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1. Jaarrekening 2016

Geachte leden,

Hierbij presenteren wij de jaarrekening en het jaarverslag 2016 van onze vereniging.

In de jaarrekening is onze balans, een staat van baten en lasten voor de Vereniging en het GOF 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.

1.1. Toelichting Balans

Onze vereniging beschikte ultimo 2016 over een balans met tellingen tot € 89.340. Ten opzichte van 2015 betekent

dit een toename van het balanstotaal met € 14.905. Het GOF heeft ultimo 2016 de beschikking over een bedrag van

€31.076. Ten opzichte van 2015 is dit een toename van 4.411. In 2016 heeft het GOF een donatie gedaan van

€6.000 aan het eerste onderzoek op basis van de gegevens in de Europese Database. In de Algemene Leden

Vergadering is besloten om in 2017 vanuit het Fonds één of meerdere donaties te doen aan instellingen of personen,

die wetenschappelijk onderzoek doen naar de ziekte galactosemie. Verder zal de vereniging in 2017 in samenwerking

met de EGS een congres/bijeenkomst in Amsterdam organiseren. In de Algemene Leden Vergadering 2016 is

daarvoor een budget vrijgemaakt van €2.600. Nu er nog geen verplichtingen zijn aangegaan voor de organisatie is

geen voorziening opgenomen.

In 2016 is de GVN een donatie-overeenkomst aangegaan met de Whiplash Stichting Nederland. Deze laatste

stichting verleent aan de GVN een gift omdat de GVN de werkzaamheden van de WSN ondersteunt. Helaas, heeft de

WSN in 2016 vernomen dat een van haar belangrijkste toeleveranciers failliet is gegaan, waardoor de oplevering van

het gesubsidieerde project in gevaar komt (en daarmee ook de subsidie van de WSN). Op basis van de

overeenkomst tussen de WSN en de GVN deelt de GVN in dit risico. Het bestuur van de GVN heeft dan ook besloten

om zekerheidshalve alvast €6.000 tot en met 2019 achter de hand te houden voor het geval dit risico zich

effectueert. Deze voorziening wordt op basis van 50/50 gedragen uit het GOF en de eigen middelen. Dit betekent

concreet dat de middelen niet aan iets anders kunnen worden besteed.

Het verenigingsresultaat is over 2016 €15.105 positief. Dit is meer dan verleden jaar. Zie paragraaf 1.2 voor de

toelichting bij het verenigingsresultaat.
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De post kortlopende schulden is afgenomen tot €18.004. Per saldo bedraagt deze post nu de bevoorschotting van de

instellingssubsidie 2016 van het ministerie van VWS. Deze subsidie zal uiterlijk eind maart 2017 worden vastgesteld

door het ministerie, tenzij het ministerie aangeeft dat nadere controle noodzakelijk is. De instellingssubsidie 2015 is

na het houden van een controle door het ministerie van VWS vastgesteld op €25.559. Dit is conform de aanvraag.

Het bedrag is als bijzondere bate verantwoord. In oktober 2016 heeft het bestuur de instellingssubsidie 2017

aangevraagd voor een bedrag van €23.334. Deze aanvraag is goedgekeurd door het ministerie.

1.2. Toelichting Resultaat

Het verenigingsresultaat over 2016 bedraagt €15.105 positief. Dit is aanzienlijk meer dan in 2015. Het resultaat is

toegevoegd aan de algemene reserve. Het aantal betalende leden is toegenomen als gevolg van de tijdens de

algemene leden vergadering 2015 aangenomen wijziging van de definitie van lid. Daarnaast hebben wij een nieuwe

familie als lid mogen begroeten. Door de toename van het aantal leden is helaas ook de post debiteuren toegenomen.

Het bestuur verzoekt deze leden per brief en mail om de contributie alsnog te voldoen. Ten aanzien van de eind

november per automatische incasso geïnde contributies en donaties merkt het bestuur dat er in de periode tussen

balansdatum en de opsteldatum van de jaarrekening per eind januari 2017 er geen storneringen hebben

plaatsgevonden. Derhalve heeft het bestuur deze contributies en donaties als definitieve inkomsten verantwoord.

Het positieve resultaat komt dan ook met name door de bijzondere baten (vrijval kortlopende schuld). De reguliere

donaties aan de GVN zijn iets toegenomen.

De kosten (€15.643 t.o.v. €15.031) zijn iets gestegen De oorzaken hiervan zijn de ontwikkeling van de vernieuwde

website en de duurdere voorjaarsbijeenkomst. Daarnaast zijn de kosten van het jeugd evenement ook gestegen,

omdat wij gelukkig weer een uitje hebben gehad. De kosten van de lidmaatschappen zijn fors gedaald, omdat de EGS

verleden jaar eenmalig een inhaalslag had gemaakt.

De contributie voor het jaar 2017 is in de Algemene Leden Vergadering 2016 vastgesteld op €27,50.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur
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2. BALANS
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3. Staat van baten en lasten GOF
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4. Staat van baten en lasten GVN
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5. Kasstroomoverzicht
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6. Grondslagen voor de balans

6.1. 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.

6.2. Vorderingen en overlopende activa

 Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens

oninbaarheid.

6.3. Liquide middelen

 De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde

6.4. Schulden

 Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders opgenomen.
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7. 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.

7.1. Opbrengsten

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

7.2. Financiële baten en lasten

 De rentebaten en –lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en –lasten

van uitgegeven en ontvangen gelden.

7.3. 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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8. Grondslagen Kasstroomoverzicht

 Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte methode

 De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.


