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BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

.1 Aan: Vereniging Nederland- Davos

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Vereniging Nederland
Davos te Gouda beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2016 en de winst-en-verliesrekening over 2016 met de toelichting, waarin zijn
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.

. J

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen
en het resultaat getrouw dient weer te geven en voor het opstellen van het
bestuursverslag, in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650
Fondsenwervende. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.

J

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis
van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het
beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en
uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in
een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamhedenJ

J
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bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige
functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de
financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie. De
werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk
beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen
controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden
moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Vereniging Nederland- Davos per 31 december
2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen.

Conclusie betreffend overige bij krachtens de wet gestelde eisen
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden
moeten concluderen dat het bestuursverslag niet overeenkomstig Richtlijn 650
"Fondsenwervende instellingen" is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het
bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de
jaarrekening.

Utrecht, 21 juni 2017
Baker Tilly Berk N.V.

Was getekend,
J.M. Overvest RA
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1. Het bestuur

I I Gedurende het boekjaar werd het bestuur van de Vereniging Nederland - Davos met statutaire
vestiging te Gouda gevormd door:

~l De heer F.R.Weller (aftredend in 2019, nog twee maal H.B.)
Voorzitter
Mevrouw W.S.G. van Dijk- Hoen (aftredend in 2019, nog één maal H.B.)
Secretaris en vice-voorzitter
De heer W.F. van den Brink (aftredend in 2019, nog twee maal H.B.)
Penningmeester
De heer H.T.F. Heukensfeldt Jansen (aftredend in 2018, nog twee maal H.B.)
Bestuurslid
De heer P.G.Sliedrecht (afgetreden op 26.10.2016)
Bestuurslid

l
I

H.B. = herbenoembaar
N.B. = niet herbenoembaar

I
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2. Doelstelling
In 2016 is er door het bestuur veel tijd gestoken om te komen tot een nieuw strategisch
meerjarenbeleidsplan 2016-2020 en tevens een daarbij gevoegd meerjaren activiteitenplan met
begroting. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat er een wijziging heeft plaatsgevonden in de
statuten van het Fonds Nederlands Sanatorium (Franckenlegaat), het fonds waar de VND een groot
deel van haar inkomsten uit ontvangt.
Op verzoek van de legaathouder van het Franckenlegaat is de bestemming van de opbrengsten
verbreed, waarbij niet alleen hooggebergte behandeling maar ook de behandeling van de patiënt
met moeilijk en/of ernstig astma patiënt in Nederland ondersteund kan worden.
Het afgelopen jaar is gediscussieerd over de toekomst van de VND en werden mogelijkheden
besproken om de doelstellingen van onze vereniging onder te brengen binnen het Longfonds.
In reactie op deze ontwikkelingen beschrijft het beleidsplan voor de komende vijf jaar de door de
vereniging in te nemen positie en te ondernemen activiteiten.

De focus zal komen te liggen op de volgende drie doelstellingen:
1. Borgen van de continuïteit van het zorgaanbod in Davos (met alle ons ter beschikking

staande politieke en financiële middelen).
2. Verdieping van de samenwerking met het Longfonds, met name op het gebied van de

belangenbehartiging.
3. Verder oriëntatie op de toekomst van de VND met name met betrekking tot de functies ter

ondersteuning van de behandeling in Davos en de verenigingsactiviteiten/lotgenotencontact
in Nederland.

Hiermee keert de Vereniging terug naar haar wortels van haar bestaansrecht: directe steun aan
(familie van) patiënten met ernstig astma.

J
J
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3. Vaststelling jaarrekening 2015
DeAlgemene ledenvergadering van de Vereniging Nederland - Davos heeft de jaarrekening 2015 op
25 juni 2016 vastgesteld.

l Het resultaat over het boekjaar 2015 bedroeg € 153.058.

