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1 Inleiding

Het afgelopen jaar werd tot ieders tevredenheid een start gemaakt met de nieuwe structuur 
van het FWOS. Het aantal vergaderingen kon daardoor worden beperkt en alle 
bestuursleden zijn nu betrokken bij zowel organisatorische als inhoudelijke onderwerpen.

Verder is een begin gemaakt met het toekennen van subsidies via de Midden geldstroom. 
Twee rondes hebben inmiddels plaatsgevonden. Na de tweede ronde zal worden 
geëvalueerd of de procedure voldoet dan wel moet worden aangepast. Meer over de 
toegekende subsidies in hoofdstuk 4.

Ten slotte heeft het FWOS in het afgelopen jaar voor het eerst scholarships beschikbaar 
gesteld voor jonge mensen met affiniteit  en/of ervaring met seksuologisch onderzoek 
voor deelname aan het Summer Institute on Sexuality, Culture and Society (SIS) van de 
School of Social Sciences aan de Universiteit van Amsterdam.
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2 Bestuurlijke activiteiten

2.1 Algemeen Bestuur

Per 1 januari 2016 zijn het Algemeen- en Dagelijks Bestuur en de Commissie 
Wetenschapsbeleid samengevoegd tot Het Bestuur. Tegelijk met de organisatorische 
herstructurering heeft het FWOS de subsidievormen strakker georganiseerd en 
onderscheiden in de Kleine, Midden en Grote geldstroom.(zie de paragrafen 3.1.1, 3.1.2 en 
3.1.3). Het bestuur wordt bijgestaan door de secretaris wetenschapsbeleid mw dr. M. van der
Klein en bestuursassistente mw drs. H. A.C. Brinkman.

Het bestuur heeft in 2016 viermaal vergaderd, waarbij veel tijd is ingeruimd voor het 
bespreken en selecteren van aanvragen in het kader van de Midden geldstroom. Net als in 
het verleden is het bestuur voornemens ook in de toekomst calls voor grote projecten 
(dissertaties/postdoc onderzoek enzovoort) – de Grote geldstroom – te doen uitgaan. Een 
datum daarvoor staat nog niet vast. In het kader van de Midden geldstroom zijn in 2016 in 
totaal negen projecten aangemeld die in drie gevallen gehonoreerd zijn. Een 
bestuursevaluatie van deze geldstroom stond voor begin 2017 op de agenda. In het kader 
van de Kleine geldstroom heeft het bestuur in 2016 twee aanvragen voor een totaal bedrag 
van € 5.500 goedgekeurd (zie de paragrafen 4.1.8, 4.1.9 en 4.1.11).

In 2016 heeft het bestuur twee scholarships (in totaal € 6.750) beschikbaar gesteld aan het 
internationale Summer Institute on Sexuality, Culture and Society aan de Universiteit van 
Amsterdam. De ervaringen waren zodanig dat besloten is de financiering van scholarships in
2017 voort te zetten (zie paragraaf 3.1.5).

Het bestuur heeft besloten met enkele mensen die verbonden zijn aan universiteiten in 
gesprek te gaan over een mogelijk bestuurslidmaatschap. In 2017 bereiken dr. Th. van der 
Meer en prof. M. du Bois-Reymond het maximum van hun bestuurstermijnen. Ze hebben 
allebei te kennen gegeven afscheid te willen nemen van het FWOS-bestuur, maar zijn bereid
aan te blijven totdat hun opvolging geregeld is.

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 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.

2.2.1 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.
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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;

 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.

2.2.2 Samenstelling van de Commissie Vermogensbeheer en vergaderfrequentie

In 2016 bestond de Commissie Vermogensbeheer uit J.G. Sloff, penningmeester, en mw 
prof.dr. P.T. Cohen-Kettenis. De commissie kwam in totaal twee keer in vergadering bijeen 
met de vermogensbeheerder.

2.2.3 Kort overzicht van de belangrijkste activiteiten van de Commissie 
Vermogensbeheer in 2016

De ABN AMRO bank, de vermogensbeheerder, heeft er voor gekozen om het afgelopen jaar
weinig mutaties door te voeren, hetgeen kostenbesparend heeft gewerkt. De samenstelling
van de portefeuille, die voornamelijk bestaat uit belleggingsfondsen, is daardoor slechts
marginaal veranderd. Tevens heeft de vermogensbeheerder het wijs gevonden om twintig
procent van de portefeuille in liquiditeiten aan te houden ten koste van het obligatiesegment.
De beweegreden hiervan is het lage rendement en het hoge koersniveau van de obligaties.
Bij een stijgende rente zou dit een disproportioneel rendementsrisico kunnen vormen. Ook
het feit dat er jaarlijks ongeveer € 300.000 wordt ingeteerd op het vermogen ten behoeve
van de gereserveerde projectsubsidies is hierbij meegenomen en de komende jaren veilig
gesteld.

