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Stichting Afasie Nederland

HAARZUILENS

Aan het dagelijks bestuur van:

 

Stichting Afasie Nederland
Bochtdijk 2-V-H
3455 RP  HAARZUILENS

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Afasie Nederland

te HAARZUILENS samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid

en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de

huishouding. 

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot

samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van

financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat deze niet kunnen

resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan

een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

APN Backoffice B.V.

Karin Hesselink

 

 

 

 

 

Pagina 2



Stichting Afasie Nederland

HAARZUILENS

Algemeen

Aanbieding Jaarrekening

De Stichting Afasie Nederland te Rotterdam biedt U hierbij de jaarrekening over 2020 aan.

De jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december 2020 en een staat van baten en lasten

over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 welke beide zijn voorzien van de 

specificaties en toelichtingen.

Alle getallen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders aangegeven.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel de zorg voor mensen met afasie te bevorderen. Zij tracht haar doel te 

verwezenlijken door: het stimuleren van de wetenschappelijke bestudering van de afasie en haar 

behandeling; het bevorderen van de behandelingsmogelijkheden; het bevorderen van onderzoek 

naar sociale begeleiding van personen met afasie.

Inschrijving Kamer van Koophandel

De Stichting is ingeschreven in het Stichtingsregister bij de Kamer van Koophandel voor 

Amsterdam-Haarlem onder nummer 41200897.

Huisvesting

De activiteiten van de Stichting worden uitgeoefend in en vanuit het pand

Bochtdijk 2 V-H, 3455 RP  te Haarzuilens.

Verzekeringen

De Stichting Afasie Nederland kent de volgende verzekering:

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Dhr. M. Mouwen

Secretaris: Mevr. Dr. A.C. van der Meulen

Penningmeester: Dhr. C. de Ruiter

Algemeen bestuurslid: Mevr. E. van de Pavert

Algemeen bestuurslid: Mevr. Dr. M. Ruiter

Vergelijkende cijfers

In de jaarrekening zijn ter vergelijking de cijfers van de rekening 2019 en de balanscijfers 

per 31 december 2020 opgenomen.

De begroting is door de penningmeester van de Stichting Afasie Nederland opgesteld.

Vaststelling jaarrekening

Het bestuur van de Stichting Afasie Nederland stelt de jaarrekening vast in haar bestuursvergadering en ter

controle worden aangeboden aan de kascommissie.

De bevindingen van de kascommissie zullen worden bijgevoegd.

Overige gegevens

•       De kascommissie bestaat uit de heren J. (John) van Woensel en F. (Fred) Ruwe.

•       Resultaatbestemming; de penningmeester stelt voor het negatieve resultaat over 2020 ad.

     € 57.781,-   in mindering wordt gebracht op de Algemene Reserve.

•       Gebeurtenissen na balansdatum; er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.
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Stichting Afasie Nederland

HAARZUILENS

Toelichting Bestuur 2020

In 2020 is het besluit genomen de activiteiten van de SAN vast te leggen in een specifiek jaarverslag en niet meer in

de jaarrekening. Dit jaarverslag zal worden opgesteld door de voorzitter en besproken worden met het bestuur waarna

dit beschikbaar komt voor betrokkenen bij SAN en op de website van de Stichting.

Het jaar 2020 is overschaduwd geweest door COVID-19. Dit betekende voor de SAN een pas op de plaats in haar

voornemens m.b.t Afasie projecten. Vergaderen en brainstormen is beperkt gebleven tot het behandelen van reeds

lopende projecten en het behandelen van enkele, veelal kleinere, projecten. Er werd niet fysiek vergaderd maar

uitsluitend via video verbinding (Teams en Zoom). Het in 2019 aangetreden nieuwe bestuur heeft als gevolg hiervan

onvoldoende de gelegenheid gehad een herzien beleid te formuleren.

De voorgenomen brainstorm cessie m.b.t. het beleid en de toekomst van de SAN is verschoven naar 2021 en heeft

inmiddels plaatsgevonden. Een uitwerking hiervan komt in het jaarverslag 2021.

In 2022 zal dit daadwerkelijk al dan niet gefaseerd tot een concrete aanpak leiden.

Aan projecten werd in 2020 een bedrag besteed van ruim € 58.000,- Deze projecten worden in deze jaarrekening

gespecificeerd in de toelichting op  de resultatenrekening  (pagina 13 van de jaarrekening). 

De vaste kosten in 2020 liggen op eenzelfde niveau als 2019 en zijn zeer beperkt gebleven. 

Inkomsten waren nagenoeg nihil (€ 367,-) aangezien geen sponsorwerving heeft plaatsgevonden. 

Het negatieve resultaat van ruim € 62.000,- kwam t.l.v. de vrije reserve.

Op de jaar ultimo stond een bedrag open van € 130.974,- aan goedgekeurde maar nog niet uitbetaalde projecten.

Gelet op de positie van het eigen vermogen en de aanwezige fondsen binnen de Stichting alsmede de goede

liquiditeitspositie, kan de Stichting ruimschoots voldoen aan haar verplichtingen. Indien nodig en noddzakelijk

kunnen wij enige tijd interen op het vermogen, zonder dat dit ten kosten gaat van de doelen van de Stichting.

Over 2020 zijn geen bijzondere wapenfeiten te vermelden. Wel werd uit kostenoverweging het aantal bankrekeningen

gereduceerd en de relatie met ABN AMRO stopgezet. Dit resulteerde in een afname van 4 bankrekeningen. 

