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1. Jaarrekening 2014 

 Geachte leden,  

Hierbij presenteren wij de jaarrekening 2014 van onze vereniging.  

In de jaarrekening is onze balans, een staat van baten en lasten en een kasstroomoverzicht opgenomen. Aangezien 
de vereniging valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de vereniging vrijgesteld van 
accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen accountantscontrole toegevoegd. De jaarrekening is 
op [..] besproken in de bestuursvergadering en vastgesteld. De kascommissie heeft op [..] haar instemming 
verleend. 

1.1. Toelichting Balans 
Onze vereniging beschikte ultimo 2014 over een balans met tellingen tot €67.556. Ten opzichte van 2013 betekent 
dit een afname van het balanstotaal met €11.584. De afname van het balanstotaal door een aantal donaties vanuit 
het Galactosemie Onderzoek Fonds aan diverse onderzoeken. Het GOF heeft ultimo 2014 de beschikking over een 
€31.056. In de Algemene Leden Vergadering is besloten om in 2015 vanuit het Fonds nog één of meerdere donaties 
te doen aan instellingen of personen, die wetenschappelijk onderzoek doen naar de ziekte galactosemie. Hier is circa 
een bedrag van €25.000 meegemoeid. 

De posten algemene reserve en egalisatie reserve zijn evenwel toegenomen. Het bestuur heeft besloten om de 
aanwijzing van het ministerie van VWS op te volgen en de egalisatiereserve van het PGO fonds met € 3.006 aan te 
vullen. De kosten die in 2013 ten laste van deze reserve zijn gebracht, waren volgens het ministerie toch subsidiabel. 
Het vorenstaande betekent dat de algemene reserve met een gelijk bedrag afneemt en tegelijkertijd toeneemt door 
een positief resultaat binnen de vereniging. Per saldo verdubbelt onze algemene reserve bijna ten opzichte van 2013 
naar een bedrag van € 12.678.  

Het verenigingsresultaat is over 2014 €10.132 positief ten opzichte van €2.677 negatief in 2013. Dit komt door de 
stelselwijziging die verleden jaar is doorgevoerd ten aanzien van de vooruitontvangen subsidie van het ministerie van 
VWS. Zie paragraaf 1.2 voor de toelichting bij het verenigingsresultaat. 

De post kortlopende schulden is afgenomen tot €20.313. Per saldo bedraagt deze post nu de bevoorschotting van de 
instellingssubsidie 2014 van het ministerie VWS ad €20.100. Deze subsidie zal in 2015 worden vastgesteld door het 
ministerie. De uitkomst stond bij het opstellen van de jaarrekening nog niet vast. Het bestuur verwacht evenwel dat in 
2015 een deel van de post kortlopende schulden als bijzondere bate kan worden verantwoord. Ten aanzien van de 
vaststelling van de subsidie 2013 merkt het bestuur op dat de subsidie is vastgesteld op €16.749. Dit bedrag is over 
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2014 als bijzondere bate verantwoord. Per saldo heeft de vereniging €9.401 aan teveel ontvangen subsidie 
terugbetaald aan het ministerie van VWS. 
 
Voor het jaar 2015 is een subsidie aangevraagd van afgerond € 25.559. Het kabinet bezuinigt sterk op subsidies aan 
patiëntenorganisaties. De overheid geeft alleen nog subsidie voor voorlichting en lotgenotencontact. Waar de overheid 
enerzijds de belangenbehartiging (derde partijrol) stimuleert, heeft de minister tegelijkertijd besloten geen subsidie 
meer te verstrekken voor belangenbehartiging. 
 

1.2. Toelichting Resultaat 
Het verenigingsresultaat over 2014 bedraagt €10.312 positief. Ten opzichte van 2013 (€2.677 negatief) is dit een 
groot verschil.  

Het verschil is ontstaan door een verdere daling van de kosten (€13.040 t.o.v. EUR 14.291 = EUR 217), maar vooral 
door de toename van de opbrengsten voor de GVN. Zo hebben we een zeer succesvolle voorjaarbijeenkomst gehad 
met meer dan twee keer zoveel deelnemers als het jaar ervoor. Verder hebben een aantal bedrijven en instellingen 
aan onze vereniging donaties gegeven.  

