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ALGEMEEN 
 
 

In dit jaarverslag is de jaarrekening over 2017 opgenomen van de vereniging 

Impuls & Woortblind. 

 

Missie 
 
In deze tijd van globalisering, informatisering, individualisering en privatisering van 
de gezondheidszorg wordt het voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie 
steeds moeilijker om zich te ontwikkelen en te handhaven als volwaardig deelnemer 
aan de samenleving. 
Tijdige erkenning, zo nodig behandeling en specifieke voorzieningen kunnen een 
positieve invloed op de ontwikkeling van betrokkenen hebben. Blijft dit achterwege 
dan kunnen faalangst, een zwak zelfbeeld en verkeerde compensatiestrategieën 
leiden tot onnodig lijden. 
 
Bestuur 
 
Functie                                          Naam 
Voorzitter                                     Rob Rodrigues Pereira  
Secretaris                                      Monique Bekkenutte 
Penningmeester                          Roy de Jong  
Bestuurslid                                   Elly van Rijn 
Bestuurslid                                   Dirk van Schie 
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ALGEMENE TOELICHTING  EN GRONDSLAGEN 
 
Alle bedragen luiden in euro's. 
 

 

GRONDSLAGEN  VAN WAARDERING 
 
Bij het samenstellen van deze financiële verantwoording  werden de grondslagen zoals 
genoemd in richtlijn RJ 650 gevolgd. 
Alle posten worden gewaardeerd op nominale waarde, tenzij anders vermeld. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met de 
op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen.  
 
Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor mogelijke 
oninbaarheid. 
 
Reserves 
Een continuïteitsreserve kan worden gevormd 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. Als uitgangspunt werd genomen dat uit de 
continuïteitsreserve gedurende 12 maanden de vaste lasten moeten kunnen worden 
doorbetaald. 
De gewenste hoogte van de reserve zal jaarlijks opnieuw worden bepaald en komt uit op 
ruim 110.000 euro. Per 31 december 2017 is de continuïteitsreserve uitgekomen op € 
56.209. 
 
GRONDSLAGEN  VAN RESULTAATBEPALING 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden 
kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald 
met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen 
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze 
voorzienbaar zijn. 
Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden verantwoord in het jaar 
waarin zij worden ontvangen. 
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Financieel Jaarverslag 2017 

Balans         

         
Activa 31-12-2017  31-12-2016  Passiva 31-12-2017  31-12-2016 

         
Vorderingen     Eigen vermogen 43.851  20.831 

Debiteuren 2.227  4.605  Resultaat 12.358  23.020 

Voorziening -536  -2.537   56.209  43.851 

 1.691  2.068      

     Voorzieningen (St.September) 8552   
Liquide middelen         
Kas     Crediteuren 10.554  7.677 

Bank - ING …529 rc 515  23.921      
Bank - ING …529 spaar 100  38.059  Transitoria    
Bank - ING …602 oud rc   350  Af te dragen loonbelasting 3.059  3.053 

Bank - ABN-AMRO …575 rc 116.039  14.098  Nog uit te betalen vakantiegeld 1.877  1.864 

 116.655  76.428  Ingehouden PV (pers.vereniging) 50   

     Nog te besteden subsidie 32.606  27.958 

Transitoria     Kortlopende vorderingen & schulden 5.466  4.174 

Nog te ontvangen subsidie   9.181   43.059  37.050 

Vooruitbetaald PFZW   735      
Rente 29  166      

 29  10.082      

         

         

         

         

         
Totaal activa 118.375  88.578  Totaal passiva 118.375  88.578 
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                   Rapportage Impuls & Woortblind             

2017   

                                  t/m kwartaal 4    

     

  Begroot  Realisatie   Realisatie  

  2017  t/m 31-12-17   2016  

     

 Baten    

     

1 Contributies  €   70.000   €        59.640   €   74.149  

2 Subsidies  €   90.000   €        90.000   €   70.000  

3 Donaties  €       650   €            545   €       631  

4 I&W Magazine  €     3.500   €         7.901   €     9.678  

5 Project inkomsten  €         -     €        12.814   €   67.326  

6 Thema avonden  €     3.500   €         6.587   €   21.604  

7 Overige inkomsten  €         -     €            188   €     1.749  

     

