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1 Inleiding 
 
De belangrijkste activiteit van het FWOS in het jaar 2014 is geweest het voorbereiden en 
uitzetten van de gerichte subsidieronde Vragen naar verschillen; etnische diversiteit, ruimte 
en seksuele ontwikkeling, die voortbouwt op het Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018 
dat in 2013 tot stand is gekomen. Op deze wijze beoogt het FWOS thematische sturing te 
geven aan zijn beleid tot financiering van wetenschappelijk onderzoek. 
Het Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018 is te vinden op onze website. In paragraaf 
3.1.3 van dit jaarverslag wordt de werkwijze met betrekking tot deze subsidieronde 
toegelicht. De uiteindelijke toekenning heeft in april 2015 plaatsgevonden. Voorts is in 2014 
één onderzoeksproject tot afronding gekomen en zijn andere lopende projecten voortgezet. 
Hierover treft u in paragraaf 4 van dit verslag nadere informatie aan. 
Het financieel beleid vertoont ten opzichte van de voorafgaande jaren geen bijzonderheden. 
Nadere informatie treft u aan in paragraaf 5 van dit verslag. 
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2 Bestuurlijke activiteiten 
 
 
2.1 Algemeen Bestuur 
 
In het afgelopen jaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de samenstelling van 
het bestuur. De huidige van het bestuur was als volgt: 

 mw prof.dr. P.T. Cohen-Kettenis, voorzitter; 

 dr. Th. van der Meer, vicevoorzitter; 

 mw drs. J. Swiebel, secretaris; 

 J.G. Sloff, penningmeester; 

 mw prof.dr. M. du Bois-Reymond, lid; 

 drs. M. von Bönninghausen tot Herinkhave, lid; 

 mw dr. S.N. Brilleslijper-Kater, lid. 
 
Het Algemeen Bestuur heeft in 2014 viermaal vergaderd. 
 
 
2.2 Dagelijks Bestuur 
 
De huidige samenstelling van het Dagelijks Bestuur is als volgt: 

 mw prof.dr. P.T. Cohen-Kettenis, voorzitter; 

 dr. Th. van der Meer, vicevoorzitter; 

 mw drs. J. Swiebel, secretaris; 

 J.G. Sloff, penningmeester. 
 
Het Dagelijks bestuur is door het Algemeen Bestuur gemandateerd om snel en desgewenst 
onmiddellijk op situaties zowel binnen als buiten het FWOS te kunnen reageren, zowel in 
signalerende als in uitvoerende zin. Het Algemeen Bestuur kan ook incidentele taken aan het 
Dagelijks Bestuur uitbesteden. Uiteraard legt het Dagelijks Bestuur in voorkomende gevallen 
a posteriori verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. 
 
Ook in 2014 beschikte het Dagelijks Bestuur over een budget van maximaal € 20.000 voor 
kleine subsidies tot een maximum van € 5.000 per project. Voorwaarde is dat deze subsidies 
worden verstrekt aan projecten die inhoudelijk bij het beleid van het FWOS passen, en dat 
het FWOS cofinancier is. 
 
In 2014 is door het Dagelijks Bestuur subsidie toegekend aan: 

 Mw dr. A.A. M’Charek (Universiteit van Amsterdam) € 2.530 (implementatie van een 
FWOS onderzoeksproject) ten behoeve van een expertmeeting in het kader van het 
project Diversity in the making. 

 Kind en Seksualiteit € 2.600 (cofinanciering) voor de lancering van hun website. 

 Tijdschrift voor Genderstudies € 1.000 voor het themanummer Sexuality in Movement: 
Beyond the Sexual Revolution. 

 
Het Dagelijks Bestuur heeft in 2014 viermaal vergaderd. 
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3 Overzicht activiteiten van de bestuurscommissies 
 
 
3.1 Commissie Wetenschapsbeleid 
 
3.1.1 Doel van de Commissie Wetenschapsbeleid 
 
De Commissie Wetenschapsbeleid is een bestuurscommissie van  het FWOS. Zij adviseert 
het bestuur over de uitgangspunten van het te voeren wetenschapsbeleid van het FWOS en 
de verspreiding en implementatie van onderzoeksresultaten. Wanneer het FWOS-bestuur 
het wetenschapsbeleid heeft vastgesteld, geeft de Commissie Wetenschapsbeleid 
vervolgens verder inhoud en uitvoering aan dit beleid. De commissie beoordeelt 
subsidieaanvragen, mede op basis van externe referenten, en brengt daarover advies uit 
aan het bestuur. 
 
 
3.1.2 Samenstelling van de Commissie Wetenschapsbeleid en vergaderfrequentie 
 
De samenstelling van de Commissie Wetenschapsbeleid was in 2014 als volgt: 

 mw prof.dr. M. du Bois-Reymond (Pedagogiek, Universiteit Leiden), voorzitter; 

 dr. Th. van der Meer (historicus), lid; 

 prof.dr. W.G.J. Duyvendak (Sociologie en Antropologie, UvA), extern lid; 

 mw drs. D.A. Geraci (pedagoog), extern lid; 

 A.W. Tuk (maatschappelijk werker, senior beleidsmedewerker Pharos), extern lid. 
 
De commissie werd in 2014 ondersteund door commissiesecretaris mw dr. M. van der Klein 
en bestuursassistent mw drs. H.A.C. Brinkman, beiden freelancer. 
 
De commissie kwam  in 2014 viermaal bijeen. 
 
 
3.1.3 Kort overzicht van de belangrijkste activiteiten van de Commissie 

Wetenschapsbeleid in 2014 
 
Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018  
 
Begin 2014 hebben bestuur en Commissie Wetenschapsbeleid gezorgd voor een 
deugdelijke verspreiding van het nieuwe Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018. 
Kernthema’s in het wetenschapsprogramma zijn de begrippen diversiteit, ruimte en seksuele 
identiteit. De commissie gaat ervan uit dat elke discipline op haar eigen wijze kan bijdragen 
aan nieuwe inzichten, interventies en theorievorming rond deze kernthema’s binnen 
onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van jeugdigen. 
 
Gerichte subsidieronde Vragen naar verschillen: etnische diversiteit, ruimte en 
seksuele ontwikkeling.  
 