Het aantal betalende leden neemt iets af tot 102 leden. Het is verwachting van het bestuur dat het aantal (betalende) 
leden toe zal nemen als gevolg van de tijdens de algemene leden vergadering aangenomen wijziging van de definitie 
van lid. Verder constateert het bestuur dat het aantal niet betalende leden ten opzichte van 2013 is afgenomen  
(6 stuks t.o.v. 12 stuks). Niet betalende leden worden bij herhaling gemaand alsnog te betalen. 

Om bovenstaande trends vast te houden, blijft het besluit van kracht om daar waar mogelijk te bezuinigen op de 
exploitatiekosten van de vereniging. 

 Het bestuur overweegt nog niet om de contributie te verhogen.   

Met vriendelijke groet, 

 

 

Het Bestuur 

Wassenaar, [..] 2014  
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2. BALANS 

 Balans per 31 december 2014           

ACTIVA         PASSIVA 

  01.01.2014 31.12.14   01.01.2014 31.12.14 

  
 

        

      Algemene reserve 
                    
5.642  

                   
12.768  

      
Egalisatie reserve Fonds 
PGO 

                        
414  

                     
3.419  

Kantoor-
inventaris 0 0 GOF  

                   
46.934  

                   
31.056  

            

Vaste activa 0 0 Eigen vermogen 
                         
52.990  

                         
47.243  

            

Vorderingen 469 334       

Debiteuren 330 495       

            
Vlottende 
activa 

                               
799  

                                
829  Kortlopende schulden 

                         
26.150  

                         
20.313  

            

Bank 
                   
76.293  

                   
66.727        

Kas 
                    
2.048                           -          

            
Liquide 
middelen 

                         
78.341  

                          
66.727        

            
BALANS-
TOTAAL 

                   
79.140  

                   
67.556    

                   
79.140  

                   
67.556  
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 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014        

Vaste activa per 01.01.2014   0 Algemene reserve per 01.01.2014 5.642  

Aanschaf vaste activa   4.216 Afname in verband met besluit Fonds PGO -3.006  

Cumulatieve afschrijvingen    4.216 Positief bedrijfresultaat   10.132  

Investeringen 2014   0 Algemene reserve per 31.12.2013 12.768  

            

Vaste activa per 31.12.2014   0 Egalisatiereserve per 01.01.2014 413  

      Toename in verband met besluit Fonds PGO 3.006  

Vorderingen per 01.01.2014   799 Egalisatiereserve per 31.12.2014 3.419  

Vrijval Vordering   469       

Toename Vordering   334 GOF per 01.01.2014   46.934  

Toename Debiteuren   165 Opbrengsten   11.088  

      Kosten   54  

      Dotaties 
 

26.699 

Vlottende activa per 31.12.2014   829 GOF per 31.12.2014   31.269  

            

Bank 01.01.2014 31.12.2014 Kortlopende schulden per 01.01.2014  26.150 

48.46.97.161 GVN 26.818  31.898  
Vrijval terugbetaling vooruitontvangen subsidie 

2013 9.401 

58.74.79.043 GOF 11.924  8.008  Vrijval vooruitontvangen subsidie 2013 16.749 

59.81.95.653 GOF 37.551  26.821  Vooruitontvangen subsidie 2014 
 

20.100 

  76.293  66.727  Verwachte stornering GOF Donatie 213 

Kas 2.048  0  
 

    

Liquide middelen 78.341  66.727  Kortlopende schulden per 31.12.2014  20.313 
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3. Staat van baten en lasten 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014   

   2014 2013   

Opbrengsten                      6.826                       4.967  [1] 

Kosten                    13.040                      14.291  [2] 

Verenigingsresultaat                    (6.214)                    (9.324)   

        

Financiële baten en kosten                       (403)                        252  [3] 

Resultaat uit gewone activiteiten                    (6.617)                    (9.072)   

