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1 Over Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut

1.1 Algemene gegevens Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut

Elke Nederlander is medeverantwoordelijk voor een veilige samenleving. Geen enkele partij kan op zichzelf
veiligheid garanderen. Daarom is samenwerking essentieel. De overheid speelt daarin een centrale rol, maar
is ook steeds meer afhankelijk van samenwerking met burgers en met bedrijven. Om die gezamenlijke
verantwoordelijkheid mogelijk te maken, moet iedereen kennis en inzicht kunnen verwerven over veiligheid,
zowel op micro- als op macroniveau.

In PIT communiceren burgers, overheden, bedrijven en instellingen over Openbare Orde, Veiligheid en
hulpverlening. Deze thema´s worden door PIT vanuit een historisch perspectief gepresenteerd en verbonden
met heden en toekomst. PIT presenteert informatie en kennis die in alle mogelijke geledingen van de
samenleving over veiligheid aanwezig is. Daarnaast zet PIT hiertoe haar historische collectie in. Deze collectie
bestaat uit drie deelcollecties: politie, brandweer en Bescherming Bevolking. De collectie van de politie is
aanwezig in de depots van het NVI; de overige collecties worden aan het publiek getoond in een drietal
museumlocaties.

1.2 Doelstelling van de stichting
Statutair zijn deze doelstellingen als volgt vastgelegd:
De Stichting heeft ten doel met behoud van eigen zelfstandigheid al dan niet in samenwerking met andere
rechts- en natuurlijke personen:
1. Het verzorgen van een publiekaanbod over het heden en verleden van de openbare orde en veiligheid in

Nederland
2. De exploitatie van de historische collectie Politie Nederland
3. De exploitatie van de historische collectie Brandweer Nederland

De Stichting beoogt haar doel met als leidraad de Gedragslijn voor Museale Beroepsethiek van de
Nederlandse Museumvereniging te bereiken:

 door onder meer het produceren van tentoonstellingen, het verzorgen van publicaties, evenementen,
informatieve en educatieve programma’s, virtuele producten zoals een interactieve website en overig
aanbod;

 door het verzamelen, beheren en ontsluiten van het erfgoed met betrekking tot de Nederlandse politie
en brandweer en al hetgeen op het gebied van openbare orde en veiligheid aan de orde is;

 het te baat nemen van alle andere wettige middelen die het gestelde doel kunnen bevorderen.

In het verslagjaar heeft het bestuur gewerkt aan het Meerjarenbeleidsplan van het NVI (vastgesteld op 12

februari 2015). In dit plan zijn de visie en missie bepaald, evenals de diverse labels van het NVI. De missie

omvat de volgende elementen:

• Het NVI is het nationale platform voor historisch erfgoed dat betrekking heeft op veiligheid en

hulpverlening.

• Vanuit dit vertrekpunt draagt het NVI bij aan een Veilig Leven van alle inwoners van Nederland.

Oogmerk is om burgers meer risicobewust en weerbaar te maken en daardoor medeproducent van

veiligheid.

• Door het inzetten van historisch erfgoed, en van daaruit een verbindend element te zijn in de

complexe wereld van veiligheid, is het NVI een landelijk en sectorbreed platform voor informatie,

communicatie en debat voor zowel burgers als professionals.



• Door burgers meer te weten te laten komen over het werk van hulpverleners draagt het NVI bij aan

een positievere houding tegenover veiligheidsprofessionals.

Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI) is de koepel van de volgende labels:

• PIT: experience over veiligheid en hulpverlening; op termijn het merk voor Veilig Leven.

• Nationaal Brandweermuseum (NBM): museum van brandweer Nederland (materiaal en materieel).

• Brandweerdocumentatiecentrum (BDC): centrum voor historische documentatie van brandweer

Nederland.

• Collectie Nationale Politie (CNP): collectie van de Nationale Politie

• Museum Bescherming Bevolking (MBB); musea van de Bescherming Bevolking c.q. Civiele

Verdediging.

Het Meerjarenbeleidsplan maakt een helder onderscheid in de focus op veilig leven (PIT, pitveiligheid.nl en

de Landelijke Veiligheidsdag) en het erfgoed (collecties en musea). Voor het erfgoed is in 2014 het

Collectiebeleidsplan vastgesteld; ook is de voorlopige museumregistratie verkregen.



2 Bestuurlijk verslag 2014

2.1 Governancestructuur
Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut onderschrijft de Culturele Governance Code en hanteert vanuit deze
code het bestuur-directiemodel. Binnen dit model is een directie die binnen de door het bestuur gestelde
kaders zorgt voor de tactische en operationele leiding van de organisatie. Vanaf 2014 is de governance code
daadwerkelijk geïmplementeerd.

In 2014 heeft er een wisseling plaatsgevonden in het voorzitterschap van het Algemeen Bestuur (de
voorzitter dhr. G. Swillens en mevrouw N. Groen zijn afgetreden als bestuurslid). Beide posities zijn niet
opnieuw ingevuld. Dhr. A. van Baal is benoemd tot voorzitter van het Algemeen bestuur tot het moment dat
er een nieuwe voorzitter zal aantreden. Vanwege de lopende discussie over het toekomstige bestuurs-
/directiemodel (optie is in de toekomst te kiezen voor het RvT-model) is er nog geen herzien rooster van
aftreden vastgesteld.

Het bestuur stelt de begroting en de jaarrekening vast en ziet toe op de wijze waarop de directeur gestalte
geeft aan het realiseren van de doelstellingen van het NVI.

2.2 Samenstelling van het bestuur
Naam Functie Jaar van aantreden

A.P.P.M. van Baal Voorzitter

Hoofdfunctie
Geen

Nevenfuncties
Voorzitter Stichting Nationaal Monument Kamp
Amersfoort (geen beloning)
Voorzitter Stichting Nationale Taptoe (geen
beloning)

17-12-2011
aangetreden per 1-9-2014

G.K. Swillens Voorzitter

Hoofdfunctie
Geen

Nevenfuncties
Geen

17-12-2011
afgetreden per 31-08-2014

J.M.C. van Dijk Penningmeester

Hoofdfunctie
Bestuurssecretaris Ons Middelbaar Onderwijs

Nevenfuncties
Voorzitter plaatselijke afdeling CDA (geen
beloning)
Bestuurslid CDA afdeling Meijerijstad i.o. (geen
beloning)
Bestuurslid hockeyclub MHC Sint-Oedenrode
(geen beloning)
Voorzitter CC Midebo (vereniging van
postduivenhouders) (geen beloning)
Bestuurslid Stichting Katholiek Onderwijsfonds
(geen beloning)

17-11-2011



L. Nieuwerth Secretaris

Hoofdfunctie
Districtschef Nationale Politie

Nevenfuncties
Geen

17-11-2011

J.A. van der Zwan Bestuurslid

Hoofdfunctie
Directeur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Regionaal Brandweercommandant Gooi en
Vechtstreek

Nevenfuncties
Geen

17-11-2011

T.H.G. Verhoeven Bestuurslid

Hoofdfunctie
Directeur/Eigenaar Storia

Nevenfuncties
Bestuurslid WO2 Museum i.o. in Nijmegen
(geen beloning)
Lid van de Raad van Toezicht van Omroep
Gelderland (geen beloning)

17-11-2011

N. Groen Bestuurslid communicatie

Hoofdfunctie
Zelfstandig adviseur

10-06-2013
afgetreden per 14-04-2014

Het bestuur ontvangt een vacatievergoeding voor bestuursvergaderingen, welke bestaat uit
presentievergoeding en vergoeding in verband met gemaakte reiskosten.