~1
I

Dit bedrag werd overeenkomstig het door het bestuur gedane voorstel als volgt bestemd:
Mutatie Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos € 144.446
Mutatie Geestelijke bijstand € 0
Mutatie overige reserves € 11.612

4. legaat

De statutenwijzigingen (april 2016) van de Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos
(Franckenlegaat) maken het mogelijk dat de opbrengsten van het legaat breder ingezet kunnen
worden. Dat houdt in dat de VND nu ook de patiënt met moeilijk en/of ernstig astma
in Nederland kan ondersteunen.
In het bijzonder kan gedacht worden aan ondersteuning t.a.v. voorzorg (preventie) en nazorg
alsmede daarvan afgeleide (perifere) activiteiten die daar direct van invloed op zijn en werkelijk
bevorderend en/of ondersteunend zijn voor de kwaliteit van leven van de patiënt met ernstig en/of
moeilijk behandelbaar astma. Door de leden van de VND zijn goede, bruikbare suggesties gedaan die
evenwel nader in concrete projecten c.q. activiteiten vertaald zullen moeten worden rekening
houdend met mogelijkheden en beperkingen van betrokkenen. Hierover zijn de contacten met de
legaathouder aangehaald.
Ondanks dat de jaarlijkse basisbijdrage van de legaathouder verminderd zal worden (€ 145.000) is
het mogelijk op projectbasis een aanvulling op deze bijdrage in te dienen. Hiervoor zal een commissie
worden ingesteld die deze aanvragen kan beoordelen.
Deze commissie moet aangesteld worden en zal bestaan uit 3 personen, waarvan 1 persoon
voorgedragen door de VND en 2 personen door de bestuurders van Stichting Fonds Nederlands
Sanatorium te Davos. In 2016 heeft de beheerder van het legaat een overleg gehad met het gehele
VND bestuur en zijn er individuele contacten geweest tussen de voorzitter van de VND en de
legaathouder. Inmiddels is er vanuit de VND iemand voorgesteld om in de commissie zitting te
nemen. In 2017 zal de commissie daadwerkelijk worden ingesteld en kan de VND financiële
ondersteuning aanvragen voor projecten.

5. Activiteiten
In 2016 is er door het bestuur veel tijd gestoken om te komen tot een nieuw strategisch
meerjarenbeleidsplan 2016-2020 en tevens een daarbij gevoegd meerjaren activiteitenplan met
begroting.

J Visie VNO

'Ernstige en/of moeilijk behandelbare astma patiënten hebben brede toegang tot effectieve
behandeling in het hooggebergte'

J
Ernstig en/of moeilijk behandelbaar astma is in de visie van de VND een ernstig en
ondergewaardeerd probleem in de samenleving. De populatie patiënten met ernstig en/of moeilijk
behandelbaar astma wordt in Nederland geschat tussen de 25- en 50.000 patiënten. (Bron: NVAlT,
Richtlijn diagnostiek en behandeling van ernstig astma). Daarvan heeft een onbekend, waarschijnlijk
klein percentage ernstig astma. Maar de medische consumptie en het kostenaandeel t.o.v. de totale

4

J



I I
, I

Vereniging Nederland-Davos
Gouda

l

I
!

kosten voor astma is hoog. In het algemeen neemt de kwaliteit van leven aanzienlijk af, mede ten
gevolge van (de bijwerkingen van) het (hoge) corticosteroïdengebruik.
Bij de behandeling van ernstig en/of moeilijk behandelbaar astma (MBA) wordt nog te vaak gekozen
voor alleen symptoombestrijding met een (te) kortdurend effect in plaats van
hooggebergtebehandeling (HGB) met een langduriger effect. Zelfs bij verwijzing door de specialist
naar HGB kunnen allerlei barrières optreden, zoals het weigeren van machtiging door de verzekeraar,
te grote administratieve rompslomp voor de verwijzer en financiële problemen. In de huidige visie
van de VND moet HGBdan ook zonder problemen toegankelijk zijn voor alle patiënten met ernstig
astma en/of MBA die dit voor hun gezondheid/welzijn nodig hebben.

