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1 Verslag van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) bestond in 2011 

uit Gerard Cremers (voorzitter), Jan Houwert en 

Marc Duijndam.

Gedurende het jaar 2011 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.  

Op grond van artikel 6.3. van het reglement Raad  

van Commissarissen heeft de RvC daarnaast 

eenmaal vergaderd buiten aanwezigheid van de 

directie. Daarin werd het functioneren van de  

directie en de Raad van Commissarissen 

geëvalueerd. Tijdens alle vergaderingen was er 

sprake van een open en constructieve sfeer.

Bovendien is er overleg geweest tussen de 

individuele leden van de RvC en funda, over 

onderwerpen die passen binnen de specifieke 

portefeuille van de betrokken commissaris.  

Tevens vindt er naast de Algemene vergadering van 

Aandeelhouders (AvA), een aantal malen per jaar 

overleg plaats met de aandeelhouders van funda:  

de NVM, Stichting Administratiekantoor Funda N.V., 

Wegener en (leden van) de RvC. De voorzitter van  

de RvC heeft, naast telefonisch contact, regelmatig 

overleg met de directeur van funda.

In de RvC-vergaderingen werd een aantal vaste 

onderwerpen besproken, waaronder de operationele 

performance en verbeteringsplannen van funda.  

Aan de hand van vooraf toegestuurde informatie 

werden financiële resultaten op iedere vergadering 

doorgenomen en geanalyseerd.

In de vergadering van februari 2011 werden de 

jaarrekening en het jaarverslag 2010 besproken  

en vastgesteld in aanwezigheid van de accountants. 

De accountant gaf een positief oordeel over de 

administratie, de beheersystemen, de kwaliteit van 

de voorbereiding van de jaarrekening en het verloop 

van de audit. De RvC besloot om de jaarrekening ter 

goedkeuring aan de AvA voor te leggen. Tevens werd 

besloten om het dividendvoorstel, inhoudende: 

€ 65.000 per aandeel A en C en € 0,65 per aandeel B 

ter goedkeuring voor te leggen.

De volgende belangrijke zaken zijn in de loop van 

2011 besproken in de RvC:

  Wijziging van de reglementen. De RvC heeft de 

reglementen op een aantal punten aangepast, 

zodat deze weer volledig up-to-date zijn en 

voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.

  Contact met de NVM. De RvC acht een goed 

onderling contact tussen funda en de groot-

aandeelhouder NVM van groot belang, zonder 

daarbij het belang van de overige aandeelhouders 

te onderschatten. De dienst verlening aan de  

NVM-makelaar staat centraal in het handelen  

van funda. De NVM wordt gezien als de contract-

partner voor funda als het gaat om deze dienst-

verlening. Een goede relatie met de NVM is nog 

steeds bepalend voor het slagen c.q. falen van 

funda’s strategie. De stand van zaken op dit punt 

heeft de voortdurende aandacht van de RvC en is 

regelmatig een agendapunt.

  Uitbreiding van dienstverlening. De RvC heeft veel 

gesproken over de uitbreiding van dienstverlening 

aan derden. Zij heeft daarbij geconstateerd dat  

de realisatie van mogelijkheden vaak moeizaam 

verloopt. De RvC maakt zich daar zorgen over, 

omdat dit ten koste kan gaan van de marktpositie 

die funda op dit moment inneemt. Goed overleg 

met de NVM acht de RvC in deze zaken van groot 

belang. Daarnaast heeft de RvC geconstateerd dat 

een aantal uitbreidingen (als voorbeeld kan 

bedrijfsmatig onroerend goed genoemd worden) 

wel op een positieve manier zijn afgerond.

   Verregaande samenwerking met Realworks.  

De RvC heeft het belangrijk gevonden om de 

mogelijkheden tot verregaande samenwerking 

met Realworks te onderzoeken. Daarbij moet 

geen enkele vorm worden uitgezonderd.  

De directies van funda en Realworks hebben 

hiertoe een plan opgesteld, welke door de RvC  

is goedgekeurd. Het adviesbureau Boer & Croon 

heeft de opdracht gekregen om de mogelijkheden 

te onderzoeken en hierover advies uit te brengen. 

In de RvC vergadering van december is het 

rapport van Boer & Croon besproken. De RvC acht 

het rapport voldoende om de daarin voorgestelde 

mogelijkheden te bespreken met de NVM als 

grootaandeelhouder van beide bedrijven, alvorens 

tot een concreet voorstel te komen.



V e r k o r t  j a a r v e r s l a g  2 0 1 1  -   F u n d a  N V 5

  Salarissystematiek. De RvC heeft een vernieuwde 

salarissystematiek voor de medewerkers van 

funda goedgekeurd. Hiermee heeft iedere 

medewerker inzicht in zijn of haar financiële 

rechten en uitzichten en is er sprake van een goed 

onderling evenwicht. 

