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1 Inleiding

Het jaar 2020 stond wereldwijd in het teken van de snelle opkomst van de coronapandemie. 
Ook het FWOS is hierdoor op verschillende manieren beïnvloed. Het werk van het FWOS-
bestuur en -secretariaat gebeurt meestal al veelal vanuit huis. In 2020 hebben ook de 
overleggen van het bestuur ook grotendeels ‘vanuit huis’ online plaatsgevonden. Ook de 
projecten van ontvangers van FWOS-subsidies hebben te maken hebben gekregen met de 
invloed van de coronapandemie. Zo moest bijvoorbeeld de uitvoering van dataverzameling 
aangepast worden, en ook de betrokkenheid van belanghebbenden moest soms anders 
vormgegeven worden. Projecten moesten daardoor vaak hun planning aanpassen. Het 
FWOS-bestuur heeft dan ook diverse verzoeken gekregen om uitstel te verlenen van de 
einddatum van projecten. Deze verzoeken zijn ruimhartig gehonoreerd, in de hoop en 
verwachting dat projecten daarmee zo optimaal mogelijk uitgevoerd kunnen worden.

Over heel 2020 had FWOS, met tien projecten, een rijk gevulde portefeuille. In de loop van 
2020 zijn drie projecten succesvol afgerond, waarvan twee midden-geldstroom projecten die 
nog gehonoreerd waren onder het Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, en een 
kleine-geldstroom project gehonoreerd onder het Programma Wetenschapsbeleid 2019-
2023. Zes projecten liepen door in 2020. Vier van deze projecten, drie midden geldstroom 
projecten en subsidie voor de velenging van de bijzondere leerstoel Seksuele ontwikkeling, 
diversiteit en gezondheid, zijn gehonoreerd in het kader van het Programma 
Wetenschapsbeleid 2014-2018 en lopen in 2021 af; daarmee is dit programma binnenkort 
geheel afgerond. Twee doorlopende, midden geldstroom projecten zijn gehonoreerd onder 
het Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023. In 2020 is subsidie verleend aan een nieuw 
midden geldstroom project. Een grote geldstroom call voor een project op het gebied van 
Seksuele Ontwikkeling Vluchtelingenjeugd leverde helaas geen subsidieerbare projecten op.

Op basis van de (mede) door FWOS gefinancierde projecten zijn in 2020 elf publicaties 
verschenen, in zowel internationale als nationale tijdschriften, voor zowel wetenschappers 
als professionals in beleid en praktijk. Dit past bij de ambitie van FWOS om bij te dragen aan
zowel het verwerven als verspreiden van kennis over seksueel gedrag en seksuele beleving,
seksueel-emotionele ontwikkelingstrajecten, gender- en seksuele identiteiten van kinderen, 
jongeren en jongvolwassenen tot 21 jaar, met aandacht voor diversiteit in de breedste zin 
van het woord.

In 2020 is de Brongersma-beeldcollectie overgedragen aan de Staat. Het FWOS is hiermee 
niet langer eigenaar noch beheerder van deze collectie. Het FWOS is nog wel eigenaar van 
de sociaal-seksuologische collectie en privé-archieven van Brongersma, die in beheer zijn bij
het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

In 2020 liep de maximale termijn van FWOS-voorzitter prof.dr. Peggy Cohen-Kettenis af. 
Peggy Cohen-Kettenis heeft zich zeer ingezet voor FWOS en het bestuur van FWOS is haar 
daar zeer erkentelijk voor. Zij is als FWOS-voorzitter opgevolgd door prof.dr. John de Wit, 
hoogleraar Interdisciplinaire Sociale Wetenschap, Universiteit Utrecht.



2 Bestuurlijke activiteiten

2.1 Algemeen Bestuur

In 2020 is er een wisseling geweest van voorzitter: Peggy Cohen trad af, en John de Wit 
volgde haar op. 

De samenstelling van het bestuur was eind 2020 als volgt:
 prof.dr. J. de Wit, voorzitter;
 B. Tuk, secretaris;
 J.G. Sloff, penningmeester;
 mw. dr. L.S. Kuyper;
 dr. P.J.H. Mepschen, lid.

In 2020 heeft het bestuur viermaal vergaderd. De voornaamste taak was het beoordelen, 
toekennen of afwijzen van subsidies in het kader van de midden geldstroom en een 
aanvraag in het kader van de grote geldstroom.
De aanvraagprocedure van zowel de midden geldstroom als de grote geldstroom verloopt, 
via een eerste ronde van projectideeën en een tweede ronde van uitgewerkte 
projectvoorstellen. De eerste beoordeling vindt plaats door het bestuur. De voor de tweede 
ronde nader uitgewerkte voorstellen worden door zowel bestuursleden als externe, deels 
buitenlandse, reviewers beoordeeld. In 2020 zijn vijf projectideeën ontvangen. Op basis 
daarvan zijn drie indieners uitgenodigd hun idee uit te werken. Eén is gehonoreerd; daarvoor
is in totaal € 48.948 toegekend (zie hoofdstuk 4).