In 2014 heeft de Commissie Wetenschapsbeleid zich intensief bezig gehouden met de 
voorbereiding en het uitzetten van de gerichte subsidieronde Vragen naar verschillen: 
etnische diversiteit, ruimte en seksuele ontwikkeling. De leden van de Commissie 
Wetenschapsbeleid hebben gezamenlijk geschreven aan de call voor deze ronde. De call 
sluit aan bij het Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018 en geeft nader vorm aan de 
daarin uitgezette lijnen. De call is zowel in het Engels als in het Nederlands gesteld. 
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Om meer zicht te krijgen op de rol van etnische diversiteit bij de seksuele 
identiteitsontwikkeling (15-23 jaar) en de vorming van  beginnende (romantisch) seksuele 
relaties, en de manieren waarop diverse actoren een rol spelen in dat proces, roept het 
FWOS in de call op tot onderzoeksvoorstellen die bijvoorbeeld ingaan op de volgende 
vragen: 
1. Welke rol speelt etnische diversiteit in de seksuele identiteitsontwikkeling en het aangaan 

van (romantisch) seksuele relaties tussen jongeren? 
2. Hoe leren jongeren  over het aangaan  en onderhouden van inter- en intra- etnische 

(romantisch)seksuele relaties?  
3. Welke boodschappen over intra- en interetnische relaties worden bij dit leerproces 

doorgegeven?  
 
Het FWOS heeft een achttal onderzoekers van naam, faam en relevantie uitgenodigd om 
een vooraanmelding te doen. Allen zijn op de uitnodiging ingegaan. 
De commissie heeft de vooraanmeldingen zorgvuldig besproken in de vergadering van  
16 september 2014. De commissie heeft het bestuur geadviseerd vier van de 
vooraanmeldingen door de betrokkenen te laten uitwerken. Op 24 december 2014 heeft de 
Commissie Wetenschapbeleid vier uitgewerkte voorstellen mogen ontvangen. 
 
In de herfst van 2014 heeft de Commissie Wetenschapsbeleid een excellent gezelschap van 
mogelijk externe referenten (nationaal en internationaal) benaderd in verband met de 
beoordeling van de ingediende voorstellen op de call  begin 2015. Voor elk voorstel zijn twee 
geschikte externe referenten gevonden. 
 
Symposium Onderzoek en beleid rond etnische diversiteit in de seksuele ontwikkeling 
van jongeren. 
Vanuit de Commissie Wetenschapsbeleid van het FWOS is in 2014 gestart met de 
organisatie van het symposium Onderzoek en beleid rond etnische diversiteit in de seksuele 
ontwikkeling van jongeren. Doel is om (met name de rond het FWOS georganiseerde) 
onderzoekers bijeen te brengen rond dit thema en de kansen en belemmeringen in kaart te 
brengen. De organisatie berust bij mw drs. D. Geraci (commissielid, ook werkzaam bij 
Pharos) en mw dr. M. van der Klein (commissie secretaris, ook  werkzaam bij het Verwey-
Jonker Instituut). 
 
Afgeronde projecten 
In 2014 werd  het door het FWOS (mede) gefinancierde onderzoeksprojecten van prof.dr. P. 
van Geert en mw drs. M. Boelhouwer afgerond. Zij werkten aan de Rijksuniversiteit 
Groningen (RUG) in het kader van het ZonMw-programma Seksuele gezondheid van de 
jeugd  aan Tracing trajectories in the Sexual Development of Youth: An approach based on 
the theory of complex dynamic systems. De onderzoekers deden een cross-sectionele studie 
en maakten gebruik van een time-serial design in de vorm van webdagboeken die worden 
ingevuld door jongeren. 
Het eindrapport is  getiteld Seksuele ontwikkeling tussen 9 en 22 jaar – Meer dan van zoen 
tot het doen. Het eindrapport is onder andere op de site van FWOS te downloaden. 
 
Lopende projecten 
Zie voor de lopende projecten paragraaf 4.1. 
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3.2 Commissie Vermogensbeheer 
 
 
De Commissie Vermogensbeheer bestaat uit twee leden. De penningmeester is voorzitter 
van de commissie en voert samen met het andere commissielid het door het bestuur 
vastgestelde beleid uit. 
 
 
3.2.1 Doel van de Commissie Vermogensbeheer 
 
Doel van de commissie is tweeledig: ondersteuning van de penningmeester bij de 
voorbereiding en uitvoering van het door het bestuur vast te stellen c.q. vastgestelde 
financiële beleid en gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over onderwerpen 
op het terrein van het financiële beleid. 
 
De taakopdracht van de commissie is: 

 advisering van het bestuur over het financiële beleid in het algemeen op basis van 

regelmatig overleg met de vermogensbeheerders van ABN/AMRO en Staalbankiers; 

 het bewaken van de vermogensontwikkeling; 

 het voeren van een risicomijdend beleid op basis van het risicoprofiel dat door het 

bestuur is vastgelegd; 

 voorbereiding en advisering op het terrein van subsidie- en liquiditeitsbeleid. 

 
3.2.2 Samenstelling van de Commissie Vermogensbeheer en vergaderfrequentie 
 
In 2014 bestond de Commissie Vermogensbeheer uit J.G. Sloff, penningmeester, en mw 
prof.dr. P.T. Cohen-Kettenis. De commissie kwam in totaal 4 keer in vergadering bijeen met 
bankiers en vermogensbeheerders, waarvan twee keer met ABN/AMRO en twee keer met 
Staalbankiers. 
 
