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1 Verslag van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) bestond tot  
1 april 2010 uit 3 personen, te weten: Jan Houwert, 
Daniel Ropers, leden van de Raad en Gerard 
Cremers, voorzitter. Per 1 april heeft Daniel Ropers 
de Raad verlaten, in verband met het aannemen  
van een ander commissariaat, waarbij belangen
verstrengeling niet uitgesloten kon worden.  
Naar aanleiding van de vacature hebben de 
commissarissen een profielschets opgesteld en aan 
de NVM aangeboden, omdat het een vacature betreft 
waarvoor de NVM een bindende voordracht mag 
doen aan de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders (AvA). Inmiddels heeft de NVM de 
heer Marc Duijndam voorgedragen aan de AvA. 
Verwacht wordt dat hij zal worden benoemd tijdens 
de AvA, die op 26 april 2011 zal worden gehouden. 
De heer Cremers is tijdens de AvA in april 2010 
opnieuw benoemd.

Gedurende het jaar 2010 heeft de RvC zijn taken 
verricht overeenkomstig de wettelijke bepalingen  
en de statuten van Funda N.V. 

De RvC heeft vijf keer vergaderd met de directie.  
De leden van de RvC waren allen bij deze 
vergaderingen aanwezig. Vanaf 1 april heeft Daniel 
Ropers de vergaderingen niet meer bijgewoond.
Voor de vergadering die in december werd 
gehouden, is Marc Duijndam uitgenodigd om kennis 
te maken met de Raad, omdat toen duidelijk was dat 
hij voorgedragen zou worden door de NVM. Tijdens 
alle vergaderingen is er sprake van een open en 
constructieve sfeer. 

Daarnaast vindt er informeel overleg plaats tussen  
de individuele leden van de RvC en het funda team 
en tevens de aandeelhouders: de NVM, Stichting 
Administratiekantoor Funda N.V. en Wegener.  
De voorzitter van de RvC heeft daarenboven, naast 
telefonisch contact, regelmatig overleg met de 
directeur van funda. Tevens heeft de RvC onderling 
overlegd over zijn samenstelling en functioneren 
alsmede over het functioneren van de directie.

In de vergaderingen werd een aantal vaste 
onderwerpen besproken, waaronder de operationele 
performance en verbeteringsplannen. De financiële 
resultaten werden, aan de hand van vooraf 
toegestuurde informatie, op iedere vergadering 
doorgenomen en geanalyseerd.

In de vergadering van februari 2010 werden de 

jaarrekening en het jaarverslag 2009 besproken in 
aanwezigheid van de accountants. Er werd besloten 
om de jaarrekening ter goedkeuring aan de AvA  
voor te leggen. Tevens werd besloten om het 
dividendvoorstel, inhoudende: € 35.000 per aandeel 
A en C en € 0,35 per aandeel B, aan de AvA ter 
goedkeuring voor te leggen. In dezelfde vergadering 
werden de doelstellingen voor 2010 definitief 
vastgesteld, waarbij de stand van zaken vervolgens  
in iedere vergadering aan de orde is gekomen.

Evenals in voorgaande jaren besteedde de RvC, naast 
het contact via de aandeelhoudersvergadering, veel 
tijd aan de onderlinge verhouding tussen funda en 
de meerderheidsaandeelhouder NVM. Een goede 
relatie is nog steeds bepalend voor het slagen c.q. 
falen van funda's strategie. Een aantal malen is er 
gesproken over de wenselijkheid om de geldende 
licentieovereenkomst met de NVM op onderdelen 
aan te passen aan de omstandigheden in de markt 
van deze tijd. Dit heeft geresulteerd in de opdracht 
aan de directie van de NVM en die van Funda 
gezamenlijk met voorstellen te komen om 
wijzigingen aan te brengen, die in de visie van  
beide partijen noodzakelijk zijn, om funda als 
onderneming nieuwe mogelijkheden te laten 
ontplooien zonder dat dit de positie en belangen  
van de aandeelhouders aantast. 