In 2020 is een herziene versie van de call Gender and Sexual Development in a Changing 
Society; Understanding the Sexuality of Young Refugees opengesteld. De call is geschreven
op basis van de opbrengsten van een in 2018 door het FWOS georganiseerd verkennend 
experts-seminar. De bedoeling was om een uitgebreid onderzoeksproject te financieren met 
één tot drie PhD- of postdoc-posities. Het FWOS ontving helaas maar één letter of intent 
voor deze herziene call. Het bestuur beoordeelde deze vooraanvraag als onvoldoende. In 
2021 zal het bestuur zich beraden of en hoe onderzoeksaanvragen rond het thema seksuele 
ontwikkeling vluchtelingenjeugd alsnog gestimuleerd kunnen komen.

Voor de scholarships die het FWOS beschikbaar stelde  is één aanvraag binnengekomen. 
Vanwege de coronacrisis is deze summer school echter verdaagd tot de zomer van 2021. 
Het FWOS keert de toegezegde subsidie dan alsnog uit. Voor nadere informatie (en 
voortzetting van de scholarships) zie de website van het FWOS.

2.2 Commissie Vermogensbeheer

2.2.1 Samenstelling van de Commissie Vermogensbeheer en vergaderfrequentie

De Commissie Vermogensbeheer wordt gevormd door voorzitter prof.dr. J. de Wit en 
penningmeester J.G. Sloff. Zij overleggen enkele malen per jaar met de ABN AMRO.

2.2.2 Kort overzicht van de belangrijkste activiteiten van de Commissie 
Vermogensbeheer in 2020

Evenals de vorige jaren is gebruik gemaakt van het door de bank gehanteerde Matig 
Defensief beleggingsprofiel. Het ligt voor de hand dat dit profiel ook de komende jaren 



gehandhaafd zal worden wegens het risicomijdende karakter van het fonds. In tegenstelling 
tot de voorgaande jaren wordt de gemiddeld geprognotiseerde opbrengst geschat op 1.5% 
van de beleggingsinkomsten in plaats van 3%. Obligaties en liquiditeiten leveren nauwelijks 
of niets op en beslaan wel ongeveer 55 % van het totale vermogen van het fonds. De 
overige 45 % bestaat uit aandelen en alternatieve beleggingen. Deze benchmark wegingen 
passen vanzelfsprekend bij een Matig Defensief beleggingsprofiel.

Vooral het eerste kwartaal was bijzonder teleurstellend voor het rendement op aandelen. 
Maar ook obligaties genereerden een negatieve bijdrage. Door een krachtig herstel van de 
aandelenkoersen in de daaropvolgende kwartalen kon er uiteindelijk toch een totaal van 
2,77% rendementsbijdrage aan het einde van het jaar worden gerealiseerd.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de bank in navolging van andere banken een negatieve 
rente (0,5%) zal gaan berekenen voor liquiditeiten van € 150.000 of hoger. Alhoewel het 
fonds op dit moment een cash positie van € 100.000 heeft, heeft de bank aangegeven 
voorlopig geen negatieve rente te rekenen bij ophoging van de cash positie boven het 
bedrag van € 150.000.

Belangrijk is nog om te vermelden dat de bank streeft naar duurzaam vermogensbeheer. Er 
worden alleen bedrijven geselecteerd die balans zoeken tussen mens, milieu en 
maatschappij. Vooral het zuinig omgaan met grondstoffen verdient aandacht. Minder 
vervuilen en een rechtvaardig sociaal beleid heeft hoge prioriteit.



3. Wetenschapsbeleid en subsidiestromen

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) en een postdoc (How young people perceive and practice good sex, zie 
paragraaf 4.2) 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 is nu voltooid. Ook het project How young people 
perceive and practice good seks, dat voortkwam uit het Programma Wetenschapsbeleid 
2014-2018, is afgerond.

Het nieuwe Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023 is gemaakt en op de website 
geplaatst.

In 2019 is de call Seksuele Ontwikkeling Vluchtelingenjeugd opengesteld met de intentie om 
onderzoek te financieren met als doel meer inzicht te krijgen in de sociale en 
psychoseksuele ontwikkeling van vluchtelingenkinderen en vluchtelingenjongeren. 
Uitgangspunt was om onderzoek mogelijk te maken voor één tot drie PhD’s of postdocs  
Omdat de call geen projecten opleverde is die herzien en in 2020 opnieuw opengesteld. Ook
deze call leidde helaas niet tot een onderzoeksproject. Het bestuur zal in 2021 bezien hoe 
alsnog onderzoeksprojecten op het thema vluchtelingenjeugd geïnitieerd kunnen worden.

3.1.5 Scholarships

Het FWOS stelt sinds 2016 jaarlijks twee beurzen beschikbaar van maximaal €3.000.De 
beurzen zijn bedoeld voor deelname aan een summer course op het gebied van kind en 
seksualiteit/seksuele ontwikkeling kinderen/research in seksuologie-jeugd aan een 



Nederlandse universiteiten. Het bedrag is bestemd voor inschrijfgeld en eventueel 
huisvesting. Feitelijke toekenning hiervan, aan een student die aan de criteria voldoet, vindt 
plaats na toelating door de betreffende onderwijsinstelling. De beurs wordt verstrekt aan de 
universiteit, die de cursus verzorgt. Bij meer dan twee aanvragen die aan de criteria voldoen 
beslist het bestuur. Informatie over de scholarships vindt u op de website van het FWOS.



