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Parkinson Vereniging

te Bunnik

Bestuursverslag

Statutaire naam en oprichtingsdatum 

Parkinson Vereniging, opgericht op 23-01-1978.

Doelstelling van de Parkinson Vereniging

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a.  het behartigen van de collectieve belangen van mensen met de ziekte van Parkinson;

b.  het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting;

d.  het werven van fondsen; en

Samenstelling bestuur en directie

Bestuurslid Sinds Her te benoemen/ Aftredend

Herbenoemd

B.J.F. Lantink, voorzitter 1-5-2018 1-5-2021 1-5-2024

R.W. Ronkes, algemeen bestuurslid 1-11-2016 1-11-2019 1-11-2022

I. Blokker, penningmeester 1-11-2021 1-11-2024 1-11-2027

H.J.A. Blaauw, algemeen bestuurslid 1-11-2017 1-11-2020 1-11-2023

K.P.G.M. Gilissen, algemeen bestuurslid 1-11-2016 1-11-2019 1-11-2022

M.A. Overvest-Meijer, algemeen bestuurslid 1-11-2017 1-11-2020 1-11-2023

J. Jonker, vicevoorzitter en secretaris 1-11-2019 1-11-2022 1-11-2025

Directie

Mevrouw N. van der Wulp

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen in Nederland van de zorg voor Parkinsonpatiënten, voor patiënten van 

wie het ziektebeeld en/of de medicatie verwant zijn en iedereen die daar direct of indirect mee te maken heeft, het 

behartigen van hun belangen en het bevorderen van de kennis van en het begrip voor de verschillende aspecten en 

problemen van de ziekte van Parkinson.

c.  het monitoren van ontwikkelingen en het (laten) verrichten van (wetenschappelijk)onderzoek;

e. voorts door het aanwenden van alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of 

nodig worden geacht.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn eenmaal al dan niet aansluitend herbenoembaar. 

Bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur en benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur 

van de Parkinson Vereniging bestaat per 31 december 2021 uit zeven personen.
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Parkinson Vereniging 

te Bunnik

Resultaat 2021

Vorig jaar schreef ik op deze plaats dat ik hoopte onze begroting 2021 uit te dagen door meer uit te geven 

dan begroot omdat we dan weer meer activiteiten zouden hebben kunnen ontwikkelen. Corona heeft dat 

helaas nog steeds geblokkeerd. Wél hebben we bewust ons geld maximaal besteed. Natuurlijk waar mogelijk 

wel aan onze eigen verenigingsactiviteiten. Maar ook aan de totstandkoming van de Parkinsonalliantie en 

aan een ‘vliegende start’ voor het nieuwe fonds ParkinsonNL. Vliegende start in de vorm van enerzijds 

overheveling van een deel van onze onderzoeksreserve naar ParkinsonNL, en anderzijds door onze 

toewijzing van ca. een kwart miljoen aan door onze PAR en daarbinnen PK-PAR beoordeelde 

onderzoeksprojecten en die vervolgens via de boeken van ParkinsonNL te laten lopen. Zo gaan we als 

partners binnen de alliantie met elkaar om, samen voor onze missie “Parkinson de wereld uit’.

Ook ‘voorspelde’ ik dat 2021 een overgangsjaar naar een andere tijd zou worden. In plaats van zelf één a 

twee ton toe te kennen aan onderzoeksprojecten, zullen we nu via MAR en WAR meebeslissen over de 

toekenning van ParkinsonNL aan één of meerdere miljoenen in de komende jaren. 
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Vooruitblik 2022

Jan Lantink

Voorzitter PV

Kortom, ook in 2022 zetten we ons als krachtige, kritische en duidelijk zichtbare  patiëntenvereniging in voor 

onze leden en voor iedereen met de ziekte van parkinson(isme) en hun naasten.

Voor 2022 ligt de uitdaging op het gebied van informatievoorziening en communicatie hoe we nu en in de 

toekomst met onze alliantiepartners alle mensen met parkinson(isme) zo goed mogelijk kunnen voorzien van 

actuele, betrouwbare en complete informatie.

De ingezette ledenwerving zullen we in 2022 waar mogelijk met onze alliantiepartners stevig doorzetten 

opdat we zoveel mogelijk mensen met parkinson(isme) vertegenwoordigen en daarmee hun belangen nog 

beter kunnen behartigen.

Mooi voorbeeld van samenwerking met onze alliantiepartners is de ‘strijd’ om pesticiden, die mede 

veroorzaker zijn van parkinson, verboden te krijgen. We gaan daar in 2022 zeker mee door.

In 2022 zullen we het proces om te komen tot een nieuw Meerjarenbeleidsplan voor de periode 2024-2026 

opstarten.

