
Haiku Stichting Nederland Jaarverslag 2017  1 
 

                        



Haiku Stichting Nederland Jaarverslag 2017  2 
 

 
Inhoudsopgave  

     
                                                                                                                          
   
1. Jaarverslag 3 
 Voorwoord  
 Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur  
 Doelstellingen en visie   
 Activiteiten  
 Gevoerde beleid  
 Verantwoording Bestuur  
   
   
2. Jaarrekening 6 
 Balans   
 Toelichting op de Balans  
 Staat van Baten en Lasten  
 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten  
 Verdeling Lasten naar bestemming  
 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten  
   
   
3. Toekomstparagraaf 8 
 Samenvatting beleidsplan  
 Begroting   
   
   
   
 



Haiku Stichting Nederland Jaarverslag 2017  3 
 

 
1.     Jaarverslag 
 
 
Voorwoord  
 
Na de opstartactiviteiten stond het jaar 2017 in het teken van het doorbouwen en 
stabiliseren. De traffic naar haiku.nl is behoorlijk gegroeid waaruit een continue 
interesse in haiku blijkt. Het afgelopen jaar is het haiku-kennismakingspakket verder 
geoptimaliseerd en zijn enkele nieuwe e-boekjes verschenen. Ook de intensieve 
samenwerking met Haiku Kring Nederland was belangrijk en heeft geleid tot een 
betere gezamenlijke website met veel achtergrondinformatie en actuele 
nieuwsberichten.  
 
 
 
Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur 
 
Haiku Stichting Nederland is naar Nederlands recht opgericht voor onbepaalde tijd bij 
notariële akte van 6 oktober 2014. De stichting is statutair gevestigd in de gemeente 
Leiden. De stichting heeft geen juridische verbondenheid met andere rechtspersonen 
en is geen onderdeel van een groepsstructuur. Per 10 oktober 2015 is door de 
belastingdienst de ANBI-status toegekend aan Haiku Stichting Nederland. 
 
 
 
Doelstellingen en visie 
 
Het doel van Haiku Stichting Nederland is: 
a. Haiku meer bekendheid geven in Nederland 
b. Stimuleren om zelf Haiku’s te schrijven 
c. Innovatie realiseren in de verschijningsvorm van Haiku 
 
De achterliggende visie op deze doelstellingen is dat haiku kan helpen bij het 
stimuleren van creatief taalgebruik. De uitdrukkingsvaardigheid van mensen wordt 
beter en dit kan leiden tot een beter begrip voor elkaar. Door haiku staan mensen stil 
bij hun eigen verwondering. Dit helpt bij de persoonlijke ontwikkeling en om open te 
staan voor nieuwe inzichten. Haiku kan een eerste opstap zijn naar het verder 
schrijven van en experimenteren met poëzie.  

 
 

Activiteiten 
 
Samen met Haiku Kring Nederland wordt een website en een e-mail nieuwsbrief 
uitgegeven. De e-mail nieuwsbrief verschijnt 3-4 per jaar. De website www.haiku.nl is 
een belangrijke pijler onder de activiteiten. Op de website is ruimte voor vernieuwing, 
bijvoorbeeld door het embedden van Youtube beeldmateriaal. Onder het thema 
'Haiku in het straatbeeld' is een open podium gecreëerd om mensen te stimuleren 
meer Haiku in de openbare ruimte te plaatsen.  
 

http://www.haiku.nl/
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Op de homepage worden haiku's geplaatst die passen bij de tijd van het jaar. Bij de 
haiku's wordt vaak een mooie visual geplaatst. Hieronder een nieuwsbericht dat in de 
Herfst van 2017 is geplaatst: 

 
 
In 2017 is het haiku-kennismakingspakket verder geoptimaliseerd. Via de website is 
het mogelijk om in te schrijven op dit gratis kennismakingspakket met inspiratietips 
en gratis e-boekjes. Het haiku-kennismakingspakket bestaat uit 24 e-mailberichten 
en onderstaande e-boekjes: 