2.3 Belangrijke besluiten
In 2014 zijn de navolgende significante besluiten genomen door het algemeen bestuur van de Stichting:

 Huur van depotlocatie Tweelingenlaan Apeldoorn voor de periode van 5 jaar.

 Huisstijl PIT.

 Implementatie Code Cultural Governance.

 Meer- en minderwerk realisatie PIT.

 Aangaan overeenkomst met externe partij voor horeca en catering PIT.

 Functiegebouw NVI.

 Collectiebeleidsplan 2015 - 2019.

 Overname Nationale Collectie Bescherming Bevolking (NCBB).

 Organisatiewijziging Nationaal Brandweermuseum.



3 Activiteitenverslag 2014

3.1 Inleiding
2014 is het jaar waarin de nieuwe organisatie van het NVI gestalte heeft gekregen. Naast de realisatie van PIT
Expo te Almere per 12 april 2014 is ook de inrichting van de personele organisatie nagenoeg volledig
afgerond in 2014. Voorts is voor alle locaties het Collectiebeleidsplan 2015 - 2019 vastgesteld waardoor de
status van voorlopig geregistreerd museum werd verkregen (en de Museumkaart vanaf januari 2015 kan
worden gevoerd). In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen in 2014.

3.2 PIT Expo Almere
PIT is tijdens de Veiligheidsdag op 11 april 2014 feestelijk geopend door Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven, in
aanwezigheid van de minister van Veiligheid en Justitie dhr. Ivo Opstelten. De opening heeft, in combinatie
met de Veiligheidsdag, veel aandacht in de pers gegenereerd, zowel regionaal als landelijk (o.a. NOS-
Journaal). Uit onafhankelijk onderzoek bleek een zeer grote waardering van het publiek voor zowel PIT als de
Veiligheidsdag.

Voorafgaande aan de officiële opening was er een periode (vanaf 27 maart) waarin tegen gereduceerd tarief
bezoekers alvast PIT konden bekijken. Tijdens deze previewfase konden de laatste testen met de expo (m.n.
techniek) worden gedaan en konden de (nieuwe) vrijwilligers oefenen. Om deze vrijwilligers te werven was
er in het eerste kwartaal van 2014 een grootschalige wervingsactie; er konden voldoende vrijwilligers
worden aangetrokken en tijdig worden geïnstrueerd. Vlak voor de opening is er een feest in PIT gegeven voor
alle bij de bouw betrokkenen en medewerkers/vrijwilligers van het NVI.

In 2014 zijn er (door derden) diverse evenementen en congressen in PIT georganiseerd. In de
vakantieperiodes was er aanvullende programmering. De Boardroom is regelmatig gehuurd door externe
partijen. In 2014 hebben in totaal 20.359 bezoekers PIT bezocht; dit ligt boven het begrote aantal van 18.750.

In 2014 is de eerste paal voor de steiger in het Weerwater nabij PIT geslagen tijdens een feestelijke
bijeenkomst. De steiger zal pas in 2015 gereed zijn. Tot die tijd ligt de historische blusboot Jan van der Heyde
2 (die vlak voor de Veiligheidsdag in Almere arriveerde) op een beveiligde locatie elders.

In het laatste kwartaal was op de eerste etage van PIT een tijdelijke expositie over woninginbraken.

3.3 Opzet personele organisatie
Eind 2013 is de interim-directeur benoemd en is gestart met het inrichten van de organisatie /
bedrijfsvoering. In april 2014 is door het bestuur ingestemd met het functiehuis en de bijbehorende profielen
voor het Nationaal Veiligheidsinstituut. Sindsdien zijn de functies die door zelfstandigen werden verricht
vervangen door personeel in loondienst (de inhuur van enkele zelfstandigen was nodig om PIT en de
bedrijfsvoering in zeer korte tijd te ontwikkelen). Ultimo 2014 zijn nagenoeg alle functies bezet door
personeel in loondienst. Op de locatie Almere zijn alle bedrijfsvoeringsfuncties van het NVI gecentraliseerd.

3.4 Ontwikkelingen locaties Apeldoorn en Hellevoetsluis

3.4.1 Apeldoorn
Eerste kwartaal vond de verhuizing plaats van de primaire depotlocatie in Apeldoorn van Fizzionparc naar
Tweelingenlaan. In de nieuwe locatie zijn enkele bouwkundige aanpassingen gedaan. Overigens is de nieuwe
locatie niet langer een 'kantoorlocatie'; de bedrijfsvoering is gecentraliseerd in Almere.

3.4.2 Hellevoetsluis; Nationaal Brandweermuseum
Het Nationaal Brandweermuseum trok 13.600 bezoekers gedurende de openingsperiode (van 29 maart 2014
tot 1 november 2014). In 2014 was de tijdelijke expositie Koninklijk Rood in het museum te zien.



3.4.3 NCBB / Museum Bescherming Bevolking
In 2014 is intensief gesproken met het bestuur van de Stichting Nationale Collectie Bescherming Bevolking
(NCBB) over de overname van de collectie, locaties en vrijwilligers. Eind 2014 heeft dit geleid tot een akkoord
per 1 januari 2015. Vanaf die datum gaan beide locaties (Rijswijk en Grou) verder onder de naam Museum
Bescherming Bevolking. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft middels een eenmalige subsidie de
overname mogelijk genaakt.

3.5 Administratieve organisatie
Door het NVI wordt gewerkt met een financieel systeem op basis van cloud-computing. Digitaal werken is
daardoor mogelijk gemaakt en de afstand tussen de locaties is op deze wijze eenvoudig te overbruggen.
De centrale administratie wordt gevoerd vanuit Almere, de diverse locaties hebben een minimale
administratieve organisatie, maandelijks wordt vanuit Almere hier controle op uitgevoerd.



4 Financiële huishouding

4.1 Algemeen
In 2014 is PIT Expo in Almere gerealiseerd. Dit betekent een forse investering en een goed doordachte
jaarlijkse exploitatie. In het kader van deze investeringen is een financiële meerjarenprognose opgesteld voor
10 jaar vooruit. Deze prognose is opgenomen onder paragraaf 4.4

Hoe wordt PIT gefinancierd
Voor de investeringen die PIT doet in haar Expo, zijn verschillende dekkingen gevonden. Globaal ziet de
financiering van het project er als volgt uit:

Omschrijving Bedrag in €

Totale investering PIT € 5.100.000

Bijdrage EFRO € 1.700.000 *

Bijdrage Unibail/Rodamco € 600.000

Externe leningen € 2.500.000

Inzet eigen middelen € 300.000

Totaal financieringen € 5.100.000
 Deze bijdrage is inclusief een bedrag van € 150.000. Dit bedrag is nog niet ontvangen

en is in de jaarrekening wegens onzekerheid niet als vordering opgenomen.

De bijdrage van Unibail/Rodamco betreft de investeringen in de verbeteringen van het pand aan het
Schipperplein, die noodzakelijk zijn om een en ander weer in gebruik te kunnen nemen. Dit sluit ook aan met
de bouwkundige investeringen die moeten worden gedaan in het pand.

