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1 Inleiding

Het afgelopen jaar kenmerkte zich door een wijziging in de organisatie van het FWOS. Om 
meer flexibel te kunnen opereren is besloten de Commissie Wetenschapsbeleid te integreren 
in het algemeen bestuur. Dit hield in dat vanuit de Commissie Wetenschapsbeleid één lid 
toetrad tot het bestuur en de overige leden uit de commissie traden. Zij blijven overigens nog 
wel beschikbaar als vaste adviseur van het FWOS. 

Een tweede koerswijziging in 2015 had betrekking op het instellen van een kleinere 
geldstroom, naast de al bestaande geldstroom voor grote projecten en calls. De nieuwe 
geldstroom betreft subsidies voor relatief kleine projecten die passen in het het 
wetenschapsbeleid van het FWOS,. Het bestuur beslist mede op basis van externe adviezen 
over aanvragen. Doelstelling en procedure zijn inmiddels uitgekristalliseerd en op de website 
te lezen. 

Verder stond 2015 in het teken van een nieuwe call. Hierover meer in paragraaf 3.1.3. en 
4.1.7.
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2 Bestuurlijke activiteiten

2.1 Algemeen Bestuur

In 2015 heeft het Algemeen Bestuur zich voorbereid op een herstructurering van het FWOS 
die per 1 januari 2016 is ingegaan. Om de organisatie transparanter en efficiënter te maken, 
zijn per genoemde datum het Algemeen- en Dagelijks Bestuur en de Commissie 
Wetenschapsbeleid samengevoegd tot Het Bestuur. Daarin neemt  mw. prof. Dr. du Bois-
Reymond, eerder voorzitter van de opgeheven commissie, de portefeuille 
wetenschapsbeleid voor haar rekening. Het bestuur wordt bijgestaan door voormalig 
commissiesecretaris mw dr. M. van der Klein en bestuursassistente mw drs. H. A.C. 
Brinkman.
Tegelijk met de organisatorische herstructurering heeft het FWOS in de inmiddels 
opgeheven gremia een uitbreiding van de subsidiestromen voorbereid. Net als in het 
verleden is Het Bestuur voornemens in de toekomst calls voor grote (dissertaties/postdoc 
onderzoek enzovoort) – de grote geldstroom – te doen uitgaan. De kleine geldstroom 
(maximaal € 20.000 per jaar) van het Dagelijks Bestuur waaruit kleine projecten die binnen 
de missie van het FWOS vallen tot een maximum van € 5000 gecofinancierd kunnen 
worden, blijft onder verantwoordelijkheid van Het Bestuur gehandhaafd. Daarnaast is per 1 
januari 2016 een nieuwe, midden geldstroom in het leven geroepen, waaruit tweemaal per 
jaar zo mogelijk meerdere subsidies van maximaal € 50.000 worden verstrekt. Aanvragen 
worden voor review voorgelegd aan externe deskundigen uit binnen- en buitenland. Voor 
meer informatie hierover zie www.fwos.nl.
Eind 2015 heeft het FWOS besloten in 2016 twee scholarships (maximaal € 6.750)  
beschikbaar te stellen aan het internationale Summer Institute on Sexuality, Culture and 
Society aan de Universiteit van Amsterdam. De scholarships zijn bestemd voor MA of PhD 
kandidaten of onderzoekers aan ngo’s in Nederland die zich willen (bij)scholen in onderzoek 
naar de seksuele ontwikkeling van jongeren. Het FWOS  hoopt op deze wijze bij te dragen 
aan ontwikkeling van expertise van vooral jonge onderzoekers. In het najaar 2016 volgt met 
het oog op een mogelijke voorzetting een evaluatie.

Het Algemeen Bestuur heeft in 2015 viermaal vergaderd. Het heeft op hun verzoek de 
bestuursleden mw dr. S. Brilleslijper, drs. M. von Bönninghausen en mw drs. J. Swiebel 
(secretaris) gedechargeerd. In het kader van de herstructurering is besloten de heer B. Tuk, 
lid van de Commissie Wetenschapsbeleid, met ingang van 1 januari 2016 in het bestuur op 
te nemen. Dr T. van der Meer volgde mw drs J. Swiebel op als secretaris. 

