Versterken maatschappelijke organisaties.
Ten opzichte van de begroting 2017 is € 1,5 meer besteed, ten opzichte van 2016 is € 6,1 mln meer besteed op het
gebied van Versterken maatschappelijke organisaties.

21 Meer wetenschappelijke kennis
Financiële bijdragen aan derden
Directe kosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie

1.356
197

1.425
165

1.928
312

227

122

406

1.781

1.712

2.646

De financiële bijdragen betreffen met name de toekenningen voor wetenschappelijk onderzoek nationaal, door het
programma subsidies. De overige kosten hebben betrekking op het wetenschappelijk onderzoek dat in de
programma’s van H&O, Prostitutie, Professionals, Jongeren en Beleid wordt uitgevoerd. Onder overige kosten vallen
tevens de kosten voor Strategie en pleitbezorging gericht op de doelstelling Meer wetenschappelijke kennis.

Ten opzichte van de begroting 2017 is € 0,1 mln meer besteed, ten opzichte van 2016 is € 0,9 mln minder besteed
op het gebied van Meer wetenschappelijke kennis. Dit verschil is te verklaren omdat er in 2016 twee subsidierondes
zijn geweest.
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(in euro's x 1.000)

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2017

2017

2016

22 Bewustwording
Directe kosten

2.965

3.005

2.880

Uitvoeringskosten eigen organisatie

1.330

1.344

1.271

4.295

4.349

4.150

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

23 Werving baten
Directe kosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie

1.716

1.780

819

775

1.307
818

2.535

2.555

2.125

1.430

1.252

1.488

Dit betreft activiteiten op het gebied van marketing gericht op Fondsenwerving.

24 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

52.454

52.210

45.234

Kosten beheer en administratie

1.430

1.252

1.488

Kostenpercentage beheer en administratie

2,7%

2,4%

3,3%

De kosten voor beheer en administratie zijn bijna € 0,2 mln hoger dan in 2016. Vanwege de groei van het aantal
programma’s en toenemende eisen op gebied van compliance, projectmanagement en financiële beheersing is de
organisatie op deze punten versterkt. De organisatie streeft ernaar om de kosten beheer en administratie te
beperken tot tussen 3 en 6 procent van de totale lasten. Het gemiddelde percentage in de branche ligt op 5,2%

25 Saldo financiële baten en lasten
Rente
Gerealiseerde vreemde valutaverschillen
Ongerealiseerde vreemde valutaverschillen

101

70

125

-630

0

117

1.113

0

-286

583

70

-44

De financiële baten en lasten betreffen gerealiseerde en ongerealiseerde vreemde valutaverschillen en renteinkomsten. De valutaverschillen hebben betrekking op het Robert Carr civil society Networks Fund waarvoor eind
2013 een USD-bankrekening is geopend. Voor het project DREAMS wordt ook gebruik gemaakt van de USD
bankrekening. De rente-inkomsten ontstaan omdat liquide middelen op deposito, spaar- en betaalrekeningen worden
gezet tegen vaste of aan de markt gerelateerde rentepercentages. Er worden geen liquide middelen belegd. Het
nettoresultaat van de financiële baten en lasten over de afgelopen 5 jaren is:
2017
2016
2015
2014
2013
583

-44

351

-115

436
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(in euro's x 1.000)

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2017

2017

2016

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

51.283

48.039

43.955

Totaal besteed aan de doelstelling

48.489

48.403

41.621

Bestedingspercentage

94,6%

100,8%

94,7%

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

52.454

52.210

45.234

Totaal besteed aan de doelstelling

48.489

48.403

41.621

Bestedingspercentage

92,4%

92,7%

92,0%
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TOELICHTING
Stichting Aids FondsLASTENVERDELING
- STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Toelichting lastenverdeling

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
(in euro's x 1.000)

Doelstelling
Meer testen

Beheer en
Administratie

W erving baten
Barrières Versterken
Meer Bewustw
wegnemen maatschapp wetenschapp
ording
elijke
elijke kennis
organisaties

Totaal
2017

Begroot
2017

Totaal
2016

26.337

3.781

9.952

17.411

1.356

0

0

0

32.500

32.331

662

1.754

1.093

197

2.965

1.716

0

8.387

8.360

7.738

1)

1.251

3.717

1.881

201

1.175

722

1.263

10.211

9.979

9.859

Huisvestingskosten

39

115

58

6

36

22

39

317

367

333

Kantoor- en algemene kosten

99

294

149

16

93

57

100

809

869

745

Afschrijving en rente

28

84

42

5

26

16

28

230

304

222

5.860

15.916

20.634

1.781

4.295

2.533

1.430

52.454

52.210

45.234

Subsidies en bijdragen
Aankopen en verwervingen
Personeelskosten

Totaal

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

1.417

4.210

2.130

228

1.330

817

1.430

11.567

11.519

11.159

De uitvoeringskosten eigen organisatie zijn ongeveer conform begroting. De post personeelskosten is 2% hoger dan
begroot. Deze post bestaat naast de salariskosten onder andere uit opleidingskosten, inhuur van personeel niet in
loondienst en kosten om nieuwe medewerkers te werven. De overige uitvoeringskosten waren juist lager dan begroot.
Ten opzichte van 2016 stegen de uitvoeringskosten met 4 procent, met name door hogere personeelskosten. Het
personeelsbestand steeg ten opzichte van 2016 met 2,5 fte naar 130 fte, door de groei van het aantal projecten. Tevens
is in 2017 een loonstijging doorgevoerd van in totaal ongeveer 1,4% conform de salarisontwikkeling bij de rijksoverheid.
Er zijn geen werknemers werkzaam buiten Nederland.