Verder is er met de bank overleg geweest over de samenstelling van het bellegingsprofiel en
de haalbaarheidsanalyse hiervan. In overleg is er gekozen voor het risicoprofiel ‘Matig
defensief’. De samenstelling van de portefeuille bestaat op dit moment voor 40% uit 
obligaties, voor 30% uit aandelen, voor 10% uit alternatieve beleggingen en voor 20% uit 
liquiditeiten. Zoals eerder werd vermeld is het percentage obligaties lager dan
de benchmark en de liquiditeiten hoger dan de benchmark. Aandelen en alternatieve
beleggingen zijn ongeveer conform.

Aan het einde van dit jaar zal er wederom met de vermogensbeheerder overleg zijn over de 
verlenging van dit mandaat.
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3 Wetenschapsbeleid en subsidiestromen

3.1 Missie

Het FWOS stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar en debat over alle facetten van de 
seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren in Nederland. Het fonds plaatst de seksuele 
ontwikkeling in het brede perspectief van de algehele sociaal-emotionele en cognitieve 
ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarbij staan centraal de ziens- en handelingswijzen 
van de jongeren zelf – het actor perspectief, ingebed in de sociale, culturele, historische en 
juridische context.

Deze missie geeft het FWOS vorm in diverse onderzoeksprogramma’s.

Het FWOS kent met ingang van 2016 drie subsidie- of geldstromen: klein, midden en groot.

3.1.1 Kleine geldstroom

De Kleine geldstroom is doorlopend, in die zin dat het FWOS jaarlijks maximaal € 20.000 
beschikbaar heeft (op is op) voor kleine subsidieaanvragen van € 500 tot € 5.000 voor 
bijvoorbeeld cofinanciering van publicaties, seminars, voorlichtingsmateriaal, enzovoort. 
Aanvragen zijn niet aan een datum gebonden. Ze dienen aan te sluiten bij de missie van het 
FWOS, en reële informatie te bevatten over cofinanciering. Het bestuur besluit na intern 
overleg over subsidieverzoeken.

3.1.2 Midden geldstroom

In het kader van de Midden geldstroom stelt het FWOS twee maal per jaar enkele subsidies 
van maximaal € 50.000 beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en/of 
implementatie/disseminatie projecten. Het FWOS hanteert criteria en procedures voor 
aanvragen in het kader van deze geldstroom, die op de website worden toegelicht. 
Bestuursbesluiten over aanvragen zijn mede gebaseerd op externe reviews.

3.1.3 Grote geldstroom

Het FWOS heeft in de afgelopen tien jaar enkele grote calls met onder andere ZonMw en 
NWO uit doen gaan, evenals enkele eigen onderzoek-calls. De gezamenlijke calls zijn 
afgerond en hebben geresulteerd in een vijftal dissertaties. In projecten die uit de eigen calls 
zijn voortgekomen zijn thans nog twee aio’s (Diversiteit, ruimte en seksuele identiteit, zie 
paragraaf 4.1.3) en een postdoc (How young people perceive and practice good sex, zie 
paragraaf 4.1.4) werkzaam. De eigen calls zijn mede voortgekomen uit een opdracht tot vier 
‘state of the art’ literatuurrapporten in 2011.

3.1.4 Huidige wetenschapsbeleid van het FWOS

Het project Diversiteit, ruimte en seksuele identiteit viel nog onder het Programma 
Wetenschapsbeleid 2009-2013 en nadert zijn voltooiing. Het project How young people 
perceive and practice good sex kwam voort uit het Programma Wetenschapsbeleid 2014-
2018. Daarin staan de procedures rondom calls van het FWOS gedetailleerd omschreven.
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3.1.5 Scholarships

Het FWOS stelt sinds 2016 jaarlijks twee scholarships beschikbaar voor het vier weken 
durende Summer Institute on Sexuality, Culture and Society (SIS) van de School of Social 
Sciences aan de Universiteit van Amsterdam. De scholarships bestaan uit tuition en 
eventueel vergoeding voor huisvesting in Amsterdam door het Summer Institute en worden 
bij toekenning uitgekeerd aan het Institute.