De RvC heeft met voldoening vastgesteld dat de 
dienstverlening aan de nieuwe contractpartners  
VBO en VastgoedPRO zich succesvol ontwikkelt.

Zoals reeds eerder 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 2010 is 
de begroting en het daarbij behorende beleidsplan 
voor 2011 door de RvC goedgekeurd.

De RvC heeft in de vergadering van 22 februari 2011 
de jaarrekening 2010 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 2010 
gevoerde beleid en tot decharge van de RvC voor het 
gehouden toezicht.
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De RvC stelt voor het dividend over 2010 vast te 
stellen op € 65.000 per aandeel A en C en € 0,65 per 
aandeel B. Dit hoge dividend is mogelijk vanwege  
het goede resultaat over 2010. Het dividend zal 
betaalbaar zijn in contanten binnen vier weken na 
vaststelling op de AvA.

Tot slot wil de RvC dank en waardering uitspreken 
aan de directie en alle medewerkers voor hun inzet 
en geleverde prestatie in 2010. Daarnaast wil de RvC 
Daniel Ropers bedanken voor zijn deskundige 
inbreng tijdens de RvCvergaderingen.

De RvC spreekt de hoop en verwachting uit dat de 
uitstekende resultaten van 2010 tenminste zullen 
worden geëvenaard in het jubileum jaar 2011 (funda 
bestaat dan 10 jaar).

Amsterdam, 22 februari 2011
Namens de Raad van Commissarissen,

Gerard Cremers
Voorzitter



J a a r v e r s l a g  2 0 1 0  -   F u n d a  N V6

2 Directieverslag

Funda heeft een zeer goed jaar achter de rug.  
Onze marktpositie en organisatie zijn beide 
versterkt. We kijken met vertrouwen uit naar  
ons tweede decennium. 

De onroerendgoedmarkt maakt een pas op de plaats

De woningmarkt heeft in 2010 een pas op de plaats 
gemaakt. Het aantal verkochte woningen in 2010 was 
identiek aan het aantal in 2009, 128 duizend 
woningen. Dit blijft ver onder het topjaar 2006, toen 
210.000 woningen werden verkocht. Het gemiddelde 
prijspeil is stabiel gebleven op € 233.000 (bronnen 
NVM en Kadaster). Het aantal woningen dat te koop 
wordt aangeboden op funda is gestegen met 30.000 
tot ongeveer 220.000 eind 2010. Daartegenover staat 

dat het vertrouwen in de 
woningmarkt sterk is 
gestegen—de Woningmarkt 
Indicator van de 
Vereniging Eigen Huis is 
gestegen van een diepte
punt van 68 (vierde 
kwartaal 2008) naar 78 
(vierde kwartaal 2010). 
Echter, het vertrouwen 
blijft substantieel onder 
het hoogtepunt van 98 in 
2005. De marktomstandig
heden voor bedrijfsmatig 
vastgoed, in het bijzonder 
kantoren, zijn zo nodig 

nog zorgwekkender dan die voor woningen, met 
pessimistische voorspellingen van de bedrijfs
makelaars. 

Maar funda doet goede zaken 

Desondanks was 2010 een erg succesvol jaar voor 
funda. We hebben weer meer bezoek gehad dan  
het jaar ervoor. We hebben zeer goede resultaten 
behaald op een hele reeks punten [Zie Hoogtepunten 
2010].

Daarnaast hebben we een recordomzet van € 15,9 
miljoen behaald (2009 € 12,9 miljoen). De groei 
komt voornamelijk van plaatsingen van nietNVM 
makelaars, mediaproducten (video’s, interactieve 
plattegronden en 360 graden foto’s) en advertenties. 
Voor nietNVM makelaars heeft funda, naast de 
bestaande kwartaalplaatsing, in april een 
jaarplaatsing geïntroduceerd. Dit product kende  

een snelle groei en vormde bijna 60% van de omzet 
van nietNVM makelaars in het vierde kwartaal. 
Interactieve plattegronden, gelanceerd in 2009,  
is funda’s sterkst groeiende mediaproduct ooit: in 
2010 werden bijna 15,000 plattegronden geplaatst.