 
3.2.3 Kort overzicht van de belangrijkste activiteiten van de Commissie 

Vermogensbeheer in 2014 
 
Gedurende het jaar 2014 zijn er geen grote projecten aangenomen en kan dus min of meer  
worden gezien als een voortzetting van het jaar 2013. Dit alles vanwege de  
implementatie van een nieuw Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018. In dit programma  
wordt opnieuw naar het onderzoeksbeleid en de doelstelling van het FWOS gekeken en  
heeft er op een aantal punten een heroverweging plaats gevonden. Als gevolg hiervan zal er  
ook een aanpassing van het subsidiebeleid plaats vinden. Bijna alle grote meerjarige  
subsidieverplichtingen naderen hun afronding of zijn gedurende het afgelopen jaar  
beëindigd zoals de ZonMw en NWO samenwerkingsprojecten. Ook het grote project  
Diversiteit, ruimte en seksuele identiteit zal minder op de begroting drukken dan voorheen.  
Een aantal nieuwe onderzoeksprojecten, gebaseerd op het nieuwe programma  
wetenschapsbeleid, is inmiddels in de begroting van 2015 opgenomen (zie ook de  
liquiditeitsprognose voor de periode 2015-2019). De leerstoel Henny Verhagen zal dit jaar de  
laatste betaling ontvangen en daarna voor vijf jaar worden verlengd. 
Gedurende het jaar 2014 is er tussen Staalbankiers en het FWOS een overeenkomst 
gesloten om alle financiële transacties via internetbankieren te kunnen verwerken. Dit komt 
de snelheid en effectiviteit van de betalingen ten goede. Ook worden er geen 
transactiekosten meer berekend. 
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Het FWOS hecht er waarde aan om het vermogen zo duurzaam mogelijk te beleggen. Zowel 
Staalbankiers als ABN/AMRO bank hebben een duurzaamheidsscreening voor het 
vermogen van het FWOS ingevoerd.  
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4. Subsidies voor onderzoeks- en implementatieprojecten in 2014 
 
Hieronder zoals gebruikelijk een overzicht van gesubsidieerde projecten in 2014. De 
projecten worden niet langer ingedeeld volgens de voormalige onderzoekslijnen, maar vallen 
onder het Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018 (zie hierover paragraaf 3.1). 
 
 
4.1 Grote onderzoeks- en implementatieprojecten 
 

Afgeronde onderzoeksprojecten in 2014 

 
 
4.1.1 Tracing trajectories in the Sexual Development of Youth: An approach based on the 

theory of complex dynamic systems 
 
Opdrachtgever ZonMw 
Financier  FWOS 
Financiering  € 257.000 
Projectleiding  Prof.dr. P. van Geert (Klinische en ontwikkelingspsychologie, RUG) 
Uitvoering Mw drs. M. Boelhouwer (RUG) 
Looptijd  April 2009 tot december 2013. 
Doelstelling Er is een empirisch, theoretisch en klinisch doel. Het empirische doel is 

het in kaart brengen van de seksuele ontwikkeling in relatie tot de 
additionele aspecten van interactionele en emotionele ontwikkeling. 
Het theoretisch en methodologisch raamwerk is de theorie van de 
complexe dynamische systemen. Het theoretisch doel is om een model 
te construeren van ontluikende en zich ontwikkelende seksualiteit dat 
dynamisch is en opgezet vanuit het actorperspectief. Het klinische doel 
is de mogelijkheid exploreren van een e-counseling type van 
interventie dat jongeren behulpzaam kan zijn bij een gezond verloop 
van de seksuele ontwikkeling. 

Toelichting Dit project is het eerste dat is voortgekomen uit de samenwerking 
tussen het FWOS en ZonMw. Het wordt uitgevoerd in het kader van 
het ZonMw-programma Seksuele gezondheid van de jeugd en het 
deelprogramma 1 van het FWOS. In het onderzoek wordt gebruik 
gemaakt van een time-serial design in de vorm van webdagboeken die 
worden ingevuld door autochtone en allochtone kinderen en jongeren 
gedurende bepaalde periodes; daarnaast wordt ter vergelijking een 
cross-sectionele studie uitgevoerd bij enkele duizenden jongeren om te 
controleren voor eventuele invloeden die het invullen van de 
dagboeken kan hebben op de ‘gewone seksuele ontwikkeling’. 

Producten/ Internationale wetenschappelijke publicaties, voorlichtingsmateriaal 
Implementatie voor jongeren en hulpverleners. 
 
 

Lopende onderzoeksprojecten in 2014 en verder 

 
 
4.1.2 Sexuality and intimate relations of Dutch youth: Developmental trajectories and 

developmental context 
 
Financiering  € 350.000 van FWOS (cofinanciering met NWO) 
Programmaleiding Prof.dr. M. Dekovic, Kinder- en Jeugdstudies, UU 
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Projectleiders Prof.dr. M. van Aken, Ontwikkelingspsychologie UU; mw prof.dr. M. 
Dekovic, Kinder- en Jeugdstudies, UU; prof.dr. T. Terbogt, Algemene 
Sociale Wetenschappen, UU; prof.dr. P. van Geert, 
Ontwikkelingspsychologie en Klinische Psychologie, RUG  

Uitvoering Vier aio’s: mw D. van de Bongardt MSc, mw L. Baams MSc, mw S. 
Doornwaard MSc (allen UU), mw W. Dalenberg MSc (RUG) 

Looptijd  December 2010 tot september 2014. 
Doelstelling  Bestudering van de seksuele ontwikkeling in interactie met de  

leefomgeving (gezin, school, peers) en sociaal-culturele invloeden. 
Toelichting Er worden gelijktijdig vier longitudinale onderzoeken uitgevoerd. In elk 

onderzoek staat een aspect van de seksuele ontwikkeling centraal, 
zoals de rol van persoonskenmerken bij een gangbare of niet-
gangbare seksuele ontwikkeling, de ontwikkeling in de context van 
gezin en leeftijdgenoten, de relatie met internetgebruik, weblogboeken, 
invloed van e-counseling. 

Producten/ Dissertaties, internationale publicaties en publicaties in 
Implementatie vaktijdschriften. 
 
 
4.1.3 Bijzondere leerstoel ‘Seksuele ontwikkeling, diversiteit en gezondheid’ 
 
Opdrachtgever Henny Verhagen Stichting 
Financiering  € 200.000 van FWOS (cofinanciering met GGz Eindhoven) 
Hoogleraar  Mw prof.dr. I. Vanwesenbeeck 
Uitvoering  Aio 
Looptijd  Februari 2011 tot februari 2016. 
Doelstelling Bijdragen aan de (wetenschappelijke) kennis over de sociaal-

emotionele en seksuele ontwikkeling en vaststellen wat het belang is 
van diversiteit (sekse, gender, etniciteit en de interacties hiertussen) 
voor deze ontwikkeling. 

Toelichting Naast het wetenschappelijk doel is er ook een praktisch doel: de 
vertaling van deze kennis voor gebruik binnen de praktijk van de 
gezondheidszorg. 

