
 
 
 
 

FINANCIEEL JAARVERSLAG  
over het verenigingsjaar 2015 
 
 

BALANS 2015      

    

   per 31-12-2014   per 31-12-2015  

   €   €  

 ACTIVA      

      

 VASTE ACTIVA      

 Inventaris                          -                          -  

 Totaal vaste activa                          -                          -  

      

 VLOTTENDE ACTIVA      

 Liquide middelen                 48.327                 60.277  

 Vorderingen                      125                          -  

 Totaal vlottende activa                 48.452                 60.277  

      

 Totaal ACTIVA                 48.452                 60.277  

      

      

 PASSIVA      

      

 EIGEN VERMOGEN    
  Kapitaal                 11.918                 15.320  

 Egalisatiereserve                   9.000    

 reservering niet bestede subsidies vanaf 2014                   21.140  

 Totaal Eigen Vermogen                 20.918                 36.460  

      

 KORTLOPENDE SCHULDEN      

 Crediteuren                   2.402                 10.387  

 Overige schulden                 25.132                 13.430  

 Totaal kortlopende schulden                 27.534                 23.817  

      

 Totaal PASSIVA                 48.452                 60.277  

 



 
 

Toelichting op de BALANS  

   per 31-12-2014   per 31-12-2015  

 €   €  

 ACTIVA      

      

 VASTE ACTIVA:      

 Geen                          -                          -  

 Totaal                          -                          -  

      

 VLOTTENDE ACTIVA:      

 Liquide middelen      

 ING Bank betaalrekening                   9.129                 20.756  

 ING Bank spaarrekening                 39.198                 39.521  

 Kas                          -                          -  

 Totaal                 48.327                 60.277  

      

 Vorderingen      

 Debiteuren                      125                          -  

 Overige vorderingen                          -                          -  

 Totaal                      125                          -  

      

 Totaal ACTIVA                 48.452                 60.277  

      

 PASSIVA      

      

 EIGEN VERMOGEN:      

 Kapitaal      

 Kapitaal per 1 januari                 10.657                 11.917  

 Resultaat afgelopen boekjaar                   1.261                   8.451  

 Reservering niet bestede subsidies vanaf 2014                   16.092  

 Kapitaal per 31 december                 11.918                 36.460  

      

 Egalisatiereserve      

 Stand per 1 januari                   9.000                          -  

 Mutaties                          -                          -  

 Stand per 31 december                   9.000                          -  

      

 KORTLOPENDE SCHULDEN:      

 Crediteuren      

 Nog te betalen declaraties en onkostenvergoedingen                      525                          - 

 Crediteuren                   1.877                 10.387  

 Overige nog te betalen kosten                          -                          -  

 Totaal crediteuren                   2.402                 10.387  



 
      

 Overige schulden      

 Fonds PGO: terug te betalen, niet bestede 
instellingssubsidie                 25.132                 13.430  

 Totaal overige schulden                 25.132                 13.430  

      

 Totaal PASSIVA                 48.452                 60.277  



 
 
VASTE ACTIVA 
De vereniging bezit geen vaste activa. De bestuursleden ontvangen een kleine vergoeding voor de 
afschrijving van gebruik van eigen computerapparatuur. 
 
 
LIQUIDE MIDDELEN 
De liquide middelen zijn nog steeds aanzienlijk hoog. Deze middelen zijn mede nodig voor de 
terugbetaling van de niet-bestede subsidies aan Fonds PGO. De niet-bestede subsidie 2013 is inmiddels 
hiervan terugbetaald. Daarnaast verwachten wij dat ook de terugbetaling van de subsidie-overschotten 
over 2014 en 2015. 
 
 
EIGEN VERMOGEN 
Het eigen vermogen is toegenomen met in totaal € 24.542. Dit wordt veroorzaakt door een hogere 
subsidievaststelling van het Ministerie VWS over het jaar 2013 ad € 5.250, de toevoeging van de 
subsidieoverschotten vanaf 2014 vanwege de nieuwe subsidievaststellingsmethode van Ministerie VWS 
ad € 10.842 en het positief resultaat over het jaar 2015 ad € 8.450. Hieronder worden deze oorzaken 
toegelicht.  
 

