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1 ALGEMEEN

1.1 AANBIEDING JAARREKENING
De Nederlandse Vereniging voor patiënten met Paragangliomen biedt u hierbij haar jaarrekening

2021 aan.

De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en een rekening van baten en

lasten over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, welke beide zijn voorzien

van de nodige specificaties en toelichtingen.

De bedragen zijn, tenzij anders vermeld, uitgedrukt in Euro's.

1.2 DOELSTELLINGEN VAN DE VERENIGING
De NVPG heeft ten doel het behartigen van de belangen van en het ondersteunen van haar leden,

meestal patiënten met paragangliomen in het hoofd-/halsgebied ook bekend als glomustumoren,

Jaarrekening

2021

met Paragangliomen



alles in de ruimste zin van het woord.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. het verzamelen en verspreiden van informatie aangaande paragangliomen en het

onderzoek dat hiermee verband houdt;

b. het organiseren van patiënten bijeenkomsten;

c. het stimuleren van onderzoek naar en kennisuitwisseling over paragangliomen;

d. bekendheid geven aan paragangliomen, zowel bij patiënten als bij artsen;

e. het onderhouden van een website met informatie over paragangliomen en het

ontwikkelen van ander informatiemateriaal zoals folders.

1.3 INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL
De Vereniging is ingeschreven  bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34222458.

1.4 BESTUUR VAN DE VERENIGING
Gedurende het boekjaar 2021 bestond het bestuur van de vereniging uit:

Dhr. Vincent Coonen Voorzitter

Dhr. Eric-Jan Vermeulen Penningmeester en secretaris

Dhr. Niek van Haasteren Algemeen lid

1.5 VERGELIJKENDE CIJFERS
In de jaarrekening zijn ter vergelijking opgenomen:

* De gerealiseerde bedragen uit 2021

* De begroting 2021

* De gerealiseerde bedragen uit 2020

1.6 CONTROLE EN VASTSTELLING JAARREKENING
Deze jaarrekening wordt nog gecontroleerd door een kascommissie en aan de Algemene Vergadering

voorgelegd.

2 FINANCIËLE POSITIE
31-12-2021

Liquide middelen

Kas

Bank 12.603

12.603

Mutatie liquide positie 6.244

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING
ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving.



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.

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn vastgesteld door het bestuur. De bestemmingsreserves dienen 

besteed te worden overeenkomstig het doel waarvoor zij zijn gevormd.

Algemene reserves

Algemene reserves zijn vrij besteedbaar vermogen.

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 wordn

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.

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na verwerking van het resultaat)

31-12-2021

Activa

Overlopende activa

Nog te ontvangen posten -

Vooruitbetaalde posten 100

Liquide middelen

Kas

Bank 12.603                        

Totaal Activa 12.703

Passiva

Bestemmingsreserve en fondsen

Algemene bedrijfsreserve 12.056

Schulden en overlopende passiva

Crediteuren 329

Nog te betalen posten 318

Totaal Passiva 12.703

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten

31-12-2021

KWF bijdrage LT 6.000



Contributies 2.754

Donaties en giften 65

Vacatiegelden/projectdeelname 1.900

10.719

Lasten

Lotgenotencontact 3.802

Informatievoorziening 1.661

Belangenbehartiging

Lidmaatschappen 44

Instandhoudingskosten 235

Overige kosten 495

6.237

Resultaat voor bestemming 4.482

Rente -

Mutatie Algemene reserve 4.482

RESULTAAT NA BESTEMMING -

Toelichting op de balans
31-12-2021

Activa

Vlottende activa

Overige vorderingen 100

100

Liquide middelen

Kas

Rabobank 12.603

12.603

Totaal Activa 12.703

31-12-2021

Passiva



Bestemmingsreserve en fondsen 

Algemene reserve

Saldo 01-01 7.574

Resultaat 4.482

Saldo 31-12 12.056

Een deel van de resultaatverdeling zal gebruikt worden als:

Bestemmingsreserve KWF lotgenotendag 2022 2.198

Schulden en overlopende passiva

Crediteuren 329

Bankkosten december 15

344

Totaal Passiva 12.400

Toelichting op de staat van baten en lasten
Hieronder worden de specifieke posten uit de staat van baten en lasten over 2021 nader toegelicht:

31-12-2021

Baten

KWF bijdrage LT 6000

Contributies

Contributies 2.754                          

2.754                          

Per 31 december 2021 was het totale aantal leden 106, waarvan 93 volledige leden, 12 gezinsleden en 1 erelid.

In 2021 is de contributie gehandhaafd op € 25,-- voor volledige leden en € 10,-- voor gezinsleden. Een erelid

is vrijgesteld van contributie.

Donaties en giften

Donaties en giften 65                                

65                                



Vergoedingen

Vergoeding expertisecentra 1.900                          

1.900                          

31-12-2021
Lasten

Lotgenotencontact

Kosten lotgenotendagen 3.802

-
3.802

Informatievoorziening 

Folders 318

Ontwikkelen website 1.343
1.661

Belangenbehartiging
Congresbezoek

Onvorzien
0

Lidmaatschap koepels 

Lidmaatschap koepels 44

44

Instandhoudingskosten

Bankkosten 181

Bestuurskosten 54

Overige kosten 495

730

ANALYSE VERSCHIL WERKELIJK MET BUDGET

31-12-2021

Baten 10.719

Lasten

Lotgenotencontact 3.802

Informatievoorziening 1.661

Belangenbehartiging 0

Lidmaatschap koepels 44

Instandhoudingskosten 730

6.237

Financiële baten en lasten -



Saldo van baten en lasten 4.482

OVERIGE TOELICHTING

Werknemers

De vereniging heeft in 2021 geen werknemers in dienst.

Dhr. V. Coonen Dhr. E. Vermeulen

Voorzitter Penningmeester en 

secretaris





het verzamelen en verspreiden van informatie aangaande paragangliomen en het

het stimuleren van onderzoek naar en kennisuitwisseling over paragangliomen;

het onderhouden van een website met informatie over paragangliomen en het

Deze jaarrekening wordt nog gecontroleerd door een kascommissie en aan de Algemene Vergadering

31-12-2020

55

6.304

6.359





31-12-2020

1.230

-

55

6.304                  

7.589

7.574

-
15

7.589

Begroting 31-12-2020

6.000



2.350 2.350

- 131

750 -

9.100 2.481

6.100 -554

600 532

1.000 -

50

950 217

- -

8.650 246

450 2.235

- -

450 2.235                  

-

31-12-2020

1.230

1.230

55

6.304

6.359

7.589

31-12-2020



5.339

2.235

7.574

-

15

15

7.589

Begroting 2021 31-12-2020

6000 -

2.350                       2.350                  

2.350                       2.350                  

Per 31 december 2021 was het totale aantal leden 106, waarvan 93 volledige leden, 12 gezinsleden en 1 erelid.

€ 25,-- voor volledige leden en € 10,-- voor gezinsleden. Een erelid

- 131                     

-                           131                     



750                          -                      

750                          -                      

Begroting 31-12-2020

6.100 -554

-

-
6.100 -554

100 330

500 202
600 532

500 -

400
900 -

100 50

100 -

200 190

250 27

500 -

950 217

Begroting 31-12-2020

9.100 2.481

6.100 -554

600 533

900 -

100 50

950 217

8.650 246

- -



450 2.235

Dhr. N. van Haasteren

Algemeen lid