 Haiku’s zelf schrijven 
 Zeventienmaal Basho 
 Zeventienmaal Oude Japanse Meesters 
 Zeventienmaal Hollandse Nieuwe 
 Zeventienmaal Haiku’s in Kalligrafie 
 Zeventienmaal Haiku’s vol Liefde 
 Zeventienmaal Erotische Haiku’s 
 Zeventienmaal Humor in Haiku’s 
 Zeventienmaal Heerlijke Herfst Haiku’s 

 
In 2017 zijn enkele nieuwe e-boekjes gemaakt en verspreid via de nieuwsbrief:  

 Zeventienmaal Tanka’s zingen de Lente 
 Zeventienmaal Zomerse Zeehaiku’s 
 Zeventienmaal Tanka’s dansen in de Herfst 
 Zeventienmaal Sneeuw Haiku’s 
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Voor Haiku Stichting Nederland zijn twee Key Performance Indicatoren (KPI) 
geselecteerd. Dit zijn het aantal gebruikers per jaar op haiku.nl en het aantal 
inschrijvers dat zich haiku.nl op de e-mail nieuwsbrief heeft ingeschreven. Hieronder 
het verloop in de tijd van deze KPI’s. 
 
 

KPI's 2015 2016 2017 

Gebruikers op Haiku.nl  8.002 12.518  17.171  

Inschrijvers op Haiku.nl 104 219   275 
 
 
 
Gevoerde beleid 
 
De stichting had in 2017 geen personeel in dienst en werkt uitsluitend met vrijwillige 
inzet. In 2017 heeft geen actieve fondsenwerving plaatsgevonden. De reserves van 
de stichting zijn gering en bedoeld om de continuïteit te garanderen. De stichting 
heeft geen beleggingen.  
 
 
Verantwoording bestuur  
 
De stichting kent statutair een bestuur en een raad van toezicht. Het bestuur, de raad 
van toezicht en de vrijwilligers werken allen onbezoldigd en zonder 
onkostenvergoedingen te declareren.  
 
Voor het vinden van geschikte kandidaten voor de raad van toezicht is overleg 
opgestart met het bestuur van Haiku Kring Nederland. Hierbij geldt als voorwaarde 
dat de leden van de raad van toezicht geen nauwe familiebanden of vergelijkbare 
relaties hebben en hun taken onbezoldigd uit zullen voeren. Hieronder vindt u het 
overzicht van relevante nevenfuncties van leden van het bestuur: 
 
Naam    Relevante nevenfunctie 
Arie de Kluijver  Voorzitter Haiku Kring Nederland 
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2.  Jaarrekening 
Bij het opstellen van de jaarrekening is Richtlijn Fondsenwervende Instellingen 
(RJ650) gevolgd. Alle bedragen zijn in euro aangegeven. 
 
Balans (na resultaatbestemming) 
 

31-12-17 31-12-16 

ACTIVA 

Immateriële vaste activa  €                  -     €                  -    

Materiële vaste activa  €                  -     €                  -    

Financiële vaste activa  €                  -     €                  -    

Voorraden  €                  -     €                  -    

Vorderingen en overlopende activa  €                  -     €                  -    

Effecten  €                  -     €                  -    

Liquide middelen  €                696   €               686  

Totaal  €                696   €               686  

PASSIVA  €                  -     €                  -    

Reserves en fondsen  €                  -     €                  -    

- reserves  €                  -     €                  -    

 . continuïteitsreserve  €                696   €               686  

 . bestemmingsreserves  €                  -     €                  -    

- fondsen  €                  -     €                  -    

 . bestemmingsfonds  €                  -     €                  -    

Voorzieningen  €                  -     €                  -    

Langlopende schulden  €                  -     €                  -    

Kortlopende schulden  €                  -     €                  -    

Totaal  €                696   €               686  

                                                                                         
 
Toelichting op de balans 
De activa en de passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide 
middelen worden aangehouden op een rekening courant van Triodos Bank. De 
continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en 
om zeker te stellen dat de stichting aan haar verplichtingen kan voldoen.  
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Staat van baten en lasten 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 
2017 2017 2016 

