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In 2009 ontwikkelde funda een nieuw communicatieplatform met als thema 
‘via funda’. Mensen zoeken via funda, vinden via funda. Makelaars werken via funda 
en adverteerders adverteren via funda. 

Funda claimt met deze slogan haar marktleiderschap. Het communicatieplatform 
kent een duidelijke beeldtaal: grote vierkanten met duidelijke iconen, frisse kleuren 
en heldere communicatie. Dat is ‘via funda’.
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1 Verslag Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestond in 2009 uit  
3 leden, te weten: Jan Houwert, Daniel Ropers en 
Gerard Cremers, voorzitter. Aangezien de 
commissarissen allen in 2008 gekozen zijn, acht  
de RvC het wenselijk om een rooster van aftreden 
zodanig vast te stellen, dat normaliter de 
commissarissen niet tegelijkertijd af treden c.q. 
herkiesbaar zijn. Het rooster van aftreden is als volgt 
vastgesteld: Gerard Cremers treedt af (eventueel 
herkiesbaar) tijdens de AvA in 2010, Jan Houwert 
treedt af (eventueel herkiesbaar) tijdens de AvA in 
2011, Daniel Ropers treedt af (eventueel herkiesbaar) 
tijdens de AvA in 2012.

Gedurende het jaar 2009 heeft de RvC zijn taken 
verricht overeenkomstig de wettelijke bepalingen en 
de statuten van Funda N.V. en toezicht gehouden op 
en advies uitgebracht aan de directie.

De RvC heeft vijf keer vergaderd met de directie. De 
leden van de RvC waren allen bij deze vergaderingen 
aanwezig. Tijdens deze vergaderingen is er sprake 
van onderling overleg in een open en constructieve 
sfeer. Daarnaast is er veel informeel overleg gepleegd 
tussen individuele leden van de RvC en het funda 
team en de aandeelhouders: de NVM, Stichting 
Administratiekantoor Funda N.V. en Wegener. De 
Voorzitter van de RvC heeft daarenboven, naast 
telefonisch overleg, veelvuldig overleg met de 
directeur van funda en het directie team.

In de vergaderingen werden een aantal vaste 
onderwerpen besproken, waaronder de operationele 
performance en verbeteringsplannen. De financiële 
resultaten werden op iedere vergadering 
doorgenomen.

In de vergadering van januari 2009 werd het 
jaarverslag over 2008 besproken in aanwezigheid  
van de accountants. Tevens werd, in het kader van  
de resultaatsbestemming, besloten om de AvA voor  
te stellen over te gaan tot een eenmalige betaling  
als extra dividend aan de aandeelhouders en 
certificaathouders. 

Evenals in het voorgaande jaar heeft de RvC veel tijd 
besteed aan de onderlinge verhouding tussen funda 
en de meerderheidsaandeelhouder NVM. De RvC is 
van mening dat de kwaliteit van deze relatie nog 
steeds doorslaggevend is voor het slagen c.q. falen 
van funda’s strategie. In het vorige verslag meldde  
de RvC reeds dat de rollen van de NVM als 

aandeelhouder en grootste klant van funda en de  
zeer nauwe operationele vervlochtenheid van de 
organisaties de samenwerking op sommige momenten 
op proef hebben gesteld en de realisatie van sommige 
projecten hebben vertraagd. De RvC heeft in 2009 
geprobeerd om deze complexe situatie beheersbaar te 
houden en daar waar mogelijk en nodig te verbeteren. 
Dat heeft zij met name gedaan door intensieve 
gesprekken met de Holdingdirektie binnen de NVM, 
die als meerderheidsaandeelhouder optreedt. 

Zoals reeds is opgemerkt is de financiële 
berichtgeving iedere vergadering besproken en 
getoetst aan de vastgestelde budgetten. De RvC 
constateert dat de berichtgeving betrouwbaar en op 
tijd was. In de vergadering van december 2009 is de 
begroting en het daarbij behorende beleidsplan voor 
2010 door de RvC goedgekeurd.