De externe leningen zijn aangegaan bij de BNG Bank en worden in 10 jaar afgelost. De aflossing en rente
worden vergoed door het ministerie van Veiligheid & Justitie.

Hoe zit de exploitatie van PIT in elkaar
PIT ontvangt ter dekking van haar exploitatie een bijdrage voor het ministerie van V&J. Het totaal van deze
subsidies bedraagt circa 1 miljoen en omvat onder andere de bijdrage voor rente en aflossing van de lening
bij de BNG Bank. Daarnaast zal PIT een deel van de kosten gaan dekken uit de verkoop van toegangsbewijzen
en de opbrengsten uit horeca-activiteiten.

Wat gebeurt er allemaal met het geld?
Voor een belangrijk deel wordt met deze middelen de exploitatie van de PIT Expo gedekt. Daarnaast heeft
PIT nog het eigendom over de historische (museale) collecties van Politie en Brandweer. Dit betreft onder
andere voertuigen, materieel, kleding, maar ook veel documentatie over het verleden van de beide diensten.
Van deze collectie wordt nog regelmatig gebruik gemaakt voor onderzoek en publicaties. Daarnaast wordt
een deel van deze collectie getoond in Almere. Een deel van de bestedingen gaat dus ook naar het
collectiebeheer.

PIT draait daarnaast voor een belangrijk deel op de niet aflatende inzet van vrijwilligers voor de exploitatie
van het voormalige Nationaal Brandweermuseum, het beheer en het conserveren van de historische
collectie, maar bovenal ook de toekomstige exploitatie van PIT. Ook het bestuur bestaat volledig uit
vrijwilligers.



Waarom is een dergelijke investering in deze tijd de moeite waard?
Burgerparticipatie is het sleutelwoord van deze tijd. PIT richt zich onder andere op het zelfbewustzijn en de
zelfredzaamheid van burgers, daar waar het om hun eigen veiligheid gaat. De bijdrage van PIT richt zich
daarbij dan ook op een preventieve inzet op veiligheid in plaats van repressie. Naar mate burgers beter in
staat zijn hun eigen veiligheid te organiseren, zal dat in de toekomst leiden tot besparen in de repressie.
Voorlichting is in dat kader dan ook een terechte investering, die zich in de toekomst zeker moet
terugverdienen.

4.2 Analyse begroting 2014 versus resultaat 2014
Het resultaat 2014 is ten opzichte van de begroting minder gunstig met € 167.454. De ontwikkeling
van het resultaat 2014 ten opzichte van de begroting kan als volgt worden weergegeven:

€ €
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:
Stijging van:
Incidentele baten en lasten 1.122

Daling van:
Lonen en salarissen (inclusief sociale
lasten en pensioenlasten) 65.490
Afschrijvingen materiële vaste activa 48.895
Huisvestingskosten 77.432
Verkoopkosten 58.444
Kantoorkosten 20.060
Algemene kosten 34.344

305.787

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:
Daling van:
Baten 34.483
Stijging van:
Activiteitenlasten 40.694
Overige personeelskosten 201.424
Exploitatiekosten 188.735
Bestuurskosten 6.719
Rentelasten en soortgelijke kosten 1.186

473.241

Daling resultaat 167.454

De lagere kosten voor lonen en salarissen moeten samen worden bezien met de post overige
personeelskosten onder de factoren die het resultaat ongunstig beïnvloeden. Voor een bedrag ad € 146.571
wordt de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling Almere benut. Per saldo ontstaat er een overschot
ten opzichte van de begroting voor een bedrag ad € 10.637.

De lagere kosten in verband met de afschrijvingen hangen samen met het feit dat PIT Expo te Almere in 2014
vanaf de realisatie per 1 april 2014 in de exploitatie wordt genomen, daar waar eerder de verwachting was
dat dit vanaf 1 januari 2014 zou gebeuren. Er vindt derhalve een verschuiving in het moment van afschrijven
plaats.



De lagere kosten voor huisvesting zijn het gevolg van het opnemen van de huur over het eerste kwartaal
onder de materiële vaste activa. Alle huurpenningen tot en met de opening op 12 april 2014 zijn op de balans
geactiveerd. Daarnaast is op de balans een vordering opgenomen inzake teveel betaalde servicebijdragen
voor de jaren 2012 tot en met 2014. Hierdoor zijn de servicebijdragen ten opzichte van de begroting lager.

De overschrijding van de exploitatiekosten hangen samen met de uitgaven voor de opening en promotie van
PIT Expo. Deze kosten worden in de jaarrekening ten laste gebracht van de bestemmingsreserve realisatie PIT
Expo. Daarnaast is een bedrag van € 53.160 uitgegeven aan de renovatie van de blusboot Jan van der Heyde
II. Dit bedrag is ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Renovatie blusboot Jan van der Heyde II, zoals
in de bestemmingsreserves van de jaarrekening opgenomen.

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat in het resultaat over 2014 ook een bedrag van € 250.000 is
meegenomen in verband met de te ontvangen subsidie ten behoeve van de aflossing op de lening bij BNG
Bank. Dit bedrag wordt ontvangen op 14 januari 2015, maar behoort bij de aflossingsverplichting die is
opgenomen in de jaarrekening 2014.

4.3 Bestemming van het vermogen en resultaat.
Het negatief resultaat uit bedrijfsvoering ad € -356.194 is als volgt bestemd:

Resultaat -356.194

Bestemming resultaat:
Bestemmingsreserve renovatie blusboot Jan van der Heyde II -53.160
Bestemmingsreserve realisatie PIT Expo -186.135
Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling Almere
Bestemmingsfonds aflossing lening BNG Bank 14-1 huidig jaar
Bestemmingsfonds aflossing lening BNG Bank 14-1 volgend jaar

-146.571
-250.000
250.000

Toegevoegd aan de overige reserves 29.672

-356.194

Na de resultaatbestemming laten de bestemmingsreserves zich als volgt tonen:

31-12-2014 31-12-2013

€ €
Bestemmingsreserves en -fondsen
Bestemmingsreserve renovatie blusboot Jan van der Heyde II 28.055 81.215
Bestemmingsreserve archief NVBC 42.688 42.688
Bestemmingsreserve realisatie PIT Expo 313.865 500.000
Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling Almere 93.429 240.000
Bestemmingsfonds aflossing lening BNG Bank
14-1 volgend jaar 250.000 250.000

728.037 1.113.903

Alle bestemmingsreserves hebben een beperkte bestemming. De bestemmingen zijn per reserve in de
jaarrekening toegelicht.



4.4 Begroting komende periode



4.5 Financiële continuïteit geborgd
De jaarrekening van Stichting NVI is opgesteld op basis van de veronderstelling van financiële continuïteit.
Per balansdatum was er een positief liquiditeitssaldo. Op basis van de begroting als opgenomen onder 4.4. is
de financiële continuïteit van de stichting NVI ook in de toekomst geborgd.

5 Vaststelling jaarverslag
Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut en bij besluit van
het bestuur, namens de vergadering getekend door de penningmeester en de secretaris van het bestuur.

