
PATIENTENVERENIGING

CRPS

NIJMEGEN

 

JAARREKENING 2021



Patiëntenvereniging CRPS

INHOUD

 

Samenstellingsverklaring 1

Algemene toelichting bij de jaarrekening 2

Balans per 31 december 3

Staat van baten en lasten 4

Grondslagen van waardering 5

Toelichting op de balans 7

Toelichting op de staat van baten en lasten 9



Kantoor Tilburg
Tivolistraat 6
5017 HP Tilburg

Kantoor Baarle-Nassau
Nieuwstraat 10a
5111 CW Baarle-Nassau

T +31 (0)13 211 64 00

Postbus 4051
5004 JB Tilburg

www.debeer.nl
info@debeer.nl

Lid Member of 
Op al onze opdrachten zijn de algemene voorwaarden van De Beer Accountants & Belastingadviseurs B.V. van  
toepassing, gedeponeerd bij de KvK, nummer 18085520. Op verzoek wordt u kosteloos een exemplaar toegezonden.    408931 remmunnoceB

Briefpapier AB jaarrek.indd   1 30-03-17   12:37

Aan het bestuur van

Patiëntenvereniging CRPS

Postbus 31157

6503 CD  NIJMEGEN

Oisterwijk, 10 maart 2022

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit  van onze werkzaamheden omtrent de

jaarrekening 2021 van uw vereniging.

1. SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van Patiëntenvereniging CRPS te Nijmegen is door ons 

samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat

uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met 

de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht

van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder 

de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen

en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de van toepassingen zijnde

wet- en/of regelgeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van 

administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en

dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeen-

stemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronder-

stelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van 

Patiëntenvereniging CRPS. Wij hebben geen controle- en of beoordelingswerkzaamheden

uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met 

betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende

relevante ethische voorschriften in de Verordering Gedrags- en Beroepsregels Accountants(VGBA).

U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht

professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij

vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Oisterwijk, 10 maart 2022

De Beer Accountants & Belastingadviseurs

A.J.H. Maton AA
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Patiëntenvereniging CRPS

Algemene toelichting bij de jaarrekening 2021

Bestemde ontvangsten

Het is van belang bij de beoordeling van de vermogens- en liquiditeitspositie van de 

vereniging, alsmede bij de beoordeling van de vraag welke mogelijkheden er bestaan tot 

steunverlening binnen de doelstellingen, inzicht te hebben in de mate waarin uit hoofde

van voor specifieke onderwerpen reeds bestemde, maar nog niet aangewende bedragen

nog een beroep op het belegd vermogen en de geldmiddelen kan worden gedaan.

Daartoe worden ontvangen bedragen met een specifieke bestemming rechtstreeks ten 

gunste van de post Bestemmingsfondsen gebracht. De ter zake gedane uitgaven worden 

vervolgens ten laste van het betreffende Bestemmingsfonds gebracht. Hiermede wordt

bereikt dat het saldo van de rekening Kapitaal het bedrag aangeeft, waarover in beginsel

nog vrij beschikt kan worden. Anderzijds geeft het saldo van de rekening Bestemmings-

fondsen het bedrag aan dat nog beschikbaar is voor de specifieke aanwendingen. 

Dit vormt een goede mogelijkheid om de uitgaven te toetsen aan de aanvankelijk 

bestemde bedragen.

Teneinde meer aan te sluiten bij de wettelijke bepalingen inzake Titel 9 BW2 zijn deze 

fondsen met ingang van 31 december 1998 als Bestemmingsfondsen opgenomen onder 

het Vermogen.

Algemene toelichting bij de jaarrekening 2021

Staat van baten en lasten

De vereniging heeft over 2021 recht op maximaal € 45.000,- subsidie van Stichting

Fonds PGO. De subsidie is in 2021 volledig ontvangen. 

Door de uitbraak van Covid-19 hebben diverse bijeenkomsten en activiteiten geen doorgang

kunnen vinden. Hierdoor zijn andere activiteiten opgestart dan wel uitgebreid waardoor

de vereniging toch kan beschikken over de maximale subsidie.

Het saldo van baten en lasten voor verdeling van het resultaat bedraagt negatief  € 21.944,-. 

Dit bedrag wordt onttrokken aan het kapitaal van de vereniging.

Voor de overige verschillen tussen de baten en lasten van 2021, 2020 en de begroting 

voor 2021 kan worden verwezen naar de nadere specificaties van de onderscheiden 

posten, zoals deze zijn opgenomen in de toelichting op de staat van baten en lasten 

vanaf pagina 9.
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Patiëntenvereniging CRPS

Balans per 31 december

2021 2020

€ €

Activa

Inventaris 1.982          2.849          

Overige vorderingen 5.481          1.443          

Liquide middelen 279.700      313.939      

287.163      318.231      

Passiva

Vermogen € €

  Kapitaal 217.908      239.852      

  Bestemmingsfondsen 68.651        68.776        

  Totaal 286.559      308.628      

Overige schulden en overlopende passiva 604            9.603          

287.163      318.231      

Jaarrekening 2021
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Patiëntenvereniging CRPS

2021 2021 2020

(werkelijk) (begroot) (werkelijk)

€ € €

BATEN

Contributies en donaties 30.870         32.000        34.561        

Subsidies 45.000         45.000        35.397        

Overige baten 75               1.000          81              

75.945        78.000       70.039       

LASTEN

Lotgenotencontact 33.058         28.540        25.975        

Voorlichting 50.293         47.640        36.642        

Belangenbehartiging 1.191           1.250          688            

Instandhoudingskosten 12.480         7.020          11.806        

Afschrijvingen 867             1.000          1.051          

97.889        85.450       76.162       

Resultaat voor verdeling  -21.944  -7.450  -6.123

Verdeling resultaat boekjaar

Onttrekking c.q. toevoeging aan kapitaal  -21.944  -  -6.123

 -21.944  -  -6.123

Staat van baten en lasten

Jaarrekening 2021
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Patiëntenvereniging CRPS

ALGEMEEN

Patiëntenvereniging CRPS is statutair gevestigd te Nijmegen en staat ingeschreven

bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40146242.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen

cq. nominale waarden. Winsten op transacties worden opgenomen op het moment dat

deze zijn uitgevoerd en afgeleverd; verliezen worden opgenomen zodra deze bekend zijn.

