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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 2021 heeft de vereniging een 

positief resultaat geboekt van € 418,-   

 

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 2021 is de continuïteitsreserve uitgekomen op € 79.431,- 
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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 2021 

Balans 

 

  

  

Impuls & Woortblind

Balans

Activa 31-12-2021 31-12-2020 Passiva 31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen

Debiteuren 631 1.802 Eigen vermogen 63.794 63.008

Voorziening dub.deb. -43 -60 Toevoeging vanuit subsidies 15.220

587 1.742 Resultaat 418 786

79.431 63.794

Liquide middelen

Kas 23 23 Voorzieningen 17.584 3.000

Bank - ING …529 rc 8.191 1.370

Bank - ING …529 spaar 50.000 129

Bank - ABN-AMRO …575 rc 42.905 97.814 Crediteuren 762 3.623

101.119 99.336

Transitoria Transitoria

Nog te ontvangen subsidie Personeelszaken 1.917 8.784

Kortlopende vorderingen 348 688 Nog te besteden subsidie 0 18.879

Rente 0 0 Kortlopende schulden 2.361 3.686

349 688 4.278 31.349

Totaal activa 102.055 101.766 Totaal passiva 102.055 101.765



 

 

601-220525jav Financieel Jaarverslag 2021 tbv ALV 18 juni 2022  5 

 

Staat van Baten en Lasten 2021 

 

 

  

Begroot Realisatie Realisatie

2021 2021 2020

Baten

1 Contributies 53.000€    54.106€         51.788€    

2 Subsidies 100.000€  100.000€       100.000€  

3 Donaties 700€         1.421€          788€         

4 I&W Magazine 4.000€      6.217€          1.043€      

5 Project inkomsten 5.000€      1.866€          14.103€    

6 Thema avonden 2.000€      165€             -€         

7 Overige inkomsten -€         29€               5.015€      

Totaal inkomsten 164.700€  163.803€       172.737€  

Lasten

8 Projecten 4.000€      8.469€          30.093€    

9 Salarissen en overige personeelskosten 50.000€    43.212€         50.013€    

10 Outsourcing servicebureau (MOS) 66.000€    68.915€         66.165€    

11 Outsourcing ondersteunende diensten 1.000€      572€             744€         

12 Kosten I&W Magazine 5.000€      4.579€          4.539€      

13 Bestuurskosten 2.500€      287€             1.295€      

14 Overige algemene uitgaven 9.000€      10.537€         10.373€    

15 Algemene activiteitenkosten 5.000€      50€               21€          

16 Website 6.000€      16.585€         1.982€      

17 Dyslexie bijeenkomsten (incl.Dysleuk) 5.500€      2.000€          2.324€      

18 Themaavonden / adhd- en dyslexiecafés 8.700€      5.176€          1.217€      

19 Congres -€         1.500€          1.500€      

20 Lidmaatschap koepels 2.000€      1.504€          1.684€      

Totaal lasten 164.700€  163.385€       171.951€  

Resultaat -€         418€             786€        
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TOELICHTING  OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS NA RESULTAAT BESTEMMING 

 

 

Algemeen 

Het balanstotaal is in 2021 licht toegenomen tot € 102.055,-  

 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 

 

Voorzieningen 

In 2021 is er opnieuw  € 1.500 gedoteerd aan voorziening voor het lustrum congres. Daarnaast is een 

reservering gemaakt voor vernieuwing van de website van € 10.000,-  De stand van de reserveringen is nu als 

volgt:  

 

 

 

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 2021 is de continuïteitsreserve uitgekomen op € 79.431,- 

  

Voorziening

Jubileumcongres 4.500,00€         

Website 10.000,00€       

Wetenschapscommissie 2.591,00€         

Prijsvraag dyscalculie 493,00€            

Totaal 17.584,00€       
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TOELICHTING  OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

Opvallend in jaarrekening 2021 

Het jaar 2021 wordt afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 418,- (nihil begroot over 2021). 

Als gevolg van de beperkende coronamaatregelen konden een diverse fysieke bijeenkomsten, waaronder de 

adhd-cafés,  niet doorgaan. Waar mogelijk zijn deze omgezet in online-varianten: in 2021 zijn 12 webinars 

georganiseerd.  

 

Hieronder worden puntsgewijs de belangrijkste afwijkingen in de winst en verlies rekening ten opzichte van de 

begroting toegelicht: 

 

Contributies 

De contributie-inkomsten zijn ongeveer € 1.100 hoger dan begroot door een groeiend ledenaantal.  

 

Projecten 

De projectkosten zijn bijna  € 5.000,- hoger dan begroot. Hieronder vallen deels de personele kosten voor 

uitvoering van deze projecten. De projecten betreffen onder meer de ADHD-Awareness maand, De Week van 

de Dyslexie en Naasten in Kracht.  

 

Kosten website 

Voor de website is een bedrag opgenomen van 10.000,- als reservering (balans). Dit bedrag wordt eenmalig uit 

de exploitatie gehaald. In 2022 gaan we werken aan een grondige herziening van de website. 

 

Personeelskosten 

De personeelskosten zijn bijna € 7.000,- lager dan begroot. Een deel van de personeelskosten is namelijk 

ondergebracht onder de post ‘Projecten’, voor het werk dat de communicatiemedewerker in dit kader heeft 

verricht.  
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Outsourcing servicebureau 

De kosten zijn bijna  € 3000,- hoger dan begroot. De uitgaven zijn conform afspraken in het jaarcontract. Extra 

kosten (€655,-)  waren er voor afrekening archiefopslag, kascontrole en werkzaamheden m.b.t. de 

subsidieaanvraag- en verslaglegging.  

 

Congreskosten 

De congreskosten zijn in 2021 de dotatie aan de voorziening zodat de stand eind 2021 was gevormd voor een 

bedrag van € 4.500,- 

.  

OVERIGE GEGEVENS 

 

BESTEMMING SALDO BOEKJAAR 

 

Vooruitlopend op de beslissing van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden is het positieve saldo € 418   

toegevoegd aan het Eigen vermogen.  

 

 

 

 


