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1 Algemeen
1.1 Aanbieding jaarrekening
De Stichting Oscar Nederland biedt U hierbij de jaarrekening 2019 aan.
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en een rekening van
baten en lasten over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, welke
beide zijn voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen.
De getallen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders vermeld.

1.2 Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van lotgenotencontacten en het
verbeteren van de kennis over risico, behandeling en preventie van ziekte bij
patiënten en dragers van Sikkelcelziekte en Thalassemie en bij andere maatschappelijk
betrokkenen, m.n. in de gezondheidszorg.

1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Regio Oost
onder nummer 41207555.

1.4 Vergelijkende cijfers
In de jaarrekening zijn ter vergelijking de cijfers uit de begroting 2019, de resultatenrekening
en de balanscijfers per 1 januari 2019 en 31 december 2019 opgenomen.

2 Financiële positie

Liquide middelen
Vorderingen
Af: schulden op korte termijn
Kapitaal
Mutatie vermogenspositie
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31-12-2019
€
51.083
466
51.549
22.904
28.645

31-12-2018
€
33.283
1.064
34.347
19.962
14.385

14.260
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2.1 Plaatsgevonden controles
Gedurende het boekjaar heeft er geen controles plaatsgevonden.

2.2 Samenstelling van het bestuur per 31-12-2019
Mw. E. Citak
O. Yildiz
Mw. drs. J.M. Schwencke
A.J. Kuijpers
Mw. M.Z. Ruigrok-Mehciz
Mw. F.S. Kafarova
Mw. E. Bamfo
A.V.R.F.A. Kraal

voorzitter
penningmeester
secretaris
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

2.3 Samenstelling jaarrekening
De jaarrekening is samengesteld door APN Backoffice B.V. op basis van de van u gekregen
informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van
baten en lasten over 2019 met de daarbij behorende toelichting. In deze toelichting is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop
gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting Oscar Nederland.
Onze werkzaamheden bestonden, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en
samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen
met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden
ontleed.

Tiel, 25 maart 2020
APN Backoffice B.V.

Karin Hesselink

Jaarrekening 2019 OSCAR Nederland

4/11

Oscar Nederland

3 Grondslagen voor de financiële verslaglegging
3.1 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.

3.2 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.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste
percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.
Boekwinsten en verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn
gebracht op vervangende investeringen.
Het afschrijvingspercentage van de materiële vaste activa bedraagt 20%.
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3.3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met
afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een
eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de
aanschafwaarde.
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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4 Balans
31-12-2019
€

31-12-2018
€

466

1.064

51.083

33.283

51.549
=====

34.347
=====

85
28.560
28.645

85
14.300
14.385

Kortlopende schulden en overlopende passiva

22.904

19.962

Totaal Passiva

51.549
=====

34.347
=====

4.1 Activa
Vorderingen en overlopende Activa
Liquide middelen
Rabobank/ING-bank

Totaal Activa

4.2 Passiva
Kapitaal en reserves
Eigen vermogen
Algemene reserve
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5 Bijlage A: Toelichting op de balans
31-12-2019
€

31-12-2018
€

5.1 Activa
5.1.1 Vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen donateurs
Vooruitbetaalde posten

466
--,-466

790
273
1.064

ING Rekening Courant
ING Spaarrekening
Rabobank

7.272
43.000
811
51.083

4.899
28.000
384
33.283

Totaal Activa

51.549
=====

34.347
=====

85

85

14.300
--,-14.260
28.560

25.623
-10.795
-528
14.300

5.1.2 Liquide middelen

5.2 Passiva
5.2.1 Eigen vermogen
Kapitaal

5.2.2 Algemene reserve
Saldo 01-01
Terugbetaling Subsidie 2016/2018
Resultaat boekjaar
Saldo 31-12

5.2.3 Kortlopende schulden en overlopende passiva
Nog te betalen kosten bank
Reservering niet verbruikte subsidie
Crediteuren

14
19.039
3.851
22.904

52
9.076
10.834
19.962

Totaal Passiva

51.549
=====

34.347
=====
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6 Staat van baten en lasten
31-12-2019
€