4. Subsidies voor onderzoeks- en implementatieprojecten in 2020

Hieronder volgt een overzicht van gesubsidieerde projecten in 2020.

De projecten 4.3, 4.8, 4.9 en 4.10 vallen onder het Programma Wetenschapsbeleid 2019-
2023, de overige projecten vallen nog onder het Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018.

In 2020 afgeronde projecten

4.1 Puberty blocking in transgender adolescents: How well-informed and open to change 
are the choices made at young age?

Financiering € 47.231
Projectleiding Mw. L.J.J.J. Vrouenraets MSc
Looptijd September 2018 tot december 2019.
Doelstelling Puberteitsremmende behandeling bij transgender jongeren is een 

onomkeerbare behandeling die de puberteitsontwikkeling stil legt. 
Vraag is echter of jongeren na deze eerste ‘vereiste’ medische stap 
ervaren nog een weg terug te hebben, of dat het vanzelfsprekend leidt 
tot verdere transitie.  Middels interviews met ouders en jongeren zal in 
het onderzoek hier antwoord op gegeven worden.

Producten/ Artikel in internationaal vakblad en een presentatie van de resultaten.
Implementatie

4.2 What does good sexuality education look like? Participatory study with pupils as peer 
researchers

Financiering € 50.000
Projectleiding Mw. M. Cense MSc (Rutgers)
Looptijd September 2018 tot december 2019.
Doelstelling Uit de survey Seks onder je 25e (Rutgers en Soa Aids Nederland, 

2017) kwam naar voren dat leerlingen niet tevreden zijn met de 
seksuele vorming op school: ze geven het een magere 5,8. In dit 
kwalitatieve onderzoek onderzoekt Rutgers hoe het beter kan, door de 
behoeften van leerlingen in kaart te brengen.

Producten/ Diverse artikelen.
Implementatie

4.3 Lekker in je lijf!

Financiering € 5.000
Projectleiding Mw. E. van der Steeg Msc
Looptijd November 2019 – mei 2020.
Doelstelling De geslachtsdelen van meiden uit de verborgenheid halen en de 

positieve aandacht geven die ze verdienen.
Producten/ Boek.
Implementatie



Lopende onderzoeksprojecten in 2020 en verder

4.4 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

4.5 Sexual Health Promotion for Adolescents With Intersex Conditions/ Atypical Sex 
Anatomy

Financiering € 50.000
Projectleiding T.C. van de Grift MD
Looptijd Mei 2018 tot november 2019.
Doelstelling Niet iedereen wordt geboren met een typisch mannen- of 

vrouwenlichaam: zo’n 85 duizend Nederlanders hebben een atypische 
geslachtsontwikkeling (ook wel intersekse genoemd). Hoewel het hier 
vooral om natuurlijk voorkomende variaties gaat, kunnen 
geheimhouding en/of schaamte een rol spelen, in zowel in de dagelijks 
leven als in zorg. Er is maar weinig bekend over hoe het hebben van 
zo’n variatie van geslacht van invloed is op de seksuele ontwikkeling 
en beleving van jongeren. Zo weten we niet of deze jongeren zich 
comfortabel voelen om seks te hebben en of ze in dezelfde mate 
plezier hebben in seks als andere jongeren. Ook is er weinig bekend 
over hoe ze kijken naar hun eigen lichaam, identiteit en seksualiteit. Dit
project is een samenwerking tussen zorgverleners en 
belangengroepen, en heeft als doel meer kennis te vergaren over dit 
onderwerp en waar nodig toegankelijk informatiemateriaal te 
ontwikkelen.

Producten/ Diverse wetenschappelijke rapporten en presentaties.
Implementatie



4.6 Out of the book closet. Children’s literature’s influence on adolescents attitude 
towards sexual and gender diversity

Financiering € 49.963
Projectleiding Mw. dr D. Van Bergen en mw dr. S. Parlevliet (Universiteit Groningen)
Looptijd Mei 2019 tot najaar 2020.
Doelstelling Dit project verkent of en hoe het lezen van jeugdliteratuur over 

seksuele en gender diversiteit door leerlingen in de onderbouw van het
vmbo-t en havo/vwo een kansrijke interventie lijkt om een (meer) 
positieve attitude ten opzichte van deze onderwerpen bij deze 
leerlingen te bewerkstelligen.

Producten/ Artikel, symposium en presentaties.
Implementatie

4.7 Vil Du?! Implementing a serious game in the treatment for children who have been 
sexually abused

Financiering € 49.963
Projectleiding Mw. dr J.J. Endendijk (Universiteit Utrecht)
Looptijd Juni 2018 tot juni 2019.
Doelstelling Een wetenschappelijk gefundeerde handleiding maken bij de 

communicatie app Vil Du?!, een non-verbale communicatie app 
waarmee kinderen spelenderwijs aan hun therapeut duidelijk kunnen 
maken wat zij hebben meegemaakt.

