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Bestuursverslag

Statutaire naam en oprichtingsdatum

Parkinson Vereniging, opgericht op 23-01-1978.

Doelstelling van Parkinson Vereniging

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.
 
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;
c. het monitoren van ontwikkelingen en het (laten) verrichten van (wetenschappelijk) onderzoek;
d. het werven van fondsen,
en voorts door het aanwenden van alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van
het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.

Samenstelling bestuur en directie

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 2018 uit zes
personen en kent een vacature.
 
Bestuurslid Sinds Her te benoemen/ Aftredend

Herbenoemd
B.J.F. Lantink, voorzitter 05-2018* 05-2021 05-2024
R.W. Ronkes, vicevoorzitter en secretaris 11-2016 11-2019 11-2022
P. Muller, penningmeester 11-2015 11-2018 11-2021
H. Blaauw, algemeen bestuurslid 11-2017 11-2020 11-2023
K.P.G.M. Gilissen, algemeen bestuurslid 11-2016 11-2019 11-2022
M.A. Overvest-Meijer, algemeen bestuurslid 11-2017 11-2020 11-2023

* De heer B.J.F. Lantink is op 29 mei 2018 benoemd tot algemeen bestuurslid. Vervolgens is hij in de
Algemene Ledenvergadering van 17 november 2018 benoemd in de functie van voorzitter. 

Directie

Mevrouw C.J. Aalderink MBA

De resultaten over 2018

De jaarrekening 2018 is afgesloten met een batig saldo van € 168.899, daar waar een tekort voor 2018
was begroot van € 72.205. De baten kwamen € 106.413 hoger uit dan begroot. Dit werd onder meer
veroorzaakt door een niet begrote bate van € 46.162 uit de loterijopbrengst 2017, die in 2018 via het
Prinses Beatrix Spierfonds werd uitgekeerd. Ook de niet-projectgebonden donaties, schenkingen en
acties derden kwamen beduidend hoger uit dan begroot (+ € 102.727). De inkomsten uit nalatenschappen
bleven achter bij de begroting (- € 37.823).

De totale kosten kwamen € 134.691 lager uit dan begroot. 
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Voor een uitgebreide analyse tussen begroting en realisatie 2018 wordt volledigheidshalve verwezen naar
de pagina ‘analyse verschil uitkomst met budget’.

Het bestuur heeft besloten om vooruit lopend op goedkeuring door de ledenvergadering het batig saldo
als volgt te verdelen: Er wordt een bestemmingsreserve voor een TM (telemarketing campagne gevormd
van € 10.000, een onttrekking van € 15.755 aan de bestemmingsreserve Parkinson Cafés en ten behoeve
van het te vervaardigen meerjaren beleidsplan 2020 – 2023 wordt een bestemmingsreserve van € 15.000
gevormd. Het resterende deel wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Er wordt gestreefd naar een
continuïteitsreserve van ten minste een bedrag groot € 750.000. Na deze toevoeging bedraagt deze
reserve per 31 december 2018 € 797.890.

De Parkinson Vereniging heeft een goede financiële positie, maar oplettendheid is geboden in een
omgeving waarin de inkomstenstroom geenszins zeker is. Dit onderstreept het belang voor de vereniging
om een financiële buffer te vormen voor het geval de inkomsten tegenvallen. Het bestuur streeft er dan
ook naar om de inkomsten op niveau te houden, zodat uitvoering kan worden gegeven aan alle
activiteiten ten aanzien van de kernactiviteiten conform het jaarplan 2019 en ook in de jaren daarna.

Een goede samenwerking met de leden, de patiënten en de onderzoekers die de vereniging kent, is
noodzakelijk om onze doelen als patiëntenvereniging te kunnen bereiken.

Om de invloed van de Parkinson Vereniging te vergroten, om de belangen van de leden goed te kunnen
vertegenwoordigen en om invloed uit te oefenen op de richting van onderzoek en ontwikkeling, is een
optimale samenwerking met stakeholders, zoals ParkinsonNet en de academische centra, van groot
belang.

Vooruitblik naar 2019

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 17 november 2018 werd het jaarplan 2019 met
bijbehorende begroting besproken en goedgekeurd door de aanwezige leden. De begroting 2019 op
hoofdlijnen is als bijlage bij deze jaarrekening bijgevoegd.
 
Voor het jaarplan en de begroting 2019 heeft de vereniging keuzes moeten maken. Deze keuzes leiden
tot een zo optimaal mogelijke inzet van mensen en middelen, zodat stappen kunnen worden gezet in het
realiseren van de beleidsdoelstellingen, zoals die in het huidige meerjaren beleidsplan zijn geformuleerd.
 