Ongetwijfeld worden we geconfronteerd met ontwikkelingen waar we nu nog niet aan gedacht hebben, 

maar die we als vitale vereniging goed aankunnen. 
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Balans per 31 december 2021

(na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa 

Immateriële vaste activa

Overige immateriële vaste activa 32.838 27.528

Materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 16.229 12.460

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 12.150 7.647

Overige vorderingen en overlopende

activa 10.540 70.209

22.690 77.856

Liquide middelen 2.118.926 2.475.541

Totaal 2.190.683 2.593.385

31 december 2021 31 december 2020
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PASSIVA € € € €

Verenigingsvermogen

Algemene reserve 2.723 2.723

Continuïteitsreserve 750.000 750.000

Bestemmingsreserve 720.642 1.360.137

Bestemmingsfondsen 14.773             14.770

1.488.138 2.127.630

Langlopende schulden

Overige schulden -                        91.757 83.717

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers

en handelscrediteuren 27.100 27.357

Belastingen en premies sociale

verzekeringen 32.809 36.444

Overige schulden en overlopende passiva 550.879          318.237

610.788 382.038

Totaal 2.190.683 2.593.385

31 december 2021 31 december 2020
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Staat van baten en lasten over 2021

Realisatie 

2021

Begroting 

2021

Realisatie 

2020

€ € €

Baten

Subsidies en andere bijdragen 45.000 155.000 118.176

Giften en baten uit fondsen  1.041.215 943.825 1.104.878

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten

en/of diensten 20.440 13.500 25.492

Financiële baten 24 -                        167

1.106.679 1.112.325 1.248.713

Lasten

Personeelskosten 526.393 617.453 583.685

Afschrijvingen immateriële vaste activa 13.385 14.169 11.685

Afschrijvingen materiële vaste activa 5.754 5.019                4.884

Overige personeelskosten 51.753 55.799 67.857

Informatievoorziening 141.886 249.282 120.640

Onderzoek 742.573 258.250 204.524

Elkaar ontmoeten 12.191 57.690 2.672

Belangenbeharting 7.013 2.750 1.533

Huisvestingskosten 62.316 59.550 59.785

Bestuurlijke kosten 1.993 19.250 67.026

Algemene kosten 180.918 157.810 136.913

Totaal bestedingen 1.746.174 1.497.022 1.261.204

Netto resultaat -639.495 -384.697 -12.491

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve -                        -47.818            

Bestemmingsreserve Onderzoek & Ontwikkeling -737.935          -26.442            

Bestemmingsreserve Parkinson Cafés 8.884                15.875             

Bestemmingsreserve Meerjaren beleidsplan                         - -11.270            

Bestemmingsreserve Ledenwerving -45.289            45.289             

Bestemmingsfonds Herdruk brochures -                        7.105                

Bestemmingsfonds Corona hulpmiddelen -                        4.770                

Bestemmingsreserve Profilering & Innovatie 134.845           -                        

-639.495          -12.491            
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Algemene toelichting

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

Grondslagen

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Liquide middelen

Bestemmingsreserves

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.

Een reserve wordt gevormd wanneer een deel van de middelen door het bestuur is afgezonderd voor een specifiek doel.

Parkinson Vereniging is feitelijk en statutair gevestigd op Kosterijland 12, 3981 AJ te Bunnik en is ingeschreven bij het 

handelsregister onder nummer 40476519.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisatie-

zonder-winststreven (Richtlijn C1), die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving .

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele 

waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs .

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt 

rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief hoger is dan 

de realiseerbare waarde ervan.

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief 

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en 

bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop 

de subsidies betrekking hebben.
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De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en 

andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
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Toelichting op de balans

Vaste activa 

Immateriële vaste activa

€

Stand per 1 januari 2021

Aanschafwaarde 58.425

Cumulatieve afschrijvingen -30.897

Boekwaarde per 1 januari 2021 27.528

Mutaties

Investeringen 18.695

Afschrijvingen -13.385

Saldo mutaties 5.310

Stand per 31 december 2021

Aanschafwaarde 77.120

Cumulatieve afschrijvingen -44.282

Boekwaarde per 31 december 2021 32.838

Materiële vast activa

€

Stand per 1 januari 2021

Aanschafwaarde 25.100

Cumulatieve afschrijvingen -12.640

Boekwaarde per 1 januari 2021 12.460

Mutaties

Investeringen 9.523

Afschrijvingen -5.754

Saldo mutaties 3.769

Stand per 31 december 2021

Aanschafwaarde 34.622

Cumulatieve afschrijvingen -18.393

Boekwaarde per 31 december 2021 16.229
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Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Debiteuren

Stand per 31 december 12.150 7.647

Een voorziening voor dubieuze debiteuren werd niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen -                         -                         

Overige vorderingen 6.005 40.849

Overlopende activa 4.535 29.360

10.540 70.209

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Pensioenen -                         -                         

Overige vorderingen

Nalatenschappen -                         22.284              

Diversen 11.075              

Depotbedrag PostNL 5.305                5.305                

Verzekeringsuitkeringen -                         1.485                

Waarborgsom koffieautomaat 700                    700                    

6.005 40.849
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31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 4.536 25.584

Subsidie ZonMw -                         3.776                

4.535 29.360

De vorderingen hebben een resterende looptijd van hoogstens een jaar.