Met zeer stabiele kosten betekent dat ook een fors 
hogere winst voor belastingen van € 6,5 miljoen 
(2009 € 3,5 miljoen).

Funda heeft een uitstekende financiële positie, 
gekenmerkt door een hoge beschikbaarheid van 
liquide middelen en geen vreemd vermogen.  
We hebben tevens cash gegenereerd in lijn met  
de behaalde netto winst.

Funda heeft verder, samen met de NVM, de 
overeenkomsten met VBO en VastgoedPRO verlengd 
tot na 2011. Daarmee is funda verzekerd van 
kwalitatief aanbod en omzet van deze groep klanten.

Investeringen over vele jaren werpen hun  
vruchten af

De hoge bezoekcijfers en de vele contactaanvragen 
voor makelaars zijn het resultaat van jarenlange 
investeringen in funda’s websites en de marketing 
ervan. Funda’s marktpositie is nu zodanig dat we 
niet afhankelijk zijn van zoekmachines als Google  
en Bing. We ontvangen de overgrote meerderheid 
van ons bezoek direct en via onze eigen notificatie
emails. Funda’s sterke marktpositie blijkt ook uit  
de resultaten van Heliview onderzoek. Funda’s 
spontane naamsbekendheid onder huizenkopers en 
verkopers is in 2010 gestegen naar 93% (van 88% in 
2009).

Veel verbeteringen doorgevoerd

Funda heeft in 2010 veel geïnvesteerd in 
productverbeteringen. Hieronder een paar van die 
verbeteringen: 

•	 	Makelaarsgids. Funda heeft de makelaarsgids sterk 
verbeterd. Zoekers kunnen nu filteren op 
kenmerken die zij belangrijk vinden (bijvoorbeeld 
type aanbod en specifieke makelaarsdiensten)  
en funda biedt makelaars de mogelijkheid  
meer informatie over henzelf te tonen in de 
resultaatlijst. Daarnaast zijn de kantoorpagina’s 
sterk uitgebreid met informatie zoals het recent 
verkochte en verhuurde aanbod, updates, video’s, 

Funda’s missie
Funda	is	hét	platform	waar	Nederlandse	

vastgoedprofes	sionals	en	consumenten	/

ondernemers	bij	elkaar	komen.	Om	dit	

ook	in	de	toekomst	te	blijven,	moet	funda	

de	beste	informatie,	presentatie	en	(zoek)

ervaring	bieden	aan	consumen	ten	en	

ondernemers.	Tegelijkertijd	moet	funda	

vastgoedprofessionals	de	juiste	

gereedschappen	en	toegang	tot	klanten	

bieden,	zodat	zij	hun	diensten	optimaal	

kunnen	leveren.	Vanwege	de	sterke	

verbondenheid	met	de	NVM	en	haar	

leden	genieten	zij	een	voorkeurs

behandeling	op	funda.	
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kenmerken, twitterberichten en openingstijden. 
Makelaars zijn zeer tevreden over de verbete
ringen en hebben massaal de additionele 
informatie toegevoegd. 

• 	iPhone	app.	Ruim 80% van het mobiele internet
verkeer komt van de iPhone gebruikers. Tijd voor 
funda om een eigen applicatie op dat platform te 
lanceren. Binnen enkele maanden was het aantal 
downloads van de funda app dan ook de 100.000 
gepasseerd. Het bezoek stijgt naar miljoenen 
pageviews per maand.

•  TV. Naast de PC en de mobiele telefoon is funda  
nu ook beschikbaar via de TV. Funda is launching 
partner van het internet@tvplatform van 
Samsung. Op TVs van Samsung met toegang  
tot dit platform is het mogelijk om met behulp 
van de afstandsbediening het volledige en  
actuele koop en huurwoningaanbod op funda  
te bekijken.