De RvC heeft in de RvC vergadering van 18 februari 
2010 de jaarrekening 2009 uitgebreid besproken met 
de directie en de accountants, na kennis te hebben 
genomen van de goedkeurende verklaring van de 
accountants. De RvC kan zich verenigen met de 
inhoud van de jaarrekening en zal de AvA voorstellen 
deze jaarrekening vast te stellen. Tevens zal de RvC 
de aandeelhouders verzoeken te besluiten tot 
decharge van de directie voor het in 2009 gevoerde 
beleid en tot decharge van de RvC voor het gehouden 
toezicht.

De RvC stelt voor het dividend over 2009 vast te 
stellen op € 35.000 per aandeel A en C en € 0,35 per 
aandeel B, eenzelfde bedrag als het dividend over 
2008. Het goede resultaat over 2009 maakt dit 
dividendvoorstel mogelijk. Het dividend zal 
betaalbaar zijn in contanten binnen vier weken na 
vaststelling op de Aandeelhoudersvergadering.

Tot slot wil de RvC dank en waardering uitspreken 
aan de directie en alle medewerkers voor hun inzet 
en geleverde prestatie in 2009. 

Amsterdam, 18 februari 2010
Namens de Raad van Commissarissen

Gerard Cremers
Voorzitter
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2 Directieverslag

2009 was een rollercoaster jaar in huizenland. Tegen 
het einde van 2008 kwam de huizenmarkt vrijwel 
geheel tot stilstand als gevolg van de kredietcrisis  
die overwaaide uit de Verenigde Staten. 

Inmiddels is 2009 weer afgerond en is funda  
zonder kleerscheuren door het crisisjaar gekomen.  
Funda is in staat geweest haar sterke positie te 
behouden en heeft haar omzet en winst zelfs 
verhoogd in 2009 ten opzichte van 2008. 

Nummer	1	marktpositie

Funda heeft haar onbetwiste nummer 1 marktpositie 
behouden in 2009. Enkele wapenfeiten:

•  Funda werd uitgeroepen tot beste en meest 
populaire wonen website door People’s Choice/
Website van het Jaar 

•  Funda heeft weer meer bezoek gehad dan het  
jaar ervoor (129 miljoen bezoeken in 2009,  
13% meer dan in 2008)*

•  81% van de verkopers geeft de voorkeur aan  
funda om een woningadvertentie te plaatsen;  
de eerstvolgende concurrent scoort 5%**

•  Kopers hebben hun gekochte woning in 68%  
van de gevallen op funda gevonden (was 67%  
in 2008)**

•  Verkopers en zoekers geven funda een 8.2,  
veruit het hoogste cijfer uit een lange lijst  
met concurrenten** 

Omzetontwikkeling

Ondanks pessimistische verwachtingen aan het 
begin van het jaar als gevolg van de sterke afname 
van huizenverkopen eind 2008 is de omzet in 2009 
gegroeid van EUR 11,6 miljoen naar EUR 12,9 
miljoen.

De omzet van NVM makelaars is licht gegroeid, maar 
de grootste stijging komt van woningpublicaties  
van niet-NVM makelaars. De omzet van advertenties 
(banners) is gedaald als gevolg van een moeilijke 
marktsituatie bij met name financiële 
dienstverleners en mediabureaus. 

Funda heeft twee activiteiten stopgezet, te weten de 
funda Bedrijvengids en het funda Nieuw Huisplan. 
Deze activiteiten waren niet omvangrijk en 
behoorden niet tot de kernactiviteiten van funda. 

NVM	Makelaars

Makelaars hebben een bijzonder zwaar jaar achter 
de rug. Het aantal huizen dat werd verkocht in 2009 
was ruim 30% lager dan in 2008 en bijna 40% lager 
dan in 2007. Dit had een enorme impact op de 
activiteiten van makelaars, die fors hebben moeten 
ingrijpen in hun bedrijfsprocessen. 