Producten/ Symposium en artikelen.
Implementatie

4.8 The last taboo? Talking about sexuality with young people with a psychiatric condition

Financiering € 48.321
Projectleiding Mw. drs S. Bungener MD (Amsterdam UMC)
Looptijd Oktober 2019 – januari 2021.
Doelstelling In dit onderzoek ligt de focus op wat jongeren en hulpverleners zelf 

vinden van de seksuele communicatie binnen de GGZ en wat 
mogelijkheden zijn voor optimalisatie.

Producten/ App met communicatie methode.
Implementatie

4.9 Sexuality and sex education: what are experiences and needs of parents?

Financiering € 50.000
Projectleiding Mw. K. Janssens MSc (Movisie)
Looptijd September 2019 – juli 2020.
Doelstelling Dit onderzoek heeft tot doel bij te dragen tot de verbetering van de 

seksuele gezondheid van kinderen en jongeren, door het vergroten van
inzicht in de rol van ouders in de positieve seksuele ontwikkeling en het
voorkomen van negatieve seksuele ervaringen van hun kind(eren), en 
hoe de rol van ouders kan worden versterkt.

Producten/ Onderzoeksrapport en artikel in internationaal vaktijdschrift.
Implementatie



Nieuwe onderzoeksprojecten in 2020 en verder

4.10 A Long-term Follow-up of Autistic Transgender Children and Adolescents into Young 
Adulthood: a Mixed-Methods Study on gender identity Deveplopment, and Health Care 
Experiences

Financiering € 48.948
Projectleiding Mw A.I.R. van der Miesen (VUmc)
Looptijd Mei 2020 – mei 2022.
Doelstelling Meerdere onderzoeken hebben een significante over-representatie van

autisme bij transgenderkinderen en -adolescenten gevonden. Dit 
project heeft daarom als doel de lange termijn-uitkomsten te 
onderzoeken van autistische transgenderkinderen en -adolescenten 
die eerder werden gezien in een gespecialiseerd gendercentrum en die
nu volwassen zijn. Met de gevonden informatie over de 
genderidentiteitsontwikkeling, psychische gezondheid en ervaringen 
met genderzorg kan deze zorg verbeterd worden voor de autistische 
jongeren die zich wereldwijd melden bij de gendercentra.

Producten/ Peer reviewed open acces artikel, Information and Support Guide, en 
Implementatie diverse voordrachten.

Tabel 2. Overzicht van afgesloten en lopende projecten in 2019

Afgerond
- Puberty blocking in transgender adolescents: How well-informed and open to change ar the choices made at 
young age?
- What does good sexuality education look like? Participatory study with pupils as peer researchers
- Lekker in je lijf!

Lopend
- Verlenging leerstoel Seksuele ontwikkeling, diversiteit en  gezondheid (ism Rutgers)
- Sexual Health Promotion for Adolescents With Intersex Conditions/ Atypical Sex Anatomy
- Out of the book closet. Children’s literature’s influence on adolescents attitude towards sexual and gender 
diversity
- Vil Du?! Implementing a serious game in the treatment for children who have been sexually abused
- The last taboo? Talking about sexuality with young people with a psychiatric condition
- Sexuality and sex education: what are experiences and needs of parents?

Nieuw
- A Long-term Follow-up of Autistic Transgender Children and Adolescents into Young Adulthood: a Mixed-
Methods Study on gender identity Deveplopment, and Health Care Experiences



Onderzoek in het nieuws

NRC, 13 maart 2020, Carlijn Vis

Kinderen krijgen al vroeg vragen over seks en relaties, hoe ga je dat gesprek 

aan?

Opvoeding Tijdens de – voorlopig uitgestelde – Week van de Lentekriebels leren jonge 

kinderen over relaties en seksualiteit. Waarom is het belangrijk dat zij al weten van de penis 

en de vagina?

Illustratie Claudia van Rouendal 

In bad zit de dochter (7) van Esther van der Steeg. Het meisje wast het gedeelte tussen haar 

schaamlippen en zegt: „o, dat voelt lekker.” „Weet je waarom dat prettig voelt?”, zegt Van der Steeg. 

„Dat is je clitoris.” „O, oké”, zegt het meisje.

Als wij normaal praten over lichaamsdelen en seksualiteit, hebben kinderen daar geen moeite mee, 

zegt Van der Steeg. Ze schreef het vrijdag verschenen boek Lekker in je lijf! Een eerlijk boek over de 

vulva, bedoeld voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Normaliter is het deze week op meer dan de helft van 

de Nederlandse basisscholen de Week van de Lentekriebels. Het is een initiatief van Rutgers, 

kenniscentrum seksualiteit, en de GGD, bedoeld om scholen te helpen om thema’s als relaties en 

seksualiteit bespreekbaar te maken in de klas, zowel in de onderbouw als bovenbouw. Van vlinders in 

je buik tot okselhaar. Van menstruatie tot natte droom.

