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Paleis van de Verdraagzaamheid

Jaarverslag 2012

Algemeen
Het jaar 2012 was een jaar waarop de stichting continuïteit heeft weten te bewerkstelligen met de 
organisatie van de tweede editie van de jaarlijkse verkiezing voor de ambassade en ambassadeur 
van de verdraagzaamheid en de uitreiking van de bijbehorende awards. De stichting heeft meer 
mensen weten te bereiken, onder andere door deelname aan de winteracademie van het Mozes-
huis.

Los van deze successen zijn lang niet alle geplande acties uit het jaarplan 2012 gehaald. De voor-
naamste reden was een klein bestuur en daarmee weinig vrijwilligers. Het bestuur is eind 2012 
nog niet uitgebreid naar het gewenste aantal. Wel zijn er voorbereidingen gedaan voor uitbreiding 
van het bestuur. Ook aan de inkomsten kant ligt er voor komende jaren nog een uitdaging. Het is 
in 2012 nog niet gelukt om inkomsten te verwerven, anders dan de beperkte vergoeding voor de 
eerder genoemde deelname aan de winteracademie.

Net als voorgaande jaren is het aantal supporters en nieuwsbrieflezers gestegen en heeft de stich-
ting meer mensen bereikt via Twitter en Facebook.

Het bestuur heeft behoefte aan uitbreiding tot minimaal 5 personen. Daarnaast zijn er nog rede-
lijk veel taken die opgepakt kunnen worden door vrijwilligers. In 2013 moet de behoefte aan meer 
vrijwilligers voor het uitvoeren van activiteiten, worden ingevuld. 

In de onderstaande paragrafen staat in meer detail toegelicht in welke mate onderdelen uit het 
jaarplan 2012 zijn behaald.

APlanmatig vergroten van de naamsbekendheid
In 2012 is de naamsbekendheid vergroot. Dit is echter niet gebeurd op de planmatige manier 
zoals gesteld in het jaarplan. De jaarlijkse verkiezing heeft bijgedragen aan een verdere groei van 
de naamsbekendheid. Onder andere besteedde het Parool in de rubriek “Schuim” aandacht aan de 
avond van de uitreiking van de awards. De stichting heeft meer volgers op Twitter en Facebook. 
In het jaarplan 2012 stond ook gepland dat er een apart Communicatie- en PR-plan zou worden 
opgesteld. Deze activiteit is (nog) niet uitgevoerd.

Opstellen van een manifest
De stichting heeft tijdens de uitreiking van de Awards op 16 november haar manifest gelanceerd. 
Het manifest is verspreid op de avond van de uitreiking en is geplaatst op de website. Daarmee 
is deze activiteit volledig uitgevoerd. Het manifest beschrijft duidelijk waar wij als stichting voor 
staan, hoe we dit willen bereiken en tot welk niveau.

Invullen randvoorwaarden voor de continuïteit
Deze activiteiten zijn nog niet uitgevoerd en moeten alsnog worden opgepakt in 2013.

Uitbouwen van de jaarlijkse verkiezing
De verkiezing van de ambassade en ambassadeur van de verdraagzaamheid was een vergelijkbaar 
succes als de eerste editie gehouden in 2011. Het aantal uitgebrachte stemmen lag 12% lager 
(2525 uitgebrachte stemmen in 2012 tegen 2883 uitgebrachte stemmen in 2011). Bij de uitreiking 
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waren van negen van de tien genomineerden vertegenwoordigers aanwezig. In 2011 waren dit er 
zeven van de tien genomineerden vertegenwoordigd. Voor de jaarlijkse verkiezing zijn nog geen 
subsidies of andere giften geworven. Wel heeft Ronald Nieuwenhuijse de banners die gebruikt 
kunnen worden bij presentaties aan de stichting geschonken. Deze banners zijn voor het eerst 
gebruikt bij deze bijeenkomst.

Coördineren themaweek over verdraagzaamheid
Deze taak hebben we gaande het jaar laten vervallen. Mogelijk dat dit past in plannen voor 
komende jaren. In 2013 is hier nog geen prioriteit aan toegekend.

Verwerven van inkomsten
Deze taak is zeer beperkt uitgevoerd. Alleen bij de avond van de uitreiking van de awards is 
geprobeerd om donateurs te werven, via machtigingskaarten. De enige inkomsten gegenereerd in 
2012 betreffen: renteopbrengsten; vergoeding voor bijdrage winteracademie en (indirecte) giften 
van bestuursleden. De overige acties voor het verwerven van inkomsten dienen alsnog uitgevoerd 
te worden in 2013.