Het bevorderen van de bekendheid van de hooggebergtebehandeling

I

Beurzen
In het verslagjaar zijn tien leden van het zogenoemde "Promoteam" bij zeventien beurzen en/of
symposia aanwezig geweest.
De promoteamieden zijn ervaringsdeskundig(en) op het gebied van de hooggebergtebehandeling en
kunnen veel vertellen en uitleggen over de VND, de hooggebergtebehandeling en over het leven met
een chronische aandoening. Promoteamieden zijn aanwezig bij beurzen en/of symposia,
georganiseerd door derden. De VND is aanwezig bij congressen van longverpleegkundigen,
praktijkondersteuners, huisartsen, kinder(long)artsen en longartsen.
Aan artsen en verpleegkundigen in opleiding wordt op Hogescholen en in Academische ziekenhuizen
voorlichting gegeven.

Ook tijdens de Longdagen zijn er leden van het Promoteam aanwezig. De Longdagen zijn voor zowel
publiek als professionals toegankelijk en worden goed bezocht.

Facebook: Vereniging Nederland Davos
Op 31 december 2016 telde de Facebook pagina 753 volgers. Er kwamen in 2016 121 volgers bij. In
2016 zijn er 141 berichten op Facebook geplaatst.
De onderwerpen waren heel divers met als hoofdonderwerpen: De VND, het Nederlands
Astmacentrum Davos, chronisch ziek zijn en astma. Ook hebben we Albert gevolgd op zijn avontuur:
lopend naar Davos! Het nieuws dat het NAD overgenomen werd per 1.7.2016 bereikte 11.288Iezers.
Maar ook de reactie van het VND bestuur op een artikel in de krant werd meer dan 5000 keer
gelezen. Gemiddeld bereikt een artikel Lôûû personen.

j
Website: www.nederland-davos.nl
Onze website is nog steeds een veel bezochte site. Als we naar de cijfers kijken dan heeft de site in
2016 bijna 80.000 unieke bezoekers getrokken. In de zomermaanden is het bezoek altijd iets minder
maar in de topmaand. november, werd de site door 399 personen bezocht.
Bezoekers komen niet alleen uit Nederland. Onze site wordt bezocht vanuit België, Rusland,
Duitsland, Italië en natuurlijk Zwitserland.
Nieuws uit het Nederlands Astmacentrum Davos en directe informatie over astma en allergie zijn de
belangrijkste onderwerpen waar op gezocht en gelezen wordt.
Erg veel vernieuwingen op de website zijn er dit jaar niet geweest. Erwerd een start gemaakt voor
onderzoek naar een nieuwe website.

J

J Twitter: @NL Davos
Het aantal volgers van de VND tweets is een klein beetje gestegen t.o.v. vorig jaar. We hebben nu
486 volgers. Wat opvalt is dat er veel tweets van de VND worden ge-retweet door onze volgers.

J
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DeVND zelf volgt 160 andere Twitteraars, waaronder het Longfonds. Berichten van hen worden ook
door de VND ge-retweet. Op de website kun je de tweets lezen die geschreven worden door de
personen/bedrijven die de VND volgen. Zo kunnen ook mensen zonder een twitteraccount volgen
wat er gebeurt op Twitter.

l
Linkedin: Vereniging Nederland-Davos
Sinds de start eind vorig jaar; tot op heden zijn er 36 volgers die berichten van de VND lezen via
Linkedin. Het mooie van Linkedin is dat we daar net even wat meer ruimte hebben om informatie te
delen dan via twitter. Gemiddeld worden onze berichten 400-500 keer bekeken. Op de oproep voor
de jongerenvakantie na, die werd maar liefst 1409 keer weergegeven en er was veel interactie. Waar
we op hoopten was, dat we via Linkedin ook meer professionals in de zorg zouden bereiken en
ondanks dat er nog veel meer bij kunnen, is dat gelukkig bij veel van de 36 volgers het geval. We
hopen op steeds meer volgers zodat we onze berichten breed kunnen verspreiden.