Liquide middelen

ABN AMRO Bank 387.537            1.149.863

Rabobank 772.404            760.410

ING Bank 952.618 559.375

Simpled Card 6.317 5.757

Paypal -                         101                    

Kas 50 35

2.118.926 2.475.541

Er is een bankgarantie ad € 9.122 afgegeven ten behoeve van de huurovereenkomst van het kantoorpand.

Dit bedrag staat niet ter vrije beschikking van de vereniging.
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Verenigingsvermogen

Algemene 

reserve

Continuïteits-

reserve

Bestemmings-

reserve

Bestemmings-

fondsen
Totaal

€ € € € €

Stand per 1 januari 2021 2.723                750.000            1.360.137        14.773 2.127.633

Mutatie uit resultaatverdeling -                         -                         -639.495          -                         -639.495

Stand per 31 december 2021 2.723                750.000            720.642            14.773 1.488.138

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Continuïteitsreserve

Continuïteitsreserve 750.000 750.000

Stand per 1 januari 750.000            797.818            

Uit resultaatbestemming -                         -47.818

Stand per 31 december 750.000 750.000

14 van 36



Parkinson Vereniging 

te Bunnik

31-12-2021 31-12-2020

Bestemmingsreserves € €

Bestemmingsreserve Onderzoek & Ontwikkeling 504.354 1.242.289

Bestemmingsreserve Parkinson Cafës 81.443 72.559

Bestemmingsreserve Ledenwerving -                         45.289              

Bestemmingsreserve Meerjaren beleidsplan -                         -                         

Bestemmingsreserve Profilering & Innovatie 134.845            -                         

720.642 1.360.137
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2021 2020

€ €

Bestemmingsreserve Onderzoek & Ontwikkeling

Stand per 1 januari 1.242.289         1.268.731         

Uit bestemmingsreserve -737.935           -26.442             

Stand per 31 december 504.354 1.242.289

Het bestuur van de Parkinson Vereniging heeft besloten om de eenmalige bijdrage 'initiële investering 

en de overdracht van de onderzoeksprojecten aan Parkinson NL' uit de bestemmingsreserve 

Onderzoek & Ontwikkeling te betalen.

Bestemmingsreserve Parkinson Cafés

Stand per 1 januari 72.559 56.684

Uit resultaatbestemming 8.884                15.875

Stand per 31 december 81.443              72.559

Het bestuur van de Parkinson Vereniging heeft besloten de bestemmingsreserve Parkinson Cafés te

vormen ten behoeve van de lokale Cafés.

Bestemmingsreserve Meerjaren beleidsplan

Stand per 1 januari -                         11.270

Uit resultaatbestemming -                         -11.270             

Stand per 31 december -                         -                         

Bestemmingsreserve Ledenwerving

Stand per 1 januari 45.289              -                         

Uit resultaatbestemming -45.289             45.289              

Stand per 31 december -                         45.289              

Het bestuur van de Parkinson Vereniging heeft besloten de bestemmingsreserve Ledenwerving

op te heffen en over te hevelen naar de bestemmingsreserve Profilering & Innovatie.

Bestemmingsreserve Profilering & Innovatie

Stand per 1 januari -                         -                         

Uit resultaatbestemming 134.845            -                         

Stand per 31 december 134.845            -                         

Het bestuur heeft besloten een reserve te vormen voor haar ledenwerving / belangenbehartiging

(genaamd profilering) en ten behoeve van innovatie.
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31-12-2021 31-12-2020

€ €

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds Herdruk brochures 10.000              10.000

Bestemmingsfonds corona hulpmiddelen 4.773                4.773                

14.773              14.773

2021 2020

€ €

Bestemmingsfonds Herdruk brochures

Stand per 1 januari 10.000              2.895                

Uit resultaatbestemming - 7.105                

Stand per 31 december 10.000              10.000

Besluit van bestuur dat deze middelen blijven staan.