De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:
 mw prof.dr. P.T. Cohen-Kettenis, voorzitter;
 dr. Th. van der Meer, secretaris en vicevoorzitter;
 J.G. Sloff, penningmeester;
 mw prof.dr. M. du Bois-Reymond, lid;
 B. Tuk, lid.

2.2 Dagelijks Bestuur

In het kader van voormelde herstructurering is het Dagelijks Bestuur per 31 december 
opgeheven.

Als in voorgaande jaren beschikte het Dagelijks Bestuur over een budget van maximaal € 
20.000 voor kleine subsidies tot een maximum van € 5.000 per project (thans voortgezet als 
kleine geldstroom). Voorwaarden voor dergelijke subsidies waren dat projecten binnen de 
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missie van het FWOS vielen en dat  het FWOS zou optreden als cofinancier. In dit kader 
heeft het Dagelijks Bestuur in 2015 subsidies toegekend aan:
 Dhr Lankester voor het schrijven van de biografie van Trien de Haan: € 5.000. Trien de 

Haan heeft al in de vooroorlogse jaren bijgedragen aan projecten voor seksuele 
voorlichting voor jongeren en is na de oorlog actief geweest in het bestuur van de NVSH.

 Kind en Seksualiteit: € 5.000 voor een minisymposium en het project Filmpjes van 
Ouders.

Het Dagelijks Bestuur heeft in 2015 driemaal vergaderd en is eenmaal informeel 
bijeengekomen om te discussiëren over de herstructurering van FWOS.
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3. Overzicht activiteiten van de bestuurscommissies

3.1 Commissie Wetenschapsbeleid

De Commissie Wetenschapsbeleid adviseerde tot aan de herstructurering van het FWOS 
per 1 januari 2016 het bestuur aangaande wetenschappelijke onderzoeksprojecten op basis 
van de uitgangspunten van het FWOS, zowel door onderzoekslijnen en programma’s te 
formuleren als door ingediende projecten te beoordelen.

3.1.1 Doel van de Commissie Wetenschapsbeleid

De doelstelling van de Commissie Wetenschapsbeleid was om de wetenschappelijke kant 
van het beleid van het FWOS uit te voeren via het formuleren van onderzoekslijnen, het 
beoordelen van ingediende onderzoeksprogramma’s en het bestuur hierover op basis van 
haar wetenschappelijk oordeel te adviseren.

3.1.2 Samenstelling van de Commissie Wetenschapsbeleid en vergaderfrequentie

De samenstelling van de Commissie Wetenschapsbeleid was in 2015 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 (socioloog, 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 2015 ondersteund door commissiesecretaris mw dr. M. van der Klein 
en bestuursassistent mw drs. H.A.C. Brinkman, beiden freelancer.

De commissie kwam  in 2015 viermaal bijeen.

3.1.3 Kort overzicht van de belangrijkste activiteiten van de Commissie 
Wetenschapsbeleid in 2015

Call Vragen naar verschillen

In 2014 werd de call Vragen naar verschillen: etnische diversiteit, ruimte en seksuele 
ontwikkeling uitgezet. De call borduurt voort op het eerder breed uitgezette thema diversiteit.
Er werd een achttal onderzoeksteams uitgenodigd om voorstellen in te dienen. Na meerdere 
intensieve discussieronden in de wetenschapscommissie besloot het bestuur om de 
aanvraag aan mw MSc. I. van Oorschot van de Erasmus Universiteit Rotterdam te 
honoreren. Haar project How young people perceive and practice good sex startte eind 
2015, zie hierover paragraaf 4.1.7.

Afgeronde projecten
In 2015 werd een aantal door het FWOS (mede) gefinancierde onderzoeksprojecten 
afgerond.

Het project Sexuality and intimate relations of Dutch youth (STARS) van prof.dr. M. Dekovic 
van de Universiteit Utrecht werd in 2015 succesvol afgerond. Dit project betrof cofinanciering 
door het FWOS samen met NWO. Drie van de vier aio’s zijn in 2015 gepromoveerd. Op 11 
september vond het eindsymposium van het project plaats. Hier werden door de vier aio’s 
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van de vier deelprojecten de resultaten gepresenteerd, die ook in een projectboekje zijn 
gebundeld. Er zijn door de onderzoeksters ook diverse artikelen in vakbladen gepubliceerd. 
Zie ook paragraaf 4.1.1 voor een korte beschrijving van dit project.