Buitengewoon resultaat                    16.749                       6.395  [4] 

Totaal resultaat                     10.132                     (2.677)   

        
  



  

  

 

  
 Pagina 8 van 13 
  

 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 
   

  2014 2013   

[1] Opbrengsten 6.826 4.967   

Contributies 2.830 3.163   

Donaties GVN 3.136 1.315   

Eigen bijdragen 860 490   

 
      

[2] Kosten 13.040 14.291   

Lotgenotencontact 3.959 3.852 [a] 

Informatievoorziening 6.599 5.959 [b] 

Belangenbehartiging 141 1.355 [c] 

Frictie-/Instandhoudingskosten 1.373 1.598 [d] 

Lidmaatschappen 967 1.526 [e] 

 
      

[3] Financiële baten & kosten -403  252   

Rente 0  469   

Bankkosten 403  217   

        

[4] Buitengewoon resultaat 16.749  6.395    

Vrijval kortlopende schuld subsidie 2012   6.395    

Vrijval kortlopende schuld subsidie 2013 16.749      
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TOELICHTING KOSTEN 2014      
   2014 2013   

[a] Lotgenotencontact 3.959 3.852   

Jeugd en Jong Volwassenen 261 270   

Voorjaarsbijeenkomst 3.698 3.582   
        

[b] Informatievoorziening 6.599 5.959   

Bestuursmededelingen 0 206   

Brochures/folders -36 756   

Donateursinformatie 0 145   

Infobulletin 2.624 965   

Najaarsbijeenkomst 3.649 3.887   

Website 363 3.006   
        

[c] Belangenbehartiging  141  1.355   

Kosten administratiekantoor 0  1.355   

Medisch comité 141  0   
        
[d] Frictie-
/instandhoudingskosten 1.373  1.598    

Administratiekosten 420  350    

Bestuurskosten 497  558    

Kantoorkosten 0  140    

Reis- en verblijfkosten 455  549    
        

[e] Lidmaatschappen  
967  1.526    

Contributie overige 
lidmaatschappen 49  49  

  

Contributie PGO 0  45  
  

Contributie VSOP 58  111  
  

EGS 861  1.321  
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4. Kasstroomoverzicht 

KASSTROOMOVERZICHT  2014 

Kasstroom    Samenstelling geldmiddelen 

Kasstroom uit operationele activiteiten (€6.216)   Bank 01.01.2014 €76.293  

Aanpassing voor:     Kas 01.01.2014 €2.048  

Mutatie Vlottende Activa (€30)       

Mutatie Kortlopende schulden (€5.837)       

Kasstroom uit bedrijfsoperaties (€12.082)   Mutaties   

Financiële baten & lasten (€403)   Bank (€9.566) 

Buitengewone baten €16.749    Kas (€2.048) 

  €4.264       

Mutatie GOF (€15.878)       

         

  (€11.614)     (€11.614) 

      31.12.2014  €66.727  
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5. Grondslagen voor de balans 

5.1. Algemeen 
 De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.  
 De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 

geschiedt, voor zover niet anders is opgenomen, tegen nominale waarde.  
 Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. 
 Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 
 
 

5.2. Vorderingen en overlopende activa 
 Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens 

oninbaarheid. 
 

5.3. Liquide middelen 
 De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde 
 

5.4. Schulden 
 Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders opgenomen. 
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6. Grondslagen voor het resultaat 

 Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-opbrengsten en de kosten en andere lasten van 
het verslagjaar met inachtneming van het bovenstaande. 

6.1. Opbrengsten 
 De opbrengsten bestaan met name uit contributies,  donaties en subsidie. 
 

6.2. Financiële baten en lasten 
 De rentebaten en –lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en –lasten 

van uitgegeven en ontvangen gelden. 
 

6.3. Buitengewone baten en lasten 
 Onder deze post worden begrepen baten en lasten die voortvloeien uit handelingen en gebeurtenissen die 

duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitvoering. 
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7. Grondslagen Kasstroomoverzicht 

 Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte methode 
 De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 


