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Toelichting op Jaarrekening 2021 
 
1. INLEIDING 
Een jaarrekening is meer dan een opsomming van droge cijfers. 
Het is de neerslag in financiële zin van het gevoerde beleid en de activiteiten in het afgelopen jaar. 
Het geeft inzicht in de ontwikkeling van het financieel resultaat en het vermogen. 
Het is hét middel om verantwoording af te leggen aan de algemene ledenvergadering en op basis 
daarvan décharge te vragen voor het gevoerde beleid en het beheer van en over de middelen. 
Deze toelichting is een integraal onderdeel van de jaarrekening, zodat deze ook betrokken kan 
worden bij het verantwoordingsproces. 
 
2. ADMINISTRATIE EN VERSLAGLEGGING 
2.1. Inrichting administratie 
Voor een organisatie als Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten gelden geen bijzondere eisen voor 
inrichting van boekhouding en jaarrekening. 
Het is aan de instelling zelf hierin op passende wijze te voorzien. 
Voor de administratie wordt gebruik gemaakt van het systeem Twinfield.  
De mutaties worden voorbereid door de office-manager en sinds 2020 verwerkt via MEO.  
 
2.2. Inrichting jaarrekening 
Tot en met 2019 werd voor de samenstelling van de jaarrekening gebruik gemaakt van de diensten 
van een extern accountant. 
In 2020 is ervoor gekozen om de jaarrekening in eigen beheer op te stellen.   
Het format is ontwikkeld door de penningmeester; het biedt in financiële zin alle geledingen binnen 
Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten een goede inkijk in de ontwikkelingen en op de uitkomsten 
van het gevoerde beleid. 
Op basis hiervan kan door het bestuur op passende wijze verantwoording worden afgelegd en biedt 
het de algemene ledenvergadering gelegenheid een gefundeerd oordeel te geven betreffende 
décharge. 
 
2.3. Grondslagen en uitgangspunten 
Bij het opstellen van de jaarrekening moet rekening worden gehouden met grondslagen en 
uitgangspunten. Deze beïnvloeden mede het vermogen volgens de balans en het resultaat volgens 
de staat van baten en lasten. 
 
Ten behoeve van een goed inzicht in de reguliere ontwikkeling behoort de staat van baten en lasten 
zoveel mogelijk geschoond te blijven van bijzondere baten en lasten. 
Daarom worden ontvangen legaten rechtstreeks ten gunste gebracht van de algemene reserve. 
Voorts worden ontvangsten en uitgaven in het kader van het (wetenschappelijk) onderzoek 
verrekend binnen fonds onderzoek. 
 
Ter zake de staat van baten en lasten wordt aangegeven, dat rente-inkomsten en doorbelaste 
bankkosten verantwoord worden in het jaar waarin deze door de bank worden geboekt. 
 
Kantoormiddelen (computerapparatuur e.d.) wordt in 4 tot 5 jaar in afgeronde bedragen 
afgeschreven tot een restwaarde van € 100 per apparaat.   
 
3. RESULTAAT 
3.1. Resultaat 2021 
Het resultaat 2021 toont een tekort van € 308 tegenover een tekort van € 4.448 over 2020, een 
verbetering van € 4.140. 
 
Het tekort is ten laste gebracht van de algemene reserve.  
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staat van baten en lasten 
lasten 2020 2021 baten 2020 2021 

lotgenotencontact 29.447 24.918 subsidies 76.484 77.437 

voorlichting 33.581 27.748 contributies/donaties 55.623 53.692 

belangenbehartiging 1.212 1.481 overige bijdragen leden 5.076 2.305 
bestuurskosten 7.638 15.528 giften 636  

backoffice meo 13.547 10.666 advertenties 5.076 6.150 

personeelskosten 42.027 42.545 opbrengst lcid 1.900 1.900 
algemene kosten 22.188 21.489 brochures 359 1.324 

   overige baten 38 1.259 

   tekort 4.448 308 

totaal 149.640 144.375 totaal 149.640 144.375 
 
Bemerkingen 

• Algemeen 
o Bij de beoordeling van (de ontwikkeling van) het resultaat moet worden meegewogen 

dat door de gevolgen van overheidsmaatregelen ter bestrijding van covid-19 veel 
activiteiten noodgedwongen zijn stilgevallen, dan wel is er op andere wijze invulling aan 
gegeven.  