"I
I

Reactie! magazine
Om de communicatie met de leden en vooralook de leden die niet "online" zijn; betrokken te
houden bij de vereniging gaat de VND 2 x per jaar een magazine uitgeven. Dit gaat per post naar alle
leden en donateurs en kan gebruikt worden voor PR-doeleinden.
Er is in 2016 een nieuwe redactie gevormd waarin oud redactieleden zitten maar waarvoor ook
nieuwe redactieleden aangetrokken zijn.

Reactie! online
De VND geeft een tweewekelijkse nieuwsbrief uit voor leden en geïnteresseerden (1075 mensen).
Via de website kan een ieder zich hiervoor aanmelden. De nieuwsbrief kent een vast en herkenbaar
format waarbinnen wordt gewerkt met een aantal terugkerende items: VND Nieuws, NAD nieuws en
wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is er een tweewekelijkse column met wisselende schrijvers,
is er plaats voor extra's (onderwerpen die extra uitgelicht worden), zijn er nieuwsflitsen en wordt
regelmatig een column van een kinderlongverpleegkundige geplaatst.

Het bevorderen van het welzijn van mensen met ernstig astma

J

Subsidieregeling
De subsidieregeling maakt het verblijf in Davos mogelijk voor ouders, partners en kinderen van in het
NAD opgenomen patiënten, voor zover deze betalend lid zijn van de VND. De regeling van de VND
voorzag ook in 2016 in een financiële bijdrage per persoon per nacht voor de kosten van verblijf op
basis van logies.
De bijdrage bedraagt 60% van de kosten per overnachting over een maximum van CHF42,- per
persoon per nacht. In 2016 is er 36 keer een beroep op deze regeling gedaan.

i
L J

j Skihuur en skipassen voor kinderen opgenomen op de Jongerenafdeling van het NAD
Voor veel astmatische kinderen, met vaak een bewegingsachterstand, is het een ongelofelijke boost
in hun lichamelijke en sportieve zelfvertrouwen om te kunnen skiën. De omgeving waarin het NAD
staat maakt deze activiteit bereikbaar tijdens de wintermaanden. Daarom draagt de VND financieel
bij om deze activiteit voor de opgenomen kinderen mogelijk te maken. De VND betaalt voor de
kinderen de skihuur en de skipassen zodat de kinderen tijdens het weekeinde of vakantieperiodes
van deze tak van sport kunnen genieten.

J
J
J
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Mountainbikes
DeVereniging Nederland - Davos heeft 2 mountainbikes geschonken aan de patiënten opgenomen
in het Nederlands Astmacentrum Davos.

Ondersteuning Longverpleegkundigencongres in het NAD
Het Nederlands Astmacentrum Davos organiseert een longverpleegkundigencongres in het NAD voor
(kinder) longverpleegkundigen, praktijkondersteuners en/of verpleegkundig specialisten. In 2016
kwamen 48 longverpleegkundigen een programma vol workshops volgens in het NAD. De VND maakt
dit congres financieel mogelijk omdat op deze wijze longverpleegkundigen kennis maken met een
behandelcentrum voor mensen met een hoge ziektelast.

Het bevorderen van de toegankelijkheid van hooggebergtebehandeling

j

Naar aanleiding van het rapport van het ZiNL uitgebracht in december 2014 is er een
wetenschappelijk onderzoek gestart naar de meerwaarde van hooggebergtebehandeling.
Het betreft een vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van twee reguliere behandelopties voor
patiënten met ernstig refractair astma: longrevalidatie in een longbehandelcentrum in Nederland en
hooggebergtebehandeling in het Nederlands Astmacentrum Davos, Zwitserland. Het onderzoek zal
uitgevoerd worden binnen twee longrevalidatiecentra van Merem (NAD en Heideheuvel) en wordt
uitgevoerd onder auspiciën van Prof. dr. lW.J. Lammers hoogleraar Longziekten UMCU. De
Vereniging Nederland Davos ondersteunt dit onderzoek ook financieel.