De pensioenregeling is een middelloonregeling. In 2017 zijn de pensioenuitkeringen niet geïndexeerd. De
beleidsdekkingsgraad van PFZW was eind 2017 98,6%, de actuele dekkingsgraad 101,1%.
De totale accountantskosten voor 2017 bedragen € 102.470. De accountantskosten zijn toegerekend aan het boekjaar
waarop de controle betrekking heeft.
De accountantskosten voor de controle van de jaarrekening € 56.870 zijn opgenomen onder de rubriek kantoor- en
algemene kosten.
De accountantskosten voor de controle van specifieke projecten € 45.600 zijn opgenomen onder de rubriek aankopen en
verwervingen.
1)

Personeelskosten

Loon en salarissen

922

2.737

1.386

148

865

532

930

7.521

7.259

6.999

W erknemersverzekeringen

135

402

203

22

127

78

137

1.104

1.089

1.052

Pensioenverzekeringen

102

303

153

16

96

59

103

832

871

769

92

275

139

15

87

53

93

754

760

1.038

1.251

3.717

1.881

201

1.175

722

1.263

10.211

9.979

9.859

128,8

127,5

Overige personeelskosten
Totaal personeelskosten
Personeelsbestand (fte's)

gemiddeld aantal werknemers

in 2017

14,2

43,1

20,1

2,2

24,2

10,2

16,0

130,0

in 2016

16,0

42,8

16,0

3,1

22,3

10,3

17,0

127,5

26
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Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Bezoldiging
directieDIRECTIE
BEZOLDIGING
Naam

Louise van Deth

Functie

Raad van Bestuur

Dienstverband
Aard van de overeenkomst (looptijd)

onbepaald

Uren per week

36

Parttime percentage

100%

Bezoldiging (euro)
Jaarinkomen
Bruto loon/salaris

96.131

Vakantiegeld

7.499

Eindejaarsuitkering

8.601

Variabel jaarinkomen

0

Totaal jaarinkomen
SV lasten (wg deel)
Belastbare vergoedingen/bijtellingen
Pensioenlasten (wg deel)
Pensioencompensatie

112.231
9.161
0
13.177
0

Overige beloningen op termijn

0

Uitkeringen beëindiging dienstverband

0

Totaal bezoldiging 2017

134.569

Totaal bezoldiging 2016

129.306

De Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland kent een eenhoofdige raad van bestuur. De
bestuurder is Louise van Deth. Het jaarinkomen van de directeur (in loondienst) blijft binnen het maximum van EUR
129.559 (1 FTE/12 mnd.) volgens de Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en
raden van toezicht.
Ook het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de pensioenlasten, en de overige beloningen op termijn
samen, blijven binnen het in de regeling opgenomen maximum van EUR 187.000 per jaar.
Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging verwijzen we naar hoofdstuk
’Bestuur en toezicht’ van het jaarverslag.
Aan de directeur zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
De leden van de Raad van Toezicht hebben geen bezoldiging en geen onkostenvergoedingen ontvangen.

Amsterdam, 24 april 2018
Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Origineel getekend door L. van Deth
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Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Overige
gegevens
OVERIGE
GEGEVENS
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Toezicht van Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland heeft de jaarrekening
2017 goedgekeurd in de vergadering van 24 april 2018.
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling opgenomen in de Staat van baten en lasten over 2017
onder Resultaat bestemming.
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C. ACCOUNTANTSVERKLARING

Accountantsverklaring
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Accountantsverklaring
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Accountantsverklaring
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Accountantsverklaring
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Accountantsverklaring
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D. BIJLAGEN

Bijlagen
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BIJLAGE 1: EXPLOITATIE GESPLITST NAAR MERK
Bijlage 1 Exploitatie gesplitst naar merk
(in euro's x 1.000)

Aidsfonds
Werkelijk 2017

Soa Aids Nederland

Budget 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2017

Budget 2017 Werkelijk 2016

Baten:
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Subsidies van overheden
Baten van andere organisaties zonder winststreven