•  Mijn	funda.	De ‘mijn funda’ functionaliteit is sterk 
verbeterd en veel prominenter in beeld gebracht 
in 2010. Ook is een verbetering gemaakt voor 
verkopers: zij kunnen nu gedetailleerde 
objectstatistieken op funda bekijken. Dit heeft 
geleid tot een substantiële verhoging van het 
aantal aanmeldingen voor mijnfundaaccounts 
(groei 68%). Deze profielen vormen een bron  
van zoekersinformatie die funda op termijn  
wil gebruiken om makelaars van meer en betere 
leads te kunnen voorzien en om de website  
verder te versterken.

• 	Recent	verkocht. Recent verkochte en verhuurde 
objecten worden nu ook op funda getoond.  
Dit biedt makelaars de mogelijkheid succesvolle 
transacties te tonen; het geeft zoekers extra 
context bij hun zoektocht, en het biedt kopers  
de mogelijkheid hun nieuwe onderdak te tonen 
aan vrienden en bekenden. 

• 	Grote	foto’s. Funda heeft een nieuwe standaard 
gezet door de foto’s ruim 2 keer zo groot te tonen. 
360 graden foto’s kunnen zelfs beeldvullend 
worden getoond. Gebruikers kunnen met 360 
graden (panorama) foto’s virtueel door een 
woning wandelen en van kamer naar kamer 
‘klikken’ en additionele informatie oproepen.

Organisatie versterkt

2010 was een jaar van 
oogsten na een jaar van 
zaaien in 2009. De 
organisatie bleek zeer 
goed in staat de 
omzetgroei aan te kunnen 
met minimale groei van 
werknemers. We hebben 
onze efficiëntie vergroot, 
onder meer, door facturen 
aan makelaars te vereen
voudigen en elektronisch 
factureren te introduceren. 
Verder heeft funda in 2010 
veel tijd en aandacht 
geschonken aan een aantal 
interne verbeteringen: we 
hebben ons kantoor 
verbouwd, onze project
management aanpak 
geformaliseerd, functie
beschrijvingen verbeterd 
en een salarishuis 
geïntroduceerd.

De organisatie is licht gegroeid in 2010: van 39 fte’s 
eind 2009 naar 42 eind 2010. De groei betreft 
versterking van het Productdevelopment team  
en het Makelaarsteam.

De uitstekende resultaten en de vele gelanceerde 
verbeteringen bewijzen de kracht en kwaliteit van  
de werknemers en het team als geheel.

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

Verhandelbaarheid certificaten verbeterd

Op verzoek van de certificaathouders en vanwege 
strengere toezichtwetgeving heeft de Stichting 
Administratie Kantoor (STAK) een nieuwe manier 
opgezet om funda certificaten te verhandelen.  
In plaats van één maal per jaar kan dit nu op ieder 
gewenst moment, via een daartoe opgezette website, 
bereikbaar via www.funda.nl/ir. Op deze website 
kunnen aanbieders en zoekers van certificaten 
elkaar vinden en afspraken maken over verkoop.  
Ook is het maximum aantal certificaten dat houders 

Hoogtepunten 2010
•	 	Funda	werd	uitgeroepen	tot	beste	

website	van	het	jaar	in	de	categorie	

Huisvesting	en	Interieur

•	 	Funda’s	bezoek	is	gegroeid	met	5%		

tot	135	miljoen	bezoeken*

•	 	Funda	heeft	ruim	2	miljoen	leads	

gegenereerd	voor	makelaars	in	2010

•	 	210.000	gebruikers	hebben	een	funda	

account	aangemaakt	in	2010	(68%	

meer	dan	in	2009)

•	 	81%	van	de	verkopers	geeft	de		

voor	keur	aan	funda	om	een	woning

advertentie	te	plaatsen;	de	eerst

volgende	concurrent	scoort	3%**

•	 	Kopers	hebben	hun	gekochte	woning	

in	69%	van	de	gevallen	op	funda	

gevonden	(2009	68%)**

•	 	Verkopers	en	zoekers	geven	funda		

een	8.2,	veruit	het	hoogste	cijfer	uit	

een	lange	lijst	met	concurrenten**

*	Google	Analytics

**	Heliview	december	2010
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mogen bezitten substantieel uitgebreid. Het systeem 
is in het vierde kwartaal gelanceerd en er wordt 
inmiddels volop gehandeld.