J.M.C. Van Dijk

L. Nieuwerth
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17

ALGEMEEN

Oprichting stichting

Blijkens de akte d.d. 17 december 2011 werd de stichting Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut per
genoemde datum opgericht.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut wordt in artikel 3 van de statuten als volgt
omschreven:

De Stichting heeft ten doel met behoud van eigen zelfstandigheid al dan niet in samenwerking met
andere rechts- en natuurlijke personen:

1. Het verzorgen van een publiekaanbod over het heden en verleden van de openbare orde
en veiligheid in Nederland

2. De exploitatie van de historische collectie Politie Nederland
3. De exploitatie van de historische collectie Brandweer Nederland

De Stichting beoogt haar doel met als leidraad de Gedragslijn voor Museale Beroepsethiek van de
Nederlandse Museumvereniging te bereiken:
• door onder meer het produceren van tentoonstellingen, het verzorgen van publicaties,

evenementen, informatieve en educatieve programma’s, virtuele producten zoals een
interactieve website en ander aanbod;

• door het verzamelen, beheren en ontsluiten van het erfgoed met betrekking tot de actualiteit
en geschiedenis van de Nederlandse politie en brandweer en al hetgeen op het gebied van de
openbare orde en veiligheid aan de orde is;

• het te baat nemen van alle andere wettige middelen die het gestelde doel kunnen bevorderen.

Vaststelling jaarrekening

Het bestuur heeft het jaarverslag 2013 op 14 april 2014 vastgesteld.
Het resultaat over het boekjaar 2013 bedroeg € 172.536. Voor de verdeling van het resultaat wordt
verwezen naar de staat van baten en lasten.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
De heer A. van Baal (voorzitter per 1 september 2014)
De heer L. Nieuwerth (secretaris)
De heer J.M.C. van Dijk (penningmeester)
Mevrouw D. Verhoeven (bestuurslid)
De heer J. van der Zwan (bestuurslid)
De heer G. Swillens (voorzitter, afgetreden per 31 augustus 2014)
Mevrouw N. Groen (bestuurslid, afgetreden per 14 april 2014)

De directie werd gedurende geheel 2014 gevoerd door de heer Van Boven (interim directeur).

De belangrijkste bestuursbesluiten in het verslagjaar waren:
- Realisatie en opening PIT Expo
- Afronding renovatie blusboot Jan van der Heyde II
- Aanstellen vaste personeelsorganisatie in Almere

Een uitgebreid verslag van de activiteiten over 2014 is opgenomen in het jaarverslag, waar deze
jaarrekening onderdeel vanuit maakt.
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RESULTAATVERGELIJKING

Bespreking van de resultaten

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling,
welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten. De opgenomen financiële informatie
betreft de realisaties over de boekjaren 2014 en 2013.

2014 2013
€ % € %

Baten 1.648.910 100,0 1.385.530 100,0
Activiteitenlasten 51.098 3,1 43.085 3,1
Bruto exploitatieresultaat 1.597.812 96,9 1.342.445 96,9

Lonen en salarissen 340.135 20,6 324.354 23,4
Sociale lasten en pensioenlasten 78.075 4,7 76.454 5,5
Afschrijvingen materiële vaste activa 213.105 12,9 5.618 0,4
Bijzondere waardevermindering van
vlottende activa - 0,0 135 0,0
Overige bedrijfskosten 1.277.750 77,5 714.453 51,6
Som der bedrijfslasten 1.909.065 115,7 1.121.014 80,9

Bedrijfsresultaat -311.253 -18,9 221.431 16,0

Financiële baten en lasten -44.941 -2,7 -48.895 -3,5
Resultaat -356.194 -21,6 172.536 12,5
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Resultaatanalyse

Het resultaat 2014 is ten opzichte van 2013 gedaald met € 528.730. De ontwikkeling van het
resultaat 2014 ten opzichte van 2013 kan als volgt worden weergegeven:

2014
€ €

Resultaatverhogend

Hogere baten 263.380
Lagere bijzondere waardevermindering van
vlottende activa 135
Hogere financiële baten en lasten 3.954

267.469

Resultaatverlagend

Hogere activiteitenlasten 8.013
Hogere lonen en salarissen (incl. sociale lasten/pensioen) 17.402
Hogere afschrijvingen materiële vaste activa 207.487
Hogere overige bedrijfskosten 563.297

796.199

Daling van het resultaat 528.730
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RESULTAATVERGELIJKING

Bespreking van de resultaten

Ter analyse van het resultaat van de stichting ten opzichte van de begroting verstrekken wij u de
onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

2014 Begroting 2014
€ % € %

Baten 1.648.910 100,0 1.683.393 100,0
Activiteitenlasten 51.098 3,1 10.404 0,6
Bruto exploitatieresultaat 1.597.812 96,9 1.672.989 99,4

Lonen en salarissen 340.135 20,6 483.700 28,7
Sociale lasten en pensioenlasten 78.075 4,7 - 0,0
Afschrijvingen materiële vaste activa 213.105 12,9 262.000 15,6
Bijzondere waardevermindering van
vlottende activa - 0,0 - 0,0
Overige bedrijfskosten 1.277.750 77,5 1.072.274 63,7
Som der bedrijfslasten 1.909.065 115,7 1.817.974 108,0

Bedrijfsresultaat -311.253 -18,9 -144.985 -8,6

Financiële baten en lasten -44.941 -2,7 -43.755 -2,6
Resultaat -356.194 -21,6 -188.740 -11,2
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Resultaatanalyse

Het resultaat 2014 is ten opzichte van de begroting gedaald met € 167.454. De ontwikkeling van het
resultaat 2014 ten opzichte van de begroting kan als volgt worden weergegeven:

2014
€ €

Resultaatverhogend

Lagere lonen en salarissen (incl. sociale lasten/pensioen) 65.490
Lagere afschrijvingen materiële vaste activa 48.895

114.385

Resultaatverlagend

Lagere baten 34.483
Hogere activiteitenlasten 40.694
Hogere overige bedrijfskosten 205.476
Hogere financiële baten en lasten 1.186

281.839

Daling van het resultaat -167.454
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FINANCIËLE POSITIE

Financiële structuur

31-12-2014 31-12-2013
€ % € %

Activa

Materiële vaste activa 2.782.844 82,1 2.967.622 69,3
Voorraden en onderhanden werk 13.412 0,4 2.348 0,1
Vorderingen 433.714 12,8 776.413 18,1
Liquide middelen 160.970 4,7 535.214 12,5

3.390.940 100,0 4.281.597 100,0

Passiva

Vrij besteedbaar vermogen 914.460 27,0 1.270.654 29,7
Voorzieningen - 0,0 75.638 1,8
Langlopende schulden 2.000.000 59,0 2.250.000 52,5
Kortlopende schulden 476.480 14,0 685.305 16,0

3.390.940 100,0 4.281.597 100,0
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Analyse van de financiële positie

Ter analyse op de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke
is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31-12-2014 31-12-2013
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 433.714 776.413
Liquide middelen 160.970 535.214

594.684 1.311.627
Kortlopende schulden -476.480 -685.305
Liquiditeitssaldo 118.204 626.322
Voorraden en onderhanden werk 13.412 2.348
Werkkapitaal 131.616 628.670

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 2.782.844 2.967.622
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 2.914.460 3.596.292

Financiering

Vrij besteedbaar vermogen 914.460 1.270.654
Voorzieningen - 75.638
Langlopende schulden 2.000.000 2.250.000

2.914.460 3.596.292

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2014 ten opzichte van 31 december 2013
gedaald met € 497.054.
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JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(na voorstel resultaatverdeling)