Versterken van de interne organisatie
De meeste acties zijn gericht geweest op het werven van nieuwe bestuursleden. Er is hiervoor een 
vacature geplaatst bij de VrijwilligersCentrale Amsterdam. Koosje Sierman is kort na de jaar-
vergadering 2012 uit het bestuur getreden. In 2012 zijn diverse kandidaten gesproken.
De laatste maand meldde zich een aantal geschikte kandidaten aan. Dit zal mogelijk resulteren in 
een versterking van het bestuur in 2013. In 2013 moet nog een deel van de activiteiten worden 
uitgevoerd voor het versterken van de interne organisatie. 

Uitwerken Communicatie- en PR-plan
Deze activiteit is grotendeels doorgeschoven naar 2012, door de beperkte capaciteit. Er is een 
eerste aanzet gemaakt voor een meerjarenplan waarbij de nadruk ligt op de mate waarin het 
publiek bereikt wordt.

Financiën
De stichting heeft nog altijd geen vaste inkomsten en draaide in 2012 op de reserves, enkele inci-
dentele inkomsten en (indirecte) giften van bestuursleden. 

De reserves zijn het resultaat van schenkingen door diverse bestuursleden bij de start van de 
stichting. In 2013 dienen er wel inkomsten te komen. Er is geen ruimte voor alle geplande acti-
viteiten in 2013, indien rekening wordt gehouden met de reservering van € 500,= voor kosten 
voor de huidige website. Er is tot nu toe niet gereageerd op de vraag, wanneer en hoeveel betaald 
moet worden voor de website. De financiële verantwoording staat op het volgende blad.

De kosten voor de verkiezing betreffen met name de huur van de locatie en de kosten voor de 
professionele versie van de stem-software, die nodig is om een betrouwbare uitslag mogelijk te 
maken.

De kostenpost voorzieningen betreft genomen voorzieningen voor verplichtingen die in 2011 zijn 
aangegaan, maar waarvoor de rekening nog niet is ontvangen. Het betreft de kosten voor het 
ontwikkelen van de huidige website.

De post giften betreft voornamelijk indirecte giften, namelijk kosten die zijn voorgeschoten door 
bestuursleden, maar waarvoor achteraf besloten is deze niet te declareren, maar als gift te zien.

De kosten voor de nieuwe website zijn dus in 2011 genomen. Het resultaat over 2012 bedraagt
€ 364,32. In 2012 zijn er € 363,= aan (voornamlijk indirecte) giften geweest, door het niet in 
rekening brengen van diverse kosten door bestuursleden.
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Balans per 31 december 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid 
 
alle bedragen in euro's 
 
activa eindsaldo beginsaldo  |  passiva eindsaldo beginsaldo 
LIQUIDE MIDDELEN  EIGEN VERMOGEN 

− Bank    839,59    1.455,16   - Saldo 2012    473,91 1.190,93 
 
- Voorzieningen   - Voorzieningen 
   -500,00     -535,00      500,00   717,75 
 
- Nog te betalen  
      over '12/'11      0,00     -164,00   
   
- Nog te ontvangen  
      over '12/'11      0,00  __ _18,75  - Resultaat 2012      -634,32  -1.133,77   
    339,59      774,91      339,59     774,91 
 
Totaal activa    339,59         774,91     Totaal passiva    339,59       774,91   
 
 
Exploitatieoverzicht 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid 
 
alle bedragen in euro's 
 
omschrijving  saldo t/m saldo t/m 
 12-2012 12-2011 
Marketing & Comm. 34,10  86,28 
Vrijwilligers 105,00 79,20 
Kosten verkiezing 475,90 352,85 
Verplichtingen 0,00 * 699,00 
Kosten 2011 217,75 0,00 
Bedrijfsvoering    217,00    147,42 
 
TOTAAL Kosten    1.049,75   1.364,75 
 
Vorderingen 0,00 18,75 
Renteinkomsten 2,43 0,00 
Vergoedingen 50,00 0,00 
Giften 363,00 212,23 
                               
TOTAAL Baten     415,43       230,98 
 
 
Netto Resultaat     -634,32        -1.133,77 
 
* Er staat nog een verplichting open vanuit 2011 voor de ontwikkeling van de website. Dit is geen 
nieuwe verplichting en is daarom niet meegerekend in het resultaat van 2012. 