Informatie over de scholarships vindt u op de website van het FWOS (www. fwos.nl) en die 
van het SIS (http://summerschool.uva.nl/content/summer-courses/sexuality-culture-and-
society/sexuality-culture-and-society.html). De wetenschappelijke staf van het SIS beoordeelt
aanvragen en draagt kandidaten voor aan het FWOS. Na afloop wordt het FWOS ook 
geïnformeerd over de deelname door betrokkenen.
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4 Subsidies voor onderzoeks- en implementatieprojecten in 2016

Hieronder zoals gebruikelijk een overzicht van gesubsidieerde projecten in 2016. 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 2016

4.1.1 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

4.1.2 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).
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Lopende onderzoeksprojecten in 2016 en verder

4.1.3 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

4.1.4 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

Nieuwe onderzoeksprojecten in 2016 en verder

4.1.5 Verlenging bijzondere leerstoel ‘Seksuele ontwikkeling, diversiteit en gezondheid’

Opdrachtgever Henny Verhagen Stichting
Financiering € 168.050 (cofinanciering met Rutgers)
Uitvoering Mw prof.dr. I. Vanwesenbeeck
Looptijd Februari 2016 tot februari 2021.
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 en vakpublicaties.
Implementatie

4.1.6 Biografie Trien de Haan

Financiering € 5.000
Projectleiding B. Lankester
Looptijd Januari 2016 tot december 2017.
Doelstelling Bekendheid geven aan de persoon Trien de Haan.
Producten/ Biografie.
Implementatie
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4.1.7 Minisymposium en project “filmpjes voor ouders”

Financiering € 5.000
Projectleiding Kind en seksualiteit (mw M. Linssen-Meijer)
Looptijd Januari tot november 2017.
Doelstelling Voorlichting.
Producten/ Minisymposium en enkele filmpjes voor ouders.
Implementatie

4.1.8 Leaving the normative highway

Financiering € 49.653
Projectleiding Th. Steensma
Looptijd September 2016 tot september 2017.
Doelstelling Weg van de normatieve snelweg: Een exploratie naar niet-binaire 

gender- en seksueliteitsontwikkeling – Een kwalitatieve biografische 
interviewstudie

Producten/ Open access publicatie in een internationaal tijdschrift.
Implementatie

4.1.9 Tomboys and pansies

Financiering € 48.000
Projectleiding Mw. M. Groeneveld
Looptijd September 2016 tot september 2018.
Doelstelling In deze studie wordt het verband onderzocht tussen boodschappen 

van ouders over gender (non-)conformiteit en de normen van kinderen 
over gender in verschillende culturen. Deze studie zal zich richten op 
jonge Nederlandse en Turkse gezinnen in Nederland, waarbij diverse 
onderzoeksvragen centraal staan Met deze studie hopen we inzicht te 
krijgen in gezinsprocessen die de houdingen ten opzichte van gender 
(non-)conformiteit van kinderen beïnvloeden, omdat tolerantie en 
acceptatie van anderen cruciaal zijn voor harmonieuze sociale 
interacties en relaties, vooral in een multiculturele samenleving als 
Nederland.

Producten/ (Open access) artikelen in internationale tijdschriften.
Implementatie

4.1.10 Alles werd politiek

Financiering € 500
Projectleiding Mw E. van Alphen
Looptijd Juli tot september 2016.
Doelstelling Bijdrage aan het drukken van het proefschrift.
Producten/ Proefschrift.
Implementatie
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4.1.11 A safer climate for LGBT students?

Financiering € 49.545
Projectleiding Mw H. Felten
Looptijd Januari tot december 2017.
Doelstelling Inzicht verwerven in de mogelijke effecten van GSA’s voor LHBT 

jongeren. De nadruk ligt hierbij op VMBO leerlingen. De data wordt 
verzameld door middel van interviews met LHBT leerlingen op het 
VMBO en focusgroepen op VMBO’s met de actieve GSA leerlingen.