9.674

10.097

10.755

0

0

21

0

300

395

19

245

132

4.689

3.100

3.600

0

0

0

30.760

29.604

22.934

4.356

3.903

4.295

1.345

457

1.386

287

174

224

Totaal geworven baten

46.469

43.558

39.070

4.663

4.322

4.672

Baten als tegenprestatie van producten en/of diensten
Som der baten

8
46.477

16
43.574

47
39.118

144
4.807

143
4.465

165
4.838

4.390
13.212
20.431
1.659
4.166

4.400
15.042
18.952
1.585
4.189

3.097
13.131
14.473
2.346
4.000

1.472
2.704
205
122
129

1.563
2.193
192
127
159

1.913
2.161
48
299
155

43.857

44.169

37.046

4.632

4.234

4.575

2.535
996

2.555
883

2.123
1.012

0
435

0
369

2
476

47.388

47.607

40.181

5.067

4.603

5.053

-911

-4.033

-1.063

-260

-138

-215

583

70

-44

0

0

0

-328

-3.963

-1.108

-260

-138

-215

46
304
-351
-327
-328

0
-2.044
-210
-1.708
-3.963

93
966
-796
-1.372
-1.108

0
-139
0
-121
-260

0
-45
0
-93
-138

0
26
0
-241
-215

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

Werving baten
Beheer en administratie
Som der lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten

Saldo van baten en lasten
Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserve
Bestemmingsfondsen
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BIJLAGE
2: ROBERT CARR CIVIL SOCIETY NETWORKS FUND
Bijlage 2 Robert Carr civil society Networks Fund
Financial contributions to networks in 2017 for grant period pooled Fund 2016-2018
Organisation
Lead organisation

Caram Asia
ITPC-ARASA Consortium

Caram Asia
International Treatment Preparedness Coalition (ITPC)

Maximum amount in
Euro

US Dollar

48.503
258.060

58.100
309.120

114.421
194.597
155.444
194.597
38.569

137.060
233.100
186.200
233.100
46.200

292.188

350.000

97.357

116.620

43.828
170.053
48.503

52.500
203.700
58.100

306.797

367.500

53.178
87.657

63.700
105.000

61.359

73.500

61.359
155.444

73.500
186.200

2.381.914

2.853.200

-283.882

-298.076

2.098.032

2.555.124

Youth LEAD

Consortium of networks led by young people
Seks Worker Networks Consortium
HIV Justice Global Consortium
Positive Network Consortium (PNC+)
Inclusive and Affirmative Ministries (IAM)

Global Network of Sex Work Projects
ARASA
Global Network of People Living W ith HIV (GNP+)
Inclusive and Affirmative Ministries (IAM)
ICW Global

International Community of Women Living with HIV
The consortium of networks of people who use
drugs
Red Latinoamericana y del Caribe de personas trans
(REDLACTRANS)
The Harm Reduction Consortium
Asia Pacific Transgender Network (APTN)

INPUD & ANPUD
Associacion de Travestis, Transexuales y Transgeneros
de Argentina (A.C)
International Drug Policy Consortium
Asia Pacific Transgender Network
The Global Forum on MSM & HIV (MSMGF)

Consortium of MSM and Transgender Networks
International Netork of Religious Leaders Living
with or affected by HIV and aids (INERELA +)
Peers to Zero (P2Z) Coalition

International Netork of Religious Leaders Living with or
affected by HIV and aids (INERELA +)
PATA (pediatric aids Treatment for Africa)
Carribean Vulnerable Communities (CVC)

Carribean Vulnerable Communities Coalition (CVC)
Eastern European Key Population Health Network
(EKHN)
Eurasian Harm Reduction Association

International HIV/aids Alliance in Ukraine
Eurasian Harm Reduction Association
Total Granted 2017 (fund 2016 - 2018)
Total release
Financial Contribution to Networks

2
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Bijlage 3 Begroting 2018

BIJLAGE 3: BEGROTING 2018
(in euro's x 1.000)

Begroting 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016

Baten:
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Subsidies van overheden
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Totaal geworven baten

10.095
210
3.400
35.223
1.193
50.121

9.674
19
4.689
35.116
1.633
51.131

10.775
527
3.600
27.229
1.610
43.742

Baten als tegenprestatie van producten en/of diensten
Som der baten

242
50.363

152
51.283

213
43.955

49.230

5.861
15.916
20.636
1.781
4.295
48.489

5.006
15.292
14.528
2.646
4.150
41.621

Werving baten
Beheer en administratie
Som der lasten

3.142
1.282
53.654

2.535
1.430
52.454

2.125
1.488
45.234

Saldo voor financiële baten en lasten

-3.291

-1.171

-1.279

0

583

-44

Saldo van baten en lasten

-3.291

-588

-1.323

Kosten beheer en administratie (van som der lasten)
Besteed aan doelstelling (van som der baten)
Besteed aan doelstelling (van som der lasten)

2,4%
97,8%
91,8%

2,7%
94,6%
92,4%

3,3%
94,7%
92,0%

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Doelstellingen vanaf 2018
1.Drastische afname hiv en soa's in Nederland
2.Wereldwijd minder dan 200.000 hiv-infecties
3.Wereldwijd iedereen met hiv op behandeling
4.Genezing van HIV
5.Bewustwording, draagvlak en volledige financiering aids en soa
bestrijding

5.466
17.128
17.049
2.078
7.509

Doelstellingen t/m 2017
Meer testen
Barrières wegnemen
Versterken maatschappelijke organisaties
Meer wetenschappelijke kennis
Bewustwording

Saldo financiële baten en lasten

Bijlagen

3
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