31-12-2014 31-12-2013
€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 5.792 1.500
Inventaris en inrichting 2.762.020 11.749
Vervoermiddelen 15.032 8.182
Vooruitbetaald op materiële vaste
activa - 2.946.191

2.782.844 2.967.622

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden en onderhanden werk
Gereed product en handelsgoederen 13.412 2.348

Vorderingen
Handelsdebiteuren 28.425 1.377
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 27.542 190.798
Overige vorderingen 12.388 1.600
Overlopende activa 365.359 582.638

433.714 776.413

Liquide middelen 160.970 535.214

Totaal activazijde 3.390.940 4.281.597
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31-12-2014 31-12-2013
€ € € €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN – FONDSEN EN
RESERVES
Bestemmingsfondsen 250.000 250.000
Bestemmingsreserves 478.037 863.903
Overige reserve 186.423 156.751

914.460 1.270.654

VOORZIENINGEN
Overige voorzieningen - 75.638

LANGLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan kredietinstellingen 2.000.000 2.250.000

KORTLOPENDE SCHULDEN
Aflossingsverplichtingen 250.000 250.000
Handelscrediteuren 83.844 266.508
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 22.127 27.594
Overige schulden en
overlopende passiva 120.509 141.203

476.480 685.305

Totaal passivazijde 3.390.940 4.281.597
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

2014 Begroting 2013
€

€
€

Baten
Subsidiebaten 1.306.496 1.319.893 1.311.660
Sponsorbijdragen 2.362 90.500 918
Baten als tegenprestatie voor leveringen 175.552 268.000 32.669
Overige baten 164.500 5.000 40.283

1.648.910 1.683.393 1.385.530

Activiteitenlasten -51.098 -10.404 -43.085
1.597.812 1.672.989 1.342.445

Lasten
Lonen en salarissen 340.135 483.700 324.354
Sociale lasten en pensioenlasten 78.075 - 76.454
Afschrijvingen materiële vaste activa 213.105 262.000 5.618
Bijzondere waardevermindering van
vlottende activa - - 135
Overige bedrijfskosten 1.277.750 1.072.274 714.453
Som der bedrijfslasten 1.909.065 1.817.974 1.121.014

Bedrijfsresultaat -311.253 -144.985 221.431

Financiële baten en lasten -44.941 -43.755 -48.895
Resultaat -356.194 -188.740 172.536

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve blusboot Jan van der Heyde II -53.160 -83.785
Bestemmingsreserve realisatie PIT Expo -186.135 -
Bestemmingsfonds aflossing lening BNG Bank 14-1
huidig jaar -250.000 -
Bestemmingsfonds aflossing lening BNG Bank 14-1
volgend jaar 250.000 250.000
Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling Almere -146.571 240.000
Overige reserve 29.672 -233.679

-356.194 172.536
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640
'Organisaties zonder winststreven'. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa
en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten worden slechts opgenomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut, statutair gevestigd te Apeldoorn,
bestaan voornamelijk uit:
- De exploitatie van een publieksexpo inzake veiligheid in Almere.
- Het exploiteren en houden van de erfgoedcollecties van politie en brandweer.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan het Schipperplein 4 te Almere.

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers over 2013 zijn waar nodig geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2014
mogelijk te maken.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de onderneming.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige
perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten investeringen in handels- en overige vorderingen, geldmiddelen,
leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten),
handelsschulden en overige te betalen posten. De Stichting maakt geen gebruik van afgeleide financiële
instrumenten (derivaten), danwel in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten).
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien financiële
instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
winst-en-verliesrekening maken eventueel direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste
waardering.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen
wordt niet afgeschreven.

Het erfgoed en de collectie, in eigendom van de Stichting, kent geen vervangingswaarde, daar het
belangrijkste deel van de collectie niet vervangbaar is, noch ten doel heeft aan de markt beschikbaar te
stellen. In de materiële vaste activa heeft derhalve geen waardering van de collectie plaatsgehad.
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De materiële vaste activa waarvan de stichting krachtens een financiële leaseovereenkomst het
economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst
voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen
interest wordt gedurende de looptijd ten laste van het resultaat gebracht.

Afschrijvingspercentages:
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 20%
Inventaris en inrichting 10-20%
Vervoermiddelen 20%
Vooruitbetaald op mat. vaste activa 0%

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen

Voorraden gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen kostprijs /
vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt
bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De vervaardigingsprijs omvat het directe
materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de
vervaardiging kunnen worden toegerekend, en een opslag voor indirecte fabricagekosten. De
netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken
kosten voor voltooiing en verkoop.

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden
bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.

Eigen vermogen - Reserves en fondsen

Indien een deel van het eigen vermogen een beperkte bestedingsmogelijkheid heeft als gevolg van een
beperking door derden, is dit aangemerkt als een bestemmingsfonds. Indien een deel van het eigen
vermogen een beperkte bestedingsmogelijkheid heeft die door het bestuur is aangebracht, is dit
aangemerkt als een bestemmingsreserve. De overige reserve is dat gedeelte van het eigen vermogen
waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen
kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Voorzieningen

Reorganisatievoorziening

De voorziening is gevormd als gevolg van wijzigingen in het functiehuis. De aanpassingen in het
functiehuis leidt tot het vervallen en/of aanpassen van diverse functies. Voor zover per balansdatum
voorzienbaar is een bedrag opgenomen in verband met beëindiging van dienstverbanden en de daarbij
behorende additionele kosten ten laste van het NVI.

Voorziening verhuiskosten Apeldoorn

In 2013 is de tijdelijke huur van de Apeldoornseweg 41-45 te Apeldoorn opgezegd. NVI heeft gezocht
naar vervangende huisvesting. Ultimo 2013 was de verhuizing nog niet geeffectueerd, maar zijn kosten
ter zake de verhuizing voorzienbaar. Voor zover offerteaanvraag zijn uitgezet en verplichtingen zijn
aangegaan is een voorziening gevormd ten behoeve van deze verhuizing.

Voorziening Hellevoetsluis

De voorziening Hellevoetsluis is gevormd ten behoeve van mogelijke toekomstige
onderhoudsverplichtingen aan het pand dat wordt gehuurd aan de Industriehaven. Het betreft daar
onderhoud aan het huurdersbelang in het pand. De voorziening is gevormd op basis van beste
inschatting door het voormalige bestuur van het Nationale Brandweermuseum.
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Langlopende schulden

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar. Het gedeelte van
de leningen dat wordt afgelost in het komende boekjaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd
tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Subsidiebaten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit
hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Onder subsidiebaten wordt verstaan de opbrengsten uit hoofde van subsidiebeschikkingen toegekend
aan Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut.

Bedrijfstakpensioenregeling

De (overige) pensioentoezeggingen zijn ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. De
pensioenregeling is van dien aard dat de stichting in geval van een tekort geen verplichting heeft tot het
voldoen van aanvullende bijdragen (anders dan door hogere toekomstige premies). In de jaarrekening
worden daarom slechts de verschuldigde premies als last in de winst- en verliesrekening opgenomen.
Voor zover verschuldigde premies nog niet zijn voldaan, worden zij als verplichting op de balans
opgenomen. De stichting is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn.

De dekkingsgraad per eind december 2014 kwam uit op 104% (2013: 109%).

