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Aan de directie van:

 

Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie
Postbus 91
4000 AB  TIEL

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van de

Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie te TIEL samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde

jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot

samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van

financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat deze niet kunnen

resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan

een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

APN Backoffice B.V.

Karin Hesselink
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Algemeen

Aanbieden Jaarrekening

Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie biedt U hierbij de jaarrekening 2020 aan.

De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en een rekening van baten en lasten over

de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020, welke beide zijn voorzien van de nodige

specificaties en toelichtingen.

De getallen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders vermeld.

Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel het optimaal behartigen van de belangen van de Narcolepsie-patiënten

en tracht dit doel langs wettige weg te bereiken door:

a. het verzamelen en doorgeven aan haar leden van informatie over narcolepsie en het geven 

van adviezen;

b. het organiseren van bijeenkomsten en lezingen en het actief bekendheid geven aan narcolepsie;

c. de leden in de gelegenheid stellen tot lotgenotencontact;

d. het vestigen van een landelijk telefonisch contactadres;

e. het wegnemen van onbegrip ten aanzien van narcolepsie;

f. het zich laten adviseren door medische- en paramedische deskundigen;

g. het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van narcolepsie en ondersteunen

daarvan met ervaringen van haar leden;

h. samen te werken met verenigingen, stichtingen en andere instellingem, welke samenwerking

gezien het doel van die verenigingen, stichtingen en andere instellingen bevorderlijk zou kunnen

zijn voor het doel van de vereniging;

i. andere middelen, welke het gestelde doel kunnen bevorderen.

Inschrijving Kamer van Koophandel

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 40625443.

Verzekeringen

De stichting/vereniging heeft de navolgende verzekering:

 - Bedrijven aansprakelijkheidsverzekering

Samenstelling bestuur per 31 december 2020

Voorzitter Mevr. Y.J.M Braaksma - van de Ven

Penningmeester Mevr. L. van Manen - van Luttikhuizen

Secretaris vacature

Vergelijkende cijfers

In de jaarrekening zijn ter vergelijking de cijfers van de rekening 2019 en de balanscijfers per

31 december 2020 opgenomen. De begroting is door het dagelijks bestuur opgesteld.

Vaststelling Jaarrekening

Het bestuur van Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie stelt de jaarrekening vast tijdens de Algemene 

Ledenvergadering.

Plaatsgevonden controles e.d.

Gedurende het boekjaar hebben er geen controles van de belastingdienst, Ministerie van VWS 

e.d. plaatsgevonden.
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Financiele positie

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2020 en per 31 december 2019: 

 

Activa

Vorderingen en overlopende activa 4.043 6,9% 4.047 8,1%

Liquide middelen 54.616 93,1% 45.726 91,9%

  

58.659 100,0% 49.773 100,0%

Passiva

Kapitaal 23.771 96,4% 1.799 10,2%

Kortlopende schulden 892 3,6% 15.778 89,8%

  

24.663 100,0% 17.577 100,0%

Werkkapitaal

Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden opgegeven van het werkkapitaal. Onder werkkapitaal

wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. De omvang van het

werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de onderneming.

31 dec 2020 31 dec 2019 verschil

Vorderingen en overlopende activa 4.043 4.047 -4

Liquide middelen 54.616 45.726 8.890

58.659 49.773 8.886

Af: Kortlopende schulden -892 -15.778 14.886

Netto werkkapitaal 57.767 33.995 23.772

31 dec 2020 31 dec 2019
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Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 

verslaglegging.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Lasten worden verantwoord in 

het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de bepaling van het vermogen

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en 

lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.

Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering 

en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke 

verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij voor 

het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor 

het opnemen van voorzieningen.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, 

voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan 

dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de 

aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en verliezen bij 

verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen

voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen

bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde.