Producten/ Internationale artikelen, dissertatie, vakpublicaties. 
Implementatie 
 
 
4.1.4 Diversiteit, ruimte en seksuele identiteit 
 
Financiering  € 534.024 
Projectleiding  Mw dr. A. M’charek (UvA) / mw prof.dr. W. Jansen (RU Nijmegen) 
Uitvoering  Twee aio’s 
Looptijd  September 2012 tot september 2016. 
Doelstelling  Inzicht krijgen in hoe verschillende diversiteitsaspecten een rol spelen 
                                   bij de seksuele ontwikkeling. 
Producten/  Internationale publicaties en twee dissertaties. 
Implementatie 
 
 
4.1.5 Empirisch onderzoek naar de seksualiteit van jongeren op Aruba 
 
Financiering € 42.757 
Promotor Prof.em.dr. C. Hamelink (UvA) 
Uitvoering Drs. W.R. Piternella (Aruba) 
Looptijd 2002 tot 2014. 
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Doelstelling Inzicht krijgen in de seksualiteit van jongeren binnen een traditionele 
allochtone cultuur, die inmiddels een belangrijke rol speelt in de 
Nederlandse samenleving. 

Toelichting De onderzoeker combineert zijn praktijkervaring als gezinsconsulent op 
Curaçao en Aruba met gegevens uit empirisch onderzoek. Problemen 
in de interactie tussen de seksen en in de communicatie tussen ouders 
en jongeren worden belicht in het kader van de overgangssituatie van 
een traditionele naar een meer moderne cultuur. Theorievorming over 
seksualiteit en seksuele opvoeding in een overwegend traditionele 
samenleving is van belang om meer inzicht te krijgen in vergelijkbare 
opvoedingssituaties en opvoedingspraktijken in ons land. 

Producten Dissertatie (promotie in 2014). 
 
 

4.1.6 100 antwoorden over seks en CP 
 

Financiering € 25.000 
Uitvoering BOSK 
Looptijd December 2014 tot augustus 2015. 
Doelstelling  Mensen met CP, hun ouders/verzorgers, partners en hulpverleners binnen 

de revalidatie en scholen weten waar ze aandoeningsgerichte informatie 
over seks en CP kunnen vinden. Professionals en ouders/verzorgers  
hebben een ingang voor een gesprek met jongeren en volwassenen over 
seks en CP. (Jong)volwassenen vinden een platform waarop zij hun vragen 
en uitdagingen kunnen bespreken. 

Toelichting Het taboe om te spreken over seks en CP (zowel bij mensen met CP als bij 
professionals) wordt opengebroken en  het onderwerp bespreekbaar 
gemaakt. De resultaten kunnen een basis zijn voor het ontwikkelen van 
trainingen. 

Producten Boek en flyer. 
 
 

4.1.7 Symposium Onderzoek en beleid rond etnische diversiteit in de seksuele ontwikkeling 
van jongeren 
 

Financiering € 12.701,25 
Uitvoering Mw drs. D. Geraci (Pharos Utrecht) en mw dr. M. van der Klein 

(Verwey Jonker Instituut) 
Looptijd December 2014 tot voorjaar 2015. 
Doelstelling  Bij het FWOS betrokken onderzoekers met elkaar in gesprek brengen over 

het betrekken van etnische diversiteit in het onderzoek naar seksualiteit en 
seksuele ontwikkeling van jongeren; de overwegingen, kansen en 
belemmeringen die daarbij een rol spelen; hoe onderzoekers zich kunnen 
bewegen in het krachtenveld van beleidsmakers en 
implementatiemogelijkheden in het veld. 

Toelichting Het symposium is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers die 
worden gesubsidieerd door het FWOS, maar is daarnaast ook bedoeld voor 
andere onderzoekers naar jeugd en seksuele ontwikkeling en 
(beleids)medewerkers van bijvoorbeeld ZonMw en NJi. 

Producten Een dagprogramma met drie plenaire lezingen en een workshopronde. 
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Tabel 1. Overzicht van afgesloten en lopende projecten in 2014 

 

Afgerond 

- Tracing trajectories in the sexual development   of Youth (ism ZonMw) 
 
Lopend 

- Sexuality and intimate relations of Dutch youth (ism NWO) 
- Leerstoel Seksuele ontwikkeling, diversiteit en  gezondheid (ism GGz Eindhoven) 
- Diversiteit, ruimte en seksuele identiteit 
- Seksualiteit van jongeren op Aruba 
- 100 antwoorden over seks en CP 
- Symposium Onderzoek en beleid rond etnische diversiteit in de seksuele ontwikkeling van jongeren 

 
 
4.2 Projecten uit het DB budget 
 
Jaarlijks beschikt het Dagelijks Bestuur over een budget van maximaal € 20.000 voor kleine 
subsidies tot een maximum van € 5.000 per project. Voorwaarde is dat deze subsidies 
worden verstrekt aan projecten die inhoudelijk bij het beleid van het FWOS passen, en dat 
het FWOS cofinancier is. 
 
In 2014 is door het Dagelijks Bestuur subsidie toegekend aan: 

 Mw dr. A.A. M’Charek (Universiteit van Amsterdam) € 2.530 (implementatie van een 
FWOS onderzoeksproject) ten behoeve van een expertmeeting in het kader van het 
project Diversity in the making. 

 Kind en Seksualiteit € 2.600 (cofinanciering) voor de lancering van hun website. 

 Tijdschrift voor Genderstudies € 1.000 voor het themanummer Sexuality in Movement: 
Beyond the Sexual Revolution. 
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5 Financieel beleid 
 
Het financieel beleid is het afgelopen jaar, op een paar kleine aanpassingen na, ongewijzigd 
voortgezet. Er heeft een herindeling plaats gevonden van kostenplaatsen. Dit was nodig om 
het onderscheid in kosten op de begroting en de jaarrekening te vereenvoudigen en zo een 
beter en overzichtelijker overzicht te krijgen van de kostenstructuur. Sinds september 2014 
worden bijna alle financiële transacties via internetbankieren bij Staalbankiers verwerkt.  Dit 
versnelt de verwerking van de betalingen en bespaart kosten. De huisbanken, ABN/AMRO 
en Staalbankiers, zorgen ervoor dat er, aan de hand van de liquiditeitsprognose, de 
benodigde bedragen worden vrijgemaakt ten behoeve van de financiering van de uitstaande 
projectsubsidies. 
Er behoefde het afgelopen jaar geen halfjaarlijkse aanpassing plaats te vinden van de 
begroting. De geprognotiseerde cijfers kwamen overeen met de werkelijk gemaakte kosten 
en baten. 
 
