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1   Balans per 31-12-2021 
(na resultaatbestemming) 

 

 
 

Activa 31-12-2021 31-12-2020 

Materiële vaste activa €                5.497 €                7.330 

Vorderingen en overlopende activa €                1.670 €                    258 

Liquide middelen €              34.851 €              34.316 

Totale activa €               42.018 €               41.904 

 
   
Passiva   

Reserves en fondsen €              38.753 €              40.554 

Kortlopende schulden €                3.265 €                1.350 

Totale passiva €               42.018 €               41.904 
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2 Staat van Baten en Lasten over 2021 
 
 
 
 
Baten 2021 2020 

Subsidie  €                54.175   €                50.000  

Contributies/donaties  €                  5.750   €                  6.982  

Opbrengst activiteiten  €                         -  €                        -  

Overige inkomsten  €                         -   €                        -  

Totale inkomsten  €                59.925   €                56.982  

 

 
   
Lasten          2021      2020 

Lotgenotencontact  €                         -   €                  7.485  

Informatievoorziening  €                49.399   €                39.872  

Belangenbehartiging  €                  1.538   €                  1.208  

Kosten beheer en 
administratie  €                  9.175   €                  7.396  

Instandhoudingskosten  €                     521   €                     237  

Totale kosten  €                60.633   €                56.198  

   
RESULTAAT BOEKJAAR  €                     -708   €                     784  
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3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

 
ALGEMEEN 

Vestigingsadres 

Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi-syndroom Nederland (geregistreerd onder KvK-nummer 
64164578) is gevestigd op het kantoor van FBPN, Stationsweg 6b te Nijkerk. 

 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving, waaronder 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. 

 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen 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. 
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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 

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. 

 

Wervingskosten 

Onder de wervingskosten wordt verstaan de directe aan de ontvangen baten toe te rekenen lasten 

 

Lasten algemeen 

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de 
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten. 

 

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. 

 

Financiële baten en lasten 

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten 
en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 
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4   Toelichting op de balans per 31-12-2021 
 

Activa 31-12-2021 31-12-2020 

Materiële vaste activa   

Website  €                7.330   €                 9.163  

Afschrijving website  €               -1.833   €                -1.833  

Totaal website   €                 5.497   €                 7.330  

Afschrijving over 5 jaar vanaf 2020, startend op een bedrag van € 9.163. 

 
 

  

Vorderingen en overlopende activa 
  

Langlopende schuld FBPN  €                1.500   €                          -  

Nog te ontvangen contributies  €                    170   €                       80  

Nog te ontvangen bedragen  €                         -   €                     178  

Totaal vorderingen en overlopende activa  €                 1.670   €                     258  

 
 

  

Liquide middelen   

Betaalrekening  €                9.845   €                  9.312  

Spaarrekening  €              25.006   €                25.004  

Totaal liquide middelen  €               34.851   €                34.316  

 
  

Passiva 31-12-2021 31-12-2020 

Reserves en fondsen   

Overige reserves per 1 januari  €              40.554   €               39.770  

Resultaat boekjaar  €               -1.801   €                     784  

Reserves per 31 december  €               38.753   €                40.554  

 
  

Kortlopende schulden 
  

Crediteuren  
 

 €                       78  

Overige kortlopende schulden 
 

 €                 1.272  

Totaal kortlopende schulden  €                 3.265   €                  1.350  
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5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021 
 

 2021              2020 
    Realisatie         Begroot         Realisatie 

Ontvangen subsidie VWS  €              54.175   €         60.000   €          50.000  

    
Contributies en donaties    
Contributies  €                 4.675    €            4.919  
Donaties  €                 1.075    €            2.063  
Totaal contributies en donaties  €                 5.750    €          -      €            6.982  

    
Opbrengst activiteiten    
Totale opbrengst activiteiten  €                      -     €                  -     €                   -    
 

   
Lasten 2021              2020 

      Realisatie          Begroot         Realisatie 
Lotgenotencontact    

Lotgenotencontact  €                        -     €                 -     €            7.485 
Totaal lotgenotencontact  €                        -     €                  -     €            7.485    

    
Informatievoorziening    

Digitaal expertisecentrum   €               19.800   €        16.200   €          11.000  
Nieuwsbrieven   €                 1.527   €          1.500   €            2.355  
3 Informatieboekjes  €               11.998   €        11.300    €                          -   
Toolkitapp  €                 2.723   €          2.725    €                          -   
Infoboek gezond en prettig leven  €                 6.201   €          5.125    €                          -   
Portretten Prader Willi   €                 7.150   €          7.150    €                          -   
Overige activiteiten    €          26.517  
Totaal informatievoorziening  €              49.399   €         44.000   €          39.872  

    
Belangenbehartiging    
Aanspreekpunt professionals  €                    628   €              500   €               287  
Deelname koepelorganisaties  €                    910   €              500   €               921  
Totaal belangenbehartiging  €                 1.538   €           1.000   €             1.208  

    
Beheer en administratie    
Bestuursondersteuning  €                    984    €             1.277  
Ondersteuning door FBPN  €                 7.813    
Leden-/donateursadministratie  €                        -    €             1.283  
Financiële administratie  €                        -    €             4.050  
Digitaal werken  €                    378    €                786  
Totaal backoffice  €                9.175   €         15.000   €             7.396  

    
Instandhoudingskosten    
Bankkosten  €                    213   €                   -    €                238  
Overige kosten  €                    308   €                   -    €                      -   
Betalingsverschillen  €                       -     €                   -1  
Totaal instandhoudingskosten  €                    521  €                   -    €                237  
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Ondertekening bestuur voor akkoord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locatie: 
 
Datum:  
 

 