De Stichting houdt nog een aantal rekeningen aan bij Rabobank en ING bank.
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Stichting Afasie Nederland

HAARZUILENS

Financiele positie

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2020 en per 31 december 2019: 

 

 

Activa

Vorderingen en overlopende activa 5.009 0,6% 24.329 2,9%

Liquide middelen 781.869 99,4% 825.311 97,1%

  

786.878 100,0% 849.640 100,0%

Passiva

Eigen vermogen 267.650 34,0% 330.761 38,9%

Fondsen, Projecten en Wetenschappelijk Onderzoek 500.000 63,5% 500.000 58,8%

Kortlopende schulden en overlopende passiva 19.228 2,4% 18.879 2,2%

  

786.878 100,0% 849.640 100,0%

Werkkapitaal

Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden opgegeven van het werkkapitaal. Onder werkkapitaal

wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. De omvang van het

werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de onderneming.

31 dec 2020 31 dec 2019 verschil

Vorderingen en overlopende activa 5.009 24.329 -19.320

Liquide middelen 781.869 825.311 -43.442

786.878 849.640 -62.762

Af: Kortlopende schulden en overlopende passiva -19.228 -18.879 -349

Netto werkkapitaal 767.650 830.761 -63.111

De negatieve mutatie in het werkkapitaal van 2020 t.o.v. 2019  

met een bedrag van € 63.111 kan toegeschreven worden aan:

  

Resultaat boekjaar -57.781

Onttrekking Algemene Reserve -5.330

-63.111

31 dec 2020 31 dec 2019
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Stichting Afasie Nederland

HAARZUILENS

Grondslagen voor de Financiële verslaglegging

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.

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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Stichting Afasie Nederland

HAARZUILENS

Balans per 31 december 2020
 

     

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Rekening courant vordering 5.009  24.329  

 5.009  24.329

Liquide middelen

Rekening courant bank 781.869  825.311  

 781.869  825.311

  786.878  849.640

31 dec 201931 dec 2020
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Stichting Afasie Nederland

HAARZUILENS

Balans per 31 december 2020
 

     

31 dec 201931 dec 2020

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal 5.134  5.134  

Algemene bedrijfsreserve 320.297  360.505  

Resultaat boekjaar -57.781   -34.878  

 267.650  330.761

Fondsen, Projecten en Wetenschappelijk Onderzoek

M.S.G. Vreeze Fonds 500.000  500.000  

 500.000  500.000

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 9.160  8.879  

Nog te betalen kosten 10.068  10.000  

 19.228  18.879

  786.878  849.640
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Resultatenrekening over 2020
 

 

Baten 367  10.624  

Totaal opbrengsten  367  10.624

Kantoorkosten 2.253  2.144  

Kosten PR en Commissies 0  1.772  

Projecten 53.087  38.319  

Bestuurskosten 1.278  1.135  

Voorlichtingsmateriaal 1.561  2.132  

Totaal kosten  58.179  45.502

Bedrijfsresultaat  -57.812  -34.878

Financiële baten & lasten 31  0

    

Resultaat voor belastingen  -57.781  -34.878

    

    

2020 2019
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Toelichting op de balans per 31 december 2020

31 dec 2020 31 dec 2019

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Rekening courant vordering   

Rekening courant AfasieNet 5.009 24.329

5.009 24.329

Liquide middelen

Rekening courant bank   

ABN 4063 72 004 0 1

ABN 5352 01 125 0 230

ABN 2300 45 235 0 34

ABN 6433 10 290 0 87

ING r/c 191 8074 1.400 1.376

ING ZKL Spaar 191 8074 410.130 410.264

Rabo 0152 7185 32 80.308 123.319

Rabo 1025 3642 44 290.031 290.000

781.869 825.311
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Stichting Afasie Nederland

HAARZUILENS

Toelichting op de balans per 31 december 2020

31 dec 2020 31 dec 2019

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal 5.134 5.134

Algemene bedrijfsreserve 320.297 360.505

Resultaat boekjaar -57.781 -34.878

267.650 330.761

Mutatie Alg. bedrijfsreserve t.o.v. vorig boekjaar

Onttrekking resultaat vorig boekjaar -34.878

-34.878

Fondsen, Projecten en Wetenschappelijk Onderzoek

M.S.G. Vreeze Fonds 500.000 500.000

500.000 500.000

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 9.160 8.879

9.160 8.879

Nog te betalen kosten

Te bet. aktiviteiten 10.000 10.000

Te bet. kosten bank 68 0

10.068 10.000
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Toelichting op de resultatenrekening over 2020
2020 2019

Baten   

Klankbeelden 0 4.995

Bijdrage detacheringskosten LSP 0 4.780

Royalty's 0 44

Giften 193 620

Sponsor Loterij 174 185

 367 10.624

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Interest 31 0

31 0

Kantoorkosten

Bankkosten 560 449

Nagekomen baten/lasten en afrondingsverschillen 1

Kamer van Koophandel 5 8

Uitbesteden administratie 1.687 1.687

2.253 2.144

Kosten PR en Commissies

Afasie Dag 0 1.772

0 1.772

Projecten

Kennisnetwerk 20.034 8.282

Bijdrage proefschrift 500 3.000

Project Kinderafasie in Kaart 11.630 18.037

Project Breeknacht 0 9.000

Project Safe Trail 8.200 0

Project Syntactische Afasietherapie 7.000 0

Project EEG 4.123 0

Project Thesis 1.000 0

Project Voorlichtingsfilm 600 0

53.087 38.319

Bestuurskosten

Vergaderkosten e.d. 1.006 795

Bestuurders Aansprakelijkheidsverzekering 272 272

Reiskosten bestuur 0 68

1.278 1.135

Voorlichtingsmateriaal

Verzendkosten internetbestellingen 0 359

Website domeinnamen/hosting 163 1.398

Website abonnement 1.398 375

1.561 2.132
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