Patiëntervaringen met betrekking tot zorg gerelateerde kwaliteit van leven
In samenwerking met het Longfonds heeft de VND in 2016 door NIVELeen
CaReQoLAstma laten ontwikkelen. Een PROM (Patient Reported Outcome Measure)-vragenlijst over
de effecten van longrevalidatie op kwaliteit van leven van mensen met ernstig astma.

Bij dit onderzoek waren patiënten betrokken in iedere stap van de ontwikkeling. De CaReQoLAstma
bestaat uit 23 vragen verdeeld in vijf onderwerpen of schalen, te weten: (ervaren effecten op) fysiek
functioneren, sociaal functioneren, omgaan met astma, kennis over astma en medicijnen.
Vanuit de VND namen leden deel aan de begeleidingscommissie, maakten deel uit van de focusgroep
en deden mee aan de cognitieve interviews. Daarnaast hebben veelleden meegedaan aan het
invullen van de vragenlijst tijdens de testfase.

Collectieve belangenbehartiging

J Lidmaatschappen
Om voldoende gewicht in de schaal te leggen voor de collectieve belangenbehartiging van mensen
met ernstig astma is het organiseren van massa en slagkracht noodzakelijk. Met name op het terrein
van zorg is dit erg belangrijk.
Ook empowerment van mensen met ernstig astma, in zowel het omgaan met hun aandoening als
in de/hun hoedanigheid als kritische zorgconsument, vraagt om een bundeling van krachten. Dit is
nodig om te komen tot een steeds verdergaande dienstverlening die is afgestemd op de wensen en
behoeften van mensen met ernstig astma.
De VND heeft die massa niet. Samenwerking is voor de VND essentieel om een goede pleitbezorger
voor mensen met ernstig astma te kunnen zijn.
Daarom is de VND lid van onder anderelederfin] en de LAN.

7
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6. Financieel

,·l
DeVND heeft 2016 afgesloten met een positief resultaat van € 105.000, terwijl een klein negatief
resultaat begroot was. Belangrijkste verklaring voor dit positieve resultaat is een hogere bijdrage uit
het legaat. Naast de basisbijdrage van € 145.000 heeft de VND voor projecten 2016 een bedrage van
€ 41.417 ontvangen ter besteding aan projecten. Voor 2015 is een nagekomen bedrag ontvangen ter
grootte van € 64.417 ook ter besteding aan projecten. Zoals eerder gemeld wordt in 2017 een
commissie ingesteld die projectvoorstellen ter besteding van deze gelden gaat beoordelen. Zolang
deze gelden niet besteed zijn worden deze toegevoegd aan de reserve Fonds Nederlands Sanatorium
Davos.

~I
I Door een teruglopend ledenbestand zijn de contributies ruim € 5.000 lager dan begroot.

De bestedingen ten laste van het legaat zijn hoger dan begroot. Met de legaathouder is
overeengekomen dat een groter deel van de kosten ten laste gebracht mag worden van het legaat,
mits dit (deel) aan de statutaire doelstelling van het legaat voldoet .

. \
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rl BEGROTING 2017

I De begroting 2017 is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van
25juni2016

-l Begroting Uitkomst Begroting
2017 2016 2016

x€1

•
Bijdrage Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos 201.100 251.584 155.000
Contributies, giften en bijdragen 30.000 24.777 30.000
Interest en koersresultaten effecten 4.000 3.052 6.000

'l 235.100 279.413 191.000

Afschrijvingen 524 500
Bestedingen ten laste van bijdrage Stichting Fonds
Nederlands Sanatorium te Davos 205.350 145.568 116.900