De kwaliteit van de relatie tussen funda en de 
makelaars blijft van cruciaal belang voor de 
toekomst van het bedrijf. Funda is daarom zeer 
tevreden dat in 2009 meer makelaars hebben 
aangegeven funda van meerwaarde te vinden voor 
hun werk als NVM makelaar (van 85% in 2008  
naar 87% in 2009).*** 

Funda heeft in 2009 wederom zeer uitgebreid 
contact gehad met makelaars. Tientallen  
interactieve workshops, afdelingspresentaties, 
regiobijeenkomsten, gebruikersgroepen, presentaties 
voor afdelingsvoorzitters en vakgroepbesturen,  
en natuurlijk vele individuele kantoorbezoeken. 
Deze bijeenkomsten helpen funda bij het verbeteren 
van de website en dienstverlening aan haar klanten. 
Daarnaast heeft funda veel contact met makelaars 
via verschillende marketing communicatiekanalen. 
In 2009 werden 27 digitale nieuwsbrieven en 
meerdere informatieve mailings per post verzonden. 
Ook blijkt de funda desk steeds belangrijker als 
communicatiekanaal richting de makelaars.

Productverbeteringen	

In 2009 werden gelanceerd of verbeterd;

• �Zoeken�op�kaart: de presentatie van objecten op 
kaart en de navigatie ervan is sterk verbeterd.  
Ook was funda launching partner van Google’s 
Streetview, tevens geïntegreerd in de kaarten  
op funda.  

• �Niet-NVM�aanbod: de presentatie van niet-NVM 
aanbod is sterk verbeterd door samenwerkingen 
met brancheverenigingen VBO Makelaar, LMV  
(nu VastgoedPRO )en Vastgoedmanagement 
Nederland. 

• �3D�plattegronden: funda heeft interactieve 
plattegronden gelanceerd waarmee 
woningzoekers eenvoudig online woningen 
kunnen inrichten met meubels, aanpassen  
en in 3D van alle kanten kunnen bekijken. 

• �Augmented�reality: funda was launching partner 
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van Layar, een augmented reality applicatie voor 
de Android en iPhone telefoons. Een gebruiker die 
rondkijkt door de lens ziet direct welke huizen te 
koop of te huur staan.

•  Veilingen: funda is gestart met het tonen van 
veilinginformatie op de site. Voor huizenzoekers 
zijn de woningen die via een veiling worden 
aangeboden daardoor beter vindbaar. Bij deze 
woningen geeft funda specifieke informatie over 
de soort veiling, de veilingdatum, het 
veilingsysteem en indien van toepassing de 'vanaf 
prijs'. Voor makelaars maakt funda het hiermee 
mogelijk om via een open platform van meerdere 
veilingpartijen de woningen aan te bieden.

•  Makelaar�Ads: met Makelaar Ads kunnen 
makelaars hun diensten gericht adverteren op  
de zoekresultaatpagina’s in hun werkgebied.  
595 makelaars hebben dit product afgenomen in 
2009. 

•  Objectstatistieken: deze verbeterde statistieken 
bieden makelaars de mogelijkheid de presentatie 
van het aanbod te optimaliseren. De statistieken 
geven antwoord op vragen als: hoe vaak zijn de 
objecten bekeken? Wat is de impact van een 
tophuis of video? En hoeveel contactaanvragen 
zijn er ontvangen? Ook kunnen makelaars 
besluiten brochures pas vrij te geven in ruil voor 
contactgegevens van de zoeker. 

•  Redesign: de zoekresultaat- en objectpagina’s zijn 
opnieuw vormgegeven. Dit heeft geleid tot een 
substantiële toename van de contactmomenten 
per object. 

Organisatie

De organisatie heeft een sterke prestatie neergezet  
in 2009. Tegen de verwachtingen in heeft funda  
een groei laten zien in bereik, omzet en winst.  
Deze resultaten waren niet mogelijk geweest zonder 
de enorme inzet van alle medewerkers. 