 Aangezien de subsidie voor het jaar 2013 is vastgesteld op € 25.960 in plaats van de begrote € 20.710 is het 

voordelig resultaat over 2013 € 5.250 toegevoegd aan het Eigen Vermogen. De subsidievaststelling over 2013 

was hoger aangezien de kosten van belangenbehartiging en de voorwaardenscheppende kosten nog wel 

subsidiabel bleken te zijn. Deze kosten bedroegen in 2013 € 5.250. 

 Het subsidieoverschot (niet bestede subsidiebedragen) over 2014 bedroeg € 10.842. Wij zijn nog in discussie 

met het Ministerie VWS over de mogelijkheid om deze middelen terug te betalen. Vooralsnog ontbreekt de 

grondslag tot terugbetaling aangezien de subsidie vanaf 2014 ambtshalve wordt vastgesteld. Ambtshalve 

vaststelling betekent dat er geen vaststellingsverzoek moet worden ingediend en dat de subsidievaststelling 

gelijk is aan de aangevraagde subsidie ongeacht de werkelijke kosten. Wij vinden dat niet wenselijk aangezien 

het Eigen Vermogen van de vereniging hierdoor te hoog wordt.  

 Over het jaar 2015 waren de subsidiabele kosten € 5.048 lager dan de aangevraagde subsidie. Aangezien de 

subsidie met ingang van het jaar 2014 ambtshalve wordt vastgesteld betekent dit in principe dat het voordelig 

resultaat niet behoeft te worden terugbetaald aan het Fonds PGO (Ministerie VWS). Wij verwachten nog twee 

correcties op de subsidieaanvraag van 2015 aangezien er minder activiteiten zijn uitgevoerd dan begroot. Het 

betreft de activiteit Nieuwsbrief en de activiteit informatiefolder DSD Nederland. Wij verzoeken het Ministerie 

VWS om de subsidievaststelling over 2015 te verlagen met resp. € 812 en € 1200.   

 Tevens hadden wij in 2015 een positief resultaat op de voorwaardenscheppende kosten. Deze kosten zijn niet 

subsidiabel maar moeten worden gedekt door de eigen opbrengsten. De werkelijke kosten waren € 3.403 lager 

dan de totale opbrengsten. 

 
 
EGALISATIERESERVE 
De egalisatiereserve die nog resteerde over de boekjaren tot en met 2013 bedroeg op 31-12-2013         € 
9.000. De egalisatiereserve bestond uit de teveel ontvangen subsidies die, nog op basis van de  
‘oude’  subsidieregeling die tot en met 2013 van toepassing was, moest worden afgerekend. Op basis van 
de definitieve vaststelling van de subsidie 2013 hebben wij de egalisatiereserve over de jaren tot 2014 
terugbetaald aan het Fonds PGO (Ministerie VWS). 
 
 
 
 



 
 
KORTLOPENDE  SCHULDEN 
De post Crediteuren heeft betrekking op facturen en declaraties die betrekking hebben op 2015 en die in 
2016 zijn betaald. 
  
 
OVERIGE SCHULDEN 
De overige schulden betreffen de teveel ontvangen voorschotten over 2015.  
Wij hebben voor 2015 een subsidiebedrag van € 21.570 aangevraagd, maar in totaal € 35.000 als 
subsidievoorschot ontvangen van het Ministerie VWS. Het teveel ontvangen voorschot van  € 13.430 
zullen we nog terugbetalen. 
 

EXPLOITATIEREKENING 2015  

   Werkelijk   Begroting   Werkelijk  

2014 2015 2015 

   €   €   €  

 SUBSIDIABELE KOSTEN        

 Activiteiten lotgenotencontact                   2.884                   5.825                   5.578  

 Activiteiten voorlichting                   8.865                   9.895                   7.927  

 Activiteiten deelname congressen                    2.036                   5.500                   2.743  

 Frictiekosten                          -                          -                          -  

 Lidmaatschap platformen & koepels  
(* in 2014 subsidiabel onder belangenbehartiging)                       373                      350                      274  

        

 Totaal SUBSIDIABELE KOSTEN                 14.158                 21.570                 16.522  

        

 Totaal INSTELLINGSSUBSIDIE                 25.000                 21.570                 21.570  

        

 Totaal NIET-BESTEDE SUBSIDIE                 10.842                          -                   5.048  

        

        

        

 NIET-SUBSIDIABELE KOSTEN        

 Voorwaardenscheppende kosten                   4.380                   4.730                   2.792  