Bestemmingsfonds corona hulpmiddelen

Stand per 1 januari 4.773                -                         

Uit resultaatbestemming -                         4.773                

Stand per 31 december 4.773                4.773                

Besluit van bestuur dat deze middelen blijven staan.
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Langlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overige schulden

Toegezegde subsisdies wetenschappelijk onderzoek (langlopend deel) 91.757 83.717

91.757              83.717              

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelscrediteuren

Crediteuren 27.100              27.357              

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 32.809 36.444

Overige schulden en overlopende passiva

Schuld aan Parkinson NL 411.280            -                         

Toegezegde subsidies inzake wetenschappelijk onderzoek 81.227              237.110            

Subsidie expertiseplatform parkinson & arbeid 12.100              17.850              

Nog te betalen kosten -                         13.404              

Reservering loopbaanbudget 15.451              12.701              

Reservering vakantiedagen                 8.273 11.392              

Accountantskosten 8.987                                9.302 

Verwendag partners / mantelzorgers 7.250                7.250                

Nettoloon 420                    5.148                

Schrijftraining 3.500                3.500                

Vooruitontvangen contributies -                         580                    

Pensioen 2.391                -                         

550.879            318.237            

18 van 36



Parkinson Vereniging

te Bunnik

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Huurovereenkomst

CRM-/CMS-systeem

Leaseovereenkomst

Er is een leaseovereenkomst gesloten met Gio Coffee inzake een koffieautomaat. Deze overeenkomst heeft een looptijd 

van 60 maanden ingaande augustus 2020. De maandelijkse leasetermijn bedraagt € 91,96 incl. BTW.

Er is een huurovereenkomst gesloten met de rechtsvoorganger van Rijsterborgh Vastgoed BV inzake het pand gelegen aan 

het Kosterijland 12 te Bunnik. Deze overeenkomst is gesloten voor de periode van 5 jaar gerekend vanaf 1 augustus 2014, 

met recht op verlenging van 5 jaar. Per 1 november 2017 is een aanvullende overeenkomst gesloten voor de periode tot 

31 juli 2024. De huur (incl. huur parkeerplaatsen) exclusief voorschot servicekosten en btw bedraagt per 1 januari 2022 € 

41.785 en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Er is een overeenkomst gesloten met Procurios voor een periode van 3 jaar met een stilzwijgende verlenging van telkens 1 

jaar. Opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de einddatum. De jaarlijkse kosten bedragen € 5.099,96 excl. BTW.

Er is een leaseovereenkomst gesloten met Grenke Finance inzake een frankeermachine. Deze overeenkomst heeft een 

looptijd van 60 maanden ingaande oktober 2017. De maandelijkse leasetermijn bedraagt€ 79,43 incl. BTW.

Er is een leaseovereenkomst gesloten met Grenke Finance inzake printers. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 72 

maanden ingaande januari 2019. De maandelijkse leasetermijn bedraagt€ 780,45 incl. BTW.

Er is een serviceovereenkomst gesloten met Eengroep inzake onderhoud printers. Deze overeenkomst heeft een looptijd 

van 72 maanden ingaande januari 2019. De maandelijkse servicetermijn bedraagt € 458,81 incl. BTW.
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Toelichting op de Staat van baten en lasten

 Realisatie 

2021 

Begroting 

2021

Realisatie 

2020

€ € €

Baten

Subsidies en andere bijdragen 45.000              155.000 118.176

Giften en baten uit fondsen  1.041.215         943.825 1.104.878

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten

en/of diensten 20.440              13.500 25.492

Financiële baten 24                      -                         167

1.106.679         1.112.325 1.248.713

Subsidie en andere bijdragen

PBF bijdrage -                         25.000 39.666

PGO Instellingssubsidie 45.000              45.000 45.000

Projectsubsidie ZonMw -                         -                         29.173

Project Expertisieplatform Parkinson & Werk -                         65.000              2.150                

Project PRIME -                         20.000              2.187                

45.000              155.000 118.176

De PGO instellingssubsidie is een subsidie met een structureel karakter, maar dient ieder jaar opnieuw

aangevraagd te worden bij Fonds PGO.

Deze subsidie heeft als doel om lotgenotencontact organiseren, informatie te geven en de belangen te

behartigen van patiënten en mensen met een handicap. De subsidie over 2021 is nog niet definitief

vastgesteld. Deze subsidie moet jaarlijks worden verantwoord met het formulie vastelling VWS-subsidie.
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 Realisatie 

2021 

Begroting 

2021

Realisatie 

2020

€ € €

Giften en baten uit fondsenwerving

Contributies en donaties door leden 375.202            435.000            428.420            

Abonnementen PM voor ParkinsonNetters 4.300                4.000                4.160                

Eigen bijdrage Wereld Parkinson Dag -                         2.000                -                         

Eigen bijdrage Parkinson Academie 7.705                13.825              8.617                

Niet- projectgebonden: donaties, schenkingen en acties

derden 3.939                289.000            337.413            

Erfenissen en nalatenschappen -                         200.000            288.356            