In het ‘Strategisch meerjarenbeleidskader 2016 – 2019’ staan vier beleidsprioriteiten beschreven. Het
jaarplan 2019 is opgesteld met inachtneming van deze beleidsprioriteiten. Het volledige jaarplan is te
vinden op www.parkinson-vereniging.nl.

In 2019 zal er veel tijd en aandacht uitgaan naar het vervaardigen van een nieuw strategisch meerjaren
beleidsplan voor de periode 2020 – 2023. Naast het maken van onder andere een interne en externe
analyse, zal ook een enquête onder alle leden worden gehouden en zullen de uitkomsten daarvan tijdens
een aantal regionale bijeenkomsten verder worden uitgediept. Alle input tezamen vormt de basis voor het
nieuwe plan. Doel is dat de leden in november 2019 het definitieve plan goedkeuren.
 
Functie en omvang van het vrij besteedbaar vermogen

Er wordt gestreefd naar een continuïteitsreserve van ten minste een bedrag groot € 750.000. Een
continuïteitsreserve is van belang voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat
de vereniging ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Het bestuur van de Parkinson
Vereniging heeft hiertoe besloten vanwege de hoge mate van onzekerheid van de inkomsten uit
nalatenschappen en tegelijkertijd de afhankelijkheid daarvan qua begroting. 
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Balans per 31 december 2018 
(na resultaatbestemming)

31 december 2018 31 december 2017
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Overige immateriële vaste activa 50.895 -

Materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 14.635 20.108

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 11.015 6.245
Overige vorderingen en overlopende activa 224.349 176.528

235.364 182.773

Liquide middelen 2.418.531 2.311.367

Totaal 2.719.425 2.514.248



 

31 december 2018 31 december 2017
€ € € €

PASSIVA

Verenigingsvermogen

Algemene reserve 2.723 2.723
Continuïteitsreserve 797.890 638.236
Bestemmingsreserves 1.383.010 1.373.765

2.183.623 2.014.724

Langlopende schulden

Overige schulden 91.921 64.114

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 21.350 33.881
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 26.778 25.405
Overige schulden en overlopende passiva 395.753 376.124

443.881 435.410

Totaal 2.719.425 2.514.248
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Staat van baten en lasten over 2018 

Werkelijk-
heid
2018

Begroting
2018

Werkelijk-
heid
2017

€ € €

Baten
Subsidies en andere bijdragen 91.162 45.000 91.844
Giften en baten uit fondsenwerving 1.180.758 1.126.950 1.177.396
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten
en/of diensten 20.835 12.500 15.852
Financiële baten 608 2.500 3.317

1.293.363 1.186.950 1.288.409

Lasten
Personeelskosten 511.485 500.000 486.634
Afschrijvingen immateriële vaste activa 7.530 11.690 -
Afschrijvingen materiële vaste activa 5.473 5.215 12.905
Overige personeelskosten / Diensten derden 83.249 95.300 83.693
Informatievoorziening 122.093 185.100 167.527
Onderzoek 131.006 139.950 185.678
Elkaar ontmoeten 56.538 74.450 14.971
Belangenbehartiging 3.647 5.200 -
Huisvestingskosten 51.753 53.000 52.534
Bestuurlijke kosten 14.764 17.000 28.597
Algemene kosten 136.926 172.250 212.734

Totaal bestedingen 1.124.464 1.259.155 1.245.273

Netto resultaat 168.899 -72.205 43.136

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve 159.654 81.805
Bestemmingsreserve Parkinson Cafés -15.755 20.391
Bestemmingsreserve Beleidsprioriteiten bestuur - -59.060
Bestemmingsreserve TM campagne 10.000 -
Bestemmingsreserve Meerjaren beleidsplan 15.000 -

168.899 43.136
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Kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode over 2018 

2018 2017
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat 168.899 43.136

Aanpassingen voor
Afschrijvingen op immateriële, materiële
vaste activa en vastgoedbeleggingen 13.003 12.905
Dotatie voorzieningen - 10.000
Afname voorzieningen - -30.000

13.003 -7.095

Veranderingen in werkkapitaal
Debiteuren -4.770 7.338
Overige vorderingen -46.996 -134.048
Overlopende activa -825 926
Kortlopende schulden (exclusief banken) 8.471 120.088

-44.120 -5.696

Kasstroom uit operationele activiteiten 137.782 30.345

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen immateriële vaste activa -58.425 -
Investeringen materiële vaste activa - -17.976

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -58.425 -17.976

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossingen langlopende schulden 27.807 -96.685

Mutatie geldmiddelen 107.164 -84.316

Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar 2.311.367 2.395.683
Mutaties in boekjaar 107.164 -84.316

Stand per eind boekjaar 2.418.531 2.311.367
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Parkinson Vereniging is feitelijk en statutair gevestigd op Kosterijland 12, 3981 AJ te Bunnik en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 40476519.