Ook het project 100 antwoorden over seks en CP van BOSK werd in 2015 afgerond. Op 3 
oktober werd tijdens de landelijke dag van BOSK het boekje Kun je seks hebben met CP? 121  
antwoorden over seks en CP gepresenteerd. Zie voor dit project ook paragraaf 4.1.2.

Op 8 juni vond het symposium Onderzoek en beleid rond etnische diversiteit in de seksuele 
ontwikkeling van jongeren plaats. Dit symposium werd geïnitieerd en gefinancierd door het 
FWOS en is georganiseerd door mw drs. D.A. Geraci en mw dr. M. van der Klein. 
Dagvoorzitter was prof.dr. W.G.J. Duyvendak. Doel was de bij het FWOS betrokken 
onderzoekers en andere belangstellende onderzoekers bijeen te brengen rond het 
onderwerp etnische diversiteit. Het symposium werd door alle deelnemers hoog 
gewaardeerd. Zie voor dit project ook paragraaf 4.1.3.

Lopende projecten
Zie voor de lopende projecten paragraaf 4.1.

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 2015 bestond de Commissie Vermogensbeheer uit J.G. Sloff, penningmeester, en mw 
prof.dr. P.T. Cohen-Kettenis. De commissie kwam in totaal vier keer in vergadering bijeen 
met bankiers en vermogensbeheerders, waarvan twee keer met ABN.AMRO en 2 maal met 
Staalbankiers.
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3.2.3 Kort overzicht van de belangrijkste activiteiten van de Commissie 
Vermogensbeheer in 2015

Gedurende het jaar 2015 heeft Staalbankiers te kennen gegeven om zijn functie als 
betaalbank te beëindigen in verband met de daarmee gepaard gaande hoge kosten en  nog 
alleen de functionaliteit vermogensbeheer te faciliteren. Dit was aanleiding voor het bestuur 
van het FWOS om de relatie met Staalbankiers te beëindigen en de betaal- en 
vermogensbeheer activiteiten over te hevelen naar de andere vermogensbeheerder, de 
ABN.AMRO bank. Door in het vervolg gebruik te maken van slechts één huisbankier is de 
financiële  administratie overzichtelijker en eenvoudiger geworden. Ook zullen de kosten 
omlaag gaan vanwege  de lagere accountants- en beheerskosten.

Het grote meerjarige project Diversiteit, ruimte en seksuele identiteit loopt ten einde en zal 
nog voor een klein gedeelte op de begroting van het jaar 2016 drukken. De leerstoel Henny 
Verhagen is onder nieuwe condities met vijf jaar verlengd.

Nieuw is de implementatie van een driejarig project onder de titel How young people 
perceive and practice good sex. Het toegewezen subsidiebedrag bedraagt € 240.000 (zie de 
liquiditeitsprognose). Verder is er besloten om een extra geldstroom te introduceren ten 
behoeve van kleine studies van ieder maximaal € 50.000. In 2016 wordt hiervoor voorlopig   
€ 200.000 begroot.
Het FWOS hecht er waarde aan om het vermogen zo duurzaam mogelijk te beleggen. De 
ABN.AMRO bank heeft een duurzaamheidsscreening voor het vermogen van het FWOS 
ingevoerd.
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4. Subsidies voor onderzoeks- en implementatieprojecten in 2015

Hieronder zoals gebruikelijk een overzicht van gesubsidieerde projecten in 2015. De 
projecten worden niet langer ingedeeld volgens de voormalige onderzoekslijnen, maar vallen 
onder het Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018.

4.1 Onderzoeks- en implementatieprojecten

Afgeronde onderzoeksprojecten in 2015

4.1.1 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
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.

4.1.2 100 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.
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4.1.3 FWOS 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) ten behoeve van het FWOS
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.

Lopende onderzoeksprojecten in 2015 en verder

4.1.4 Bijzondere leerstoel ‘Seksuele ontwikkeling, diversiteit en gezondheid’

Opdrachtgever Henny Verhagen Stichting
Financiering € 200.000 van FWOS (cofinanciering met GGz Eindhoven)
Uitvoering Mw prof.dr. I. Vanwesenbeeck
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, vakpublicaties en het project van aio Peggy
Implementatie Emmerink getiteld Microdynamics of gendered (hetero)sexuality

4.1.5 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
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4.1.6 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 2016.
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 2016).