   Ondernemingsraad. De RvC heeft met voldoening 

geconstateerd dat funda er in geslaagd is om een 

ondernemingsraad in te stellen en daarmee te 

voldoen aan de wettelijke eisen in het kader van 

medezeggenschap van werknemers. 

De RvC constateert dat funda weer terug mag kijken 

op een, zakelijk gezien, succesvol jaar. Alhoewel niet 

alle vooraf gestelde doelen behaald zijn hebben de 

inspanningen van alle medewerkers tot een positief 

eindresultaat geleid. De RvC dankt de directie en alle 

werknemers daarvoor.

Gezien het bovenstaande zal de RvC de aandeelhouders 

in de AvA van april 2012 verzoeken te besluiten tot 

decharge van de directie voor het in 2011 gevoerde 

beleid en tot decharge van de RvC voor het gehouden 

toezicht.

De RvC spreekt de hoop en de verwachting uit dat  

de uitstekende resultaten van 2011 tenminste zullen 

worden geëvenaard in 2012.

Amsterdam, 21 februari 2012

Namens de Raad van Commissarissen,

Gerard Cremers

Voorzitter



V e r k o r t  j a a r v e r s l a g  2 0 1 1  -   F u n d a  N V6

Funda’s totale
bezoek is gegroeid 

met 18% tot 

166 
miljoen bezoeken

Bezoek aan
funda in business 

is gegroeid met 

16%
 

tot 3,4 miljoen bezoeken

270.000 
gebruikers hebben
een funda account 
aangemaakt (29% 
meer dan in 2010)

Mobiel bezoek is 
gegroeid met 

300% 
tot ruim 10 miljoen 

bezoeken

Website van het jaar
‘Huisvesting en 

Interieur’ voor de 

4e
 

keer op rij

Bezoek aan huur-
woningen is gegroeid 

met 60% tot ruim 

10
miljoen bezoeken

Hoogtepunten 2011
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2 Directieverslag

Funda 10 jaar

In 2011 bereikte funda de tienjarige leeftijd. In die 

tien jaren is funda een begrip geworden. Funda is dé 

onbetwiste nummer 1 onroerend goed website in 

Nederland. Dé plek waar zoekers nieuwe huisvesting 

vinden. Menig Nederlander is aan funda verslaafd 

geraakt: we kennen allemaal wel enkele “funda 

junkies” en zij “gluren enthousiast bij de buren”. 

Voor makelaars is funda een onmisbare schakel in 

het proces geworden. 

Veel van wat we nu als vanzelfsprekend beschouwen 

was slechts een aspiratie of verre droom tien jaar 

geleden. Vandaag gebruikt vrijwel iedereen1 het 

internet in zijn zoektocht naar nieuwe huisvesting,  

en de overgrote meerderheid daarvan gebruikt 

funda. Iedere maand bezoeken miljoenen mensen 

funda. 4.500 makelaars, waaronder alle leden van  

de vier grootste brancheverenigingen, plaatsen hun 

aanbod op funda. 

De markt

De makelaardij kende in 2011 wederom een zwaar 

jaar. De kredietcrisis bleef en ook in 2011 daalde  

het aantal woningtransacties (-13% t.o.v. 2010)  

en de woningprijzen (-4% t.o.v. 2010)2. Ondanks  

een kleine opleving in 2009 en 2010, daalde het 

vertrouwen van de consument in de woningmarkt  

tot een absoluut dieptepunt in januari 20123. 

De online advertentie markt groeide daarentegen 

sterk in 2011. Volgens de laatste schattingen was  

de totale groei van online mediabestedingen in 

Nederland net onder de 10%4. Een kwart van funda’s 

omzet komt van online advertenties. 

Goede financiële resultaten

Funda’s omzet en winst zijn sterk gegroeid in 2011. 

De omzet is met 18% gegroeid tot € 18,9 miljoen.  

En de winst voor belastingen met 25% tot € 8,2 

miljoen. De omzetstijging is onder andere gereali-

seerd door groei van mediaproducten (video’s, 

interactieve plattegronden en 360 graden foto’s), 

plaatsingen van niet-NVM makelaars, en Tophuis. 

Daarnaast heeft funda een gezonde balans en een 

sterk positieve kasstroom.

Meer bezoek en meer ‘mijn funda’ accounts

Met in totaal 166 miljoen bezoeken is ook het bezoek 

aan funda toegenomen: in 2011 is het bezoek met 

18% gestegen t.o.v. 2010. Bijna de helft van die groei 

kwam van mobiele gebruikers. Over de gehele linie 

genomen is het gebruik van mobiel internet in 

Nederland in 2011 sterk toegenomen: volgens de 
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laatste gegevens gebruikten ruim 3 miljoen 
Nederlanders het mobiele internet in 2011 (was 
2,5 miljoen in 2010)4. 14% van funda’s totale bezoek 
komt van funda’s mobiele website en applicaties.  
Dit was 4% eind 2010. Ook de registraties voor ‘mijn 
funda’ accounts groeiden sterk. In 2011 hebben 
270 duizend bezoekers een ‘mijn funda’ account 
aangemaakt, bijna 30% meer dan in 2010. 