Algemene toelichting

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
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.

In verband met de vergelijkbaarheid van de cijfers ten opzichte van voorgaand jaar zijn de cijfers over
2017 geherrubriceerd.

Grondslagen

Immateriële vaste activa
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
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.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

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.

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

Baten
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. De omvang van baten uit nalatenschappen kan betrouwbaar worden vastgesteld als,
op grond van het stadium waarin de afhandeling van de nalatenschap zich bevindt, een betrouwbare
schatting van de ontvangst kan worden gemaakt. Hiervan is in ieder geval sprake bij ontvangst van de
akte van verdeling.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend
tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest
en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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Toelichting op de balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Overige
immateriële
vaste activa

€

Boekwaarde per 1 januari 2018 -

Mutaties 
Investeringen 58.425
Afschrijvingen -7.530

Saldo mutaties 50.895

Stand per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde 58.425
Cumulatieve afschrijvingen -7.530

Boekwaarde per 31 december 2018 50.895

Afschrijvingspercentages 20%

Materiële vaste activa

Andere vas-
te bedrijfs-

middelen
€

Stand per 1 januari 2018
Aanschafwaarde 31.401
Cumulatieve afschrijvingen -11.293

Boekwaarde per 1 januari 2018 20.108

Mutaties 
Afschrijvingen -5.473

Saldo mutaties -5.473

Stand per 31 december 2018
Aanschafwaarde 31.401
Cumulatieve afschrijvingen -16.766

Boekwaarde per 31 december 2018 14.635

Afschrijvingspercentages 20-33,3%
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Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Debiteuren

Stand per 31 december 11.015 6.245

Overige vorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen - 339
Overige vorderingen 199.421 152.086
Overlopende activa 24.928 24.103

224.349 176.528

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Pensioenen - 339

Overige vorderingen

Nalatenschappen 167.005 140.121
Depotbedrag PostNL 5.305 5.305
Te vorderen rente - 730
Waarborgsom huur 340 340
Diversen 11.353 1.250
Verzekeringsuitkeringen 15.418 4.340

199.421 152.086

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 24.928 24.103

De vorderingen hebben een resterende looptijd van ten hoogste één jaar.

Liquide middelen

ABN AMRO Bank 1.728.981 1.766.981
Rabobank 557.589 524.302
ING Bank 125.072 15.284
Simpled Card 6.177 4.499
Kas 712 301

2.418.531 2.311.367

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

Conti-
nuïteits-
reserve

Bestem-
mings-

reserves

Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2018 2.723 638.236 1.373.765 2.014.724
Mutatie uit resultaatverdeling - 159.654 9.245 168.899

Stand per 31 december 2018 2.723 797.890 1.383.010 2.183.623

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Continuïteitsreserve

Continuïteitsreserve 797.890 638.236

2018 2017
€ €

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 638.236 556.431
Uit resultaatbestemming 159.654 81.805

Stand per 31 december 797.890 638.236

Het bestuur van de Parkinson Vereniging heeft besloten om een continuïteitsreserve aan te houden van
minimaal € 750.000. De hoge mate van onzekerheid van de inkomsten uit nalatenschappen en de
afhankelijkheid daarvan qua begroting liggen ten grondslag aan dit besluit.
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31-12-2018 31-12-2017
€ €

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Onderzoek & Ontwikkeling 1.268.731 1.268.731
Bestemmingsreserve Parkinson Cafés 89.279 105.034
Bestemmingsreserve TM campagne 10.000 -
Bestemmingsreserve Meerjaren beleidsplan 15.000 -

1.383.010 1.373.765

2018 2017
€ €

Bestemmingsreserve Onderzoek & Ontwikkeling

Stand per 1 januari 1.268.731 1.268.731
Mutaties - -

Stand per 31 december 1.268.731 1.268.731

Het bestuur van de Parkinson Vereniging heeft besloten om een bestemmingsreserve voor onderzoek &
ontwikkeling aan te houden.

Bestemmingsreserve Parkinson Cafés

Stand per 1 januari 105.034 84.643
Uit resultaatbestemming -15.755 20.391

Stand per 31 december 89.279 105.034

Het bestuur van de Parkinson Vereniging heeft besloten de bestemmingsreserve Parkinson Cafés te
vormen ten behoeve van de lokale Cafés.

Bestemmingsreserve Beleidsprioriteiten bestuur

Stand per 1 januari - 59.060
Uit resultaatbestemming - -59.060

Stand per 31 december - -

In 2016 heeft het bestuur van de Parkinson Vereniging besloten de bestemmingsreserve
Beleidsprioriteiten bestuur te vormen voor begrote speerpuntprojecten die in een later jaar dan begroot
uitvoering gingen vinden. In 2017 zijn speerpuntprojecten uitgevoerd. Daarmee is de gehele
bestemmingsreserve benut en bedraagt deze derhalve nihil.