Je zou kunnen denken: is het nodig om het met zesjarigen over piemels en vagina’s te hebben? Elsbeth

Reitzema vindt van wel. Ze is bij Rutgers expert op het gebied van seksualiteit op de basisschool. 

„Kinderen maken vanaf jonge leeftijd een seksuele ontwikkeling door. Ze hebben er vragen over en 

moeten zich vrij voelen die te stellen.” Het belangrijkste doel van jong voorlichten, zegt ze, is 

kinderen weerbaar maken, ze leren dat hun lichaam van hun is, dat hun geslachtsdelen van hun zijn, 

dat ze nee kunnen zeggen als er iets gebeurt wat ze niet fijn vinden en daar vervolgens open over 

durven zijn, thuis en op school.



Illustratie Claudia van Rouendal

Want niet praten over seksualiteit is ook een boodschap, zegt Van der Steeg, die ook consulent is bij 

bureau Seksuele Gezondheid Amersfoort. „Als je er als volwassene nooit over begint, denken 

kinderen: seks is niet bespreekbaar.” Dan is er volgens haar ook het risico dat ze grensoverschrijdend 

gedrag niet zullen herkennen. „En het voor zich houden, want ze snappen niet dat het niet hoort.”

Genoeg reden om het onderwerp thuis en op school te bespreken dus. Toch is er bij veel volwassenen 

weerstand, merken Reitzema en Van der Steeg. „Kinderen en seksualiteit in één zin noemen, leidt tot 

gefronste wenkbrauwen”, zegt Van der Steeg.

Waarom? Sommige leerkrachten vinden het onderwerp ongemakkelijk, denkt Reitzema, ze zijn bang 

voor bijdehante vragen. ‘Juf, wat is beffen?’ „En veel ouders denken dat als je vroeg met kinderen 

over seks praat, dat ze het eerder gaan doen. Maar dat is een hardnekkig misverstand. Onderzoek laat 

zien dat als je ze goed voorlicht, ze juist gezondere keuzes maken, nee durven zeggen en zich beter 

beschermen.”

Sinds 2012 is het verplicht om als basisschool aandacht te besteden aan seksuele vorming, dat staat in 

de kerndoelen van het onderwijs. Scholen mogen zelf beslissen hoe ze dat doen – ze zijn niet verplicht

mee te doen aan de Week van de Lentekriebels.

Anders dan rekensom

Frederique Kleverlaan uit Leiden geeft les aan groep 7 op ’t Bolwerk in Leiderdorp. Seksuele vorming

is daar al twaalf jaar een vast onderdeel van het onderwijsprogramma. Eens in de vier weken een les – 

„zodat het thema het hele jaar door top of mind is” – en deze week elke dag. Het onderwerp versterkt 

haar band met de klas, zegt ze. „Je praat op een andere manier met je leerlingen dan over een 



rekensom. Ook de sfeer in de klas is anders – open, de kinderen durven veel te vragen. Termen die ze 

te gênant vinden om thuis naar te vragen, leggen ze aan mij voor.” De vragen liggen vrij voor de hand,

dus daar schrikt ze niet (meer) van. ‘Juf, wat is pijpen?’. ‘Juf, wat is beffen?’. „Ik leg uit wat de 

handeling is: het likken van de vagina, het zuigen aan de piemel.”

„Met de vraag ‘juf, heb jij weleens seks?’ denken ze grappig en brutaal te zijn, maar ik ga er serieus op

in. ‘Ik ben getrouwd en heb twee kinderen, dus wat denk jij?’. O ja, de juf doet het ook, zeggen ze 

dan.”



5 Financieel beleid

De kosten besteed aan doelstellingen exclusief de bijdrage aan wetenschappelijke projecten 
zijn dit jaar ruimschoots binnen het budget gebleven. Doordat alle grote projecten (grote 
geldstroom) goeddeels zijn beëindigd en de call rondom vluchtelingen tot op heden geen 
geschikt voorstel heeft opgeleverd zijn de geprojecteerde bestedingen aan doelstellingen 
aanzienlijk lager dan voorzien. Er was een bedrag gebudgetteerd van € 330.000 tegenover 
een realisatie van € 110.000. Dit is een onderbesteding van € 220.000.

Alhoewel de categorie van langlopende grote projecten zeker niet is komen te vervallen is 
het onwaarschijnlijk dat er in 2021 budgettaire ruimte voor vrij gemaakt moet worden. Wel ligt
het in de bedoeling om in september 2021 in de grote geldstroom een call open te stellen, 
conform het Programma wetenschapsbeleid 2019-2023, waarin ook het onderwerp seksuele 
ontwikkeling vluchtelingenjeugd als onderzoeksthema zal worden genoemd. De financiering 
hiervan zal pas in het jaar 2022 plaats vinden. Nadruk blijft liggen op de midden geldstroom 
(relatief kortlopende projecten van maximaal € 50.000) omdat er elk jaar weer interessante 
inzendingen zijn. Naast de nog lopende projecten zal er in 2021 een ronde midden 
geldstroom worden opengesteld die pas in 2022 op het budget zal drukken. Dit alles in 
ogenschouw nemende zal er een bedrag van ongeveer € 175.000 voor wetenschappelijk 
onderzoek worden gereserveerd.