Nieuwe onderzoeksprojecten in 2015 en verder

4.1.7 How young people perceive and practice good sex

Financiering € 237.680
Projectleiding Prof dr. E.A. van Zoonen (EUR)
Uitvoering Eén aio
Looptijd September 2015 tot september 2018.
Doelstelling Inzicht krijgen in wat jongeren als “goede seks” beschouwen.
Producten/ Internationale publicaties en een eindrapport.
Implementatie

Tabel 2. Overzicht van afgesloten en lopende projecten in 2015

Afgerond
- Sexuality and intimate relations of Dutch youth (ism NWO)
- 100 antwoorden over seks en CP
- Symposium Onderzoek en beleid rond etnische diversiteit in de seksuele ontwikkeling van jongeren

Lopend
- Leerstoel Seksuele ontwikkeling, diversiteit en  gezondheid (ism GGz Eindhoven)
- Diversiteit, ruimte en seksuele identiteit
- Seksualiteit van jongeren op Aruba

Nieuw
- How young people perceive and practice good sex
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5 Financieel beleid

Wat betreft het financieel beleid zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd. In de eerste 
plaats wordt er, in overleg met de accountant, nog maar één keer per jaar een begroting en 
jaarrekening opgemaakt en niet meer halfjaarlijks. Dit alles vanwege kostenbesparing en 
vereenvoudiging van de administratieve administratie. Ten tweede heeft het bestuur besloten 
om het belleggingsprofiel een schaal op te hogen zodat men verhoudingsgewijs minder in 
obligaties hoeft te  beleggen. De oude vertrouwde risicostatistieken van staatsobligaties als 
stabiele en veilige belegging zijn sterk veranderd. Niet het geringe risico van beperkte 
prijsfluctuaties, maar het sterk toegenomen risico van rentestijging, en dus forse 
koersdalingen, voeren de boventoon.
Doordat het FWOS vanaf oktober 2015 gebruik maakt van slechts één huisbankier is het 
eenvoudiger geworden om de benodigde bedragen tijdig vrij te maken ten behoeve van de 
financiering van de uitstaande projectsubsidies.
Vanwege het  goede eerste halfjaar van 2015 behoefde er geen halfjaarlijkse aanpassing 
plaats te vinden van de begroting. De geprognotiseerde cijfers van het teleurstellende 
tweede halfjaar kwamen echter niet overeen met de werkelijk gemaakte kosten.

5.1        Overzicht financiële situatie

In de toelichting op de staat van baten en lasten valt te zien dat het beleggingsresultaat over 
het jaar 2015 is tegengevallen. Het totale koersresultaat vermeerderd met de rentebaten en 
dividenden en met aftrek van de beheerskosten bedroeg ongeveer € 80.000 (vorig jaar was 
dit nog € 325.000). Oorzaak waren de tegenvallende aandelenkoersen in het tweede halfjaar 
van 2015. Dit resulteerde in een nettorendement van slechts 2,36 procent over het gehele 
jaar. In  2015 is er € 120.309 uitgegeven aan wetenschappelijke projecten, terwijl hiervoor 
een bedrag van € 225.000 was begroot. Een aantal oorzaken liggen hieraan ten grondslag. 
Wegens onderbesteding van voornamelijk materiele kosten heeft  de Bijzondere leerstoel 
Seksuele ontwikkeling, diversiteit en gezondheid ongeveer € 20.000 minder uitgegeven dan 
gebudgetteerd.
Van het budget van € 100.000 van het project Diversiteit, ruimte en seksuele identiteit is 
slechts de helft  (€ 50.000) uitgegeven. Oorzaak is de ziekte van één van de aio’s. Voorlopig 
staat dit bedrag weer voor 2016 op de begroting.
Het gereserveerde bedrag (€ 25.000) voor implementatie van het project Sexuality and 
intimate relations of Dutch youth: Developmental trajectories and developmental context is 
niet uitgegeven.
Ook de reservering van € 15.000 voor het nieuwe project How young people perceive and 
practice good sex verschuift naar 2016.
De factuur van het BOSK project van 12500 werd pas in januari 2016 ontvangen en betaald.
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Tabel 2 Overzicht gereserveerde projectsubsidies voor 2016 en verder