De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 

waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen 

sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.
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Balans per 31 december 2020
 

     

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 4.043  4.047  

 4.043  4.047

Liquide middelen

Rabobank 54.616  45.726  

 54.616  45.726

  58.659  49.773

31 dec 201931 dec 2020
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Balans per 31 december 2020
 

     

31 dec 201931 dec 2020

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene Bedrijfsreserve 33.995  32.196  

Resultaat boekjaar 5.411   1.799  

 39.406  33.995

Kortlopende schulden

Crediteuren 877  15.763  

Reservering niet verbruikte subsidie 18.361   0  

Overige schulden en overlopende passiva 15  15  

 19.253  15.778

  58.659  49.773
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Resultatenrekening over 2020
 

 

 

Gesubsidieerde kernactiviteiten

DUS-I Ministerie VWS - Fonds PGO 51.150 55.000

Totaal opbrengsten  51.150  55.000

Lotgenotencontact 10.181  18.455  

Informatievoorziening 11.542  17.389  

Belangenbehartiging 1.066  3.678  

Backoffice 10.000  12.683  

Totaal kosten  32.789  52.205

Resultaat gesubsidieerde activiteiten  18.361  2.795

Niet gesubsidieerde activiteiten

Contributie 11.689 11.136

Interest 1 1

Giften 80 30

Bijdrage leden activiteiten 185  647  

Totaal opbrengsten  11.955  11.814

Instandhoudingskosten 6.544 12.810

Totaal kosten 6.544 12.810

Resultaat niet gesubsidieerde activiteiten 5.411 -996

Resultaat gesubsidieerde activiteiten 18.361  2.795

Resultaat niet gesubsidieerde activiteiten 5.411  -996

Resultaat voor bestemming 23.772  1.799

Reservering niet verbruikte subsidie -18.361

Resultaatsbestemming Algemene Reserve -5.411  -1.799

Resultaat na bestemming  0  0

2020 2019
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Toelichting op de balans per 31 december 2020

 
31 dec 2020 31 dec 2019

Activa

Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen   

Vooruitbetaalde kosten 3.938 3.512

Nog te ontv.contributies 0 430

Depot TNT Post 105 105

4.043 4.047

Rabobank   

Rabobank r/c 44.588 35.699

Rabobank spaar 10.028 10.027

54.616 45.726

Passiva

Eigen vermogen

Algemene Bedrijfsreserve 33.995 32.196

Resultaat boekjaar 5.411 1.799

39.406 33.995

Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren 877 15.763

877 15.763

Overige schulden en overlopende passiva

DUS-I Ministerie VWS - Fonds PGO 18.361 0

Te betalen kosten bank 15 15

18.376 15
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Toelichting op de resultatenrekening over 2020

Gesubsidieerde activiteiten
   

2020 Begroting 2019

Totaal Opbrengsten:

  

DUS-I Ministerie VWS - Fonds PGO 51.150 55.000 55.000

 51.150 55.000 55.000

Totaal Kosten:

Lotgenotencontact

Landelijke Contactdag 3.123 9.200 8.548

Jongeren bijeenkomst(en) 3.141 4.100 4.530

Groepsgewijs Lotgenotencontact 3.917 12.750 5.377

10.181 26.050 18.455

Informatievoorziening

Nieuwsbrief Narcolepsie 4.555 5.500 5.089

Beurzen en Congressen 0 3.750 2.109

Website 3.983 2.000 5.275

Informatiedeling via Social Media - Facebook - PR 3.004 2.000 4.916

11.542 13.250 17.389

Belangenbehartiging

Lidmaatschappen 192 200 192

Ondersteuning Narcolepsie onderzoek 0 2.250 2.112

Nationaal en Internationaal Congres Narcolepsie 874 3.250 1.374

1.066 5.700 3.678

Backoffice

Uitbesteden fin.en ledenadm. 4.701 4.344

Uitbesteden secretariaat 5.299 8.339

10.000 10.000 12.683
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Toelichting op de resultatenrekening over 2020

Activiteiten bekostigd uit eigen middelen
   

2020 Begroting 2019

Totaal Opbrengsten:

  

Contributie 11.689 11.000 11.136

Interest 1 1

Giften 80 30

Bijdrage leden activiteiten 185 647

 11.955 11.000 11.814

Totaal Kosten:

Instandhoudingskosten

Bestuurskosten

Reis- en verblijfkosten bestuur 315 1.801

Representatie 191 120

506 1.500 1.921

Algemene bureaukosten

Algemene Ledenvergadering 165 4.707

Porto en verzendkosten 83 100

Kantoorbenodigdheden 12 286

Overige algemene bureaukosten 240 316

500 4.000 5.409

Overige Instandhoudingskosten

Advieskosten 528 1.266

Verzekering 789 769

Overige administratiekosten 256 0

Nagekomen baten/lasten en afrondingsverschillen 3.965 -3.445

5.538 1.050 5.480
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