Bestemmingsreserve TM campagne

Stand per 1 januari - -
Uit resultaatbestemming 10.000 -

Stand per 31 december 10.000 -

Het bestuur van de Parkinson Vereniging heeft besloten een bestemmingsreserve te vormen voor de in
2019 te houden TM campagne.

12



Parkinson Vereniging
te Bunnik

 

2018 2017
€ €

Bestemmingsreserve Meerjaren beleidsplan

Stand per 1 januari - -
Uit resultaatbestemming 15.000 -

Stand per 31 december 15.000 -

Het bestuur van de Parkinson Vereniging heeft besloten een bestemmingsreserve te vormen voor het in
2019 te ontwikkelen meerjaren beleidsplan.

Langlopende schulden

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Overige schulden

Toegezegde subsidies wetenschappelijk onderzoek (langlopend deel) 91.921 64.114

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 21.350 33.881

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffingen 26.384 25.405
Pensioenpremies 394 -

26.778 25.405

Overige schulden en overlopende passiva

Toegezegde subsidies inzake wetenschappelijk onderzoek 336.538 328.841
Accountantskosten 3.743 11.374
Reservering vakantiedagen 14.869 13.781
Reservering loopbaanbudget 10.338 9.832
Vooruitontvangen contributies 742 342
Nog te betalen kosten 8.923 11.954
Vooruitontvangen bedragen 20.600 -

395.753 376.124
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Huurovereenkomst
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 2019 € 39.397 en wordt jaarlijks
geïndexeerd.

CRM-/CMS-systeem
Er is een overeenkomst gesloten met Procurios voor een periode van 3 jaar met een stilzwijgende
verlenging van telkens 1 jaar. Opzeggingstermijn bedraagt 1 maand voor de einddatum. De jaarlijkse
kosten bedragen € 4.800 excl. BTW.

Leaseovereenkomst
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 € 65,65 excl. BTW.

Er is een leaseovereenkomst gesloten met Grenke Finance inzake printers. Deze overeenkomst heeft
een looptijd van 72 maanden ingaande juli 2016. De maandelijkse leasetermijn bedraagt € 675 excl.
BTW.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Werkelijk-
heid
2018

Begroting
2018

Werkelijk-
heid
2017

€ € €

Baten

Subsidies en andere bijdragen 91.162 45.000 91.844
Giften en baten uit fondsenwerving 1.180.758 1.126.950 1.177.396
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten
en/of diensten 20.835 12.500 15.852
Financiële baten 608 2.500 3.317

1.293.363 1.186.950 1.288.409

Subsidies en andere bijdragen

PBF Subsidie 46.162 - 46.844
PGO Instellingssubsidie 45.000 45.000 45.000

91.162 45.000 91.844

De PBF subsidie betreft de uitkering uit de gereserveerde loterij opbrengst over 2017. Aan de uitkering
van de subsidie die in 2018 is ontvangen, zijn geen voorwaarden gebonden.

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 2018 is nog niet definitief
vastgesteld. Subsidies van € 25.000 tot € 125.000 moeten jaarlijks worden verantwoord met het formulier
vaststelling VWS-subsidie. 

Giften en baten uit fondsenwerving

Contributies en donaties door leden 433.783 455.000 436.868
Abonnement PM voor ParkinsonNetters 3.355 3.000 3.030
Eigen bijdrage Wereld Parkinson Dag 6.293 7.000 7.775
Eigen bijdrage Parkinson Academie 11.210 7.500 11.670
Niet-projectgebonden: donaties, schenkingen en acties
derden 208.477 105.750 141.473
Erfenissen en nalatenschappen 462.177 500.000 518.175
Projectgebonden: vermogensfondsen, farmaceutische en
hulpmiddelenindustrie 55.463 48.700 58.405

1.180.758 1.126.950 1.177.396
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Werkelijk-
heid
2018

Begroting
2018

Werkelijk-
heid
2017

€ € €

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

Advertenties 12.603 12.500 10.154
Vacatiegeld 8.232 - 5.698

20.835 12.500 15.852

Financiële baten

Renteopbrengsten 608 2.500 3.317

Personeelskosten

Lonen en salarissen 407.859 400.000 393.248
Sociale lasten en pensioenlasten 103.626 100.000 93.386

511.485 500.000 486.634

Lonen en salarissen

Brutosalarissen 431.102 400.000 403.588
Uitkering ziekteverzuimverzekering -23.243 - -10.340

407.859 400.000 393.248

Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg over 2018: 7,8 (2017: 8,09) uitgedrukt in fulltime
dienstverbanden.