• Lotgenotencontact 
o Het regionaal lotgenotencontact is vanwege covid-19 na 2020 ook in 2021 stilgevallen. 
o Op de kosten van de landelijke contact- en informatiedag kon worden bespaard door de 

opnamen in eigen huis te doen plaatsvinden. 

• Voorlichting 
o Door een heronderhandeling met de drukkerij kon een besparing op de kosten van 

Ogenblikje worden gerealiseerd. 
o Er zijn in 2021 minder brochures uitgebracht. 

• Bestuurskosten 
o De hogere bestuurskosten kunnen worden toegeschreven aan de kosten van de 

algemene ledenvergadering c.q. vrijwilligersdag. 
▪ De digitale versie werd opgeluisterd door inschakeling van Onderwater 

Producties. 
▪ Er heeft een statutenwijziging plaatsgevonden; naast notariskosten moest een 

duurder uitnodigingstraject worden doorlopen. 

• Backoffice 
o In 2020 zijn entreekosten gemaakt; de nu verantwoorde kosten zijn het reguliere niveau 

en worden nagenoeg geheel gedekt uit de subsidieregeling vws.  

• Subsidies 
o Op het voorschot subsidie vws 2020 werd € 813 gekort; verwacht mag worden dat het 

gehele voorschot 2021 zal worden toegekend. 

• Contributies/donaties 
o Aanpassing contributieregeling bij toetreding en een geringe afname van het ledental. 

• Overige bijdragen leden 
o Deze blijven achter bij voorgaand jaar; wellicht dat de mindere directe 

contactmomenten als gevolg van covid-19 hier debet aan zijn. 

• Brochures 
o Herstel tot het niveau van voor 2020. 

• Overige baten 
o Bijdrage derden voor uitgebrachte waaier. 
o Bijdrage vanwege medewerking aan een toetsing. 
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3.2. Begroting en realisatie 

Vergelijking van de begroting 2021 met de uitkomsten over 2021 geeft het volgende beeld: 
 

staat van baten en lasten 

lasten 2021 
reëel 

2021 
begroot 

baten 2021 
reëel 

2021 
begroot 

lotgenotencontact 24.918 35.100 subsidies 77.437 77.500 

voorlichting 27.748 35.000 contributies/donaties 53.692 55.500 

belangenbehartiging 1.481 1.800 overige bijdragen leden 2.305 5.000 
bestuurskosten 15.528 15.100 giften  1.000 

backoffice meo 10.666 10.700 advertenties 6.150 6.000 

personeelskosten 42.545 43.500 opbrengst lcid 1.900 6.500 

algemene kosten 21.489 20.300 brochures 1.324 1.500 
   overige baten 1.259  

   tekort 2021 308 8.500 

totaal 144.375 161.500 totaal 144.375 161.500 

 
Bemerkingen 

• Algemeen 
o In de begroting 2021 was ervan uitgegaan dat de activiteiten in de tweede helft van het 

jaar weer live gehouden zouden kunnen worden. Nu dit echter niet mogelijk bleek is de 
oorspronkelijke begroting - zeker voor wat betreft lotgenotencontact en voorlichting - 
achterhaald.  

o De bemerkingen onder 3.1. Resultaat 2021 zijn grotendeels ook van toepassing op het 
onderhavige onderwerp.  