Het fonds heeft een herstelplan opgesteld waarin is aangegeven welke maatregelen zijn getroffen om het
minimaal vereiste eigen vermogen te bereiken. Bij een dekkingsgraad onder 105% vindt geen indexatie
plaats. Wanneer de dekkingsgraad boven de 105% komt, zal gedeeltelijke indexatie plaatsvinden.
Op de premie blijft de nog uit het vorige herstelplan ingevoerde herstelopslag van 2,5% gehandhaafd.
De premie blijft gelijk aan 22,5%.

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van
de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn
begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn
gebracht op investeringen.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten
en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.



Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut
Apeldoorn

31

TOELICHTING OP DE BALANS

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfs-
gebouwen
en -terreinen

Inventaris
en inrichting

Vervoer-
middelen

Vooruit-
betaald op
materiële
vaste activa

Totaal

€ € € € €
Stand per 1 januari 2014
Aanschaffingswaarde 1.549 116.205 34.187 2.946.191 3.098.132
Cumulatieve afschrijvingen -49 -104.456 -26.005 - -130.510
Boekwaarde per 1 januari 2014 1.500 11.749 8.182 2.946.191 2.967.622

Mutaties
Investeringen 4.310 19.469 10.000 - 33.779
Desinvesteringen - - -6.000 - -6.000
Ingebruikname activa - 2.946.191 - -2.946.191 -
Afschrijvingen -18 -215.389 -1.500 - -216.907
Desinvesteringen cumulatieve
afschrijvingen - - 4.350 - 4.350
Saldo mutaties 4.292 2.750.271 6.850 -2.946.191 -184.778

Stand per 31 december 2014
Aanschaffingswaarde 5.859 3.081.865 38.187 - 3.125.911
Cumulatieve afschrijvingen -67 -319.845 -23.155 - -343.067
Boekwaarde per 31 december 2014 5.792 2.762.020 15.032 - 2.782.844

Onder de inventaris en inrichting is een EFRO-bijdrage (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)
gepassiveerd en verwerkt als een investeringssubsidie. De EFRO bijdrage is verkregen in verband met de
realisatie van de expo in Almere. De omvang van de in het verslagjaar verwerkte subsidie bedraagt
€ 550.000 en het totaal van de onder de MVA gepassiveerde bijdrage bedraagt ultimo 2014 € 1.550.000.

Vlottende activa

Voorraden en onderhanden werk

31-12-2014 31-12-2013
€ €

Gereed product en handelsgoederen

Voorraad museumwinkel 3.963 2.348
Voorraad kantoorbenodigdheden 1.590 -
Overige voorraad 7.859 -

13.412 2.348

Vorderingen
Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren 28.425 1.377

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 22.307 190.798
Pensioenen 5.235 -

27.542 190.798
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31-12-2014 31-12-2013
€ €

Overige vorderingen

Waarborgsommen 12.388 1.600

Overlopende activa

Nog te ontvangen subsidie 291.640 492.266
Vooruitbetaalde bedragen 11.868 89.436
Vooruitbetaalde verzekeringen 10.280 936
Nog te ontvangen bedragen 51.571 -

365.359 582.638

Liquide middelen
Rabobank, rek.crt 1338.14.505 14.346 3.279
Rabobank, bankgarantie 3034.517.726 103.625 102.043
Rabobank, spaarrekening 1472.181.980 - 5.000
Rabobank 344864685 889 24.217
ING Bank 686859561 719 987
ING Bank 683600 19.037 20.851
ING Bank, spaarplusrekening 2 2
ING Bank 668823224 - 1
BNG, rekening-courant 20.050 378.562
Kas 1.941 610
Kruisposten 361 -337

160.970 535.214

Het saldo liquide middelen bankgarantie 3034.517.726 is gestort op een bankgarantie bij de Rabobank
te Apeldoorn. Het saldo ad € 103.625 staat NIET ter vrije beschikking aan Stichting NVI.
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PASSIVA

Reserves en fondsen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Bestem-
mings-
fondsen

Bestem-
mingsreser-
ves

Overige
reserve

Totaal

€ € € €
Stand per 1 januari 2014 250.000 863.903 156.751 1.270.654
Vrijval/toevoeging - - - -
Bestemming resultaat boekjaar - -385.866 29.672 -356.194
Stand per 31 december 2014 250.000 478.037 186.423 914.460

31-12-2014 31-12-2013
€ €

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds aflossing lening BNG Bank 14-1 volgend jaar 250.000 250.000

2014 2013
€ €

Bestemmingsfonds aflossing lening BNG Bank
14-1 volgend jaar
Stand per 1 januari 250.000 -
Bestemming resultaat boekjaar, aflossing huidig jaar -250.000 -
Bestemming resultaat boekjaar, aflossing volgend jaar 250.000 250.000
Stand per 31 december 250.000 250.000

De beperkte doelstelling heeft betrekking op het doen aflossen van de lening op 14-1 van ieder
jaar. Het bedrag is toegezegd in 2014 en wordt begin 2015 gelijktijdig met de aflossing ontvangen.

31-12-2014 31-12-2013
€ €

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve blusboot Jan van der Heyde II 28.055 81.215
Bestemmingsreserve archief NVBC 42.688 42.688
Bestemmingsreserve realisatie PIT Expo 313.865 500.000
Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling Almere 93.429 240.000

478.037 863.903

2014 2013
€ €

Bestemmingsreserve blusboot Jan van der Heyde II
Stand per 1 januari 81.215 165.000
Mutaties - -
Bestemming resultaat boekjaar -53.160 -83.785
Stand per 31 december 28.055 81.215

De beperkte doelstelling heeft betrekking op de renovatie van de blusboot Jan van der Heyde II.
Begin 2015 is het gehele proces afgerond. Tevens bestaat de verwachting dat op korte termijn middelen
zullen worden ingezet voor het overnemen en de daarmee samenhangende kosten van een tweede
blusboot in Almere.
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2014 2013
€ €

Bestemmingsreserve archief NBDC
Stand per 1 januari 42.688 42.688
Mutaties - -
Stand per 31 december 42.688 42.688

In 2002 is door het voormalig NBDC een archief overgedragen aan NVI. Daarbij is een bedrag
beschikbaar gesteld voor het verder onderhouden en ontsluiten van deze archieven. Bestedingen
ten behoeve van dit archief worden ten laste van de bestemmingsreserve gebracht. In 2014 zijn
er geen aanwijsbare bijzondere kosten in het kader van dit archief gemaakt.

2014 2013
€ €

Bestemmingsreserve realisatie PIT Expo
Stand per 1 januari 500.000 500.000
Bestemming resultaat boekjaar -186.135 -
Stand per 31 december 313.865 500.000

De bestemmingsreserve is gevormd vanuit de bijdrage die van V&J is ontvangen naar aanleiding
van de fusie tussen NBM en NPM. Deze post is gereserveerd ten behoeve van de verdere
ontwikkeling van PIT Expo. Ultimo 2014 wordt een reserve ad € 263.865 aangehouden ten behoeve van
de afschrijvingen van PIT Expo en een bedrag ad € 50.000 aangehouden voor mogelijke aanpassingen
in PIT Expo en haar communicatiekanalen.

2014 2013
€ €

Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling Almere
Stand per 1 januari 240.000 -
Mutaties - -
Bestemming resultaat boekjaar -146.571 240.000
Stand per 31 december 93.429 240.000

De beperkte doelstelling heeft betrekking op de kosten die gemaakt moeten worden in verband
met de realisatie van PIT Expo te Almere. In 2015 zal de definitieve formatie van de organisatie worden
afgerond.