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten 63.578 100.000 57.486
Pensioenlasten 40.048 - 35.900

103.626 100.000 93.386

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Afschrijvingskosten overige immateriële vaste activa 7.530 11.690 -

Afschrijvingen materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 5.473 5.215 12.905
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Werkelijk-
heid
2018

Begroting
2018

Werkelijk-
heid
2017

€ € €

Overige personeelskosten / Diensten derden

Ziektengeldverzekering 26.425 17.000 11.969
Teamkosten 3.074 12.000 3.952
Advieskosten personeel - - 1.210
Reis- en verblijfkosten 27.038 30.000 28.560
Overige diensten derden 26.712 36.300 38.002

83.249 95.300 83.693

Informatievoorziening

Parkinson Magazine 49.278 65.000 71.076
Digitale communicatie (website en nieuwsflits) 4.869 13.750 10.962
Bibliotheek 168 250 39
Brochures en leaflets 8.149 7.500 18.908
Communicatie 1.172 6.000 6.727
Verenigingsstand 7.479 9.500 10.429
Wereld Parkinson Dag 30.863 30.000 30.000
Landelijke Parkinsonismendagen 6.171 8.000 5.345
Parkinson Academie, diverse cursussen 5.704 21.500 10.793
Scholing docenten diverse cursusen - 9.000 3.000
Scholing spreekbeurthouders - 1.200 124
Scholing standhouders - 1.500 124
Standmedewerkers - 2.000 -
Werkgroep aanvullende therapieën 312 1.600 -
Redactie Parkinson Magazine 27 1.600 -
Spreekbeurthouders 27 1.600 -
Projectgroep Parkinson? Houd je aandacht erbij! 7.874 3.600 -
Ontwikkelen workshop Laatste levensfase - 1.500 -

122.093 185.100 167.527

Onderzoek

Toegezegde subsidies inzake wetenschappelijk onderzoek 126.749 130.000 193.198
Werkgroep patiëntonderzoekers 2.435 1.600 -
Scholing patiëntonderzoekers - 3.000 -
Parkinson advies raad 1.964 3.750 -
Werkgroep wetenschapsnieuws 102 1.600 -
Vrijval onderzoeksvragen oude jaren -244 - -7.520

131.006 139.950 185.678
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Werkelijk-
heid
2018

Begroting
2018

Werkelijk-
heid
2017

€ € €

Elkaar ontmoeten

Opstartbijdrage Parkinson Cafés 250 - -
Bijdrage Parkinson Cafés 18.206 36.950 22.172
Bijdrage feestelijke activiteit Parkinson Cafés 6.000 9.750 6.749
Financiële administratie Parkinson Cafés 6.207 6.200 -
Scholing Provinciaal coördinatoren - 2.500 1.185
Scholing medewerkers Parkinson Cafés 1.555 3.000 2.249
Provinciaal coördinatoren 145 5.000 -
Bijeenkomsten in de provincie 124 4.800 795
Reiskosten medewerkers Parkinson Cafés 261 2.500 -
Verwendag partners- en mantelzorgers 2.389 3.750 2.212
Yoppersevenement 5.646 - -
Saldo Parkinson Cafés 15.755 - -20.391

56.538 74.450 14.971

Belangenbehartiging

Op de koffie bij Parkinsononderzoekers 272 2.000 -
Werkgroep Parkinson en werk 3.039 1.600 -
Commissie Parkinsonismen 336 1.600 -

3.647 5.200 -

Huisvestingskosten

Huur- en servicekosten 47.717 50.000 48.683
Schoonmaakkosten 2.874 2.000 2.897
Overige huisvestingskosten 1.162 1.000 954

51.753 53.000 52.534

Bestuurlijke kosten

Algemene ledenvergadering 4.487 5.000 3.781
Adviesraden, beleids-, werk- en projectgroepen 25 - 4.817
Notuliste - 3.000 2.590
Reis- en verblijfkosten - - 10.763
Bestuur 7.905 6.000 3.617
Vrijwilligersvergoedingen 557 - 1.749
Congresbezoek 1.790 3.000 1.280

14.764 17.000 28.597
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Werkelijk-
heid
2018

Begroting
2018

Werkelijk-
heid
2017

€ € €

Algemene kosten

Kantoorbenodigdheden 2.179 3.000 4.053
Telecommunicatie 6.817 10.000 7.516
Kopieerkosten 16.526 12.500 14.728
Porti 18.199 20.000 20.641
Catering 2.652 3.500 2.491
Accountant 10.648 11.500 14.452
Salarisadministratie 2.732 3.000 2.982
Abonnementen en lidmaatschappen 8.496 7.500 8.225
Verzekeringen 3.359 3.500 3.422
Kantoorautomatisering 46.647 52.250 43.857
Bankkosten 4.674 4.500 3.707
Drukwerk 8.103 10.000 6.108
Vrijwilligerswaardering 1.444 1.500 5.605
Fondsenwerving 2.838 10.000 882
Campagne nalatenschappen - 5.000 -
iDeal per e-mail - 5.000 -
Jubileum(boek) 2017 - - 8.143
Beleidsprioriteiten 2017 - - 55.005
Overige kosten 1.612 9.500 10.917