 
4.  EIGEN VERMOGEN 

Het eigen vermogen in engere zin per 31.12.2021 bedraagt € 101.018. 
De ontwikkeling van het eigen vermogen laat zich uit onderstaande tabel aflezen.  
 

eigen vermogen 

 01.01 bij af 31.12 
verenigingskapitaal     

saldo  50.000   50.000 

algemene reserve     
saldo  67.184    

eindafrekening legaat  9.142   

dotatie fonds 40-jarig jubileum   25.000  

resultaat 2021   308  
saldo     51.018 

totaal 117.184 9.142 25.308 101.018 

 
Bemerkingen 

• Er is voor gekozen om een (bestemmings) fonds 40-jarig jubileum in te stellen; dit fonds wordt 
dit boekjaar gevoed met een bedrag van € 25.000 uit de algemene reserve. 

• In 2021 vond de eindafrekening plaats van een legaat, waaruit in 2020 een eerste uitkering werd 
ontvangen. Conform 2.3.  Grondslagen en uitgangspunten is dit rechtstreeks toegevoegd aan de 
algemene reserve. Het totaal van het legaat kwam uit op €  89.142. 
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Naast het hierboven aangegeven fonds 40-jarig jubileum beschikt Nationale Vereniging 
Sjögrenpatiënten over het (bestemmings) fonds onderzoek. 
Hoewel beide fondsen strikt juridisch gezien in principe vallen onder het eigen vermogen, geven wij 
er vooralsnog de voorkeur aan deze buiten bovenstaande opstelling te houden. 
 
Het verloop van de fondsen volgt uit onderstaande tabel. 
    

bestemmingsfondsen 
 01.01 bij af 31.12 

fonds onderzoek     

saldo  128.667    

diverse giften  30   
onderzoek umcg   15.000  

bijdragen druk proefschrift   3.330  

representatie promoties   249  

saldo     110.118 

fonds 40-jarig jubileum  25.000  25.000 

totaal 128.667 25.030 18.579 135.118 

 
5. BALANS 
De specificatie van de onderscheiden balansposten - opgenomen na de jaarrekening - biedt een 
verdere verdieping. 
 
6. REKENING VAN BATEN EN LASTEN 
De specificatie van de onderscheiden posten in de staat van baten en lasten - opgenomen na de 
jaarrekening - biedt een verdere verdieping.  
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Jaarrekening 2021 
 
 
 

 

balans per 31.12 

activa 2020 2021 passiva 2020 2021 
kantoormiddelen 2.000 1.300 verenigingskapitaal 50.000 50.000 

voorraden 1.660 1.532 algemene reserve 67.184 51.018 

vorderingen 3.722 3.843 eigen vermogen 117.184 101.018 

banken 250.542 235.928 fonds onderzoek 128.667 110.118 

kasmiddelen 236 214 fonds 40-jarig jubileum  25.000 

   bestemmingsfondsen  135.118 

   schulden 12.309 6.681 
totaal 258.160 242.817 totaal 258.160 242.817 

 
 
 

staat van baten en lasten 

lasten 2020 2021 baten 2020 2021 

lotgenotencontact 29.447 24.918 subsidies 76.484 77.437 
voorlichting 33.581 27.748 contributies/donaties 55.623 53.692 

belangenbehartiging 1.212 1.481 overige bijdragen leden 5.076 2.305 

bestuurskosten 7.638 15.528 giften 636  
backoffice meo 13.547 10.666 advertenties 5.076 6.150 

personeelskosten 42.027 42.545 opbrengst lcid 1.900 1.900 

algemene kosten 22.188 21.489 brochures 359 1.324 

   overige baten 38 1.259 
   tekort 4.448 308 

totaal 149.640 144.375 totaal 149.640 144.375 
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Specificatie balans 
 

kantoormiddelen 

 locatie 01.01 bij af afschr. 31.12 

2015 apple imac desktop  bestuur 0   - 100 100 

2017 laptop acer bestuur 100  48 52 0 
2017 hp pavillon bestuur 200   100 100 

2018 acer aspire webm. 400   200 200 

2019 apple 13macbook eindred 800   300 500 

2019 hp pavillon kantoor 500   200 300 

2019 hp printer kantoor 0   - 100 100 

totaal  2.000  48 652 1.300 

 
Conform 2.3. Grondslagen en uitgangspunten worden de kantoormiddelen in 4 tot 5 jaar in 
afgeronde bedragen afgeschreven tot een restwaarde van € 100 per apparaat.  
De beide negatieve bedragen onder afschrijving betreffen aanpassingen aan dit uitgangspunt. 
De laptop acer is in 2021 verkocht. 
 