Producten/ Onderzoeksrapport en wetenschappelijk artikel.
Implementatie

Tabel 2. Overzicht van afgesloten en lopende projecten in 2016

Afgerond
- Leerstoel Seksuele ontwikkeling, diversiteit en  gezondheid (ism GGz Eindhoven)
- Seksualiteit van jongeren op Aruba

Lopend
- Diversiteit, ruimte en seksuele identiteit
- How young people perceive and practice good sex

Nieuw
- Verlenging leerstoel Seksuele ontwikkeling, diversiteit en  gezondheid (ism Rutgers)
- Biografie Trien de Haan
- Minisymposium en project “filmpjes voor ouders”
- Leaving the normative highway
- Tomboys and pansies
- Alles werd politiek
- A safer climate for LGBT students?
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5 Financieel beleid

Het afgelopen jaar is het financieel beleid ongewijzigd voortgezet met als inzet een verdere 
kostenbesparing op het bestuur en de organisatie. De kosten van het bestuur zijn gehalveerd
ten opzichte van het jaar 2015. De oorzaak is grotendeels terug te voeren op een lagere 
declaratiepost en een afname in het gebruik van vergaderlocaties. De kosten van de 
organisatie zijn met ongeveer 30% afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook de 
keuze van slechts een huisbankier is een goede beslissing geweest. Het vermindert 
onnodige overboekingen en bevordert de administratieve overzichtelijkheid. De accountants-
en advieskosten zijn met ongeveer 30% gedaald. Dat wordt mede veroorzaakt doordat er 
niet meer halfjaarlijks een begroting en jaarrekening wordt opgemaakt.

Zoals reeds eerder vermeld is in overleg met de huisbankier het in 2015 gekozen 
bellegingsprofiel ongewijzigd voortgezet, hetgeen zeer belangrijk is voor de samenstelling 
van de beleggingsportefeuille. Deze samenstelling is besproken in hoofdstuk 2.
In het najaar zal de Commissie Vermogensbeheer een gesprek hebben met de ABN AMRO 
bank over het toch wat tegenvallende beleggingsresultaat in 2016. Ook zullen de kosten van 
de beleggingsdienstverlening à € 31.000 ter sprake komen, te meer daar er al kosten worden
berekend via de aan- en verkoopprijzen van de beleggingsfondsen.

Er zal naar gestreefd worden om de inkoopwaarde van de netto-omzet zo realistisch 
mogelijk te begroten. In dit kader zal de begroting voor de midden geldstroom op € 200.000 
worden geschat, alhoewel het aantal projecten per jaar kan verschillen. Ook zullen er 
meerjarige projecten zijn.

5.1        Overzicht financiële situatie

Aan de cijfers van de staat van baten en lasten in de jaarrekening valt te zien dat het 
gerealiseerde beleggingsresultaat behoorlijk lager is dan gebudgetteerd. Het totale 
koersresultaat van de aandelen vermeerderd met de rentebaten en dividenden en met aftrek 
van de beheerskosten bedroeg ongeveer € 80.000 ten opzichte van een begroting van         
€ 200.000. Vooral het koersresultaat van de aandelen viel tegen. Dit resulteerde in een 
nettorendement van slechts 2,61 procent.

In het jaar 2016 is er € 250.000 uitgegeven aan wetenschappelijke projecten, terwijl er voor 
een bedrag van € 480.000 was begroot. De belangrijkste oorzaak van deze onderbesteding 
is de wat onduidelijke situatie van het project Diversiteit, ruimte en seksuele identiteit. Door 
ziekte van een onderzoeker is er vertraging opgetreden en is het wachten op een herstart.
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Tabel 2 Overzicht gereserveerde projectsubsidies voor 2017 en verder

Projecten Subsidiebedrag + 
Voorschotten

Looptijd

1. Diversiteit, ruimte en seksuele
    identiteit
    

 528.791                 
        

  
 2017    78.792

      2012 -   2017

2.  Verlenging Leerstoel Henny 
Verhagen Stichting / Universiteit 
Utrecht
    

100.000
                                    
       2017     20.000
       2018     20.000
       2019     20.000
       2020     20.000
       
        

      2016 -   2020

3.  Vragen naar verschillen   240.000

         
        2017   80.000
        2018   80.000 

        2016 - 2018   

4.  Midden geldstroom  
 
        2017  150.000
        2018  200.000
        2019  200.000
        2020  200.000
       
       
              

       2017 en verder

5.  Scholarship
 

                                                               
         

        
           
 
         2018     6.750
         2019     6.750
         2020     6.750
         

       2017 en verder

6. Implementatie P. Emmerink          2017     15.000      2017

Totaal subsidies 2017 en verder              1.104.042     
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Voor wat betreft de begroting voor 2017 is er een bedrag van € 350.000 gereserveerd voor 
wetenschappelijke projecten en een bedrag van € 120.000 aan beleggingsresultaat. Er wordt
een bedrag van € 345.000 ten laste van de vrije reserves verwacht.