De samenwerkingen met VBO en LMV (nu 
VastgoedPRO) vormden een belangrijk onderdeel van 
de omzetgroei. De vormgeving en implementatie van 
deze samenwerkingen was bijzonder ingewikkeld en 
alleen mogelijk als gevolg van de goede onderlinge 
samenwerking met NVM medewerkers en 
bestuurders. 

In 2008 zijn de ICT werkzaamheden voor een groot 
deel in eigen beheer gebracht, waardoor de operatie 
efficiënter is geworden en de kennis beter 

gewaarborgd. In 2009 is dit beleid verder doorgezet. 
Dit heeft geleid tot een lichte groei in het 
personeelsbestand (van 37 FTE eind 2008 naar 39 FTE 
eind 2009).

De directie heeft de samenwerking met de Raad van 
Commissarissen opnieuw als zeer positief en 
constructief ervaren. 

Verwachtingen	voor	2010	

Funda houdt rekening met een continuering van de 
huidige economische situatie—een onroerend goed 
markt die achterblijft wat betreft transactievolume 
op 2007 en 2008. 

Funda zal in 2010 het investeringsniveau in 
productverbeteringen licht vergroten en verwacht 
haar personeelsbestand tevens licht uit te breiden. 

Funda verwacht een lichte stijging van de omzet van 
bestaande producten. Groei wordt met name 
verwacht van nieuwe producten en nieuwe sectoren. 

Amsterdam, 18 februari 2010
Namens de Directie

Joep Ketelaar
Algemeen directeur

*  funda interne metingen
**  Heliview, Makelaardij Monitor 2009
***  ISS 
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3 Jaarrekening
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3 Geconsolideerde jaarrekening

3.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2009 
 (voor resultaatverdeling) 

Bedragen in euro’s  31/12/2009  31/12/2008

Vaste activa     
 
Immateriële vaste activa    1.614.165    1.981.153 

Materiële vaste activa      
 Inventaris & verbouwing  114.031    133.313 
 Computers & infrastructuur  333.158    423.158 

   447.189    556.471 
  
   2.061.354    2.537.624 
  

Vlottende activa
     
Vorderingen      
 Handelsdebiteuren  1.406.201    1.153.330  
 Belastingen en premies sociale verzekeringen -      195.263 
 Overige vorderingen en overlopende activa 840.139    1.025.663

   2.246.340    2.374.256  

Liquide middelen   10.264.514    8.421.814
  
   12.510.854    10.796.070 

  

    14.572.208    13.333.694 
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Bedragen in euro’s  31/12/2009  31/12/2008

     
     

Eigen vermogen en schulden

Groepsvermogen 

 Gestort en opgevraagd kapitaal  8.671.250    8.671.250
 Agioreserve  7.183.549    7.183.549 
 Overige reserves -/- 7.039.010   -/- 6.041.281

   8.815.789    9.813.518
     
Resultaat lopend boekjaar    2.514.101    1.557.269  

   11.329.890    11.370.787 
     

Kortlopende schulden     

Schulden aan leveranciers  495.154    346.339  
Belastingen en premies sociale verzekeringen 831.042    - 
Overige schulden en overlopende passiva  1.916.122    1.616.568 

    3.242.318    1.962.907 

   14.572.208    13.333.694 
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 3.2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2009
  

Bedragen in euro’s  2009  2008     

 
Netto omzet    12.908.440    11.597.264  
 Overige bedrijfsopbrengsten   -      -   
   
Som der bedrijfsopbrengsten  12.908.440      11.597.264 
   
Personeelskosten   3.210.051    2.568.195 
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa    837.119    750.465 
Overige waardeverminderingen immateriële  
en materiële vaste activa    89.232    216.828 
Overige bedrijfskosten    5.414.841    6.275.238  

Som der bedrijfslasten  9.551.243    9.810.726  
   
Financiële baten en (lasten)  177.578    294.978 
   
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen   3.534.775    2.081.516  
   
Belastingen   -/- 1.020.674  -/- 524.245
   

Resultaat na belastingen    2.514.101    1.557.271 
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4 Accountantsverklaring
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