voorraden 

 01.01 bij af 31.12 

postzegels gepersonaliseerd nvsp 555  46 509 

postzegels regulier 1.105  302 803 

cadeaubonnen  220  220 

totaal 1.660 220 348 1.532 
 

vorderingen 

 01.01 bij af 31.12 
waarborg post 1.015   1.015 

waarborg huur 2.707   2.707 

contributie  121  121 

totaal 3.722 121  3.843 

 

banken 
 01.01 bij af 31.12 

rabobank, betalen 50.334  14.580 35.754 

rabobank, sparen 100.000   100.000 
ingbank, betalen 208  34 174 

ingbank, sparen 100.000   100.000 

totaal 250.542  14.614 235.928 
 

kasmiddelen 

 01.01 bij af 31.12 

kas, onder beheer office-manager 236  22 214 
totaal 236  22 214 
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verenigingskapitaal 
 01.01 bij af 31.12 

saldo 50.000   50.000 

totaal 50.000   50.000 

 
algemene reserve 

 01.01 bij af 31.12 

saldo  67.184    
eindafrekening legaat  9.142   

dotatie fonds 40-jarig jubileum   25.000  

verdeling resultaat 2021   308  

saldo     51.018 
totaal 67.184 9.142 25.308 51.018 

 

fonds onderzoek 
 01.01 bij af 31.12 

saldo  128.667    

gift  30   

onderzoek umcg   15.000  

bijdragen druk proefschrift   3.330  

representatie promotiebijeenkomsten   249  

saldo     110.118 
totaal 128.667 30 18.579 110.118 

 

fonds 40-jarig jubileum 

 01.01 bij af 31.12 
dotatie algemene reserve  25.000  25.000 

totaal  25.000  25.000 

 

schulden 

 01.01 bij af 31.12 

reservering personeelskosten 2.928 821  3.749 

afdracht loonheffing en pensioenpremie 2.655  472 2.183 

leveranciers 5.913  5.255 658 

subsidie vws 813  813  

declaratie vrijwilliger  91  91 
totaal 12.309 912 6.540 6.681 
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Specificatie lasten 

lotgenotencontact 
 2020 2021 

telefonisch lotgenotencontact 1.566 400 

landelijke contact- en informatiedag 27.144 24.346 

regionaal lotgenotencontact 627 60 
vrijwilligers 110 112 

totaal 29.447 24.918 

 
voorlichting 

 2020 2021 

magazine ogenblikje 25.989 22.389 

webinars 1.654 1.576 
pr en beurzen 919  

brochures 3.956 2.479 

website 1.063 1.304 

totaal 33.581 27.748 

 

belangenbehartiging 
 2020 2021 

contributie koepels 887 887 

overige kosten 325 594 

totaal 1.212 1.481 
 

bestuurskosten 

 2020 2021 
reis- en verblijfkosten 3.371 2.907 

vaste vergoedingen 1.650 2.313 

algemene ledenvergadering  5.661 

representatiekosten 2.012 2.391 
deskundigheidsbevordering  860 

overige bestuurskosten 605 1.396 

totaal 7.638 15.528 
 

backoffice meo 

 2020 2021 

bestuursondersteuning 1.307 1.307 
ledenadministratie 7.581 5.354 

financiële administratie 4.550 3.896 

communicatie 109 109 

totaal 13.547 10.666 
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personeelskosten 
 2020 2021 

salaris 25.886 26.356 

toeslagen 4.391 4.471 

bonus 750  
sociale lasten 6.102 6.025 

pensioenlasten 2.379 2.649 

reiskosten 582 693 
overige personeelskosten 1.937 2.351 

totaal 42.027 42.545 

 