 
5.1        Overzicht financiële situatie 
 
In de staat van baten en lasten valt te zien dat het beleggingsresultaat over het jaar 2014 
alleszins meeviel. Het totale koersresultaat vermeerderd met de rentebaten en dividenden en 
met aftrek van de beheerskosten bedroeg ongeveer € 325.000. 
Dit resulteert in een netto rendement op het eigen vermogen van ruim 9%. Dit betekent dat 
de opbrengsten bijna toereikend waren om de uitgaven van het afgelopen jaar te dekken. 
Het totale vermogen bedroeg eind 2014 € 3.474.540. Dit betekent een vermindering van het 
eigen vermogen van slechts € 16.000. De organisatie- en bestuurskosten zijn licht gedaald 
ten opzichte van het vorige jaar.  De accountants- en advieskosten zijn gelijk gebleven. 
In het totale jaar 2014 is er € 288.367 uitgegeven aan wetenschappelijke projecten en 
activiteiten. Dit bedrag is inclusief het honorarium  van de commissiesecretaris, een deel van 
het honorarium van de bestuursassistent en een bedrag aan onkosten van de Commissie 
Wetenschapsbeleid. 

 
Tabel 2. Overzicht gereserveerde projectsubsidies voor 2015 en verder 
 

Projecten Subsidiebedrag + 

Voorschotten 

 

Looptijd 

 

1. Diversiteit, ruimte en seksuele 

    identiteit 

     

 528.791                  

         

 2015   100.000 

 2016     53.792 

   sep 2012 – sep 2016 

 

2. Leerstoel Henny Verhagen. 

    Stichting / Universiteit Utrecht 

  190.810,50 

 

     

        2015    45.033,44 

       

 

    feb 2011 – feb 2016 

 3. Verlenging  leerstoel H.Verhagen 

     Stichting / Universiteit Utrecht 

    100.000 

 

         2016    20.000 

         2017    20.000 

         2018    20.000 

         2019    20.000 

         2020    20.000 

    feb 2016 – feb 2021     
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4. Symposium Onderzoek en beleid 

rond etnische diversiteit 

    

     15.000     

 

          2015    15.000 

       

 

   2015 

5. BOSK 

    100 antwoorden over seks  

 

     25.000 

 

           2015    25.000 

    2015 

 6. Vragen naar verschillen 

  

      255.000 

             

          2015    15.000 

            2016    60.000 

            2017    60.000 

            2018    60.000 

            2019    60.000 

    sep 2015 – sep 2019 

 

 Totaal subsidies 2015 en verder 

 

 

          593.825,44          

 

 

 
 
5.2       Prognose en planning 
 
Rekening houdend met het aflopen van een aantal grote projecten in het komende jaar en de 
implementatie van nieuwe projecten (zie het Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018) zal 
het te besteden bedrag aan wetenschappelijke projecten in de komende jaren ongeveer 
gelijk blijven aan het jaar 2014  (zie tabel 3: liquiditeitsprognose voor de periode 2015-2019). 
Verwacht wordt tevens dat de kosten van ondersteuning van het wetenschapsbeleid 
ongeveer gelijk zullen blijven. 
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Tabel 3. Liquiditeitsprognose voor periode 2015-2019 

 
 

 
Budget                                                      2015            2016           2017           2018         2019 
 
_________________________________________________________________________________   
Onderzoek.    
Diversiteit, ruimte en sex. id.                  100.000        53.792         
Leerstoel UU                                            45.033           
Verlenging leerstoet UU                                    20.000        20.000        20.000      20.000 
Symposium                                               15.000 
BOSK                                                        25.000 
Vragen naar verschillen                            15.000        60.000        60.000        60.000      60.000 
Sexuality and Int. Rel. Implementatie       25.000        25.000 
Nieuw onderzoek                                                       100.000      100.000      100.000    100.000 
_________________________________________________________________________________      
 
Onderzoek                                              225.033       258.792     180.000     180.000    180.000 
Kleine projecten/Implementatie                35.000         35.000       35.000       35.000      35.000 
Ondersteuning                                          30.000         30.000       30.000       30.000      30.000 
 

 
Totaal Onderzoek/ 
Implementatie                                       290.033        323.792      245.000    245.000    245.000 
Organisatiekosten                                    55.000          55.000        55.000      55.000      55.000 
 

 
Totaal Onderzoek/ 
Implementatie/Bestuur.                        345.033        378.792      300.000    300.000    300.000 
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Overzicht publicaties 2014 
 
Publicaties en rapporten (mede) door FWOS gefinancierd in het kader van onderzoek of 
onderzoeksprogramma’s: 
 
Van Geert, prof.dr. P.L.C. en Boelhouwer, mw dr. M.D. (2014). Seksuele ontwikkeling tussen 
9 en 22 jaar – Meer dan van zoen tot het doen Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. 
 
Baams, drs. L. (2014). Blooming sexuality: a biopsychosocial perspective on adolescent 
romantic and sexual development Utrecht: Universiteit Utrecht 
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Bijlage: Collectiebeheer 
 
Het FWOS is de rechtsopvolger van de Dr. Edward Brongersma Stichting en in die 
hoedanigheid eigenaar van de archieven die Brongersma bij zijn dood heeft nagelaten. Deze 
archieven worden beheerd door Rutgers WPF in Utrecht en het Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. Van beide archiefdelen is vóór 2012 onder 
verantwoordelijkheid van de Commissie Collectiebeheer een inventaris gemaakt. Met de 
voltooiing daarvan hield de commissie feitelijk op te bestaan. Binnen het bestuur is dr. Th. 
van der Meer verantwoordelijk voor de archieven. Hij is voor de archiefbeheerders 
contactpersoon met het FWOS en adviseert het bestuur over bijvoorbeeld verzoeken tot 
inzage van de collecties. 
 