Projectgebonden: vermogensfondsen, farmaceutische en

hulpmiddelenindustrie -                         -                         37.912              

Eigen bijdrage Verwendag partners- en mantelzorgers 69                      -                         -                         

Bijdrage Parkinson NL 650.000            -                         -                         

1.041.215         943.825            1.104.878         

Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten

Advertenties 16.220              12.500              17.937              

Vacatiegeld 4.220                1.000                7.555                

20.440 13.500 25.492

Financiële baten

Renteopbrengsten 24 -                         167

21 van 36



Parkinson Vereniging 

te Bunnik

 Realisatie 

2021 

Begroting 

2021

Realisatie 

2020

€ € €

Personeelskosten

Lonen en salarissen  417.317 478.698 463.340

Sociale lasten en pensioenlasten 109.076 116.255 120.345

526.393 594.953 583.685

Lonen en salarissen

Bruto salarissen 418.594 478.698 481.723

Uitkering ziekteverzuimverzekering -1.277 -                         -18.383

417.317 478.698 463.340

Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg over 2021: 7,6 (2020: 8,3) uitgedrukt in fulltime

dienstverbanden.

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten 68.293 116.255 77.411

Pensioenlasten 40.784 -                         42.934

109.076 116.255 120.345

Afschrijvingen immateriële vast activa

Afschrijvingskosten overige immateriële vaste activa 13.385 14.169 11.685

Afschrijvingen materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 5.754 5.019 4.884

Overige personeelskosten / Diensten derden

Ziekengeldverzekering 23.312 22.500 23.499

Teamkosten 2.437 5.000 4.738

Reis- en verblijfkosten 10.749 19.799 15.714

Overige diensten derden 15.255 31.000 23.906

51.753 78.299 67.857
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 Realisatie 

2021 

Begroting 

2021

Realisatie 

2020

€ € €

Informatie voorziening

Parkinson Magazine 55.138              55.000              50.340              

Redactie Parkinson Magazine -                         100                    -                         

Wereld Parkinson Dag 3.158                17.500              13.294              

Parkinson Academie, diverse cursussen 7.376                19.200              16.282              

Verenigingsstand -                         9.500                3.652                

Digitale communicatie (website en nieuwsflits) 29.283              22.532              15.911              

Digitale expertise consulten -                         4.750                -                         

Brochures en leaflets -                         8.000                10.663              

Landelijke Parkinsonismendagen 2.708                4.000                5.536                

Communicatie 1.113                5.000                2.445                

Scholing docenten diverse cursussen -                         1.700                -                         

Standmedewerkers 158                    900                    100                    

Werkgroep aanvullende therapieën -                         750                    267                    

Bibliotheek -                         250                    -                         

Ontwikkelen workshop Parkinson en de naasten 8.261                15.000              29.174              

Project PRIME 5.487                20.000              2.187                

Spreekbeurthouders -                         100                          - 

Project Expertiseplatform Parkinson & Werk 29.203              65.000              2.150                

141.886 249.282            152.001            

Onderzoek

Toegezegde subsidie inzake wetenschappelijk onderzoek 243.175            251.000            241.578            

Bijdrage aan ParkinsonNL 500.000            -                         -                         

Werkgroep patiëntonderzoek 231                    3.000                542                    

Parkinson advies raad -                         3.000                548                    

Werkgroep wetenschapsnieuws -                         750                    69                      

Scholing patiëntonderzoekers -                         500                    -                         

Vrijval onderzoekssubsidie oude jaren -833                  -                         -38.183             

742.573            258.250            204.554            
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 Realisatie 

2021 

Begroting 

2021

Realisatie 

2020

€ € €

Elkaar ontmoeten

Opstartbijdrage Parkinson Cafés -                         750                    -                         

Bijdrage Parkinson Cafés 7.382                20.000              2.407                

Bijdrage feestelijke activiteit Parkinson Cafés 2.250                7.500                4.200                

Financiële administratie Parkinson Cafés 4.750                4.690                4.690                

Scholing medewerkers Parkinson Cafés -                         1.500                -                         

Provinciaal coördinatoren -                         1.000                -                         

Bijeenkomsten in de provincie 41                      5.000                -                         

Reiskosten medewerkers Parkinson Cafés -                         1.250                -                         

Verwendag partners- en mantelzorgers 4.302                10.000              7.250                

Yoppersevenement 2.349                6.000                -                         

Saldo Parkinson Cafés -8.884               -                         -15.875             

12.191 57.690              2.672                

Belangenbehartiging

Op de koffie bij Parkinsononderzoekers -                         750                         9 