136.926 172.250 212.734
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Analyse verschil werkelijkheid met begroting

Werkelijkheid
2018

Begroting
2018 Mutatie

€ % € % € %

Baten 1.293.363 100,0 1.186.950 100,0 106.413 9,0

1.293.363 100,0 1.186.950 100,0 106.413 9,0

Personeelskosten 594.734 46,0 595.300 50,2 -566 -0,1
Afschrijvingen immateriële
vaste activa 7.530 0,6 11.690 1,0 -4.160 -35,6
Afschrijvingen materiële vaste
activa 5.473 0,4 5.215 0,4 258 4,9
Informatievoorziening 122.093 9,4 185.100 15,6 -63.007 -34,0
Onderzoek 131.006 10,1 139.950 11,8 -8.944 -6,4
Elkaar ontmoeten 56.538 4,4 74.450 6,3 -17.912 -24,1
Belangenbehartiging 3.647 0,3 5.200 0,4 -1.553 -29,9
Huisvestingskosten 51.753 4,0 53.000 4,5 -1.247 -2,4
Bestuurlijke kosten 14.764 1,1 17.000 1,4 -2.236 -13,2
Algemene kosten 136.926 10,6 172.250 14,5 -35.324 -20,5

Totaal bestedingen 1.124.464 86,9 1.259.155 106,1 -134.691 -10,7

Netto resultaat 168.899 13,1 -72.205 -6,1 241.104 333,9
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Toelichting analyse verschil werkelijkheid met begroting 

Resultaat
Voor 2018 was een negatief resultaat begroot van € 72.205. De werkelijkheid 2018 komt uit op een
positief resultaat van € 168.899. Dit positieve resultaat is hoger dan het positieve resultaat over 2017 
(+ € 43.136).

Baten
De begrote baten 2018 bedroegen € 1.186.950. De realisatie 2018 komt uit op een bedrag van
€ 1.293.363. Deze uitkomst ligt in lijn met de realisatie 2017: € 1.288.409.
 
Als belangrijkste afwijkingen kunnen worden genoemd de niet-projectgebonden giften en baten uit
fondsenwerving. Deze komen € 102.727 hoger uit. Ook de projectgebonden baten zijn € 6.763 hoger
uitgevallen. De baten uit erfstellingen en legaten zijn daarentegen € 37.823 achter gebleven bij de
begroting. Dat geldt evenzo voor de contributies en donaties door leden (- € 21.217).

Lasten

Voor het jaar 2018 was aan lasten een bedrag van € 1.259.155 begroot. De realisatie laat een bedrag
zien van € 1.124.464. Dit leidt tot een lagere besteding van € 134.691.

De belangrijkste afwijkingen worden veroorzaakt door lagere kosten op de kerntaak informatievoorziening
(€ - 63.007). Er kon door een nieuw contract aanzienlijk worden bespaard op de kosten van het Parkinson
Magazine. Door personele wisselingen en herziening van de cursus Parkinson? Houd je aandacht erbij!
werden er minder kosten gemaakt dan begroot bij de Parkinson Academie. 

Onder de kerntaak Elkaar ontmoeten werd onder andere door een aantal Parkinson Cafés minder een
beroep gedaan op de subsidie, waardoor deze kosten lager (- € 17.912) uitvielen dan begroot. 

Tot slot vielen de Algemene kosten ook lager (- € 34.767) uit dan begroot. Mede als gevolg van het
langdurig ziek zijn van de fondsenwerver werden de begrote kosten voor fondsenwerving en voor een
campagne nalatenschappen (beide € 5.000) niet besteed. 
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Mevr. M. Overvest-Meijer
Lid

Dhr. P. Muller
Penningmeester

Dhr. H. Blaauw
Lid
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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 2018 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2018 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 2018 en van het 

resultaat over 2018 in overeenstemming met richtlijn RjK C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2018; 

2. de staat van baten en lasten over 2018; 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, 18 april 2019  

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.  