GRONDSLAGEN VAN BALANSWAARDERING

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingwaarde of

vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de

geschatte economische levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde.

De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde

of vervaardigingskosten.

VORDERINGEN EN SCHULDEN

De vorderingen en schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

De waardering van de vorderingen geschiedt, voorzover noodzakelijk onder aftrek

van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele

beoordeling van de vorderingen.

LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide

middelen staan, voor zover in de toelichting niet anders vermeld, ter vrije

beschikking van de vennootschap.
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Patiëntenvereniging CRPS

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten 

van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde

waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd cq.

de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden

in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

BATEN

De baten worden gevormd uit de opbrengst van contributies en donaties, subsidies, 

levering van goederen en overige diensten.

 

LASTEN

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde

grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd

cq. de diensten zijn verricht. 

AFSCHRIJVINGEN

De afschrijvingen op de materiele vaste activa worden berekend door middel van

vaste percentages van de verkrijgingsprijzen op basis van de verwachte 

economische levensduur.
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Patiëntenvereniging CRPS

Toelichting op de balans per 31 december

INVENTARIS 2021 2020

€ €

Aanschafwaarde begin jaar 15.408       14.240      

Aanschaf in het jaar  - 1.168        

Aanschafwaarde ultimo jaar 15.408       15.408      

Afschrijvingen begin jaar 12.559       11.508      

Afschrijvingen in het jaar 867           1.051        

Afschrijvingen ultimo jaar 13.426       12.559      

Boekwaarde ultimo jaar 1.982        2.849        

De afschrijving bedraagt 20% van de aanschafwaarde.

OVERIGE VORDERINGEN

Vooruitbetaalde kosten 5.481        1.443        

Saldo per 31 december 5.481        1.443        

LIQUIDE MIDDELEN

ING, rekeningen courant 329           473           

Rabobank, rekeningen courant 96.813       5.452        

Rabobank, spaarrekeningen 5.501        3.001        

ING, spaarrekeningen 77.000       205.000     

SNS spaarrekening 99.934       99.933      

Kassaldi 123           80            

Saldo per 31 december 279.700     313.939     
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Patiëntenvereniging CRPS

Toelichting op de balans per 31 december

VERMOGEN

KAPITAAL 2021 2020

€ €

Saldo per 1 januari 239.852     245.975     

Resultaat boekjaar  -21.944  -6.123

Saldo per 31 december 217.908     239.852     

BESTEMMINGSFONDSEN

aan-

Uit subsidies/giften bestemd voor: 2020 dotatie gewend 2021

€ € € €

Jubileum/congres 15.854        -  - 15.854      

Wetenschappelijk onderzoek 52.922       75               200           52.797      

68.776       75               200           68.651      

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA 2021 2020

€ €

Terug te betalen subsidie  - 9.603        

Nog te betalen kosten 604            -

Saldo per 31 december 604           9.603        
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Patiëntenvereniging CRPS

Toelichting op de staat van baten en lasten

Begroting

CONTRIBUTIES EN DONATIES 2021 2021 2020

€ € €

Contributies en donaties 30.870         32.000       34.561      

Het aantal leden per 31 december 2021 bedraagt 1.204 (2020 : 1.289).

Het aantal donateurs 31 (2020 : 33).

SUBSIDIES

Stichting Fonds PGO 45.000         45.000       35.397      

45.000         45.000       35.397      

OVERIGE BATEN

Rente 1                  - 74            

Overige baten 74               1.000        7              

75               1.000        81            
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Patiëntenvereniging CRPS

Toelichting op de staat van baten en lasten

Begroting

LOTGENOTENCONTACT 2021 2021 2020

€ € €

Provinciale besturen 4.649           4.000        2.162        

Nieuwe leden 54               100           74            

Website/Facebook 10.919         10.000       9.172        

Hulptelefoon 1.075           1.500        864           

Individuele cursussen/deskundigheidsbevordering 1.660           2.000         -

Kaderinformatiemap 254             300           260           

Toerekening aandeel instandhoudingskosten 14.447         10.640       13.443      

33.058         28.540       25.975      

VOORLICHTING

Druk- en verzendkosten nieuwsbrief 14.442         14.000       12.913      

Beurzen en PR  - 4.000        3.257        

Landelijke contactdag en ALV 9.008           6.000        5.824        

Themabijeenkomsten provincies 1.200           2.000        488           

Informatieverspreiding 29               1.000        717           

Film CRPS (voorlichtingsfilm) 11.167          -  -

Vernieuwen website  - 10.000        -

Toerekening aandeel instandhoudingskosten 14.447         10.640       13.443      

50.293         47.640       36.642      
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Patiëntenvereniging CRPS

Toelichting op de staat van baten en lasten

Begroting

BELANGENBEHARTIGING 2021 2021 2020

€ € €

Contributies en abonnementen 1.191           1.250        688           

INSTANDHOUDINGSKOSTEN

Algemene bureaukosten 10.713         5.320        10.555      

Onderhoud apparatuur 565             500            -

Accountantskosten 1.202           1.200        1.251        

12.480         7.020        11.806      

AFSCHRIJVINGEN

Inventaris 867             1.000        1.051        
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