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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. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatieresultaat vinden plaats op 
basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders 
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.  
 
Continuïteit 
De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteit van de activiteiten. In 2019 heeft de vereniging een winst 
gemaakt van € 5.943. 
 
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. Per 
31 december 2019 is de continuïteitsreserve uitgekomen op € 63.008. 
 
 
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 2019 

Balans         

         

Activa 
31-12-

2019  

31-12-
2018  Passiva 

31-12-
2019  

31-12-
2018 

         
Vorderingen     Eigen vermogen 57.065  56.209 
Debiteuren 5.068  5.808  Resultaat 5.943  879 

Voorziening -833  0   63.008  57.065 

 4.235  5.808      
         
Liquide middelen     Voorzieningen (Subsidie 2020) 5.000  0 
Kas 23    Voorziening lustrum congres 1.500  6.500 
Bank - ING …529 rc 2.567  1.748      
Bank - ING …529 spaar 129  129  Crediteuren 4.683  1.054 
Bank - ABN-AMRO …575 rc 95.939  109.010      

 98.658  110.887      
         
Transitoria     Transitoria    
Nog te ontvangen subsidie     Personeelszaken 5.162  5.146 
Tussenrekeningen     Nog te besteden subsidie 25.868  27.446 

Rente 0  0  

Kortlopende vorderingen & 
schulden 2.765  19.485 

 0  0   33.795  52.077 

         
         
Totaal activa 107.985  116.695  Totaal passiva 107.985  116.695 
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 Rapportage Impul &  Woortblind 2019   

 t/m 31 december 2019    
     
   Begroot   Realisatie  Realisatie 

  2019 2019  2018  

     

 Baten    

     
1 Contributies      53.000             50.536      53.553  

2 Subsidies   100.000           100.000      90.000  

3 Donaties         700                   703            816  

4 I&W Magazine      5.000            11.128       8.569  

5 Project inkomsten     5.000              5.392     17.752  

6 Thema avonden     2.000              3.550           330  

7 Overige inkomsten              -                    70            40  

     

 Totaal inkomsten    164.700         171.379    171.060  

     

 Lasten    

     
8 Projecten (incl. ADHD-cafés)      4.000             18.359       29.113  

9 Salarissen en overige personeelskosten    50.000             46.625       45.211  

10 Outsourcing servicebureau (MOS)    58.000             58.243        54.725  

11 Outsourcing ondersteunende diensten       1.500                 608             653  

12 Kosten I&W Magazine       8.000            10.270        9.582  

13 Bestuurskosten       3.000              2.345          2.257  

14 Overige algemene uitgaven       5.500           13.911           6.531  

15 Algemene activiteitenkosten    13.200              5.000                 -    

16 Website      8.000              5.671          4.504  

17 Dyslexie bijeenkomsten       2.000             1.264          1.526  

18 Thema-avonden       2.000            1.942           700  

19 Congres               -                 509       13.636  

20 Lidmaatschap koepels      2.000                 688         1.744    

     

 Totaal lasten   164.700         165.436    170.181  

     

     

 Resultaat               -               5.943          879  
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Bijlage 7c; BV 15-05-2019 
 
TOELICHTING  OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS NA RESULTAAT BESTEMMING 
 
 
Algemeen 
Het balanstotaal is in 2019 met € 9.000 afgenomen tot € 108.000. Dit wordt veroorzaakt door het afgenomen 
banksaldo. 
 

Liquide middelen 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 
 
Voorzieningen 
In 2018 is er een voorziening voor het eerste lustrum congres gevormd van € 6.500, in 2019 is er ten laste van 
deze voorziening een ledencongres georganiseerd. In 2019 is er € 1.500 gedoteerd aan voorziening voor het 
lustrum congres. Tevens is er een voorziening van € 5.000 gevormd voor de lagere subsidie in 2020.  
 
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 . Per 
31 december 2019 is de continuïteitsreserve uitgekomen op € 63.008. 
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TOELICHTING  OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
 
Opvallend in jaarrekening 2019  
Het jaar 2019 wordt afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 5.943 (nihil begroot over 2019). 
Hieronder worden puntsgewijs de belangrijkste afwijkingen in de winst en verlies rekening ten opzichte van de 
begroting toegelicht: 
 
Contributies 
De contributies zijn ongeveer € 2.500 lager dan begroot door teruglopende leden. 
 
Projecten 
De projectkosten zijn € 14.000 hoger dan begroot, dit komt onder andere doordat we meer projecten hebben 
kunnen realiseren in 2019. 
 
Personeelskosten 
De personeelskosten zijn € 4.000 lager dan begroot doordat we in 2019 personeelskosten hebben kunnen 
doorbelasten aan de diverse projecten. 
 
Outsourcing servicebureau 
De kosten zijn € 3.500 hoger dan 2018 en conform de begroting van 2019. 
 
Congreskosten 
De congreskosten zijn in 2019 voornamelijk ten laste gebracht van de voorziening die eind 2018 was gevormd 
voor een bedrag van € 6.500.  
 
Algemene activiteitskosten 
De onder de algemene activiteitskosten is de dotatie aan de voorziening voor € 5.000 verantwoord. 
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OVERIGE GEGEVENS 
 
 

BESTEMMING SALDO BOEKJAAR 
 

Vooruitlopend op de beslissing van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden is het positieve saldo € 5.943  
toegevoegd aan de reserves. 
 
 
 
 


