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1 Accountantsrapport 
 

Aan het bestuur van  
Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland  
35e verdieping Rembrandttoren, Amstelplein 1 
1096HA Amsterdam 
 
Alkmaar, 29 juli 2020 
 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Opdracht 
Bijgaand doen wij u de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting 
Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland te Amsterdam toekomen. De jaarrekening is 
opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de stichting. De verklaring is opgenomen in 
het accountantsrapport. Het betreft hier een samenstellingsverklaring. 
 
Samenstellingsverklaring van de accountant 
 
Aan: Het bestuur van Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland  
 
De jaarrekening van Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland te Amsterdam 
is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de 
balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende 
toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 
financiële verslaggeving opgenomen. 
 
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard 
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de 
jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking 
en financiële verslaggeving toegepast. 
 
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de 
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen 
van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze 
kennis van Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland. 
 
  



 
 

 

 

 
 
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en 
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht 
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 
 
Alkmaar, 29 juli 2020 
 
Phidra Accountancy B.V. 
 
 
 
 
 
Bob Jong RA 
  



 
 

 

 

2 Balans per 31-12-2019  
(na resultaatbestemming)  
 

Activa Ref. 

 
31-12-2019 

 
31-12-2018 

Vaste activa 

Materiele vaste activa [1] 

 
 €    9.163 

 

 €   9.163 

Vlottende activa 

Vorderingen en overlopende activa [2] 

 
 €    1.155 

 

 €          0  

Liquide middelen [3] 

 
 €  34.885 

 

 €  49.895 

Totale activa 

 

   €  45.203 

 

 €  59.058 

      
Passiva 

     
Reserves en fondsen [4] 

 
 €  39.770 

 

€  45.651 

Kortlopende schulden [5] 

 
 €    5.433  

 

€  13.407 

Totale passiva 

 

   €  45.203 

 

 €  59.058 

 

  



 
 

 

 

3 Staat van baten en lasten over 2019 
 

 

Baten Ref. 

 
2019 

 
2018 Begroting 2019 

Subsidie  [6] 

 

 €  45.000 

 

 €           0  €  45.000 

Contributies [7] 

 
 €    5.029 

 

 €    5.157  €    5.363 

Donaties [8] 

 
 €    2.603  

 

 €    1.935  €    1.000 

Bijdrage contactdagen [9] 

 

 €       440 

 

 €       930  €    1.500  

Bijdrage studiedag [10] 

 
 €           0 

 

 €           0  €    1.500 

Overige inkomsten [11] 

 
 €  10.641 

 

 €           0  €           0 

Som van de baten 

 

   €  63.713 

 

 €    8.022  €  54.363 

      
 

Lasten 

Besteed aan doelstelling 

     

 

Lotgenotencontact [12] 

 
 € 11.734   

 

 €    4.446  € 11.000  

Informatievoorziening [13] 

 
 € 37.115 

 

 €           0  € 37.500 

Belangenbehartiging [14]   €   7.646   €           0  €   8.500  

   --------------  ------------------   -------------- 

    € 56.495   €    4.446  €  57.000 

Overige kosten:       

Wervingskosten  [15]   €         0   €           0  €          0 

Instandhoudingskosten [16]   €   1.135       €       854  €  -  

Kosten beheer en administratie [17]   € 11.964   €    2.051  € 10.000 

Som van de lasten 

 

   € 69.594 

 

 €    7.351     € 67.000 

Saldo van baten en lasten                                      - €    5.881                    €        671          - € 12.637

   

Bestemming saldo van baten en lasten 

Toevoeging/onttrekking aan: 

. overige reserves     €       5.881          - €      671                   € 12.637 

  



 
 

 

 

 

4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
 
ALGEMEEN 
 
Vestigingsadres 
 
Stichting Patiëntenorganisatie Prader- Willi syndroom Nederland (geregistreerd onder KvK-nummer 
64164578) is feitelijk gevestigd op Amstelplein 1 te Amsterdam. 
 
 
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 
 
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving, in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het 
bijzonder Richtlijn C2, kleine fondsenwervende organisaties. 
 
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen de nominale waarde.  
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord 
in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 
 
Foutherstel 
 
Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 is geconstateerd dat de in de jaarrekening 2018 
verantwoorde opbrengst Bahavioral Alert van € 10.641 betrekking heeft op het boekjaar 2019, in 
welk boekjaar ook de lasten van de Bahavioral Alert zijn verantwoord. In verband hiermee is in de 
jaarrekening 2019 een correctie doorgevoerd, waarbij de in 2018 verantwoorde opbrengst, alsnog is 
toegerekend aan de baten van het boekjaar 2019. Het oorspronkelijke begin vermogen per 1 januari 
2019 van € 56.292  is hierdoor verminderd met € 10.641, tot € 45.651. De vergelijkende cijfers over 
het boekjaar 2018 zijn dienovereenkomstig aangepast.   
 
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
 
Materiele vaste activa 
De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 
vervaardigingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte  economische 
gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen die op 
balansdatum worden verwacht.   
 
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 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.  



 
 

 

 

 
 
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 
 
Algemeen 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten uit fondsenwerving en andere 
opbrengsten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen 
historische kostprijzen. 
 