Projecten Subsidiebedrag + 
Voorschotten

Looptijd

1. Diversiteit, ruimte en seksuele
    identiteit
    

 528.791                 
        

  
 2016  103.792

      2012 -   2016

2.  Verlenging Leerstoel Henny 
Verhagen Stichting / Universiteit 
Utrecht
    

  100.000
       2016     20.000      
       2017     20.000
       2018     20.000
       2019     20.000
       2020     20.000

        

      2016 -   2020

3.  Vragen naar verschillen   240.000

        2016   80.000
        2017   80.000
        2018   80.000 

        2016 - 2018   

4.  Midden geldstroom  1.000.000
        2016  200.000
        2017  200.000
        2018  200.000
        2019  200.000
        2020  200.000
       
       
              

       2016 en verder

5.  Scholarship
 

                                                                    

 33.750  
         2016     6.750
         2017     6.750
         2018     6.750
         2019     6.750
         2020     6.750

    2016 en verder

Totaal subsidies 2016 en verder  1.373.750     
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Tabel 3. Liquiditeitsprognose voor periode 2016-2020

Budget                                                     2016            2017           2018           2019        2020
___________________________________________________________________________
Onderzoek
Diversiteit, ruimte en sex. id.                103.792                 
Verlenging leerstoet UU                         20.000        20.000        20.000        20.000     20.000
Vragen naar verschillen                         80.000         80.000        80.000         
Tweede geldstroom                             200.000        200.000     200.000      200.000   200.000
Scholarship                                              6.750            6.750        6.750           6.750       6.750                
BOSK                                                     12.500       
___________________________________________________________________________
Onderzoek                                            423.042       406.750     406.750    226.750    226.750
Kleine projecten/Implementatie              30.000         30.000       30.000      30.000      30.000
Ondersteuning                                        44.600         44.600       44.600      44.600      44.600

Totaal Onderzoek/
Implementatie                                      497.642        481.350     481.350    301.350    301.350
Organisatiekosten                                   42.900          42.900       42.900      42.900      42.900

Totaal Onderzoek/
Implementatie/Bestuur                         540.542       524.250     524.250    344.250   344.250
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                    Overzicht publicaties 2015

Publicaties en rapporten (mede) door FWOS gefinancierd in het kader van onderzoek of 
onderzoeksprogramma’s:

Baams, L. (2015) - Blooming Sexuality : A Biopsychosocial Perspective on Adolescent 
Romantic and Sexual Development

Reitz, E., van de Bongardt, D., Baams, L., Doornwaard, S., Dalenberg, W., Dubas, J., & 
Deković, M. (2015) - Project STARS: A longitudinal, multi-domain study on sexual 
development of Dutch adolescents. European Journal of Developmental Psychology

Baams, L., Overbeek, G., van de Bongardt, D., Reitz, E., Dubas, J. S., & van Aken, M. A. 
(2015) - Adolescents’ and their friends’ sexual behavior and intention: Selection effects of 
personality dimensions. Journal of Research in Personality

Van de Bongardt (2015) - Developing adolescent sexuality in context: Relations with parents 
and peers

Van de Bongardt, D., Reitz, E., Sandfort, T., & Deković, M. (in press) - A meta-analysis of the 
relations between three types of peer norms and adolescent sexual behavior

Andeweg, A. (redactie) (2015) - Seks in de nationale verbeelding – Culturele dimensies van 
seksuele emancipatie

Krebbekx, W. - The sexting script in school  – framing the picture and the girl. Manuscript in 
preparation

Krebbekx, W., Spronk, R., M’charek, A. Ethnicizing Sexuality. An analysis of research 
practices in the Netherlands

Krebbekx, W. (2015). De onderzoeker, het strafkamertje en de wallen: het produceren en 
interpreteren van data. KWALON, 20, 3

Krebbekx, W. (book review) A.A. Hasinoff, Sexting Panic. Rethinking Criminalization, Privacy  
and Consent. Accepted for publication in Sexualities

Vanwesenbeeck, I., Westeneng, J., de Boer, Th., Reinders, J., van Zorge, R. (2015). 
Lessons learned from a decade of implementing comprehensive sexuality education in 
resource poor settings: the world starts with me Sex Education: Sexuality, Society, and 
Learning DOI: 10.1080/14681811.2015.1111203.

Dewinter, J., Vermeiren, R., Vanwesenbeeck, I. en Van Nieuwenhuizen, Ch. (2015). (brief
communication) Parental awareness of sxual experience in adolescent boys with autism
spectrum disorder Journal of Autism and Developmental Disorders. DOI 
10.1007/s10803015-2622-3.