2014 2013
€ €

Overige reserve

Stand per 1 januari 156.751 390.430
Bestemming resultaat boekjaar 29.672 -233.679
Stand per 31 december 186.423 156.751
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Voorzieningen

Overige voorzieningen

31-12-2014 31-12-2013
€ €

Overige voorzieningen

Voorziening reorganisatie - 43.604
Voorziening verhuizing Apeldoorn - 24.334
Voorziening Hellevoetsluis - 7.700

- 75.638

2014 2013
€ €

Voorziening reorganisatie

Stand per 1 januari 43.604 -
Dotatie ten laste van resultaat - 43.604

43.604 43.604
Onttrekking -43.604 -
Stand per 31 december - 43.604

Voorziening verhuizing Apeldoorn

Stand per 1 januari 24.334 -
Dotatie ten laste van resultaat - 24.334

24.334 24.334
Onttrekking -24.334 -
Stand per 31 december - 24.334

Voorziening Hellevoetsluis

Stand per 1 januari 7.700 7.700
Mutaties - 7.700 -
Stand per 31 december - 7.700

Langlopende schulden

31-12-2014 31-12-2013
€ €

Schulden aan kredietinstellingen

Leningen o/g 2.000.000 2.250.000

Leningen o/g

Onderhandse lening 2.000.000 2.250.000

Het deel van de onderhandse leningen met een looptijd van langer dan 5 jaar bedraagt € 1.000.000.
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2014 2013
€ €

Onderhandse lening BNG Bank N.V.

Stand per 1 januari
Hoofdsom 2.500.000 -
Cumulatieve aflossing - -

Saldo per 1 januari 2.500.000 -

Mutaties
Verhoging - 2.500.000
Aflossing -250.000 -
Saldo mutaties -250.000 2.500.000

Stand per 31 december 2.250.000 2.500.000

Hoofdsom 2.500.000 2.500.000
Cumulatieve aflossing -250.000 -
Kortlopend deel -250.000 -250.000
Saldo per 31 december 2.000.000 2.250.000

Deze lening is verstrekt door de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) ter financiering van PIT
Expo. Het rentepercentage bedraagt 1,93%, vast tot en met einde looptijd. De aflossing bedraagt
€ 250.000 per jaar, voor het laatst op 15 januari 2023. De lening is verstrekt onder een garantstelling
van het Ministerie voor Veiligheid & Justitie.

Kortlopende schulden

31-12-2014 31-12-2013
€ €

Aflossingsverplichtingen

Onderhandse lening BNG Bank N.V. 250.000 250.000

Handelscrediteuren

Crediteuren 83.844 266.508

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 22.127 20.819
Pensioenen - 6.776

22.127 27.595

Overige schulden en overlopende passiva

Reservering vakantiegeldverplichting 10.074 16.129
Reservering vakantiedagen 10.119 8.997
Netto lonen 7.339 -
Reservering eindejaaruitkering - 599
Nog te betalen kosten 19.837 62.349
Nog te betalen rentelasten langlopende lening 41.640 46.267
Nog te betalen accountantskosten 10.000 6.851
Vooruitontvangen bedragen 21.500 10

120.509 141.202



Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut
Apeldoorn

37

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Huurverplichtingen

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Schipperplein 4-6
te Almere. De huurverplichting bedraagt € 361.000 per jaar. De huurverplichting loopt tot en met
31-12-2021.

Daarnaast wordt een pand gehuurd van de gemeente Hellevoetsluis met een jaarlijkse huurverplichting
van EUR 20.209.

Bankgarantie

Door de Rabobank is een direct opeisbare bankgarantie geschreven aan Unibail Rodamco voor een
bedrag van € 102.042.

Vordering EFRO

Door NVI is met de gemeente Almere een samenwerkingsovereenkomst gesloten terzake een
toegewezen EFRO subsidie in verband met de realisatie van de expo in Almere. De declaratie is in 2013
ingediend bij de provincie en is ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening nog in behandeling. De
exacte omvang is op dit moment niet bekend. Als gevolg van onzekerheid is het bedrag niet als vordering
opgenomen in de balans ultimo 2013 en ultimo 2014.

Samenwerking NCBB/Museum Bescherming Bevolking met ingang van 1 januari 2015
In 2014 is gesproken met het bestuur van de Stichting Nationale Collectie Bescherming Bevolking
(NCBB) over de overname van de collectie, locaties en vrijwilligers. Eind 2014 heeft dit geleid tot een
akkoord per 1 januari 2015. Vanaf die datum gaan beide locaties van de NCBB (Grou en Rijswijk) verder
onder de naam Museum Bescherming Bevolking. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft middels
een eenmalige subsidie de overname mogelijk gemaakt.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2014 Begroting 2013
€ € €

Baten
Subsidiebaten 1.306.496 1.319.893 1.311.660
Sponsorbijdragen 2.362 90.500 918
Baten als tegenprestatie voor leveringen 175.552 268.000 32.669
Overige baten 164.500 5.000 40.283

1.648.910 1.683.393 1.385.530

Subsidiebaten
Bijdrage Ministerie van V&J 1.290.960 1.302.893 1.295.578
Subsidies overig 15.536 17.000 16.082

1.306.496 1.319.893 1.311.660

Voor een bedrag van € 3.060 is er door subsidieverleners nog geen goedkeuring verleend op
subsidieafrekeningen. Wel is er een voorschot verleend van 80% van de toegezegde subsidie.

2014 Begroting 2013
€ € €

Sponsorbijdragen
Donaties/giften 2.362 500 918
Sponsorbijdragen - 90.000 -

2.362 90.500 918

Baten als tegenprestatie voor leveringen
Entreegelden 104.849 224.500 13.445
Opbrengst horeca 16.838 18.500 11.456
Opbrengst verhuur ruimten en materiaal 40.831 13.000 4.410
Opbrengst winkel 13.034 11.000 3.269
Opbrengst mediatheek - 1.000 89

175.552 268.000 32.669

Overige baten
Liquidatiesaldo opheffing stichting Jan van der Heyde II 164.500 - -
Opbrengst verhuur ruimte VP - 5.000 6.000
Overige baten - - 34.283

164.500 5.000 40.283

In 2014 is de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Hulpverlening (de KNVBH) met
ingang van 1 juni 2014 ontbonden en is het vermogen van de KNVBH vereffend. Het batige saldo van de
KNVBH bedroeg € 164.500 en is door het bestuur bestemd aan de Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut
te Almere als rechtsopvolger van het Brandweermuseum.