5.1        Overzicht financiële situatie

De staat van baten en lasten over het jaar 2020 laat voor wat betreft het beleggingsresultaat 
een negatief resultaat zien ondanks dat de gerealiseerde koersresultaten over 2020 positief 
waren. Oorzaak van dit negatieve cijfer is dat met ingang van 2020 is besloten de 
waardering van de beleggingsportefeuille te wijzigen van beurswaarde naar aankoopwaarde 
of lagere beurswaarde. Dat houdt in dat de niet gerealiseerde koersresultaten niet meer 
meegenomen worden, in tegenstelling tot voorgaande jaren. Het effect is een correctie op de
waardering per 31 december 2020 die de gerealiseerde koersresultaten overstijgt, wat per 
saldo leidt tot een negatief koersresultaat. De correctie op de waardering is een eenmalige 
correctie die uitsluitend boekhoudkundig van aard is.

Buiten de correctie is het netto beleggingsresultaat circa 4% positief in 2020 wat gezien de 
coronacrisis een goed resultaat genoemd mag worden. Voordeel is dat het nu 
gepresenteerde eigen vermogen geen mogelijke koerswinsten meer bevat maar uitsluitend 
bestaat uit gerealiseerde waarden per balansdatum en daarmee meer inzicht geeft in het 
besteedbaar vermogen in de toekomst.

Het eigen vermogen per balansdatum bedraagt € 2.317.269. De onttrekking in 2021 zal 
conform begroting € 250.000 bedragen. Dit is wel mede afhankelijk in hoeverre de projecten 
ook daadwerkelijk de geplande voorgang kennen. Daarnaast is er het beleggingsresultaat 
heel behoudend op 1,5% begroot.



Overzicht publicaties van door het FWOS (mede) gesubsidieerde onderzoeken 
in 2020

Van Bohemen, S., Roeling, A. ‘Techno’s sexual counter-space: Ecstasy and electronics as 
technologies of white sex’ (2020) Cultural Sociology, 14(1): 42-60

Van Bohemen, S., Schaap, J., Berkers, P. ‘The sex playlist: How race and ethnicity mediate 
musically ‘composed’ sexual self-formation’ (2020) Boekhoofdstuk in Popular Music, 
Technology, and the Changing Media Ecosystem (pp. 115-128). Palgrave Macmillanx

Van Bohemen, S. ‘Feest en seks- op gepaste afstand’ (2020) Sociale Vraagstukken

Janssen, D.F. ‘Puer barbatus: Precocious Puberty in Early Modern Medicine’ (2020) Journal 
of the History of Medicine and Allied Sciences

Janssen, D.F. ‘Toward Sex Consciousness: Adler’s Gender Roles. Part II: Researching 
Gender Idealization/Identification’ (2020) Journal of Individual Psychology 76(4)

Janssen, D.F. ‘Toward Sex Consciousness: Adler’s Gender Roles. Part I: From Sexualrolle 
to Geschlechtsrolle’ (2020) Journal of Individual Psychology 76(3), 258-272. doi: 
10.1353/jip.2020.0028

Van der Steeg, E., Schipper-van Veldhoven, N., Cense, M., Bellemans, T., De Martelaer, K.  
‘A Dutch perspective on sexual integrity in sport contexts: definition and meaning for practice’
(2020) Physical Education and Sport Pedagogy

Van der Steeg, E., Lekker in je lijf! Een eerlijk boek over de Vulva. (2020). Bureau seksuele 
gezondheid, Amerfoort. 

Cense, M., de Grauw, S., Vermeulen, M. ‘Sex is not just about ovaries’ (2020) International 
Journal of Environmental Research and Public Health

Tichelaar, H.K., Dekovic, M., Endendijk, J.J. ‘Exploring effectiveness of psychotherapy 
options for sexually abused children and adolescents’ (2020) Children and youth services 
review

Janssen, D.F. ‘Project Muse’ (2020) The journal of individual psychology



Bijlage: Collectiebeheer

Het FWOS is de rechtsopvolger van de dr. Edward Brongersma Stichting en was in die 
hoedanigheid eigenaar van de archieven die Brongersma bij zijn dood heeft nagelaten. Eén 
archief wordt beheerd door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in 
Amsterdam. Van dit archief is vóór 2012 onder verantwoordelijkheid van de toenmalige 
Commissie Collectiebeheer een inventaris gemaakt. Met de voltooiing daarvan hield de 
commissie feitelijk op te bestaan. Voormalig bestuurssecretaris dr. Th. van der Meer was als 
secretaris voor de archiefbeheerders FWOS-contactpersoon en adviseerde het bestuur over 
verzoeken tot inzage van de collectie. In voorkomende gevallen kan het bestuur hem als 
extern adviseur alsnog raadplegen. Een tweede archief eerder beheerd door Rutgers, 
kenniscentrum seksualiteit in Utrecht, is in 2020 overgedragen naar het Ministerie van 
justitie.