Bestedingen ten laste reserve
Geestelijke bijstand

Kosten eigen fondswerving (7) 2.500
Huisvestingskosten 23.000 13.028 26.500
Kantoorkosten 5.000 3.894 7.000
Algemene kosten 67.450 11.177 40.850

'-I
Publiciteitskosten 5.000 5.000

305.800 174.184 199.250

Verenigingsresultaat (70.700) 105.229 (8.250)
I I Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste

activa behoren
Resultaat deelneming

Resultaat (70.700) 105.229 (8.250)

.J Het bestuursverslag is vastgesteld door het bestuur van de Vereniging
Nederland-Davos d.d. 1 juni 2017

~j F.R. Weller W.F. van den Brink
Voorzitter Penningmeester

J
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il Balans per 31 december 2016
I (in euro's)

:~l 31-12-2016 31-12-2015
r I

I ACTIEF

'-1 VASTE ACTIVA

\ Materiële vaste activa 642 467
Inventaris

Î

Financiële vaste activa
Recht op vruchtgebruik

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderinqen
Overige vorderingen en overlopende activa 259.179 151.715

1
Liquide middelen 845.800 828.206

1'1 Totaal 1.105.622 980.389

I
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I 31-12-2016 31-12-2015
I I

PASSIEF

~I RESERVES EN FONDSEN

Kapitaal 11,345 11,345
Bestemmingsfondsen- en reserves 270,078 164,062
Overige reserves 734.442 735.229

1,015,865 910,636

KORTLOPENDE SCHULDEN

Stichting Nederlands Astmacentrum Davos 66,826 31,274
Overige schulden 22,931 38.478

89,757 69,752

Totaal 1.105.622 980.389
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Rekening van baten en lasten over 2016
(in euro's)

Uitkomst Begroting Uitkomst
2016 2016 2015

Baten:

Bijdrage Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos 251.584 155.000 219.606
Contributies, donateurs, giften en bijdragen 24.777 30.000 41.550
Interestldividend 3.052 6.000 10.829

279.413 191.000 271.985

Lasten:

Afschrijvingen 524 500 1.115
Bestedingen ten laste van bijdrage Stichting Fonds
Nederlands Sanatorium te Davos 145.568 116.900 78.160

Bestedingen ten laste van de reserve
Geestelijke bijstand

Kosten eigen fondswerving (7) 2.500 75
Huisvestingskosten 13.028 26.500 25.441
Kantoorkosten 3.894 7.000 4.429
Algemene kosten 11.177 40.850 52.672
Publiciteitskasten 5.000 3.370

174.184 199.250 165.261

Verenigingsresultaat 105.229 (8.250) 106.724

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste
activa behoren 46.333
Resultaat deelneming

Resultaat 105.229 (8.250) 153.058

Mutaties reserve Stichting Fonds Nederlands Sanatorium 106.016 141.446
te Davos
Mutaties reserve Geestelijke bijstand
Mutaties overige reserves (787) 11.612

105.229 153.058

De baten zijn hoger dan begroot door ontvangsten projectgelden 2015 en 2016 naast
de basisbijdrage van € 145.000.

I
. J

De contributies, giften en bijdrage zijn lager dan begroot door afname van het aantal leden.

De bestedingen ten laste van het legaat zijn hoger dan begroot doordat in overleg met de
legaathouder meer posten ten laste van het legaat gebracht mogen worden.

Doordat meer kosten t.l.v. het legaat gebracht mogen worden vallen andere kosten (huisvesting,
kantoorkosten, algemene kosten en publiciteitskasten) lager uit dan begroot.
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Vereniging Nederland-Davos
Gouda

~I Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Algemeen

1:-
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis
van historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij
in de onderstaande toelichting anders is vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Nederlandse grondslagen zoals vastgelegd in de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder de Richtlijn 650 Fondswervende instellingen.