 

 

Drs. J.N. Witteveen RA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlagen:

Subsidie-aanvragen overzicht 2018 stand 31 december 2018

centrum titel aanvraag
bedrag akkoord 

bestuur 
betaald 

nog te betalen 

31/12/18
korte termijn lange termijn 

Vumc Slaap- en stemmingsstoornissen bij de ziekte van Parkinson; een behandelstudie met lichttherapie 80.000,00€          80.000,00€  -€                     -€                               -€                               

VUmc Varenicline, a nicotinic receptor agonist for the treatment of Excessive Daytime Sleepiness in Parkinson’s Disease: a placebo-controlled cross-over pilot study 56.432,00€          45.145,60€  11.286,40€          11.286,40€                   -€                               

Vumc herberekening 2011-V07 5.869,00€            -€             5.869,00€            5.869,00€                     -€                               

AMC DNA-isolaties LEAP-study 28.990,00€          23.192,00€  5.798,00€            5.798,00€                     -€                               

AMC Validation of mild cognitive impairment in Parkinson's disease 68.338,00€          57.977,96€  13.093,56€          13.093,56€                   -€                               

AMC NSTAPS studie - tweede termijn van driejaars en vijfjaars follow-up 33.401,00€          33.401,00€  -€                     -€                               -€                               

RuG Inhaleerbare levodopa voor gebruik tijdens een off periode bij patiënten met de ziekte van Parkinson 18.800,00€          18.800,00€  -€                     -€                               -€                               

VUmc Online cognitieve training bij de ziekte van Parkinson 39.896,00€          31.916,80€  7.979,20€            7.979,20€                     -€                               

VUmc CHEVAL-in: neurophysiological determinants of conversion to psychosis and response to cholinesterase inhibitors in Parkinson's disease 39.609,00€          -€             39.609,00€          31.687,20€                   7.921,80€                      

AMC Voorspellende factoren voor het beloop van de ziekte van Parkinson over zeer lange termijn 22.000,00€          17.600,00€  4.400,00€            4.400,00€                     -€                               

UMCG Intelligente hersenstimulatie bij de ziekte van Parkinson 37.500,00€          28.125,00€  9.375,00€            9.375,00€                     -€                               

UMCG apomorfine bij Parkinsonpatiënten met visuele hallucinaties: een gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd, dubbelblind onderzoek 36.850,00€          -€             36.850,00€          36.850,00€                   -€                               

AMC Behandeling van apathie bij diepe hersenstimulatie voor de ziekte van Parkinson 37.500,00€          -€             37.500,00€          37.500,00€                   -€                               

Radboudumc Parkinsonpatiënt aan zet 15.000,00€          15.000,00€  -€                     -€                               -€                               

RuG Het effect van inhaleerbare levodopa op het herstel van een off-periode bij patiënten met de ziekte van Parkinson 35.700,00€          -€             35.700,00€          35.700,00€                   -€                               

UMCG ontwikkeling van een patiënt-selectietool voor advanced therapies bij de ziekte van Parkinson 40.000,00€          32.000,00€  8.000,00€            8.000,00€                     -€                               

ErasmusMC proefschrift: Novel insights into Progressive Supranuclear Palsy and related disorders 500,00€               -€             500,00€               500,00€                         -€                               

VU proefschrift: Augmented visual feedback in Parkinson’s disease: assessing and improving postural control 500,00€               256,14€       -€                     -€                               -€                               

VUmc proefschrift: Visual hallucinations and dementia in Parkinson’s disease: a search for neuropsychological, neuroimaging and neuropathological determinants 500,00€               -€             -€                     -€                               -€                               

VU proefschrift: From single genes to molecular networks: cellomics approaches to neurodegenerative diseases 500,00€               500,00€       -€                     -€                               -€                               

Radboudumc stage: National Institutes of Health (NIH) in Bethesda, Maryland, National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) 1.000,00€            1.000,00€    -€                     -€                               -€                               

AMC stage: Department of Neurology, Rush University Medical Center, Chicago, Illinois, United States of America 1.000,00€            1.000,00€    -€                     -€                               -€                               

Radboudumc “Blijven werken”, de impact van een nieuwe groepsinterventie bij mensen met parkinson 40.000,00€          -€             40.000,00€          32.000,00€                   8.000,00€                      

Radboudumc Gebruik van Oud-Mantelzorgervaring voor betere zorg voor mensen met Parkinson (afgekort: het GOUDMantel-Parkinson project) 40.000,00€          -€             40.000,00€          32.000,00€                   8.000,00€                      

VUmc ParkSpectief: een kwalitatieve studie naar de beleving van de ziekte van Parkinson vanuit het perspectief van de mens met parkinson 39.999,00€          -€             39.999,00€          32.000,00€                   7.999,00€                      

VUmc proefschrift: Extrastriatal 123I-FP-CIT binding in Parkinson's disease, dementia with Lewy bodies and related disorders 750,00€               750,00€       -€                     -€                               -€                               

UMCG Punt voor Parkinson 90.000,00€          -€             90.000,00€          30.000,00€                   60.000,00€                    