Tabel 3. Liquiditeitsprognose voor periode 2017-2021

Budget                                                     2017            2018           2019          2020        2021
___________________________________________________________________________
Onderzoek
Diversiteit, ruimte en sex. id.                103.792                 
Verlenging leerstoel UU                         20.000        20.000        20.000        20.000      
Vragen naar verschillen                         80.000        80.000                  
Tweede geldstroom                             150.000       200.000       200.000     200.000    200.000
Scholarships                                                                6.750           6.750          6.750       6.750              
Implementatie P. Emmerink                   15.000                                         
___________________________________________________________________________
Onderzoek                                            376.542       306.750       226.750     226.750   206.750
Kleine projecten/Implementatie              30.000         30.000         30.000       30.000     30.000
Ondersteuning                                        43.800         43.800         43.800       43.800     43.800

Totaal Onderzoek/
Implementatie                                      450.342        380.550       300.550     250.550  280.550
Organisatiekosten                                   39.700          39.700         39.700       39.700    39.700

Totaal Onderzoek/
Implementatie/Bestuur                         490.042       420.250       340.250    340.250   320.250
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Overzicht publicaties 2016

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

Alphen, E. van (2016) - Alles werd politiek. De verhouding tussen het politieke en 
persoonlijke in de humanistische en homolesbische beweging in Nederland 1945-1980

Naezer, M. (2016) - Ook online treft slachtoffer geen blaam, De Gelderlander

Wong, S. - Inside out (drie presentaties en twee korte films over transgenderkinderen), 
Frankfurt, Conference on transsexualism
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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 2016

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 2015 telden we 8.555 unieke bezoekers = 305% meer bezoekers t.o.v. 2008
In 2016 telden we 6.434 unieke bezoekers = 25% minder bezoekers t.o.v. 2015. 

* In 2010 trok de website een piek aan bezoekers door de publiciteit rond de FWOS 
conferentie Seksuele Opvoeding van Jonge kinderen? Gewoon doen!

Bron: FWOS - 1 februari 2017
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1                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2016 

€ €

31-12-2015

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Eigen vermogen 3.184.731 3.381.344

Waarvan vastgelegd op lange
termijn:

Financiële vaste activa 2.530.359 2.411.227

Werkkapitaal 654.372 970.117

Kortlopende schulden 467.677 668.778
Overige vorderingen -456.229 -665.431

11.448 3.347

Saldo geldmiddelen 665.820 973.464

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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BESTUURSVERSLAG OVER 2016

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.

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 2017

Rente en dividendopbrengsten 50.000

Geprognosticeerde beleggingsinkomsten (3% gemiddeld) 100000

Beheerkosten ABNAMRO Bank -30.000

Som der baten 120.000

Uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek 350.492

Uitgaven voor informatie en implementatie 12.000

DB budget 20.000

Uitgaven voor ondersteuning 43.800

Uitgaven organisatie & bestuur 39.700

Som der lasten 465.992

Saldo van baten en lasten (ten laste van vrije reserves) -345.992

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2016
na resultaatbestemming

31 december 2016

€ €

31 december 2015

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa  (1) 2.530.359 2.411.227

Vlottende activa

Overige vorderingen  (2) 456.229 665.431
Liquide middelen  (3) 665.820 973.464

 1.122.049 1.638.895

 3.652.408 4.050.122

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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31 december 2016

€ €

31 december 2015

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (4) 3.184.731 3.381.344

Kortlopende schulden  (5)

Crediteuren 462.677 663.778
Overige schulden en overlopende passiva 5.000 5.000

467.677 668.778

 3.652.408 4.050.122

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Realisatie
2016

€

Budget 2016

€

Realisatie
2015

€

Baten 43.584 80.000 80.582

Lasten

Inkoopwaarde van de netto-omzet  (7) 249.083 480.642 120.309

Accountants- en advieskosten  (8) 9.559 15.000 13.416
Kosten jaarverslag  (9) 648 1.000 638
Bestuur  (10) 5.511 25.400 10.504
Kosten organisatie  (11) 12.154 21.500 17.491
Koersresultaat  (12) -68.137 -150.000 -16.860
Rentelasten en soortgelijke kosten  (13) 31.379 30.000 28.280