Werkgroep Parkinson en werk 7.013                2.000                1.524                

7.013                2.750                1.533                

Huisvestingskostren

Huur- en servicekosten 57.748              55.000              55.455              

Schoonmaakkosten 3.684                3.800                2.568                

Overige huisvestingskosten 884                    750                    1.762                

62.316              59.550              59.785              

Bestuurlijke kosten

Algemene ledenvergadering 14.374              10.000              6.467                

Adviesraden, beleids-, werk- en projectgroepen 1.260                2.500                1.600                

Bestuur 30.927              5.000                13.137              

Vrijwilligersvergoedingen 1.024                750                    230                    

Congresbezoek -                         1.000                -                         

Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 -45.592             -                         45.592              

1.993                19.250              67.026              
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 Realisatie 

2021 

Begroting 

2021

Realisatie 

2020

€ € €

Algemene kosten

Kantoorbenodigdheden 1.417 2.500                1.127                

Telecommunicatie 5.396                7.000                7.972                

Kopiekosten 15.972              16.500              15.101              

Porti 14.210              21.000              16.062              

Catering 1.995                2.500                2.400                

Accountant 14.662              13.310              13.600              

Salarisadministratie 5.594                3.500                3.983                

Abonnementen en lidmaatschappen 26.932              9.400                7.832                

Verzekeringen 3.761                3.600                3.583                

Kantoorautomatisering 50.643              47.500              48.723              

Bankkosten 9.217                5.500                5.796                

Drukwerk 2.753                6.000                2.948                

Vrijwilligerswaardering 251                    2.000                1.654                

Fondsenwerving -                         3.000                53                      

Campagne ledenwerving 24.468              -                         4.711                

Campagne nalatenschappen -                         12.500              -                         

Overige kosten 3.646                2.000                1.368                

180.918 157.810            136.913            
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€ % € % € %

Baten 1.106.679 100% 1.112.325 100% -5.646 -1%

1.106.679 100% 1.112.325 100% -5.646 -1%

Personeelskosten 578.146 52% 673.252 61% -95.106 -14%

Afschrijvingen immateriële vaste activa 13.385 1% 14.169 1% -784 -6%

Afschrijvingen materiële vaste activa 5.754 1% 5.019 0% 735 15%

Informatievoorziening 141.886 13% 249.282 22% -107.396 -43%

Onderzoek 742.573 67% 258.250 23% 484.323 188%

Elkaar ontmoeten 12.191 1% 57.690 5% -45.499 -79%

Belangenbehartiging 7.013 1% 2.750 0% 4.263 155%

Huisvestingskosten 62.316 6% 59.550 5% 2.766 5%

Bestuurlijke kosten 1.993 0% 19.250 2% -17.257 -90%

Algemene kosten 180.918 16% 157.810 14% 23.108 15%

Totaal bestedingen 1.746.174 158% 1.497.022 135% 249.152 17%

Netto resultaat -639.495 -58% -384.697 -35% -254.798 -66%

Realisatie 2021 Begroting 2021 Verschil

26 van 36



Parkinson Vereniging

te Bunnik

Analyse overige bedrijfskosten ten opzichte van voorgaand jaar en begroting

Overige personeelskosten/diensten derden:

Informatie voorziening:

Onderzoek:

De kosten voor kerntaak Onderzoek komen nagenoeg overeen met de begroting.

Elkaar ontmoeten:

Belangenbehartiging:

Huisvestigingskosten:

De huisvestingskosten 2021 liggen qua begroting 2021 en realisatie in lijn met elkaar.

Bestuurlijke kosten:

Algemene kosten:

Tot slot vielen de Algemene kosten hoger uit dan begroot  (+€ 23.108). Dit kan voor een belangrijk deel verklaard worden 

door de kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de ledenwerving (€ 24.468). Daarbij zijn de kosten van de abonnementen 

en lidmaatschappen hoger dan begroot (€ 17.532), omdat er in de begroting geen rekening mee gehouden was dat de 

Parkinson Vereniging vanaf 2021 contributie betaalt aan de Parkinsonalliantie.

De overige personeelskosten waren voor 2021 begroot op € 78.299; het resultaat komt lager uit, namelijk op € 51.753. Dit 

komt mede doordat de reis- en verblijfkosten lager zijn uitgevallen omdat medewerkers meer thuis hebben gewerkt 

vanwege corona en de overige diensten derden zijn lager uitgevallen omdat de nieuwe financieel medewerker een minder 

groot beroep heeft hoeven doen op het accountantsbureau dan de vorige financieel medewerker.

De kerntaak Informatievoorziening was begroot voor 2021 op € 249.282, terwijl de uitkomst was € 141.886 ofwel € 

107.396 lager. Belangrijkste oorzaken zijn het niet doorgaan van de Wereld Parkinson Dag (- € 14.342), minder kosten 

Parkinson Academie (-€ 11.824) en minder kosten voor het project Expertiseplatform Parkinson en Arbeid (- € 35.797). De 

kosten liggen in lijn met 2020 (€152.001).