AMC proefschrift: Non-dopaminergic symptoms in Parkinson's disease 575,00€                 -€             575,00€                 575,00€                           -€                               

VUmc congres: AD/PD 2019: International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Disease 385,00€                 -€             385,00€                 385,00€                           -€                               

Vumc congres: AD/PD 2019: International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Disease 385,00€                 -€             385,00€                 385,00€                           -€                               

Vumc congres: AD/PD 2019: International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Disease 385,00€                 -€             385,00€                 385,00€                           -€                               

VU stage:  Brunel University London 770,00€                 -€             770,00€                 770,00€                           -€                               

 Totaal te betalen Te betalen korte termijn Te betalen lange termijn

428.459,16€        336.538,36€                 91.920,80€                    



De positieve schuld korte en lange termijn subsidies wetenschappelijk onderzoek toegezegd aan 

derden per 31-12-2017: € 392.955,12. Per 31-12-2018: € 428.459,16.

Positie O&O 31-12-2017 € 392.955,12 Toelichting:

2015-R04 uitbetaling declaratie € -7.979,20 20% betaling, onderzoek loopt

2017-10P toekenning Q1 2018 € 500,00 Toekenning kleine aanvraag

2017-11P toekenning Q1 2018 € 500,00 Toekenning kleine aanvraag

2017-12P toekenning Q1 2018 € 500,00 Toekenning kleine aanvraag

2017-13S toekenning Q1 2018 € 1000,00 Toekenning kleine aanvraag

2017-14S toekenning Q1 2018 € 1000,00 Toekenning kleine aanvraag

2017-10P uitbetaling declaratie € -256,14 100% betaling, afgerond

2017-10P correctie € -243,86 Deel vrijval

2017-11P uitbetaling declaratie € -500,00 100% betaling, afgerond

2016-R06 uitbetaling declaratie € -9.375,00 25% betaling, onderzoek loopt

2017-R04 uitbetaling declaratie € -16.000,00 40% betaling, onderzoek loopt

2017-01F uitbetaling declaratie € -3.000,00 Onderzoek afgerond, verslag ingediend

2012-V17 uitbetaling declaratie € -2.733,52 4% betaling, onderzoek loopt

2017-12P uitbetaling declaratie € -500,00 100% betaling, afgerond

2018-R01 toekenning Q3-2018 € 40.000,00 Toekenning subsidieronde

2018-R03 toekenning Q3-2018 € 40.000,00 Toekenning subsidieronde

2018-R05 toekenning Q3-2018 € 39.999,00 Toekenning subsidieronde

2012-V17 uitbetaling declaratie € -2.733,52 4% betaling, onderzoek loopt

2015-R03 uitbetaling declaratie € -3.760,00 Onderzoek afgerond, verslag ingediend

2010-V14 uitbetaling declaratie € -16.000,00 Onderzoek afgerond, verslag ingediend

2018-03P toekenning Q3-2018 € 750,00 Toekenning kleine aanvraag

2018-03P uitbetaling declaratie € -750,00 100% betaling, afgerond

2013-R12 uitbetaling declaratie € -6.680,20 Onderzoek afgerond, verslag ingediend

2012-V17 uitbetaling declaratie € -2.733,52 4% betaling, onderzoek loopt

2017-14S uitbetaling declaratie € -1.000,00 100% betaling, afgerond

2017-13S uitbetaling declaratie € -1.000,00 100% betaling, afgerond

2017-R04 uitbetaling declaratie € -16.000,00 40% betaling, onderzoek loopt

2018-04P toekenning Q4-2018 € 575,00 Toekenning kleine aanvraag

2018-05C toekenning Q4-2018 € 385,00 Toekenning kleine aanvraag

2018-06C toekenning Q4-2018 € 385,00 Toekenning kleine aanvraag

2018-07C toekenning Q4-2018 € 385,00 Toekenning kleine aanvraag

2018-08S toekenning Q4-2018 € 770,00 Toekenning kleine aanvraag

Positie O&O 31-12-2018 € 428.459,16



Parkinson Vereniging
te Bunnik

Bijlage: Begroting 2019

Begroting
2019

€

Baten
Subsidies en andere bijdragen 70.000
Giften en baten uit fondsenwerving 1.019.700

12.500
Financiële baten 1.500

1.103.700

Lasten
Personeelskosten 530.000
Afschrijvingen immateriële vaste activa 11.500
Afschrijvingen materiële vaste activa 4.500
Overige personeelskosten / Diensten derden 83.300
Informatievoorziening 173.040
Onderzoek 143.250
Elkaar ontmoeten 114.900
Belangenbehartiging 4.500
Huisvestingskosten 55.000
Bestuurlijke kosten 14.500
Algemene kosten 185.500

1.319.990

Resultaat -216.290 

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten 
en/of diensten
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