 Totaal inkomsten  €  167.650   €      177.676   €  245.137  

     

 Lasten    

     

8 Projecten  €   10.000   €        30.203   €   81.038  

9 Salarissen en overige personeelskosten  €   50.000   €        43.126   €   39.969  

10 Outsourcing servicebureau (MOS)  €   59.000   €        51.102   €   41.038  

11 Outsourcing ondersteunende diensten  €     1.500   €            881   €     5.628  

12 Kosten I&W Magazine  €   15.000   €         9.557   €   14.675  

13 Bestuurskosten  €     3.000   €         1.344   €     2.762  

14 Overige algemene uitgaven  €   10.000   €        16.366   €   37.007  

15 Website  €     6.000   €         4.007   €         -    

16 Dyslectie bijeenkomsten  €     2.000   €         1.179   €         -    

17 Thema avonden/café's  €     5.000   €         7.420   €         -    

18 Congres  €     5.000   €            132   €         -    

     

 Totaal lasten  €  166.500   €      165.318   €  222.117  

     

     

 Resultaat  €     1.150   €       12.358   €  23.020  
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TOELICHTING  OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS NA RESULTAAT BESTEMMING 
 
 
Algemeen 
Het balanstotaal is in 2017 met € 30.000 toegenomen tot €118.000. Dit wordt 
veroorzaakt door het toegenomen banksaldo. 
 

Liquide middelen 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking 
 
Nog te besteden subsidie 
Onder nog te besteden subsidie is ook opgenomen de prijsvraag voor dyscalculie welke 
mogelijk is geworden door de gift van Baron van Randwijck.  
 
Voorziening 
Voor de claim door Stichting September welke failliet is gegaan, is een voorziening van  
€ 8.552 opgenomen. 
 
Reserves 
Een continuïteitsreserve kan worden gevormd 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. Als uitgangspunt werd genomen dat uit de 
continuïteitsreserve gedurende 12 maanden de vaste lasten moeten kunnen worden 
doorbetaald. 
De gewenste hoogte van de reserve zal jaarlijks opnieuw worden bepaald en komt uit op 
ruim 110.000 euro. Per 31 december 2017 is de continuïteitsreserve uitgekomen op  
€ 56.209. 
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TOELICHTING  OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
 
Opvallend in Jaarrekening 2017  
Het jaar 2017 wordt afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 12.358 (nihil 
begroot over 2017). Hier onder worden puntsgewijs de belangrijkste afwijkingen in de 
winst en verlies rekening ten opzichte van de begroting toegelicht: 
 
Contributies 
De contributies zijn ongeveer € 10.000 lager dan begroot door teruglopende leden en het 
opschonen van de ledenadministratie 
 
Projecten 
De projectinkomsten zijn € 12.000 hoger dan begroot, omdat de projecten ten tijde van 
het vaststellen van de begroting nog niet zeker zijn. De projectkosten zijn €20.000 hoger 
dan begroot, dit komt onder andere door dat we meer projecten hebben kunnen 
realiseren in 2017. 

 
Themabijeenkomsten 
De hogere opbrengsten thema-avonden worden met name veroorzaakt door het in 2016 
georganiseerde congres. 
 
Personeelskosten 
De personeelskosten zijn € 7.000 lager dan begroot doordat we in 2017 personeelskosten 
hebben kunnen doorbelasten aan de diverse projecten. 
 
Outsourcing servicebureau 
De kosten zijn € 10.000 hoger dan 2016 en € 8.000 lager dan begroot voor 2017. 
 
Algemene uitgaven 
De lagere overige uitgaven in 2017 ten opzichte van 2016 wordt met name veroorzaakt 
door het afboeken van debiteuren in 2016. 
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OVERIGE GEGEVENS 
 
 

BESTEMMING SALDO BOEKJAAR 
 

Vooruitlopend op de beslissing van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden is het 
positieve saldo   € 12.358  als volgt toegevoegd aan de Reserves 
 
 
 
 