Begr.2019
€

31-12-2018
€

6.1 Baten
Contributie
Contributie vorig boekjaar
DUS-I Ministerie VWS/Fonds PGO
Giften / div. ontvangsten
Verkoop diverse

5.105
54
55.000
10.640
26
70.825
=====

38.750
_____
38.750

5.279
--,-45.000
664
35
50.978
=====

6.2 Lasten
Lotgenotencontact
Voorlichting
Belangenbehartiging
Lidmaatschap
Backoffice
Subsidiabel Ministerie VWS
Instandhoudingskosten

8.833
12.874
3.821
534
9.899
35.961
1.572
37.533
=====

Resultaat voor bestemming
Interest
Reservering niet verbruikte subsidie
Resultaat bestemming ABR
Resultaat na bestemming

33.292
7
-19.039
-14.260
0

11.000
12.500
4.750
500
10.000
38.750

14.684
13.085
7.714
441
--,-35.924
6.506
42.430
=====
8.548
--,--9.076
528
0

In december 2019 is er melding gemaakt van de onderbesteding en het annuleren van ons Jaarlijks
Symposium richting het ministerie VWS, waarvoor wij subsidie ontvangen.
N.a.v. deze melding heeft het ministerie VWS de subsidie voor het boekjaar 2019 vastgesteld op een
bedrag van € 38.750
De reservering voor de terugbetaling van de niet verbruikte subsidie telt: Ontvangen subsidie
€ 55.000 minus gerealiseerde kosten gesubsidieerde activiteiten € 35.961, saldeert in een
terugbetaling van € 19.039.
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7 Bijlage B: Toelichting op de staat van baten en lasten
2019
€

Begr.2019
€

2018
€

7.1 Lotgenotencontact
Groepsgewijs lotgenotencontact
Jongerenactiviteiten
Telefonische bereikbaarheid
Internetforum
Landelijke bijeenkomst
Totaal

1.508
3.616
660
--,-3.049
8.833
====

11.000

1.921
4.899
530
900
6.434
14.684
======

7.2 Informatievoorziening
OSCAR Nieuws
Brochure e.d. Oscar
Website
Public Relations/Mailingen
Nat.& Int. contacten/symposia

4.391
2.445
2.542
860
2.636
12.874
=====

12.500

5.257
1.200
1.530
2.939
2.159
13.085
=====

7.3 Belangenbehartiging
Div. Zorgstandaarden/MAR
Projecten: Patientenbegeleiding/Kans op werk
Onkosten verg. Ambasadeur
Patiënt Tevredenheidsonderzoek

281
2.049
--,-1.491
3.821
====

4.750

498
4.971
500
1.745
7.714
====

7.4 Lidmaatschappen
Reiskosten koepels
Thalassaemia Int. Federation
Ieder(in)
VSOP
Eurordis
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65
192
145
--,-534
===

500

--,-65
192
109
75
441
===
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Bijlage B: Vervolg Toelichting op de staat van baten en lasten
2019
€

2018
€

7.5 Uitbesteding Backoffice
APB Backoffice B.V.

9.899

10.000

(2.578)

Met ingang van 2019 heeft de Stichting Oscar Nederland subsidie aangevraagd voor het uitbesteden
van haar backoffice taken. Met het instellen van de subsidie heeft het ministerie VWS beoogd dat de
vereniging zich meer kan toeleggen op haar kerntaken.
Waar voorheen de secretariële uren doorbelast werden naar de activiteiten welke door APN verricht
werden vallen deze nu onder de ontvangen subsidie.
Tevens mogen nu de leden- en financiële administratie uit deze subsidie betaald worden zodat deze
niet meer ten laste komen van de eigen inkomsten.

7.6 Instandhoudingskosten
Bestuurs- en advieskosten
Bureaukosten
Kosten bank
Verzekering
Representatie
Administratiekosten (verplaatst naar 7.5)
Nagekomen baten LUMC 2018

1.030
192
302
273
--,---,-1.797
-225
1.572

1.314
1.809
328
273
204
2.578
6.506
--,-6.506

7.7 Ontvangen contributie
137 leden à 25,00
60 leden à 27,00
4 donateurs à 15,00
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___60,00
5.105,00
=======
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