Vanwege (privacy) gevoelig materiaal in zowel archieven als inventarissen zijn ze geen van 
alle openbaar. Inzage wordt alleen – onder strikte voorwaarden – verleend voor 
wetenschappelijk onderzoek, in principe onder verantwoordelijkheid van een 
wetenschappelijke instelling. In het verleden is enkele keren toestemming verleend tot 
inzage van afzonderlijke archiefbescheiden ten behoeve van publicaties over Brongersma's 
politieke opvattingen, zijn proces en veroordeling in 1950, en contacten die hij met enkele 
bekende Nederlanders heeft gehad. Ook in 2014 zijn enkele verzoeken tot inzage 
gehonoreerd, onder andere ten behoeve van een proefschrift over de psychiatriering van 
pedofilie vanaf de vijftiger jaren. Aanvragen tot inzage van het gehele archief worden 
gewoonlijk afgewezen, maar ten behoeve van een vervolgstudie op het rapport van de 
Commissie Deetman over misbruik in de RK-kerk is voor de onderzoeker een uitzondering 
gemaakt. Verzoeken tot inzage voor niet-wetenschappelijke doeleinden of zeer algemene 
aanvragen m.b.t. opvattingen van Brongersma zijn afgewezen. Zulke aanvragers zijn 
verwezen naar publicaties van Brongersma. 
 
Aanvragen voor inzage in het Archief Edward Brongersma 
Het FWOS hanteert voor aanvragen de volgende procedures en voorwaarden. Via websites 
van het FWOS of de bibliotheken van IISG of Rutgers WPF kunnen verzoeken tot toegang 
aan het FWOS worden gericht. Toegang wordt door het bestuur van het FWOS alleen 
verleend ten behoeve van (historisch) wetenschappelijk onderzoek indien dit wordt 
uitgevoerd onder auspiciën van een wetenschappelijke instelling of studiebegeleider(s) /  
promotor(es). De aanvrager – en indien van toepassing ook scriptiebegeleider of promotor – 
ondertekent cq ondertekenen de voorwaarden die door het FWOS worden gesteld. 
 

 Toestemming betreft alleen inzage van inventaris, of expliciet vermelde afzonderlijke 
archiefbescheiden of delen van het archief. 

 Het is de onderzoeker niet toegestaan digitale opnamen of kopieën te maken van 
stukken uit genoemde inventarisnummer(s), tenzij het gepubliceerd materiaal betreft. 

 Afgezien van de naam van Edward Brongersma, de namen van programmamakers, 
interviewers en van anderen die uit hoofde van hun werk of functie publiekelijk bekend 
zijn (geweest) en die in geraadpleegde bronnen een publieke rol vervulden, dient de 
onderzoeker  in de producten die uit het onderzoek voortvloeien, personen van of over 
wie gegevens uit het Archief Edward Brongersma gebruikt worden zodanig te 
anonimiseren dat ze daadwerkelijk niet herkenbaar zijn. Alleen met toestemming van het 
bestuur van het FWOS kunnen daar om redenen van algemeen (historisch) belang 
uitzonderingen op worden gemaakt. 

 

 De onderzoeker is  gehouden over personen over wie informatie in het Archief Edward 
Brongersma gevonden is, tegenover derden discretie in acht te nemen. 
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 Het is niet toegestaan de verblijfplaats van personen over wie informatie in het Archief 
Edward Brongersma gevonden is, na te speuren of buiten het FWOS om contact met hen 
te zoeken. 

 

 Eventuele publicaties, delen van publicaties of andere producten zoals studiepapers, 
scripties en beeldmateriaal die gebaseerd zijn op onderzoek in het Archief Edward 
Brongersma, dienen ter instemming aan het bestuur van het FWOS te worden 
voorgelegd. (Instemming is uitsluitend afhankelijk van de vraag of de anonimisering aan 
gestelde voorwaarden voldoet.) 

 

 De onderzoeker stelt een kopie van het product dat uit onderzoek in het Archief Edward 
Brongersma voortkomt ter beschikking van het FWOS. Dit zal in het bestuursarchief 
worden opgenomen, dat niet ter inzage van derden is. 

 

 Door ondertekening van de voorwaarden vermeld in de toestemmingsbrief aanvaarden 
onderzoeker en begeleider aansprakelijkheid voor materiële en/of immateriële gevolgen 
voor het FWOS voor het niet – of  in onvoldoende mate – in acht nemen van gestelde 
voorwaarden. 
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Maandelijks aantal bezoekers op www.fwos.nl | 1 Januari t/m 31 december 2014 

 
Tabel 4. Bezoekers website 2014 

 

                

  
jan. 
2014 

febr. 
2014 

mrt. 
2014 

april 
2014 

mei 
2014 

juni 
2014 

juli 
2014 

aug. 
2014 

sept. 
2014 

okt. 
2014 

nov. 
2014 

dec. 
2014   

 

Maand 
Unieke 

bezoekers 
Aantal 

bezoeken 
Pagina’s Hits Bytes 

jan. 2014 405 653 5236 7409 158.64 MB 
febr. 2014 547 943 2010 4111 129.34 MB 
mrt. 2014 650 1283 4416 7209 216.64 MB 
april 2014 456 1435 4437 7104 193.67 MB 
mei 2014 550 1476 4230 6229 141.45 MB 
juni 2014 420 1184 4094 5729 144.99 MB 
juli 2014 507 1287 2339 4379 125.59 MB 

aug. 2014 480 1016 6571 8391 152.58 MB 
sept. 2014 597 919 3335 5589 191.30 MB 
okt. 2014 467 827 3580 5963 222.68 MB 
nov. 2014 445 701 3601 5611 178.57 MB 
dec. 2014 942 1522 2925 5258 153.98 MB 

Totaal 6466 13246 46774 72982 1.96 GB 
 

 
UITLEG TERMEN 
Unieke bezoekers = uniek aantal personen dat onze website heeft bezocht 
Aantal bezoeken = aantal bezoeken aan de website  
Pagina’s = aantal pagina’s dat werd bekeken door de bezoekers 
Hits = aantal pagina’s en bestanden (plaatjes, pdf-jes) die worden ‘verzonden’ door de webserver 
naar de bezoeker; 1 pagina met 3 plaatjes levert dan bijvoorbeeld 4 hits op 
Bytes = het totale verkeer in MB (als iemand een pdf opvraagt van 2MB levert dat 2MB verkeer op) 