Veel verbeteringen

Funda is gebouwd op gebruiksvriendelijkheid en 
functionaliteit. Daarom is iedereen bij funda elke dag 
hard bezig met het verbeteren van alle facetten van 
funda. Ook in 2011 zijn er weer veel productverbe-
teringen aangebracht. Hieronder een kleine selectie:

  Funda in business open. In 2011 is funda in 
business opengesteld voor niet-NVM makelaars. 
Het besluit over de openstelling werd genomen in 
mei, en de openstelling was een feit in september. 
De openstelling was een belangrijke stap vooruit 
voor funda in business. Hierdoor is de 
concurrentie-positie van funda in business 
verbeterd en krijgt het NVM aanbod meer 

exposure. Om makelaars aan te moedigen 
objecten te plaatsen is funda in november een 
campagne gestart, met als thema ‘ruimte om te 
ondernemen’. Deze campagne heeft ruim 80 
nieuwe klanten en ruim 500 plaatsingen van 
bedrijfspanden opgeleverd. 

  Mobiel. Een volledig nieuwe mobiele website en 
iPhone applicatie zijn in het voorjaar gelanceerd. 
In november hebben we een universal iPhone/iPad 
applicatie gelanceerd. De gebruikers hebben zeer 
positief gereageerd en bij iedere verbetering steeg 
het gebruik sterk.

  Beter zoeken, sneller vinden. Funda heeft het 
zoeken aanzienlijk makkelijker gemaakt. We 
hebben een ‘slimme’ zoekbox gecreëerd. Hiermee 
werd het mogelijk om een straat, buurt, stad, 
gemeente of provincienaam in te voeren en direct 
resultaat te krijgen. Ook zijn de zoekfilters 
verbeterd: meerdere aspecten kunnen nu tegelijk 
worden geselecteerd (bijvoorbeeld: 3- en 4-kamer 
appartementen) en flexibele bandbreedtes kunnen 
worden gekozen (bijvoorbeeld: oppervlak van  
65 t/m 130 m2). 

Uitingen campagne funda in business

1  88%, Heliview, december 2010

2  NVM, januari 2012

3  Vereniging Eigen Huis, Eigen Huis Marktindicator, januari 2012

4  PWC, Entertainment & Media Outlook for the Netherlands 2011-2015, p102, september 2011
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   Kadasterkaarten. Met de introductie van 
kadasterkaarten kunnen zoekers zich nu een 
beter beeld vormen van de bebouwingen en de 
perceelgrenzen.

   Meer informatie over zoekers. Makelaars kunnen 
nu bij iedere woning die zij in aanbod hebben zien 
hoe vaak de woning als favoriet is bewaard. 
Daarmee krijgt de makelaar een beter beeld van 
de woonwensen van zoekers in het algemeen en 
voor de interesse in de betreffende woning in het 
bijzonder. 

   Makelaars certificaten. Vanaf 1 januari 2012 is de 
kennis en kunde van alle NVM-medewerkers van 
makelaarskantoren verankerd in een 
kwalificatieregister. Om dit te versterken heeft 
funda het mogelijk gemaakt voor gecertificeerde 
(assistent- en kandidaat-) makelaars dit 
certificaat te tonen op de makelaarspagina’s op 
funda. 

   Online facturen. Het is nu ook mogelijk voor 
makelaars om facturen online te vinden op de 
funda desk. Hiermee zijn facturen altijd makkelijk 
vindbaar en bij de hand. 

Realworks 

De werkgebieden van funda en Realworks, die 
voorheen duidelijk gescheiden waren, zijn elkaar 
steeds dichter genaderd. De onderlinge rolverdeling, 
zoals vastgelegd in overeenkomsten met 
grootaandeelhouder NVM, lijkt de bedrijven steeds 
minder te passen. Om die reden zijn de beide 

bedrijven in 2011 een gezamenlijk onderzoek gestart 
naar de voor- en nadelen van een verregaande 
samenwerking. Het onderzoek, uitgevoerd in 
samenwerking met Boer & Croon, toont aan dat er 
voldoende voordelen zitten in een verregaande 
samenwerking om dit verder te onderzoeken. De 
resultaten zijn inmiddels gedeeld met de NVM, die 
grootaandeelhouder is van beide bedrijven. 