Vanwege (privacy) gevoelig materiaal zijn beide archieven en de inventaris niet openbaar. 
Inzage van het archief bij het ISSG 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 al in zijn vele publicaties te 
vinden zijn.

Over het deel van het archief dat door het ministerie van justitie wordt beheerd, heeft het 
FWOS geen zeggenschap.  

Aanvragen voor inzage in het bij het ISSG ondergebrachte Archief Edward 
Brongersma 
Via websites van het FWOS of van de bibliotheek van het IISG kunnen verzoeken tot 
toegang 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.



Maandelijks aantal bezoekers op www.fwos.nl | 1 januari t/m 31 december 2020

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**
In 2015 telden we 8.555 unieke bezoekers = 305% meer bezoekers t.o.v. 2008
In 2016 telden we 6.434 unieke bezoekers = 205% meer bezoekers t.o.v. 2008
In 2018 telden we 3.254 unieke bezoekers = 54% meer bezoekers t.o.v. 2008***
In 2019 telden we 5.508 unieke bezoekers = 161% meer bezoekers t.o.v. 2008
In 2020 telden we 5.280 unieke bezoekers = 150% meer bezoekers t.o.v. 2008

* 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.
*** De cijfers over 2017 en het begin van 2018 zijn door technische mankementen bij wisselen van server helaas 
verloren gegaan.

http://www.fwos.nl/
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FINANCIELE POSITIE 
 

Vermogensstructuur 

De financiële positie per 31 december is als volgt weer te geven: 

 
31 december 2020 31 december 2019 

(in euro’s)   %  % 
     
Eigen vermogen 2.317.269 92,6 2.661.108 91,6 
Kortlopende schulden 183.935 7,4 243.795 8,4 
     
Balanstotaal 2.501.204 100,0 2.904.903 100,0 

Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de financiële positie ultimo het 
verslagjaar. 

   Ultimo 2020 Ultimo 2019 
(in euro’s)     
     
Beschikbaar op lange termijn     
     
Eigen vermogen   2.317.269 2.661.108 
 
Vastgelegd op lange termijn 

    

     
Financiële vaste activa   2.077.934 2.301.217 
     
Beschikbaar werkkapitaal   239.335 359.891 

     
Het werkkapitaal bestaat uit:     
     
Vlottende activa   423.270 603.686 
Kortlopende schulden   183.935 243.795 
     
   239.335 359.891 
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Uit deze opstelling blijkt een afname van het werkkapitaal met €. Deze is als volgt te 
verklaren: 

(in euro’s)   
   
Afname crediteuren  59.860  
  59.860 
Afname overige vorderingen en overlopende activa 58.255  
Afname liquide middelen 122.161  
  180.416 
   
Afname werkkapitaal  120.556 
 

1.2 Staat van herkomst en besteding der middelen 
 
(in euro’s)   
   
Liquide middelen 31 december 2019  372.496 
   
Herkomst der middelen   
   
Nettoresultaat  -343.839 
   
Afname effecten 223.283  
Afname overige vorderingen en overlopende activa 58.255  
  281.538 
   
Cash flow  310.195 
   
Besteding der middelen   
Afname crediteuren  59.860  
  59.860 
   
Liquide middelen 31 december 2020  250.335 
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BESTUURSVERSLAG OVER 2020 
 
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 inkomstengenererend 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 
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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. 
 
BESTUUR        
                
Naam    Functie       Sinds   Tot   
                
Mevrouw Prof. dr. P.T. Cohen-Kettenis           Algemeen lid   21-06-2011   06-12-2011   
    Voorzitter   06-12-2011   02-06-2020   
De heer J.B.F. de Wit-Adam  Voorzitter  03-06-2020  heden  
De heer A.W. Tuk   Secretaris   01-10-2016   heden  
De heer J.G. Sloff   Algemeen lid   11-12-2012   30-06-2013   
    Penningmeester   01-07-2013   heden   
Mevrouw L.S. Kuyper  Algemeen lid  01-03-2019  heden  
De heer P.J.H. Mepschen  Algemeen lid  01-03-2019  heden  
        
Begroting 2021 
 
Rente en dividendopbrengsten  25.000 
Geprognosticeerde beleggingsinkomsten (1,5% gemiddeld)  35.000 
Beheerkosten ABNAMRO Bank  -24.000 

   
Som der baten  36.000 

   
Uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek  172.935 
Uitgaven voor informatie en implementatie  12.000 
DB budget  20.000 
Uitgaven voor ondersteuning  43.800 
Uitgaven organisatie & bestuur  39.700 

   
Som der lasten  288.435 

   
Saldo van baten en lasten (ten laste van vrije reserves)  -252.435 
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Balans per 31 december 2020 
(na winstbestemming) 

 

 2020 2019 

 € € € € 

     

Vaste activa     

Financiële vaste activa  2.077.934  2.301.217 
     
Vlottende activa     
Vorderingen 172.935  231.190  
Liquide middelen 250.335  372.496  
 

 
 

 
 

  423.270  603.686 
  

 
 