Krahé, B., de Haas, S., Vanwesenbeeck, I., Bianchi, G., Chliaoutakis, J., Fuertes, A., Gaspar 
de Matos, M.  et al.. (2015) Interpreting Survey Questions about Sexual Aggression in 
CrossCultural Research: A qualitative study with young adults from nine European countries 
Sexuality & Culture DOI 10.1007/s12119-015-9321-2.

Vanwesenbeeck, Ine (2015) More colors in a rainbow: Sari van Anders’ sexual 
configurations theory Archives of Sexual Behavior. DOI: 10.1007/s10508-015-0627-9.
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Emmerink, P., Vanwesenbeeck, I., Van den Eijnden, R., Ter Bogt, T. (2015).
Psychosexual correlates of sexual double standard endorsement in adolescent sexuality
The Journal of Sex Research. DOI: 10.1080/00224499.2015.1030720

Doornwaard, S.M., ter Bogt, T.F.M., Baams, L., Vanwesenbeeck, I. & van den Eijnden, 
R.J.J.M. (2015). Lower psychological well-being and excessive sexual interest predict 
symptoms of compulsive use of sexually explicit internet material among adolescent boys 
Journal of Youth and Adolescence, DOI 10.1007/s10964-015-0326-9.

Reitz, E., van de Bongardt, D. Baams, L., Doornwaard, S., Dalenberg, W.,
Dubas, J., Van Aken, M., Overbeek, G., Ter Bogt, T., Van der Eijnden, R.,
Vanwesenbeeck, I., Kunnen, S., Timmerman, G., Van Geert, P., en Deković, M.
(2015). Project STARS - Studies on Trajectories of Adolescent Relationships and Sexuality: 
A longitudinal study of the role of individual, parent, peer, and media factors in the sexual
behaviors of Dutch adolescents European Journal of Developmental Psychology, DOI:
10.1080/17405629.2015.1018173

Krahé, B. and Vanwesenbeeck, I. (2015). Mapping an agenda for studying youth sexual
aggression in Europe: assessment, principles of good practice, and the multilevel analysis of 
risk factors Journal of Sexual Aggression, DOI 10.1080/13552600.2015.1066885.

Krahé, B.,  Berger, A., Vanwesenbeeck, I., Bianchi, G., Chliaoutakis, J., Fernández-Fuertes,
A.A., Fuertes, A., Gaspar de Matos, M., Hadjigeorgiou, E.,  Haller, B.,  Hellemans, S.,
Izdebski, Z., Kouta, C.,  Meijnckens, D.,  Murauskiene, L.,  Papadakaki, M.,  Ramiro, L.,
Reis, M., Symons, K., Tomaszewska, P., Vicario-Molina, I., & Zygadło, A.(2015). Prevalence
and correlates of young people's sexual aggression perpetration and victimisation in 10
European countries: a multilevel analysis Culture, Health & Sexuality: An International
Journal for Research, Intervention and Care, 17(6), 682-699. DOI:
10.1080/13691058.2014.989265

Dewinter, J., Vermeiren, R., Vanwesenbeeck, I., Lobbestael, J., van Nieuwenhuizen, Ch.
(2015). Sexuality in adolescent boys with autism spectrum disorder: self-reported
behaviours and attitudes Journal of Autism and Developmental Disorders, 45, 731–741. DOI 
10.1007/s10803-014-2226-3.

De Graaf, H., Vanwesenbeeck, I., en Meijer, S. (2015). Educational Differences in
Adolescents’ Sexual Health: A pervasive phenomenon in a national Dutch sample The
Journal of Sex Research, 52, 747-757. DOI: 10.1080/00224499.2014.945111

Verheijden, J., Wiegerink, D. (2015) 120 Antwoorden over seks en CP
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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 in Utrecht en het Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. Van beide archiefdelen is vóór 2012 onder 
verantwoordelijkheid van de toenmalige 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 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 is een verzoek tot inzage gehonoreerd ten behoeve 
van een proefschrift over de psychiatriering van pedofilie vanaf de jaren vijftig. Aanvragen tot 
inzage van het gehele archief worden gewoonlijk afgewezen. Ook verzoeken tot inzage voor 
niet-wetenschappelijke doeleinden of zeer algemene aanvragen met betrekking tot de 
opvattingen van Brongersma worden afgewezen omdat die in zijn publicaties te vinden zijn.