Organisatie

De organisatie is van 47 naar 53 medewerkers 
gegroeid in 2011. Funda heeft sinds oktober ook een 
ondernemingsraad (OR) waarin vijf medewerkers 
zitting hebben. De leden van de OR hebben inmiddels 
een basiscursus OR van FNV Formaat afgerond en de 
directie heeft in 2011 twee maal met de OR overlegd. 
De directie ziet uit naar een prettige samenwerking 
in de toekomst. 

Funda heeft in de tweede helft van het jaar een CRM 
systeem geïmplementeerd. Dit systeem zal in 2012 
worden ingezet voor alle klanten. Met dit systeem  
wil funda meer inzicht krijgen in de diverse klant-
contacten en daarmee in hun behoeften. Met deze 
inzichten kan funda een betere dienstverlening 
bieden. 

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

Vennootschappen

Funda heeft tijdens de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van 26 april 2011 toestemming 
ontvangen om vier inactieve vennootschappen te 
ontbinden en te liquideren (Funda Service B.V., Funda 
Projects B.V., Funda Finance B.V. en Funda Ireland 
B.V.). De liquidatie van deze vier vennootschappen is 
volledig afgerond in 2011. Deze transactie heeft geen 
materiële invloed gehad op het resultaat van Funda 
N.V. in 2011.

Onzekerheden, risico’s en verwachtingen voor 2012

Ondanks de kredietcrisis en de daaropvolgende 
eurocrisis is funda redelijk stabiel gegroeid: de 
financiële resultaten en bezoekcijfers zijn sinds 2008 
ieder jaar verbeterd. 
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Wij zijn van mening dat operationele, financiële en 
juridische risico's, risico’s van commerciële 
verplichtingen of aansprakelijkheden, beperkt zijn. 
Funda voorziet geen materiële wijzigingen in de 
vastgoedmarkt of de online advertentiemarkt in 
2012. We verwachten een stijging van de omzet te 
kunnen realiseren, voornamelijk binnen de 
bestaande producten. 

Funda heeft additionele recruitment capaciteit 
ingezet en verwacht in 2012 het aantal medewerkers 
sterk uit te breiden. De grootste uitbreiding betreft 
product development personeel: funda wil daarmee 
het aantal productverbeteringen vergroten en de 
kwaliteit van het geleverde werk verhogen. 

We kijken met vertrouwen uit naar 2012. 

Amsterdam, 21 februari 2012
Namens de Directie

Joep Ketelaar
Algemeen directeur
 



V e r k o r t  j a a r v e r s l a g  2 0 1 1  -   F u n d a  N V 11

3 Jaarrekening
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Geconsolideerde jaarrekening 

3.1  Geconsolideerde balans per 31 december 2011 
(voor resultaatverdeling) 

Bedragen in euro’s  31/12/2011   31/12/2010

Vaste activa     

 

Immateriële vaste activa (1)  780.237  1.238.781 

Materiële vaste activa (2)  672.239  619.853 

      

   1.452.476  1.858.634 

  

Vlottende activa
     

Vorderingen (3)     

Handelsdebiteuren 2.219.814  1.811.453

Overige vorderingen en overlopende activa 595.322  548.055

   2.815.136  2.359.508 

Liquide middelen (4)  13.705.010  12.496.674

  
   16.520.146  14.856.182

   17.972.622  16.714.816
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Bedragen in euro’s  31/12/2011  31/12/2010

     

     

Groepsvermogen (5)

Gestort en opgevraagd kapitaal 8.671.250  8.671.250

Agioreserve 7.183.549  7.183.549

Overige reserves [6.921.846]  (7.079.909)

   8.932.953  8.774.890

     

Resultaat lopend boekjaar  6.143.520  4.903.063

   15.076.473  13.677.953

     

Kortlopende schulden (6)     

Schulden aan leveranciers 531.205  962.182

Belastingen en premies sociale verzekeringen 691.074  619.459

Overige schulden en overlopende passiva 1.673.870  1.455.222

   2.896.149  3.036.863

   17.972.622  16.714.816
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3.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011
  

Bedragen in euro’s  2011  2010     

 
Netto omzet (8)   18.851.030    15.914.439 

Overige bedrijfsopbrengsten   -      -   

   

Som der bedrijfsopbrengsten   18.851.030    15.914.439 

   

Personeelskosten (9)   3.982.274    3.450.871 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa (10)   839.292    804.479 

Overige waardeveranderingen immateriële  

en materiële vaste activa (11)   3.340    25.177 

Overige bedrijfskosten (12)   6.060.727    5.278.282 

Som der bedrijfslasten   10.885.633    9.558.809 

   

Financiele baten en (lasten)   210.011    192.622 

   

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen   8.175.408    6.548.252 

   

Belastingen (13)   (2.031.888)   (1.645.189)

   
Resultaat na belastingen   6.143.520    4.903.063
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4 Controleverklaring
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