algemene kosten 
 2020 2021 

huur kantoor 10.204 10.922 

verzekeringen 1.907 1.964 
kantoorbenodigdheden 2.487 825 

portokosten 1.282 672 

postverwerking meo 2.388 4.118 

kosten ict 952 1.505 

facilitaire ondersteuning 680  

bankkosten 709 684 

afschrijvingen 1.547 652 
overige algemene kosten 32 147 

totaal 22.188 21.489 
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Specificatie baten 
 

subsidies 

 2020 2021 

vws 54.187 55.000 
reumanederland 22.297 22.437 

totaal 76.484 77.437 

 
contributies/donaties 

 2020 2021 

contributies/donaties 55.623 53.692 

totaal 55.623 53.692 
 

overige bijdragen leden 

 2020 2021 
diverse extra bijdragen leden 5.076 2.305 

totaal 5.076 2.305 

 

giften 

 2020 2021 

diverse giften derden 636  

totaal 636  
 

advertenties 

 2020 2021 

advertenties ogenblikje 5.076 6.150 
totaal 5.076 6.150 

 

baten lcid 

 2020 2021 
standhouders 1.900 1.900 

totaal 1.900 1.900 

 
brochures 

 2020 2021 

verkoop brochures 359 1.324 

totaal 359 1.324 
 

overige baten 

 2020 2021 
bijdrage productiekosten brochure  750 

bijdrage toetsing  500 

diverse baten 38 9 

totaal 38 1.259 
 

tekort  

 2020 2021 

ten laste van algemene reserve 4.448 308 

totaal 4.448 308 
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Verantwoording 
De jaarrekening 2021 - voorzien van toelichting en specificaties - zoals hiervoor weergegeven, is door 
mij op verantwoorde wijze opgesteld en geeft een getrouw beeld van de financiële ontwikkelingen 
in 2021 en van de financiële positie per 31 december 2021. 
 
Utrecht, 24 januari 2022 
 
 
 
 
Adriaan van de Graaff, penningmeester 
 
Vaststelling 
De jaarrekening 2021 - voorzien van toelichting en specificaties - zoals hiervoor weergegeven, is 
nader toegelicht door de penningmeester en besproken in de bestuursvergadering van  
2 februari 2022. 
De jaarrekening 2021 als bedoeld wordt hierbij vastgesteld en wordt ter controle voorgelegd aan  
de controlecommissie en bij akkoord vervolgens ter goedkeuring aangeboden aan de 
ledenvergadering. 
 
Maarssen, 2 februari 2022 
 
 
  
 
Veronica Pors, voorzitter   Adriaan van de Graaff, secretaris  
 
Controle 
De jaarrekening 2021- voorzien van toelichting en specificaties - zoals hiervoor weergegeven, is door 
ons als controlecommissie bezien en besproken. 
Op grond van onze waarnemingen verklaren wij dat de jaarrekening 2021 als bedoeld een correct 
en getrouw beeld geeft van de financiële ontwikkelingen in 2021 en van de financiële positie per 
31 december 2021. 
 
Maarssen,  
Controlecommissie 2021 
 
 
 
 
Peter Zoun     Tonia Rijpkema 
 
Goedkeuring 
De jaarrekening 2021 - voorzien van toelichting en specificaties - zoals hiervoor weergegeven, is 
besproken in en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van 7 mei 2022 
 
Zaandam, 7 mei 2022 
 
 
 
 
Veronica Pors, voorzitter   Adriaan van de Graaff, secretaris 
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Ondertekening jaarrekening 2021 conform Burgerlijk Wetboek Boek 2. <> Titel 2. <> Artikel 48  
 
Maarssen, 2 februari 2022 
 
 
 
 
 
 
Veronica Pors, voorzitter   Adriaan van de Graaff, secretaris/penningmeester 
 
 
 
 
 
 
Anneke Abma, bestuurslid   Mascha Oosterbaan, bestuurslid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