Resultaatbepaling 
 
De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 
waarderingsgrondslagen. 
 
Baten 
 
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin 
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat 
deze worden ontvangen.  
 
Baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord voor het door de stichting ontvangen bedrag, 
zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht. 
 
Donaties en giften worden als baten in de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin 
zij zijn ontvangen. Nalatenschappen worden verantwoord in het jaar dat de omvang betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. 
 
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. 
 
Wervingskosten, instandhoudingskosten en kosten beheer en administratie 
 
Onder de wervingskosten wordt verstaan de directe aan de ontvangen baten toe te rekenen lasten.  
De kosten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.  
 
Financiële baten en lasten 
 
De rentebaten en -lasten betreffen de  op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten 
en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 
 

 



 
 

 

 

 

5 Toelichting op de balans per 31-12-2019 
 

 

Activa      31-12-2019   31-12-2018  

Vaste activa         

1 Materiële vaste activa    

Website      €   9.163  €   9.163 

 

Vlottende activa 

2 Vorderingen en overlopende activa 

Nog te ontvangen contributies 2019  €    1.155  €              - 

 

3 Liquide middelen 

Betaalrekening     €    4.885  €    12.456 

Spaarrekening     €  30.000  €    37.439 

Totaal liquide middelen   €  34.885  €    49.895 

 

Passiva      31-12-2019   31-12-2018       

4 Reserves en fondsen 

Overige reserves per 1 januari   €  45.651  €  44.980 

Onttrekking/toevoeging boekjaar  €   -5.881  €       671 

Reserves per 31 december   €  39.770  €  45.651 

 

5 Kortlopende schulden 

Crediteuren     €    2.180      €    1.253 

Nog te betalen accountantskosten  €    2.000  €    1.513 

Overige kortlopende schulden   €    1.253  €           0 

Vooruit ontvangen bijdrage Behavioral Alert €           0  €  10.641 

Totaal kortlopende schulden   €    5.433  €  13.407  



 
 

 

 

 

6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 
 

Baten       2019  2018  Begroting 

 

6 Subsidie Ministerie VWS    €  45.000 €           0 €  45.000 

 

7 Contributies      €    5.029      €    5.157 €    5.363 

 

8 Donaties      €    2.603 €    1.935 €    1.000 

 

9  Bijdrage contactdagen    €       440 €       930 €    1.000 

 

10 Bijdrage studiedag     €           0 €           0 €    1.500 

 

11 Overige inkomsten 

Bijdrage kosten Behavioral Alert    €   10.641 €           0 €           0 

  

 

Lasten      2019  2018  Begroting 

 

Besteed aan doelstelling  

 

12 Lotgenotencontact 

Lotgenoten contactdagen    €   9.952  €    4.446 €    9.500 

Website en IT ondersteuning    €   1.704  €           0 €    1.000 

Kosten doorverwijzen instanties    €          0  €           0 €       500 

Overige kosten lotgenotencontact   €        78  €           0  €           0 

Totaal lotgenotencontact    € 11.734  €    4.446 €  11.000 

 

13 Informatievoorziening 

Studiedag – PW conferentie    €   4.486 €           0 €    4.000 

Nieuwsbrief      €      399 €           0 €    1.000 

Handboek Behavioral Alert    € 14.337 €           0 €  15.000 

Ontwikkeling brochures     €   2.893 €           0 €    2.500 

Digitaal Expertisecentrum Ondersteuning  € 15.000 €           0 €  15.000 

Totaal informatievoorziening    € 37.115 €           0 €  37.500 

 

14  Belangenbehartiging 

Samenwerking Expertisecentrum    €   1.703 €          0 €  2.500 

Deelname koepelorganisatie en netwerken  €   5.191 €          0 €  5.500 

Aanspreekpunt professionals    €      752 €          0 €     500 

Totaal belangenbehartiging    €   7.646 €          0 €  8.500 

 



 
 

 

 

 
2019  2018  Begroting 

Overige kosten 

 

15  Wervingskosten      €         0  €         0  €       0 

 

16  Instandhoudingskosten 

Bankkosten      €      188      €      114 €   -  

Bestuurskosten      €      129      €          0 €   -  

Representatiekosten     €      255     €          0 €   -  

Reiskosten bestuur     €      146      €          0 €   -  

Kantoorkosten      €          0 €      740 €   - 

Vrijwilligersvergoeding     €        90 €          0 €   - 

Overige kosten instandhouding    €      327     €          0 €   -  

Totaal instandhoudingskosten    €   1.135     €      854 €   - 

 

 

17  Kosten beheer en administratie  

Bestuursondersteuning     €   1.331  €          0 €   1.331   

Leden/donateursadministratie    €   3.176  €          0 €   3.176  

Financiële administratie     €   3.630  €          0 €   3.630   

Digitaal werken      €      726  €          0 €      726 

Accountantskosten     €   2.000   €   1.618 €          0 

Bestuurskosten      €          0 €        35 €          0 

Overige kosten backoffice     €   1.101  €      398 €   1.137   

Totaal beheer en administratie   € 11.964   €   2.051 € 10.000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening bestuur 

Amsterdam, 29-7-2020  