De kerntaak Elkaar Ontmoeten was begroot op € 57.690 en kwam uiteindelijk uit op € 12.191. Lager dan begroot 

uiteindelijk € 45.499. Binnen deze kerntaak vinden voor het belangrijkste de ontmoetingen plaats van de Parkinson cafés.  

Door de corona crisis hebben deze bijna het gehele jaar stil gelegen.

De kosten voor belangenbehartiging bedragen over 2021 € 7.013. De kosten zijn hoger dan begroot (€ 2.750) wat vooral 

veroorzaakt wordt door de hogere kosten die gemaakt zijn door de werkgroep Parkinson en Werk.

De bestuurlijke kosten lagen € 17.257 lager dan begroot. Een belangrijke oorzaak is dat er geld binnen is gekomen op de 

post Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 die niet begroot was, namelijk € 45.592. Dit is een vergoeding van het nieuw 

opgerichte ParkinsonNL voor de kosten die de Parkinson Vereniging gemaakt heeft voor de oprichting van de 

Parkinsonalliantie Nederland en ParkinsonNL. De kosten op de post Bestuur vallen hoger uit (€ 30.927) dan begroot (€ 

5.000). Dit kan verklaard worden door de onverwachte kosten die gemaakt zijn voor de werving en selectie van een 

nieuwe directeur.
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Toelichting analyse werkelijkheid met begroting 

Resultaat

Baten

Naast deze vaste bijdrage van ParkinsonNL wordt de andere belangrijke inkomstenbron voor de Parkinson 

Vereniging gevormd door de contributies van de leden. In 2021 is een totaal van € 375.202 aan baten 

verkregen door de contributies van leden. Dit bedrag is niet te vergelijken met de begroting (€ 435.000), 

omdat in deze post in de begroting rekening is gehouden met inkomsten uit donaties van leden. Echter, 

donaties van leden zijn overgeheveld aan ParkinsonNL, vallen dus onder de bijdrage van € 650.000 van 

ParkinsonNL en zijn niet afzonderlijk in de jaarrekening opgenomen. 

Voor het jaar 2021 was een negatief resultaat begroot van € 384.697. De werkelijkheid over 2021 komt uit 

op een negatief resultaat van € 639.495 tegenover een negatief resultaat van € 12.491 over 2020.

De belangrijkste oorzaak voor het grote verschil tussen werkelijkheid en begroot over 2021 zijn de uitgaven 

op het gebied van onderzoek. Deze uitgaven waren begroot op € 258.250, maar er is daadwerkelijk € 

742.573 aan onderzoek uitgegeven. Een gedeelte van dit bedrag is direct uitgekeerd aan onderzoekers, maar 

ook is een gedeelte van dit bedrag benut voor de totstandkoming van de Parkinsonalliantie Nederland en 

ParkinsonNL, het fonds dat is opgericht om op professionelere wijze in de toekomst een veelvoud aan 

fondsen te werven dan waartoe de Parkinson Vereniging in staat is.

De PV doteert eenmalig in 2021 een bedrag van €500.000 aan de ParkinsonNL uit haar onderzoeksreserves 

om ParkinsonNL een vliegende start te geven

De begrote baten over 2021 bedroegen €1.112.325. De realisatie over 2021 komt uit op een bedrag van 

€1.106.679.

De realisatie week in 2021 slechts in beperkte mate af van de begroting. Echter, de manier waarop de baten 

zijn gerealiseerd is in belangrijke mate anders dan begroot. 

Met ParkinsonNL is met ingang van 2021 afgesproken dat de inkomstenstroom bij de Parkinson Vereniging 

uit donaties, erfenissen/nalatenschappen en uit projectgebonden en niet-projectgebonden acties 

overgeheveld worden naar ParkinsonNL in ‘ruil’ voor een jaarlijkse vaste bijdrage van € 650.000,- van 

ParkinsonNL aan de Parkinson Vereniging.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE 

ACCOUNTANT 

Aan de Algemene Vergadering en Bestuur van Parkinson Vereniging 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van de Parkinson Vereniging te Bunnik gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 

de samenstelling van het vermogen van de Parkinson Vereniging op 31 december 2021 en van het 

resultaat over 2021 in overeenstemming met richtlijn RjK C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2021; 

2. de staat van baten en lasten over 2021; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van de Parkinson Vereniging zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit: 

• het bestuursverslag, 

• de bijlage 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van richtlijn RjK C1 “Kleine organisaties zonder winststreven” 

is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 
 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van richtlijn RjK C1 “Kleine organisaties 

zonder winststreven” en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 

diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met richtlijn RjK C1 “Kleine organisaties 

zonder winststreven”. 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming met RjK C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”. In dit kader 

is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht 

om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging 

het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

vereniging haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 

wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing. 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel  

 controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 

de entiteit. 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan. 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar 

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 

relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten 

wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 

verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een vereniging haar continuïteit niet langer kan 

handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 
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Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en 

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

Nieuwegein, 25 april 2022 

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.  