 

  2.501.204  2.904.903 
  

 
 

 

     
Eigen vermogen     
Reserves  2.317.269  2.661.108 
     
Kortlopende schulden     
Crediteuren 1782935  238.795  
Overige schulden en overlopende 
passiva 

 
5.000 

  
5.000 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
  183.935  243.795 
  

 
 

 

  2.501.204  2.904.903 
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Staat van Baten en Lasten over 2020 
 

 

 Realisatie  Budget  Realisatie 

 2020  2020  2019 

      
Baten 22.060  30.000  21.612 

      
Lasten      
      
Besteed aan doelstellingen 107.861  329.307  280.257 

      
Accountants- advieskosten 12.372  15.000  11.979 
Kosten jaarverslag 1.074  1.000  1.049 
Bestuur 3.234  6.700  4.103 
Kosten organisatie 11.708  17.000  9.888 
Koersresultaat 207.372  -70.000  -284.924 
Rentelasten en soortgelijke kosten 22.278  30.000  30.655 

         

      
 258.038  -300  -227.250 

         

      
Som der lasten 365.899  329.007  53.007 

         

      
Resultaat -343.839  -299.007  -31.395 

      
Resultaat bestemming      
      
Overige reserves -343.839  -299.007  -31.395 
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2020 
 
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 
 
Beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijs of lagere 
beurswaarde. De gerealiseerde waardeveranderingen van de beursgenoteerde effecten 
worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Niet beursgenoteerde effecten worden 
gewaardeerd tegen (geamortiseerde) kostprijs of lagere reële waarde, 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. 
 
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 gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij 
het ontstaan van de schuld afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door 
(dis)agio of transactiekosten. 
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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. 
 
Baten 
 
Opbrengsten uit verkoop van goederen worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt als 
alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's met 
betrekking tot de goederen zijn overgedragen aan de 
Koper en het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald. De 
kostprijs van deze verkopen wordt aan dezelfde periode toegerekend. 
 
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. 
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Balans per 31 december 2020 

Financiële vaste activa 

Overige effecten  

 2020 2019 
 € € 
   
Effectenportefeuille ABN AMRO Bank N.V. 2.077.934 2.301.217 
 

  

Vlottende activa 
 2020 2019 
 € € 
   
Gesubsidieerde aangewezen projecten 172.935 231.062 
Rente - 128 
 

  

 172.935 231.190 
 

  

Liquide middelen 
 2020 2019 
 € € 
   
ABNAMRO Bank N.V. 236.794 356.841 
ING Bank N.V. 13.541 15.655 
 

  

 250.335 372.496 
 

  

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 
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Eigen vermogen 
 2020 2019 
 € € 
   
Stichtingskapitaal 2.269 2.269 
Overige reserves 2.315.000 2.658.839 
 

  

 2.317.269 2.661.108 
 

  

Kortlopende schulden 
 2020 2019 
 € € 
   
Crediteuren 178.935 238.795 
Overige schulden en overlopende passiva 5.000 5.000 
 

  

Overige schulden en overlopende passiva 243.795 243.795 
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2020 
 

 Realisatie  Budget  Realisatie 
 2020  2020  2019 

 €  €  € 
Baten      
Giften 65  0  60 

      
Overige baten      
Rentebaten effectenportefeuille 0  0  923 
Dividend effectenportefeuille 21.995  30.000  20.629 

 21.995  30.000  21.552 

      
Besteed aan doelstellingen      
Wetenschappelijke projecten 88.168  265.507  244.713 
DB-budget 247  20.000  123 
Vacatiegelden (CW) 4.160  6.400  2.080 
Vergaderkosten (CW) 114  2.400  2.257 
Ondersteuning bestuursassistente (CW) 11.572  20.000  16.446 
Ondersteuning derden commissiesecretaris (CW) -  15.000  9.783 
Implementatie onvoorzien 3.600  0  4.854 

 107.861  329.307  280.257 

      
Personeelsleden      
Bij de stichting waren in 2020 geen werknemers werkzaam.      
      
Overige lasten      
Accountants- en advieskosten      
Accountants- en advieskosten 12.372  15.000  11.979 

      
Kosten jaarverslag      
Kosten jaarverslag 1.074  1.000  1.049 

      
Bestuur      
Vacatiegelden 2.534  1.600  2.320 
Reis-en verblijfkosten  75  1.500  269 
Vergaderlocaties -  600  499 
Overige kosten 625  3.000  1015 

 3.234  6.700  4.103 
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Kosten organisatie      
Website beheer 3.040  5.000  2.659 
Opslag stichtingsarchief 1.897  3.000  2.520 
Kantoorkosten 467  1.000  455 
Document delen 213  500  58 
Bestuursassistentie 3.851  5.000  4.196 
Onvoorzien 2.240  2.500  0 

 11.708  17.000  9.888 

      
Koersresultaat      
Koersresultaat 207.372  -75.000  -284.924 

      
Financiële lasten      
      
Rentelasten en soortgelijke kosten      
Rentelasten en soortgelijke kosten 22.278  30.000  30.655 
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