 Totaal NIET-SUBSIDIABELE KOSTEN                   4.380                   4.730                   2.792  

        

 EIGEN OPBRENGSTEN        

 Contributies                   4.444                   5.000                   4.546  

 Inschrijfgelden                       90                         50  

 Giften en donaties                      620                        775  

 Rente opbrengst & kleine incidentele baten                      487                        824  

 Totaal EIGEN OPBRENGSTEN                   5.641                   5.000                   6.195  

        

 RESULTAAT                   1.261                      270                   3.403  

 



 
 
 

Toelichting op de EXPLOITATIEREKENING 2015        

   Werkelijk    Begroting   Werkelijk   

  2014 2015 2015 

   €   €   €  

 SUBSIDIABELE KOSTEN        

        

 Activiteiten lotgenotencontact        

 Landelijke bijeenkomsten                   1.906                   2.675                   2.399  

 Jongerenweekend                      927                   1.325                   1.382  

 Volwassenenweekend                   1.044                   1.825                   1.522  

 af: opbrengst eigen bijdrage catering                  -1.080                          -  -235     

 vrijwilligersvergoeding en reiskosten                          -                          -                      510  

 Totaal                   2.797                   5.825                   5.578  

        

 Activiteiten voorlichting        

 Lezingen                   2.954                   2.775                   2.240  

 Nieuwsbrief                   2.924                   3.250                   2.069  

 Website                      573                   1.300                      973  

 Wetenschappelijke Advies Raad                      827                   1.150                   1.089  

 Informatiemateriaal                      277                   1.200                          -  

 Telefonische hulplijn                       87                      220                      177  

 vrijwilligersvergoeding en reiskosten                   1.310                          -                   1.615  

 af: opbrengst eigen bijdrage catering      -235     

 Totaal                   8.952                   9.895                   7.927  

        

Congresdeelname        

 Congresbezoek  
(*in 2015 twee congresbezoeken subsidiabel)  

                 2.036                   5.500                   2.743  

 Totaal                   2.036                   5.500                   2.743  

        

 Lidmaatschappen         

 Platformen & koepels                      373                      350                      274  

 Totaal                      373                      350                      274  

        

 Totaal SUBSIDIABELE KOSTEN                 14.158                 21.570                 16.522  

        

 Totaal INSTELLINGSSUBSIDIE                 25.000                 21.570                 21.570  

        

 Totaal NIET-BESTEDE SUBSIDIE                 10.842                          -                   5.048  



 
 
 

   Werkelijk    Begroting   Werkelijk   

  2014 2015 2015 

   €   €   €  

 NIET-SUBSIDIABELE KOSTEN        

        

 Congresdeelname        

 Congressen en lezingen (*deels subsidiabel in 2015)                          -                   1.400                          -  

 Totaal                          -                   1.400                          -  

        

 Voorwaarde scheppende kosten        

 Bestuurskosten                   2.267                      850                   1.865  

 Reiskosten                      1.100                      185  

 Vrijwilligerskosten                      182                          -    

 Algemene bureaukosten 
(* 2015 incl. afschrijvingskosten activa)                   1.470                      880                      742  

 Kosten algemene ledenvergadering                      461                          -    

 Training                        500    

 Totaal                   4.380                   3.330                   2.792  

        

 Totaal NIET-SUBSIDIABELE KOSTEN                   4.380                   4.730                   2.792  

        

 EIGEN OPBRENGSTEN        

 Contributies                   4.444                   5.000                   4.546  

 Inschrijfgelden                       90                          -                       50  

 Giften en donaties                      620                          -                      775  

 Rente bank & incidentele opbrengsten                      487                          -                      824  

        

 Totaal EIGEN OPBRENGSTEN                   5.641                   5.000                   6.195  

        

 RESULTAAT                   1.261                      270                   3.403  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 Activiteiten lotgenotencontact 
Het positief resultaat op deze activiteit bedroeg  € 247. 
 
Jongeren- en volwassenenweekend 
De begrote kosten waren € 3.150 en de werkelijke kosten waren € 2.903.De bijdrage aan het positief 
resultaat bedroeg hiermee € 247. Wij hebben over 2015 geen eigen bijdrage in rekening gebracht.  
 
Landelijke bijeenkomst 
De begrote kosten waren € 2.675. De werkelijke kosten na aftrek van de eigen bijdrage voor catering 
waren € 2.164. De bijdrage aan het positief resultaat bedroeg € 511. 
 