2014 Begroting 2013
€ € €

Activiteitenlasten
Inkoopwaarde van de omzet 43.174 10.404 13.480
Overige lasten 7.924 - 29.605

51.098 10.404 43.085



Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut
Apeldoorn

39

2014 Begroting 2013
€ € €

Inkoopwaarde omzet
Inkoopkosten verhuur ruimten, evenementen en
materieel 31.021 - 8.278
Inkoopkosten winkel 9.651 - 1.727
Inkoopkosten horeca 2.502 - 3.475

43.174 - 13.480

Overige lasten
Public Relations en Marketing PIT Expo 7.924 10.404 29.605

Lonen en salarissen
Brutolonen en -salarissen 321.025 483.700 286.555
Vakantietoeslag 21.356 - 24.597
Uitbetaald ziekengeld -1.621 - 7.257
Overige kosten -625 - 5.945

340.135 483.700 324.354

Bezoldiging topfunctionarissen

Topfunctionarissen
2014
Naam Beloning Belastbare Voorziening Motivatie Functie(s) Duur

kostenver- beloning overschrijding en
goeding op termijn norm omvang

H.L. van Boven € 114.000 € 16.476 € - nvt Directeur a.i. 1/1 – 31/12

(1,0 FTE)

Toezichthoudende topfunctionarissen

2014
Naam Beloning Belastbare Voorziening Motivatie Functie(s) Duur

kostenver- beloning overschrijding en
goeding op termijn norm omvang

A.P.P.M. van Baal € 900 € - € - nvt Voorzitter 1/9 – 31/12

G.K. Swillens € 1.575 € - € - nvt Voorzitter 1/1 – 31/8

J.C.M. van Dijk € 1.275 € - € - nvt Penningmeester 1/1 – 31/12

L. Nieuwerth € - € - € - nvt Secretaris 1/1 – 31/12

J.A. van der Zwan € 225 € - € - nvt Alg. bestuurslid 1/1 – 31/12

N.A.M.M. Groen € 375 € - € - nvt Alg. bestuurslid 1/1 – 14/4

T.H.G. Verhoeven € - € - € - nvt Alg. bestuurslid 1/1 – 31/12

Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor topfunctionarissen bedraagt € 230.474. Uitzondering hierop is
het WNT-maximum voor de leden van het bestuur; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de
overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum .

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2014 waren gemiddeld 6 werknemers in dienst op basis van een fulltime
dienstverband. In het jaar 2013 waren dit 7 werknemers.

2014 Begroting 2013
€ € €

Sociale lasten en pensioenlasten
Sociale lasten uitvoeringsinstanties 46.154 - 45.593
Pensioenpremie personeel 31.921 - 30.861

78.075 - 76.454
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2014 Begroting 2013
€ € €

Afschrijvingen materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en –terreinen 18 - -
Inventaris en inrichting 215.389 262.000 4.718
Vervoermiddelen 1.500 - 900

216.907 5.618
Boekwinst/-verlies verkoop activa -3.802 - -

213.105 262.000 5.618

In de begroting is in 2014 rekening gehouden met een
volledige oplevering van PIT Expo in Almere. De oplevering
is echter verschoven naar 12 april 2014. De afschrijvingen
op PIT Expo zijn in 2014 berekend op basis van het
moment van ingebruikname.

Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten 384.424 183.000 263.563
Huisvestingskosten 471.092 548.524 204.145
Exploitatiekosten 300.535 111.800 114.950
Verkoopkosten 16.556 75.000 2.105
Kantoorkosten 63.690 83.750 50.046
Algemene kosten 27.856 62.200 70.171
Bestuurskosten 14.719 8.000 6.832
Diverse baten en lasten uit reguliere bedrijfsuitoefening -1.122 - 2.641

1.277.750 1.072.274 714.453

Overige personeelskosten
Inleen directie/kwartiermaker 198.613 100.000 64.897
Inleen ondersteunende staf en overige 96.148 - 79.462
Kantinekosten 3.436 - 3.090
Reiskostenvergoeding woon-werk 2.641 - 4.517
Scholings- en opleidingskosten 1.862 1.000 1.148
Kilometervergoeding 4.589 - 4.770
Ziekengeldverzekering 7.709 - -1.771
Overige personeelskosten 7.384 2.000 61.912
Vrijwilligers vergoeding 24.467 80.000 27.660
Vrijwilligers reiskosten woon-werk 8.881 - 73
Vrijwilligers verzekering 452 - 168
Vrijwilligers opleidingskosten 752 - -
Vrijwilligers overig 27.490 - 17.637

384.424 183.000 263.563

Gedurende geheel 2014 is een directeur ad interim ingehuurd. Ten behoeve van de opzet van de
bedrijfsvoering en communicatie van Almere is in 2013 en 2014 ondersteunende staf ingeleend.
Medio 2014 is de ondersteunende staf vervangen door vaste medewerkers.

2014 Begroting 2013
€ € €

Huisvestingskosten
Huur onroerend goed 331.132 381.024 111.264
Gas, water en elektra 85.157 129.500 54.220
Schoonmaakkosten 20.311 - 6.298
Beveiligingskosten 14.887 25.000 7.391
Onderhoud onroerend goed 9.167 13.000 20.811
Vaste lasten onroerend goed 2.391 - 2.072
Verzekering onroerend goed 4.841 - 2.089
Overige huisvestingskosten 3.206 - -

471.092 548.524 204.145
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2014 Begroting 2013
€ € €

Exploitatie- en machinekosten
Onderhoud en bijhouden expo 12.167 50.000 891
Kleine aanschaffingen - 1.500 -
Reparatie en onderhoud machines 2.397 5.000 4.837
Brandstof machines 2.776 7.700 4.804
Motorrijtuigenbelasting voertuigen 4.066 1.300 4.181
Verzekering voertuigen 4.505 4.000 3.765
Huur machines 302 700 312
Overige kosten voertuigen 236 3.000 48
Overige exploitatie- en machinekosten 48 1.600 16

26.497 74.800 18.854
Kosten opening PIT Expo 186.135 - -
Collectie Hellevoetsluis & renovatie Jan van der Heyde II 87.903 37.000 96.096

300.535 111.800 114.950

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten 16.556 75.000 1.883
Representatiekosten - - 222

16.556 75.000 2.105

Kantoorkosten
Kosten automatisering 37.254 60.100 28.034
Contributies en abonnementen 7.869 6.450 8.761
Drukwerk 4.823 5.200 -
Telecommunicatie 6.053 6.000 4.090
Kantoorbenodigdheden 5.125 3.800 7.876
Portikosten 2.566 1.100 1.285
Overige kantoorkosten - 1.100 -

63.690 83.750 50.046

Algemene kosten
Accountant 11.399 10.000 10.000
Zakelijke verzekeringen 1.440 8.200 10.055
Salarisadministratie 1.992 2.500 860
Advieskosten 6.613 - 8.914
Museale kosten 1.533 2.000 398
Overige algemene kosten 4.879 39.500 39.944

27.856 62.200 70.171

Bestuurskosten
Bestuur vergaderkosten 654 8.000 59
Bestuur BTA-verzekering 1.412 - 1.008
Bestuur vacatievergoeding 4.425 - 2.698
Bestuur reis-/verblijfkosten 4.225 - 1.177
Werkgroepen collectie - - 1.601
Bestuurskosten overig 4.003 - 289

14.719 8.000 6.832

Diverse baten en lasten uit reguliere
bedrijfsuitoefening
Diverse baten/lasten -1.122 - 2.641
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2014 Begroting 2013
€ € €

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 974 - 2.136
Rentelasten en soortgelijke kosten -45.915 -43.755 -51.031

-44.941 -43.755 -48.895

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Overige rentebaten 974 - 2.136

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente onderhandse lening 43.425 43.755 46.267
Bankkosten en provisie 2.490 - 4.764

45.915 43.755 51.031
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OVERIGE GEGEVENS
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RESULTAATVERWERKING

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2014 wordt verwezen naar de staat van baten en
lasten.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen welke van materiële invloed zijn op de juistheid en getrouwheid van het
vermogen en resultaat zoals deze in de jaarrekening 2014 is gepresenteerd.