Vereniging Nederland-Davos is statutair gevestigd te Gouda en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 40409618.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde.
Op de materiële vaste activa vinden lineaire afschrijvingen plaats welke zijn gebaseerd op de
verwachte economische levensduur.

Financiële vaste activa

Deelneming
Deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijk en financieël beleid
worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Deze waarde wordt berekend op basis
van dezelfde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling die de vereniging hanteert. Bij de
waardering van deelnemingen wordt rekening gehouden met duurzame waardedalingen.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 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.

- j

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten uit nalatenschappen

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar
kan worden vastgesteld.

Afschri jvingen

Het gehanteerde afschrijvingspercentage voor inventaris is: 33.

J
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Vereniging Nederland-Davos
Gouda

TOELICHTING OP DE BALANS
(in euro's)

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
l
I Inventaris

Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen op desinvesteringen

Boekwaarde per 31 december

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december

Financiële vaste activa

Recht op vruchtgebruik

Dit betreft het recht op vruchtgebruik van de nalatenschap
Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos.
Over 2016 is een bijdrage verantwoord ad € 187.167
(2015: € 145.000).

, J
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31-12-2016 31-12-2015

467 1.582
699

(524) (1.115)

642 467

38.709 38.010
(38.067) (37.543)

642 467
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Vlottende activa
~ 31-12-2016 31-12-2015

Vorderingen

Overige vorderingen en overloQende activa

~1
Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos 251.584 145.000
Debiteuren 125
Waarborgsom huur 5.100 5.100

l Depotbedrag TNT Post 204 204
Nog te ontvangen rente 559 1.286
Vooruitbetaalde bedragen 1.732

l
259.179 151.715

Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos

De bestedingen zijn tot en met 2015 afwikkeld met de beheerders
van het legaat en de gelden zijn in 2016 ontvangen.

Vanaf 2015 wordt er jaarlijks een vast bedrag uitgekeerd aan
de Vereniging conform het convenant tussen beide partijen.
De jaarlijkse vaste uitkering is vanaf 2015 € 145.000 en zal met
ingang van 2015 worden aangepast aan de geldontwaarding met
toepassing van de consumentenprijsindex CBS (2006 = 100).
Daarnaast is er de mogelijkheid tot indienen van aanvraag tot
projectondersteuning.

31-12-2016 31-12-2015
Liquide middelen

Kas 243 234
ING 487 5.120
Deutsche Bank Nederland, Bestuur Plus Rekening 100.220 100.302
ABN AMRO MeesPierson Bestuurrekening 7.143 11.366
ABN AMRO MeesPierson Charitas Spaarrekening 737.707 708.928
ABN AMRO MeesPierson ThuisinDavos 70
ABN AMRO MeesPierson Vermogens Spaarrekening 2.187

845.800 828.206

De tegoeden staan ter vrije beschikking van de vereniging.
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Vereniging Nederland-Davos
Gouda

'I

EIGEN VERMOGEN
31-12-2016 31-12-2015

~l Kapitaal 11.345 11.345

I
Bestemmingsfondsen- en reserves

,--,
Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos

II
Saldo per 1 januari 141.446
Toevoeging uit resultaatbestemming 106.016 141.446

~
I

Saldo per 31 december 247.462 141.446

Dit betreft het nog te besteden deel van de van Stichting Fonds

-1 Nederlands Sanatorium te Davos ontvangen bijdragen. Volgens de
statuten van deze stichting dienen de bijdragen te worden besteed
voor de door de Vereniging Nederland-Davos te Davos
geëxploiteerde of te exploiteren inrichtingen voor weinig vermogende
Nederlanders, die lijden aan tuberculose, dan wel aan astma of
andere ziekten der ademhalingsorganen.

Vanaf 2015 wordt er jaarlijks een vast bedrag uitgekeerd aan
de Vereniging conform het convenant tussen beide partijen.