Positieve verwachtingen voor 2011

Funda verwacht geen materiële wijzigingen in de 
vastgoedmarkt of in de online advertentiemarkt in 
2011. Wij zullen het investeringsniveau uitbreiden 
en tevens ons werknemersbestand. We verwachten 
een stijging van de omzet. Deze stijging zal 
voornamelijk komen van bestaande producten.  
We verwachten in 2011 ook een lichte stijging van  
de winst.

Ook in 2011 blijft funda zich richten op de 
Nederlandse vastgoedmarkt. Wij geloven dat deze 
focus van groot belang is voor ons succes.

Funda bestaat 10 jaar in 2011 en dat gaan we vieren. 
We hebben allerlei acties en festiviteiten gepland 
voor alle stakeholders—klanten, leveranciers en 
alumni. Ook hebben we een lustrumwebsite 
gelanceerd, www.funda.nl/lustrum, waar het ‘oude’ 
funda weer tot leven komt.

Onze positieve verwachtingen strekken tot voorbij 
2011: we kijken met vertrouwen uit naar ons tweede 
decennium.

Amsterdam, 22 februari 2011
Namens de Directie

Joep Ketelaar
Algemeen directeur
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3 Jaarrekening
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3 Geconsolideerde jaarrekening

3.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 
 (voor resultaatverdeling) 

Bedragen in euro’s  31/12/2010  31/12/2009

Vaste activa     
 
Immateriële vaste activa   1.238.781   1.614.165  

Materiële vaste activa   619.853  447.189  
      
   1.858.634  2.061.354  
  

Vlottende activa
     
Vorderingen      
Handelsdebiteuren 1.811.453   1.406.201   
Belastingen en premies sociale verzekeringen -  -
Overige vorderingen en overlopende activa 548.055  840.139

   2.359.508  2.246.340  

Liquide middelen   12.496.674  10.264.514
  
   14.856.182  12.510.854

  

   16.714.816   14.572.208
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Bedragen in euro’s  31/12/2010  31/12/2009

     
     

Eigen vermogen en schulden

Groepsvermogen 

Gestort en opgevraagd kapitaal 8.671.250   8.671.250 
Agioreserve 7.183.549   7.183.549 
Overige reserves (7.079.909)  (7.039.010)

   8.774.890  8.815.789 
     
Resultaat lopend boekjaar  4.903.063    2.514.101   

   13.677.953  11.329.890 
     

Kortlopende schulden      

Schulden aan leveranciers 962.182   495.154 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 619.459  831.042 
Overige schulden en overlopende passiva 1.455.222   1.916.122 

   3.036.863   3.242.318 

   16.714.816  14.572.208 
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 3.2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2010
  

Bedragen in euro’s  2010  2009     

 
Netto omzet   15.914.439   12.908.440   
Overige bedrijfsopbrengsten  -   -  
   
Som der bedrijfsopbrengsten  15.914.439  12.908.440 
   
Personeelskosten   3.450.871  3.210.051
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa   804.479   837.119
Overige waardeveranderingen immateriële  
en materiële vaste activa    25.177  89.232
Overige bedrijfskosten   5.278.282   5.414.841 

Som der bedrijfslasten  9.558.809  9.551.243
   
Financiële baten en (lasten)  192.622  177.578
   
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  6.548.252   3.534.775
   
Belastingen   (1.645.189)  (1.020.674)
   

Resultaat na belastingen  4.903.063    2.514.101
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4 Controleverklaring
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