-8.886 -57.100 53.469

Som der lasten 240.197 423.542 173.778

Resultaat -196.613 -343.542 -93.196

Resultaatbestemming

Overige reserves -196.613 -343.542 -93.196

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2016

€ €

2015

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat -165.234 -64.916
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 209.202 -20.373
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
schulden aan kredietinstellingen) -201.101 14.050

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -157.133 -71.239

Rentelasten -31.379 -28.280

Kasstroom uit operationele activiteiten -188.512 -99.519

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toename overige effecten -119.132 -
Afname overige effecten - 817.990

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -119.132 817.990

Mutatie geldmiddelen -307.644 718.471

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

De overige effecten zijn gewaardeerd op basis van actuele waarde.
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.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale
waarde.

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.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de vlottende effecten en de
kortlopende schulden aan kredietinstellingen. De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide
beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

1. Financiële vaste activa

31-12-2016 

€

31-12-2015

€

Overige effecten

Effectenportefeuille ABN AMRO Bank N.V. 2.530.359 2.411.227

VLOTTENDE ACTIVA

2. Overige vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 456.229 665.431

Overlopende activa

Gesubsidieerde aangewezen projecten 455.099 663.042
Rente 1.130 2.389

456.229 665.431

3. Liquide middelen

NL03 ABNA 0614 9569 35 Vermogensbeheerrekening 634.766 891.383
NL13 ABNA 0614 6887 44 Bestuursrekening 28.222 79.728
NL86 INGB 0006 1810 58 Zakelijke rekening 2.815 2.336
ING Bank N.V. 17 17

665.820 973.464
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PASSIVA

31-12-2016 

€

31-12-2015

€

4. Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 2.269 2.269
Overige reserves 3.182.462 3.379.075

3.184.731 3.381.344

Stichtingskapitaal

2016

€

2015

€Overige reserves

Stand per 1 januari 3.379.075 3.472.271
Resultaatbestemming boekjaar -196.613 -93.196

Stand per 31 december 3.182.462 3.379.075

5. Kortlopende schulden

31-12-2016 

€

31-12-2015

€

Crediteuren

Crediteuren 462.677 663.778

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Accountantskosten 5.000 5.000
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Realisatie
2016

€

Budget 2016

€

Realisatie
2015

€
6. Overige baten

Rentebaten effecten portefeuilles 5.382 - 5.016
Dividend effecten portefeuilles 38.202 80.000 75.566

43.584 80.000 80.582

7. Inkoopwaarde van de netto-omzet

Wetenschappelijke projecten 216.750 423.042 90.451
Vacatiegelden (CW) 2.760 6.400 2.600
Vergaderkosten (CW) 2.275 3.200 2.199
Ondersteuning bestuursassistente (CW) 13.322 20.000 7.059
Ondersteuning derden commissiesecretaris (CW) 13.976 15.000 18.000
Implementatie onvoorzien - 13.000 -

249.083 480.642 120.309

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2016 geen werknemers werkzaam.

Overige lasten

8. Accountants- en advieskosten

Accountants- en advieskosten 9.559 15.000 13.416

9. Kosten jaarverslag

Jaarverslag 648 1.000 638

10. Bestuur

Vergaderlocaties, verblijfkosten 569 800 1.253
Declaraties bestuursleden 418 2.000 2.461
Overige bestuurskosten 3.167 21.600 5.644
Reis- en verblijfkosten bestuur 1.357 1.000 1.146

5.511 25.400 10.504

11. Kosten organisatie

Website beheer 5.383 3.000 4.156
Opslag stichtingsarchief 2.624 3.500 2.017
Kantoorkosten 404 2.000 971
Document delen 374 500 264
Bestuursassistentie 3.369 10.000 10.083
Onvoorzien - 2.500 -

12.154 21.500 17.491
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Realisatie
2016

€

Budget 2016

€

Realisatie
2015

€
12. Koersresultaat

Koersresultaat -68.137 -150.000 -16.860

Financiële lasten

13. Rentelasten en soortgelijke kosten 

Rentelasten en soortgelijke kosten -31.379 -30.000 -28.280
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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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