 
Vergelijking en prognose 
In 2008 telden we 2.111 unieke bezoekers = startjaar monitoring bezoekers 
In 2009 telden we 2.532 unieke bezoekers = 20% meer bezoekers t.o.v. 2008 
In 2010 telden we 4.240 unieke bezoekers = 100% meer bezoekers t.o.v. 2008* 
In 2011 telden we 2.815 unieke bezoekers = 33%  meer bezoekers t.o.v. 2008 
In 2012 telden we 2.827 unieke bezoekers = 34% meer bezoekers t.o.v. 2008 
In 2013 telden we 4.105 unieke bezoekers = 94% meer bezoekers t.o.v. 2008 
In 2014 telden we 6.466 unieke bezoekers = 206% meer bezoekers t.o.v. 2008** 
 
Prognose voor 2015 is een stabilisering van het aantal unieke bezoekers. 
 
* In 2010 trok de website een piek aan bezoekers door de publiciteit rond de FWOS 
conferentie Seksuele Opvoeding van Jonge kinderen? Gewoon doen! 
** In 2014 is de hoge uitslag te verklaren door de nieuwe opzet en verbeterde techniek en 
vindbaarheid van de website. 
 
Bron: FWOS - 6 februari 2015 
 

http://www.fwos.nl/
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1                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2014 

€ €

31-12-2013

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Eigen vermogen 3.474.540 3.490.775

Waarvan vastgelegd op lange
termijn:

Financiële vaste activa 3.229.217 3.107.939

Werkkapitaal 245.323 382.836

Kortlopende schulden 654.727 541.667
Overige vorderingen -645.058 -532.986

9.669 8.681

Saldo geldmiddelen 254.992 391.517

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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1                BESTUURSVERSLAG

Gegevens organisatie

De statutaire naam van de organisatie is Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
en is statutair gevestigd te Amsterdam. De organisatie wordt gedreven in de rechtsvorm stichting. 

De stichting werd op  9 februari 1979 opgericht voor notaris G.H. van Empel te Utrecht. De statutaire
zetel van de stichting is Amsterdam. De laatste statutenwijziging vond plaats op 19 juni 2008.

De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Amsterdam te Amsterdam onder nummer 41222606.

Doelstelling

Overeenkomstig de statuten heeft de stichting ten doel:

Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek van de seksualiteit, in het bijzonder de ontwikkeling
van het seksuele leven van kinderen en jeugdigen, met inbegrip van de verschijningsvormen van
erotische en seksuele relaties van kinderen en jeugdigen, en de betekenis van dit alles voor wetgeving,
rechtspraak, opvoeding en maatschappelijk leven;

Ter invulling van dit doel geeft het fonds prioriteit aan onderzoeksprojecten, en indien aan de orde
voorlichtingsprojecten, waarin seksualiteit behandeld wordt als deel van een bredere emotionele, sociale
en cognitieve ontwikkeling, gesitueerd in een concreet omschreven sociaal-culturele context.

Door het verlenen van financiële ondersteuning aan bovengenoemde projecten beoogt het fonds een
algemeen maatschappelijk belang te dienen. Ter realisering hiervan voert het fonds een risico-mijdend
en inkomsten-genererend financieel beleid ten aanzien van het nagelaten vermogen en eventueel
komende legaten en schenkingen.

Ter ondersteuning van de doelstelling stelt het fonds de nagelaten bibliotheek en het archief ter
beschikking voor wetenschappelijk onderzoek en hierop gebaseerde publicaties. Het fonds doet dit door
de verzameling in permanente bruikleen te geven en te houden bij een of meer wetenschappelijke
instituten die de verzameling beheren volgens eisen van wetenschappelijk onderzoek en, waar nodig,
vertrouwelijkheid

Het fonds beoogt niet het maken van winst.

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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Nalatenschappen worden door het fonds slechts aanvaard door het voorrecht van boedelbeschrijving.

Het fonds stelt, binnen het kader van zijn onderzoeksbeleid, financiële middelen ter beschikking aan
wetenschappelijke onderzoekers en onderzoeksinstellingen voor onderzoeksprojecten die binnen de
doelstelling liggen, alsmede voor projecten die op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde kennis
toegankelijk en hanteerbaar maken voor personen en instellingen die werken op de in de doelstelling
genoemde relevantie gebieden.

Het fonds stelt financiële middelen ter beschikking aan de beherende wetenschappelijke instituten voor
de kosten van bewaring, ontsluiting en het verlenen van toegang tot de in permanente bruikleen
gegeven bibliotheek en het archief.

Bestuurders en directie

De bestuurders van de stichting zijn:
   

Naam Functie Sinds Tot

- Mevrouw Prof. dr. P.T. Cohen-Kettenis Algemeen lid 21-06-11 06-12-11
Voorzitter 06-12-11 heden

- De heer Dr. Th.A.M. van der Meer Algemeen lid 01-01-08 01-09-10
Vice-Voorzitter 01-09-10 heden

- Mevrouw Prof. dr. M. du Bois-Reymond Algemeen lid 01-01-08 heden
- Mevrouw dr. S.N. Brilleslijper-Kater Algemeen lid 15-06-09 heden
- De heer drs. M. von Bönninghausen tot    

Herinkhave Algemeen lid 14-09-09 heden
- de heer J.G. Sloff Algemeen lid 11-12-12 30-06-13

Penningmeester 01-07-13 heden
- Mevrouw Drs. J. Swiebel Secretaris 12-03-13 heden
   

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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Begroting 2015

De begroting voor het jaar 2015 vertoont het volgende beeld (in euro's)

Begroting 
Rente en dividendopbrengsten 80.000
Geprognosticeerde beleggingsinkomsten (3% gemiddeld) 150.000
Beheerkosten ABN Amro Bank en Staal Bankiers - 30.000
Onttrekking aan eigen vermogen 143.533

Som der baten  343.533

Uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek 225.033
Uitgaven informatie en implementatie 13.000
DB Budget 20.000
Uitgaven voor ondersteuning 32.000
Uitgaven organisatie & bestuur 53.500

Som der lasten  343.533

Saldo van baten en lasten (ten laste van vrije reserves) 0

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING OVER 2014

Voor een verslag van de activiteiten verwijzen wij naar het bestuursverslag over het jaar 2013 dat
separaat is opgesteld.