Reiskosten en Vrijwilligersvergoedingen 
De totale reiskosten en vergoedingen voor de bovenstaande onderdelen bedroeg € 510. Deze kosten zijn 
wel per onderdeel begroot, maar de kosten zijn voor de activiteit Lotgenotencontact als geheel geboekt. 
De bijdrage aan het resultaat was € 510 negatief. 

2 Activiteiten voorlichting 
Het positief resultaat op deze activiteit bedroeg € 1.968. 
 
Nieuwsbrief 
De begrote kosten voor de Nieuwsbrief waren € 3.250 ten opzichte van € 2.069 werkelijke kosten. Deze 
lagere kosten werden veroorzaakt doordat er 3 nieuwsbrieven zijn gemaakt in plaats van de begrote 4 
nieuwsbrieven. Wij zullen aan Ministerie VWS voorstellen om de subsidievaststelling 2015 te verlagen met 
de begrote kosten van 1 nieuwsbrief ad € 812.  
 
Informatiemateriaal 
De begrote kosten waren € 1.200 ten opzicht van € 0 werkelijke kosten. Deze activiteit was wel in de 
begroting opgenomen, maar is niet uitgevoerd. Wij zullen aan Ministerie VWS voorstellen om de subsidie 
vaststelling 2015 te verlagen met de begrote kosten van deze activiteit zijnde € 1.200. 
 
Reiskosten en Vrijwilligersvergoeding 
De reiskosten en vergoedingen zijn wel per onderdeel van de activiteit Voorlichting begroot, maar de 
kosten zijn voor de activiteit Voorlichting als geheel geboekt. De kosten bedroegen in totaal € 1.615. 

3 Activiteiten congressen  
Deelname congressen  
De begrote kosten waren € 5.500 ten opzichte van € 2.743 werkelijke kosten. In overleg met Fonds PGO 
zijn de kosten voor deelname aan maximaal twee congressen subsidiabel. In de begroting 2015 was 
rekening gehouden met deelname aan 2 congressen: 1 congres in Cincinnati (Verenigde Staten) door 1 
persoon, en 1 congres in Gent (België) door 2 personen. Aan beide congressen is in 2015 deelgenomen. 
De kosten voor het congres in Gent zijn lager uitgevallen dan begroot. Omdat DSDNederland een dagdeel 
heeft georganiseerd zijn de reis- en verblijfkosten door I-DSD vergoed. 
 
 
Lidmaatschappen  
Dit betreft lidmaatschapskosten voor VSOP en Iederin. 
  



 
 

 

4 Voorwaardenscheppende kosten (niet-subsidiabel) 
Deze kosten bestaan vooral uit reiskosten van bestuursleden en vergoeding voor de afschrijving van 
gebruik van eigen computerapparatuur, printkosten, telefoonkosten etc. 
  
De kosten van bestuursleden zijn op basis van hun rolverdeling toegerekend aan de subsidiabele 
activiteiten en de voorwaardenscheppende kosten. Het voordeel van deze verdeling is beperking van de 
administratieve last en is bovendien meer objectief dan het per vergadering bepalen welke tijd aan 
bepaalde onderwerpen is besteed. De totale kosten bedroegen in 2015 € 2.792. 
 
Opbrengsten 
De totale eigen opbrengsten zijn € 6.195 ten opzichte van de begrote € 5.000. 
 
De opbrengsten uit contributies over 2015 waren € 4.596. Het contributiebedrag is conform verwachting. 
Het ledenaantal is stabiel. Aan giften en donaties is een bedrag ontvangen van € 775. Tevens is er een 
bijdrage van € 500 van het VSOP ontvangen voor  werkzaamheden betreffende de toetsing van kandidaat  
expertisecentra van zeldzame aandoeningen vanuit patiëntperspectief.  
Aan rente is een bedrag ontvangen van € 324. De hoge renteopbrengst wordt veroorzaakt door het hoge 
banksaldo.  
De opbrengsten worden gebruikt om de niet-subsidiabele kosten te dekken.  
Deze kosten bedroegen in 2015 € 2.792. Daarmee werd een positief resultaat behaalt op de niet-
subsidiabele kosten ad € 3.403. 
 
 
Februari 2016 
 
Penningmeester 