 

 

Drs. J.N. Witteveen RA 
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te Bunnik

Vervolg bijlage

Saldo per 01-

01-2021

Toegezegde 

aanvraag

Betalingen 

boekjaar

Saldo per 31-

12-2021

Centrum Aanvragen 2011

VUMC Vespa 11.286               -                          11.286               -                          

11.286               -                          11.286               -                          

Centrum Aanvragen 2012

VUMC Herberekening 2011-V07 5.869                 -                          5.869                 -                          

5.869                 -                          5.869                 -                          

Centrum Aanvragen 2015

VUMV COGTIPS 7.979                 -                          7.979                 -                          

7.979                 -                          7.979                 -                          

Centrum Aanvragen 2016

UMCG Intelligente hersenstimulatie bij zikte van 

Parkinson

2016-R06 9.375 -                     9.375                 -                          

AMC Behandeling van apathie bij diepe 

hersenstimulatie voor zvp

2016-R13 15.000 -                     7.500                 7.500                 

24.375 -                          16.875               7.500                 

Centrum Aanvragen 2017

RUG Het effect van inhaleerbare levodopa op 

het herstel van ee of-periode bij zvp

2017-R01 7.140 -                     -                     7.140                 

UMCG Punt voor Parkinson 53.322 -                          # -                            53.322               

60.462 -                          -                          60.462                 

Centrum Aanvragen 2018

Radboudmc JOBGRIP 2018-R01 8.000 -                        8.000                    -                            

Radboudmc Goudmantel 2018-R03 40.000 -                        32.000                 8.000                    

VUMC ParkSpektief 2018 R05 8.000 -                        8.000                    -                            

56.000 -                        48.000,00            8.000                    
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Vervolg bijlage

Saldo per 01-

01-2021

Toegezegde 

aanvraag

Betalingen 

boekjaar

Saldo per 31-

12-2021

Centrum Aanvragen 2019

LUMC 2019-R03 7.995                 -                         -                         7.995                 

VUMC HIT-the track 2019-R05 8.000                 -                         -                         8.000                 

AMC 2019-16S 833                    -833                   -                         -                         

16.828              -833                   -                         15.995              

Aanvragen 2020

VUMC 2020-G01 71.698              -                         47.799              23.899              

UMCG 2020-R05 39.000              -                         -                         39.000              

VUMC 2020-R10 7.638                 -                         - 7.638                 

Verbeelding

s

2020-R15 18.000              -                         10.000              8.000                 

Radboudmc 2020-02S 690                    -                         690                    -                         

AMC 2020-09S 1.000                 -                         -                         1.000                 

138.026            -                         58.489              79.537              

Stage: Optimal targeting within the STN during 

DBS for PD

Stage: Celluar and Molecular phenolyping of 

Parkinson's Disease

Feal microbiota transplantation for PD: a pilot 

sludy (FMT 4PD study)

Stage: MRC Brain Network Dynamics Unitr, 

Oxford

Identtificatie van alfa-synuclein in 

hersenweefsel
Objectieve metingen van tremor en 

bradykinesie bij en door Parkinsonpatiënten

De longitudinale relatie tussen reukverlies en 

(niet-)motorische symptomen

Cognitieve obstakels & Omwegen bij Parkinson: 

Informatieverwerkingstips
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Vervolg bijlage

Saldo per 01-

01-2021

Toegezegde 

aanvraag

Betalingen 

boekjaar

Saldo per 31-

12-2021

Centrum Aanvragen  2021

UMC

2021-02P

-                         750                   750                   -                         

AMUC 2021-01P -                         750                   750                   -                         

Radboudumc 2021-R13 -                         40.000              40.000              -                         

Universiteit 

Utrecht 2021-R06

-                         40.000              -   40.000              -                         

Radboudumc 2021--G01 -                         117.935            117.935            -                         

Erasmus

2021-R14

-                         40.000              40.000              -                         

UMC Groningen 2021-05P -                         750                   750                   -                         

Erasmus

2021-06P

-                         750                   -                         750

Proefschrift Tim Balkom 2021-08P -                         750                   750                   -                         

Proefschrift Margot Heijmans 2021-09P -                         750                   750                   -                         

Proefschrift Jeroen Habets 2021-10P -                         740                   -                         740                   

-                         243.175            241.685            1.490                

Totaal 320.825 242.342 390.183 172.984            
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