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1 Algemeen
Aanbieding jaarrekening
De Stichting AA & PNH Contactgroep biedt U hierbij de jaarrekening 2019 aan.
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en een rekening van baten en
lasten over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, welke beide zijn voorzien
van de nodige specificaties en toelichtingen.
De getallen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders vermeld.

Doelstelling
De doelen van de Stichting zijn:
➢ Ondersteunen van mensen met Aplastische Anemie (AA) en /of Paroxismale Nachtelijke
Hemoglobinurie (PNH)
➢ Informatie verstrekken over AA en PNH
Dit doen we onder andere door:
➢ Het organiseren van bijeenkomsten voor contribuanten en andere geïnteresseerden
van de Stichting
➢ AA en PNH meer bekendheid geven
➢ Het geven van lezingen
➢ Voorlichting en informatie verspreiden via de media
➢ Contacten te leggen met de medische- en wetenschapswereld
➢ Bevorderen van onderzoeken met betrekking tot AA en PNH

Inschrijving Kamer van Koophandel
De Stichting is ingeschreven in het Stichtingsregister bij de Kamer van Koophandel
Amsterdam onder nummer 37118623.
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2 Financiële positie
Liquide middelen
Vorderingen en overlopende activa
Af: schulden op korte termijn
Kapitaal
Mutatie vermogenspositie

31-12-2019

31-12-2018

64.124
383
64.507
21.257
43.250

38.326
2.801
41.127
25
41.102

2.148

Verzekeringen
De Stichting heeft een Bedrijfspolis verzekering bij ABN AMRO.

Plaatsgevonden controles
Gedurende het boekjaar hebben er geen controles plaatsgevonden.

Samenstelling bestuur
Mw. A. Jansen
Vacature
Vacature
Dhr. C. Koekkoek
Dhr. A. Vink
Mw. A. Stokkink

voorzitter
secretaris
penningmeester
alg. bestuurslid
alg. bestuurslid
alg. bestuurslid
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Samenstelling jaarrekening
De jaarrekening is samengesteld door APN Backoffice B.V. op basis van de van u gekregen
informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van
baten en lasten over 2019 met de daarbij behorende toelichting. In deze toelichting is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop
gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de Stichting AA & PNH Contactgroep.
Onze werkzaamheden bestonden, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en
samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen
met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden
ontleend.

Tiel, 24 maart 2020
APN Backoffice B.V.

Karin Hesselink

Controle en vaststelling jaarrekening
Gedurende het boekjaar hebben er geen controles van de belastingdienst, Ministerie van VWS
e.d. plaatsgevonden.
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3 Grondslagen voor de financiële verslaggeving
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaglegging.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en
passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Lasten worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de bepaling van het vermogen
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende
baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn
verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen
zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen
voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
(Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het
einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden. Overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het
opnemen van voorzieningen.
Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn
toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de
verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden
verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden
voldaan.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De Reële waarde en de
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde
kostprijs gelijk aan de nominale waarde.
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4 Balans per 31 december
31-12-2019

31-12-2018

Activa
Vorderingen en overlopende activa
Vooruit betaald
Nog te ontvangen

333
50

1.301
1.500
383

2.801

Bank

64.124

38.326

Totaal Activa

64.507
=====

41.127
=====

43.250

41.102

Crediteuren
Vooruit ontvangen

21.257

--,-25

Totaal Passiva

64.507
=====

41.127
=====

Liquide middelen

Passiva
Eigen vermogen
Algemene bedrijfsreserve

Kortlopende schulden en overlopende passiva
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5 Staat van baten en lasten
31-12-2019

31-12-2018

BATEN
Contributie
Donatie
Ministerie VWS Fonds PGO
Overige inkomsten

3.875
620
55.000
--,--

3.575
750
45.000
1.500
59.495

50.825

LASTEN
Lotgenotencontact
Voorlichting
Lidmaatschappen
Belangenbehartiging
Backoffice
Totaal subsidiabel Ministerie VWS
Instandhoudingskosten

7.318
26.491
418
1.176
10.000

Resultaat voor bestemming
Reservering niet verbruikte subsidie VWS
Resultaatsbestemming
Resultaat na bestemming

8.686
39.772
347
1.509
--,-45.403
2.347
47.750

50.314
2.032
52.346

11.745
-9.597
-2.148
0

-1.521
1.521
0
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6 Bijlage A: Toelichting op de balans
31-12-2019

31-12-2018

333

333
968

ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Vooruit betaalde posten
11 maanden Banster
St. MEO set-up 2019
Nog te ontvangen posten
KvK - PNH Global Alliance
Expertise in Kaart 2018

50
____

1.500
383

2.801

Liquide middelen
NL87 ABNA 0420 5410 39
NL83 ABNA 0420 5425 66

18.584
45.540

Totaal Activa

1.787
36.539
64.124

38.326

64.507
=====

41.127
=====

PASSIVA
Algemene bedrijfsreserve
Saldo 01-01
Resultaat boekjaar (toename)
Saldo 31-12

41.102
2.148

42.623
-1.521
43.250

41.102

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Terug te betalen teveel ontvangen subsidie
Vooruit ontvangen contributie

11.660
9.597
--,--

Totaal Passiva

--,-25
21.257

25

64.507
=====

41.127
=====
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7 Bijlage B: Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten en lasten n.a.v. ontvangen subsidie
31-12-2019

31-12-2018

Baten
Ministerie VWS fonds PGO

55.000

45.000

Lasten
2 Themadagen
Telefonische hulplijn
Overige lotgenotenkosten
Totaal Lotgenotencontact:

1.929
3.523
1.866

Website
Communicatie
Nieuwsbrief
Social Media
Congressen en beurzen
Congres Eurordis
Congres ASH Annual Meeting
Expertisecentra
Brochures
Enquête
Vrijwilligersbeleid
Totaal Informatievoorziening:

2.690
9.865
426
4.542

7.318

8.686
19.803
8.573
298
1.314
4.240

268
5.655
1.473
1.292
280
--,--

802
4.742
26.491

Ieder(in), VSOP, Eurordis, NVN en Hematon
Totaal Lidmaatschappen
Vrijwilligers
Vertaalkosten
Preferenties PNH NL
Totaal Belangenbehartiging

5.793
979
1.914

418

39.772
347

418
1.176
--,---,--

Uitbesteding Backoffice

347
1.509
--,---,--

1.176

1.509

10.000

--,--

Met ingang van 2019 heeft de Stichting AA & PNH Contactgroep subsidie aangevraagd voor het
uitbesteden van haar backoffice taken. Met het instellen van de subsidie heeft het ministerie VWS
beoogd dat de Stichting zich meer kan toeleggen op haar kerntaken.
Tevens mogen nu de leden- en financiële administratie uit deze subsidie betaald worden zodat deze
niet ten laste komen van de eigen inkomsten.

Totaal lasten
Resultaat ontvangen subsidie

45.403

50.314

9.597

-5.314
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Baten en lasten i.v.m. eigen organisatie
31-12-2019

31-12-2018

Baten
Contributies
Donaties
VKS expertise in kaart

3.875
620
--,--

3.575
750
1.500
4.495

5.825

Lasten
Bestuurskosten
Backoffice
Kantoor/computer
Verzekeringen
Bankkosten
Totaal Instandhoudingskosten

1.917
122
--,-163
145

1.218
449
151
214
2.347

2.032

Resultaat ontvangen subsidie

9.597

5.314

Resultaat vóór bestemming

11.745

-1.521
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