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2014
na resultaatbestemming

31 december 2014

€ €

31 december 2013

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa  (1)

Overige effecten 3.229.217 3.107.939

Vlottende activa

Overige vorderingen  (2) 645.058 532.986
Liquide middelen  (3) 254.992 391.517

 900.050 924.503

 4.129.267 4.032.442

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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31 december 2014

€ €

31 december 2013

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (4) 3.474.540 3.490.775

Kortlopende schulden  (5)

Crediteuren 645.283 532.286
Overige schulden en overlopende passiva 9.444 9.381

654.727 541.667

 4.129.267 4.032.442

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

Realisatie
2014

€

Budget 2014

€

Realisatie
2013

€
Baten

Overige baten  (7) 74.523 90.000 74.665

Lasten

Inkoopwaarde van de netto-omzet  (8) 288.367 348.160 353.114

Accountants- en advieskosten  (9) 15.723 16.000 14.803
Kosten jaarverslag  (10) 482 2.500 2.177
Bestuur  (11) 9.498 14.000 16.619
Kosten organisatie  (12) 25.236 25.300 27.385
Koersresultaat  (13) -280.106 -110.000 -110.171
Rentelasten en soortgelijke kosten  (14) 31.558 30.000 26.613

-197.609 -22.200 -22.574

Som der lasten 90.758 325.960 330.540

Resultaat -16.235 -235.960 -255.875

Resultaatbestemming

Overige reserves -16.235 -235.960 -255.875

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van de stichting betreffen het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de sexuele
ontwikkeling van kinderen en jeugdigen.

Jaarrekeningregime

Deze jaarrekening is overeenkomstig RJ 640 Organisaties zonder winststreven opgesteld.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN  DE   JAARREKENING .

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa

Onder de financiële vaste activa begrepen beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de reële
waarde. De gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de beursgenoteerde effecten
worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Niet beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd
tegen verkrijgingprijs of lagere marktwaarde, bepaald op basis van de individuele effecten.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale
waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de
kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig
wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.
Latente belastingvorderingen worden slechts gewaardeerd voor zover er naar verwachting voldoende
toekomstige belastbare winst zal zijn om ze te realiseren.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije
beschikbaarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.

Schulden

Schulden zijn opgenomen voor het bedrag waarvoor ze moeten worden afgelost.

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. Lasten die hun oorsprong vinden in
het verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De belastingen worden berekend tegen de geldende tarieven over het resultaat voor belasting volgens de
winst-en-verliesrekening, rekening houdend met permanente verschillen tussen de fiscale winstberekening en
de winstberekening volgens de jaarrekening. Tijdelijke verschillen tussen de aldus berekende belasting en de
direct verschuldigde belasting worden tot uitdrukking gebracht in een voorziening voor latente
belastingverplichtingen of een latente belastingvordering, met dien verstande dat een belastingvordering
wordt opgenomen tot het bedrag waarvoor er naar verwachting voldoende toekomstige fiscale winst zal zijn
om deze te realiseren.

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Financiële vaste activa

31-12-2014 

€

31-12-2013

€

Overige effecten

Effectenportefeuille Staalbankiers 2.053.204 1.952.798
Effectenportefeuille ABN AMRO Bank N.V. 1.176.013 1.155.141

3.229.217 3.107.939

VLOTTENDE ACTIVA

2. Overige vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

Gesubsidieerde aangewezen projecten 643.825 531.986
Nog te ontvangen dividend 473 50
Rente 760 950

645.058 532.986

3. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. 216.309 314.606
ING Bank N.V. betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen 1.802 1.884
Staalbankiers, betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen 36.881 75.027

254.992 391.517

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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PASSIVA

31-12-2014 

€

31-12-2013

€

4. Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 2.269 2.269
Overige reserves 3.472.271 3.488.506

3.474.540 3.490.775

Stichtingskapitaal

Dit betreft € 2.269 (ƒ 5.000) ingebracht kapitaal bij de oprichting van de stichting door de oprichter.

2014

€

2013

€Overige winstreserves

Stand per 1 januari 3.488.506 3.744.381
Resultaatbestemming boekjaar -16.235 -255.875

Stand per 31 december 3.472.271 3.488.506

5. Kortlopende schulden

31-12-2014 

€

31-12-2013

€

Crediteuren

Crediteuren 645.283 532.286

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Accountantskosten 5.000 5.000
Rente- en bankkosten 4.444 4.381

9.444 9.381
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

6. Baten

Realisatie
2014

€

Budget 2014

€

Realisatie
2013

€
7. Overige baten

Rentebaten effecten portefeuilles 34.585 50.000 54.908
Dividend effecten portefeuilles 39.938 40.000 19.757

74.523 90.000 74.665

8. Inkoopwaarde van de netto-omzet

Wetenschappelijke projecten 261.822 263.160 322.864
Andere wetenschappelijke activiteiten 26.545 85.000 30.250

288.367 348.160 353.114

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2014 geen werknemers werkzaam.

Overige lasten

9. Accountants- en advieskosten

Accountants- en advieskosten 15.723 16.000 14.803

10. Kosten jaarverslag

Jaarverslag 482 2.500 2.177

11. Bestuur

Vergaderlocaties, verblijfkosten 702 2.000 3.823
Declaraties bestuursleden 1.943 1.000 458
Overige bestuurskosten 5.787 10.000 9.121
Reis- en verblijfkosten bestuur 1.066 1.000 3.217

9.498 14.000 16.619
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Realisatie
2014

€

Budget 2014

€

Realisatie
2013

€
12. Kosten organisatie

Website beheer 5.865 3.000 6.974
Opslag stichtingsarchief 3.580 1.000 1.264
Kantoorkosten 1.898 1.000 756
Document delen 343 1.300 767
Bestuursassistentie 13.550 14.000 17.624
Overige algemene kosten - 5.000 -

25.236 25.300 27.385

13. Koersresultaat

Koersresultaat -280.106 -110.000 -110.171

Financiële lasten

14. Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten en soortgelijke kosten -31.558 -30.000 -26.613
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