 
Werkelijk Begroting  Werkelijk 

BATEN 
 

Baten uit eigen fondsenwerving  €            620  € 600,00  €             585  

Baten uit gezamenlijke acties  €              -     €               -     €               -    

Baten uit acties van derden  €              -     €               -     €               -    

Subsidies van overheden  €              -     €               -     €               -    

Rentebaten  €              -     €               -     €               -    

Overige baten  €              -     €               -     €               -    

Som der baten 
 

 €            620  € 600,00  €             585  

 LASTEN 
 Besteed aan doelstellingen  €            530   €             525   €             427  

Som der doelbestedingen  €            530  € 525,00  €             427  

Werving baten 
 

Kosten eigen fondsenwerving   €             45  € 50,00  €              50  

Kosten gezamenlijke acties   €              -    € 0,00  €               -    

Kosten acties derden   €              -    € 0,00  €               -    

Kosten verkrijging subsidies overheden   €              -    € 0,00  €               -    

Kosten van beleggingen   €              -    € 0,00  €               -    

Som der kosten werving  €              45  € 50,00  €              50  

Beheer en administratie 
 

kosten beheer en administratie  €             35  € 25,00  €              25  

Som der lasten 
 

 €            610  € 600,00  €             502  

 Saldo van baten en lasten 
 

 €              10   €              -     €              83  

Bestemming saldo 
 

Toevoeging/onttrekking aan: 

Continuiteitsreserve  €              10   €              -     €             427  

Bestemmingreserve  €              -     €              -     €               -    

Bestemmingsfonds  €              -     €              -     €              -    

 €              10   €              -     €             427  

 
 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten    
 
De baten waren iets hoger dan begroot, waarschijnlijk omdat de economische wind in 
het jaar gunstig stond. De lasten bestaan vooral uit uitbesteed werk en lasten ten 
behoeve van publiciteit en communicatie.  
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3.   Toekomstparagraaf 
 
 
Samenvatting beleidsplan 2018 
 
Haiku Stichting Nederland is een relatief jonge organisatie. In 2018 wordt verder 
gewerkt aan het versterken van activiteiten en de organisatie. Om de doelstellingen 
te bereiken is gekozen voor onderstaande interventiestrategie: 
~ Bekendheid van haiku bevorderen door gebruiken van nieuwe media in combinatie 
met free publicity. 
~ Zelf schrijven van haiku bevorderen door verspreiden van gratis e-books en 
inspiratietips.  
~ Innovatie bevorderen door kunstenaars en dichters stimuleren tot vernieuwing. 
Mecenassen vinden om vernieuwing te financieren.  
 
 
De belangrijkste activiteiten voor 2018 zijn:  
 
Haiku content 
~ Onderhouden van het haiku-kennismakingspakket 
~ Maken van e-boekjes 
 
Nieuwe media 
~ Google analytics voor Haiku.nl  
~ Google grants zoekwoorden verfijnen en beheren 
 
Organisatie 
~ Bestuur / Raad van Toezicht ingericht 
 
Promotie en werving 
~ Inschrijfformulier op Haiku.nl onderhouden 
~ Donatieformulier op Haiku.nl inrichten 
 
Meten van KPI’s 
~ Aantal gebruikers op Haiku.nl 
~ Aantal inschrijvers op Haiku.nl 
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Begroting 2018 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 

 Begroting  

BATEN  

Baten uit eigen fondsenwerving € 600,00 

Baten uit gezamenlijke acties € 0,00 

Baten uit acties van derden € 0,00 

Subsidies van overheden € 0,00 

Rentebaten € 0,00 

Overige baten € 0,00 

Som der baten € 600,00 

  

LASTEN  

Besteed aan doelstellingen  

Som der doelbestedingen € 525,00 

  

Werving baten  

Kosten eigen fondsenwerving  € 50,00 

Kosten gezamenlijke acties  € 0,00 

Kosten acties derden  € 0,00 

Kosten verkrijging subsidies overheden  € 0,00 

Kosten van beleggingen  € 0,00 

Som der kosten werving € 50,00 

  

Beheer en administratie  

kosten beheer en administratie € 25,00 

  

Som der lasten € 600,00 

  

Saldo van baten en lasten  €              -    
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