Aanvragen voor inzage in het Archief Edward Brongersma
Het FWOS hanteert voor aanvragen de volgende procedures. Via websites van het FWOS of 
de bibliotheken van IISG of Rutgers kunnen verzoeken tot toegang aan het FWOS worden 
ingediend. 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) c.q.  promotor(es). De aanvrager – en 
indien van toepassing ook scriptiebegeleider of promotor – ondertekent c.q. ondertekenen de 
voorwaarden die door het FWOS worden gesteld. Voor nadere informatie over de 
voorwaarden kan men zich wenden tot secretariaat@fwos.nl.
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Maandelijks aantal bezoekers op www.fwos.nl | 1 januari t/m 31 december 2015

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 2010 telden we 4.240 unieke bezoekers = 100% meer bezoekers t.o.v. 2008*
In 2014 telden we 6.466 unieke bezoekers = 206% meer bezoekers t.o.v. 2008**
In 2015 telden we 8.555 unieke bezoekers = 32% meer bezoekers t.o.v. 2014

In 2016 verwachten we een verder toenemend 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
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1                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2015 

€ €

31-12-2014

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Eigen vermogen 3.381.344 3.474.540

Waarvan vastgelegd op lange
termijn:

Financiële vaste activa 2.411.227 3.229.217

Werkkapitaal 970.117 245.323

Kortlopende schulden 668.778 654.728
Overige vorderingen -665.431 -645.058

3.347 9.670

Saldo geldmiddelen 973.464 254.993

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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BESTUURSVERSLAG OVER 2015

Algemeen

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.

Missie, visie en beleid

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.

Eigen sub-paragraaf

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. 

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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Bestuurders en directie

       

Naam  Functie    Sinds Tot

Mevrouw Prof. dr. P.T. Cohen-Kettenis         Algemeen lid 21-6-2011 6-12-2011

Voorzitter 6-12-2011 heden

De heer Dr. Th.A.M. van der Meer Algemeen lid 1-1-2008 1-9-2010

Vice-Voorzitter 1-9-2010 heden

Mevrouw Prof. dr. M. du Bois-Reymond       Algemeen lid 1-1-2008 heden

Mevrouw dr. S.N. Brilleslijper-Kater Algemeen lid 15-6-2009 heden

De heer drs. M. von Bönninghausen tot Herinkhave Algemeen lid 14-9-2009 heden

De heer J.G. Sloff Algemeen lid 11-12-2012 30-6-2013

Penningmeester 1-7-2013 heden

Mevrouw Drs. J. Swiebel Secretaris Secretaris 12-3-2013 heden

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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Begroting 2016

Rente en dividendopbrengsten 80.000

Geprognosticeerde beleggingsinkomsten (3% gemiddeld) 150.000

Beheerkosten ABNAMRO Bank -30.000

Som der baten 200.000

Uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek 423.042

Uitgaven voor informatie en implementatie 13.000

DB budget 20.000

Uitgaven voor ondersteuning 44.600

Uitgaven organisatie & bestuur 42.900

Som der lasten 543.542

Saldo van baten en lasten (ten laste van vrije reserves) -343.542

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2015
na resultaatbestemming

31 december 2015

€ €

31 december 2014

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa  (1) 2.411.227 3.229.217

Vlottende activa

Overige vorderingen  (2) 665.431 645.058
Liquide middelen  (3) 973.464 254.993

 1.638.895 900.051

 4.050.122 4.129.268

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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31 december 2015

€ €

31 december 2014

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (4) 3.381.344 3.474.540

Kortlopende schulden  (5)

Crediteuren 663.778 645.284
Overige schulden en overlopende passiva 5.000 9.444

668.778 654.728

 4.050.122 4.129.268

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Realisatie
2015

€

Budget 2015

€

Realisatie
2014

€
Baten

Overige baten  (6) 80.582 80.000 74.523

Lasten

Inkoopwaarde van de netto-omzet  (7) 120.309 288.033 288.367

Accountants- en advieskosten  (8) 13.416 17.000 15.723
Kosten jaarverslag  (9) 638 500 482
Bestuur  (10) 10.504 12.000 9.498
Kosten organisatie  (11) 17.491 26.000 25.236
Koersresultaat  (12) -16.860 -150.000 -280.106
Rentelasten en soortgelijke kosten  (13) 28.280 30.000 31.558

53.469 -64.500 -197.609

Som der lasten 173.778 223.533 90.758

Resultaat -93.196 -143.533 -16.235

Resultaatbestemming

Overige reserves -93.196 -143.533 -16.235

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2015

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2015

€ €

2014

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat -64.916 15.323
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen -20.373 -112.072
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
schulden aan kredietinstellingen) 14.050 113.061

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -71.239 16.312

Rentelasten -28.280 -31.558

Kasstroom uit operationele activiteiten -99.519 -15.246

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toename overige effecten - -121.278
Afname overige effecten 817.990 -

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 817.990 -121.278

Mutatie geldmiddelen 718.471 -136.524

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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4                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.

 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET  KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

VASTE ACTIVA

31-12-2015 

€

31-12-2014

€

1. Financiële vaste activa

Overige effecten 2.411.227 3.229.217

Overige effecten

Effectenportefeuille Staalbankiers - 2.053.204
Effectenportefeuille ABN AMRO Bank N.V. 2.411.227 1.176.013

2.411.227 3.229.217

VLOTTENDE ACTIVA

2. Overige vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

Gesubsidieerde aangewezen projecten 663.042 643.825
Nog te ontvangen dividend - 473
Rente 2.389 760

665.431 645.058

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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31-12-2015 

€

31-12-2014

€

3. Liquide middelen

NL03 ABNA 0614 9569 35 Vermogensbeheerrekening 891.383 216.174
NL13 ABNA 0614 6887 44 Bestuursrekening 79.728 136
NL86 INGB 0006 1810 58 Zakelijke rekening 2.336 1.785
ING Bank N.V. 17 17
Staalbankiers, betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen - 36.881

973.464 254.993

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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PASSIVA

31-12-2015 

€

31-12-2014

€

4. Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 2.269 2.269
Overige reserves 3.379.075 3.472.271

3.381.344 3.474.540

Stichtingskapitaal

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

2015

€

2014

€Overige winstreserves

Stand per 1 januari 3.472.271 3.488.506
Resultaatbestemming boekjaar -93.196 -16.235

Stand per 31 december 3.379.075 3.472.271

5. Kortlopende schulden

31-12-2015 

€

31-12-2014

€

Crediteuren

Crediteuren 663.778 645.284

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Accountantskosten 5.000 5.000
Rente- en bankkosten - 4.444

5.000 9.444

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Realisatie
2015

€

Budget 2015

€

Realisatie
2014

€
6. Overige baten

Rentebaten effecten portefeuilles 5.016 - 34.585
Dividend effecten portefeuilles 75.566 80.000 39.938

80.582 80.000 74.523

7. Inkoopwaarde van de netto-omzet

Wetenschappelijke projecten 90.451 225.033 261.822
Andere wetenschappelijke activiteiten 29.858 43.000 26.545
DB-budget - 20.000 -

120.309 288.033 288.367

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2015 geen werknemers werkzaam.

Overige lasten

8. Accountants- en advieskosten

Accountants- en advieskosten 13.416 17.000 15.723

9. Kosten jaarverslag

Jaarverslag 638 500 482

10. Bestuur

Vergaderlocaties, verblijfkosten 1.253 1.000 702
Declaraties bestuursleden 2.461 2.000 1.943
Overige bestuurskosten 5.644 8.000 5.787
Reis- en verblijfkosten bestuur 1.146 1.000 1.066

10.504 12.000 9.498
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Realisatie
2015

€

Budget 2015

€

Realisatie
2014

€
11. Kosten organisatie

Website beheer 4.156 3.000 5.865
Opslag stichtingsarchief 2.017 3.500 3.580
Kantoorkosten 971 2.000 1.898
Document delen 264 500 343
Bestuursassistentie 10.083 15.000 13.550
Onvoorzien - 2.000 -

17.491 26.000 25.236

12. Koersresultaat

Koersresultaat -16.860 -150.000 -280.106

Financiële lasten

13. Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten en soortgelijke kosten -28.280 -30.000 -31.558
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OVERIGE GEGEVENS

1                Voorstel resultaatbestemming

Het bestuur stelt voor om het resultaat te bestemmen op de wijze zoals benoemd onder de staat van baten en
lasten op pagina 8. Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene ledenvergadering is dit voorstel reeds
in de jaarrekening verwerkt. 
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