·1
De jaarlijkse vaste uitkering is vanaf 2015 € 145.000 en zal met
ingang van 2015 worden aangepast aan de geldontwaarding met
toepassing van de consumentenprijsindex CBS (2006 = 100).
Daarnaast is er de mogelijkheid tot indienen van aanvraag tot
projectondersteuning.

Reserve geestelijke bijstand

Stand per 1 januari 22.616 22.616

I
Onttrekking uit resultaatbestemming

Stand per 31 december 22.616 22.616

In 2005 is van de Stichting Katholiek Nederland in Davos
€ 28.827 ontvangen. Door het bestuur van de vereniging is
besloten het bedrag, in lijn met het gedachtegoed van de
Stichting Katholiek Nederland in Davos alsook met de statuten
van de vereniging, te bestemmen voor geestelijke ondersteuning
van personeel en Nederlandstalige patiënten in Davos.

270.078 164.062
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I ,
31-12-2016 31-12-2015

Overige reserves

Saldo per 1 januari 735.229 723.617
Resultaatbestem ming (787) 11.612

Saldo per 31 december 734.442 735.229

Het bestuur heeft een groot deel van deze reserve
gereserveerd voor ondersteuning en behandeling van moeilijk
behandelbaar Astma in Davos.

KORTLOPENDE SCHULDEN (ten hoogste 1 jaar)

Stichting Nederlands Astmacentrum Davos 66.826 31.274

Overige schulden

Accountants- en administratiekosten 6.183 5.500
Crediteuren 5.064 32.763
Overige 11.684 215

22.931 38.478

l
l

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Door de vereniging is het pand Keerkring 6 te Gouda gehuurd met een jaarhuur van
ca. € 21.000. Het huurcontract loopt tot 30 april 2017.

Door de vereniging is een opslagruimte gehuurd in Amersfoort met een jaarhuur
van ca. € 1.860. Het huurcontract loopt tot 30 apri12017.

VND zal Merem Behandelcentra een totaal subsidie-bedrag van maximaal € 150.000 incl.BTW
te beschikking stellen met een looptijd van 3 jaar. De overeenkomst gaat in vanaf 2016.

I
Voorstel resultaatbestemming

. j
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de leden van de vereniging is,
op voordracht van het bestuur van de vereniging, het resultaat over 2016 ad € 105.229
als volgt bestemd:

. J

Toevoeging Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos
Onttrekking reserve Geestelijke bijstand
Onttrekking overige reserves

106.016

(787)
105.229

Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.

Gebeurtenissen na balansdatum

J Er hebben zich na balansdatum geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan.

J
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Vereniging Nederland-Davos
Gouda
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TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN
(in euro's)

Baten

2016

l Bijdrage Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos

l
Vaste bijdrage boekjaar
Projectondersteuning boekjaar
Projectondersteuning voorgaand jaar

145.000
42.167

106.584

251.584

~ 1 Vanaf 2015 wordt er jaarlijks een vast bedrag uitgekeerd aan
de Vereniging conform het convenant tussen beide partijen.
De jaarlijkse vaste uitkering is vanaf 2015 € 145.000 en zal met
ingang van 2015 worden aangepast aan de geldontwaarding met
toepassing van de consumentenprijsindex CBS (2006 = 100).

Daarnaast heeft de Vereniging het recht om voor het overschot
tussen de jaarlijkse opbrengsten van de Stichting Nederlands
Fonds Sanatorium te Davos en de gemelde € 145.000, een
verzoek tot geldelijke ondersteuning voor projecten in te dienen
bij deze stichting. Een onafhankelijke commissie zal beoordelen
of deze ondersteuning wordt verleend. Indien geen aanvraag wordt
gedaan door de Vereniging danwel projectondersteuning wordt verleend,
wordt het vrijkomende bedrag ter beschikking gesteld voor het KNCV
Tuberculosefonds / Nederlands Kanker Instituut.

Contributies, giften en bijdragen

Giften
Opbrengsten donateurs
Contributies

642
1.325

22.810

24.777

Interest/dividend

Rente lening Merem
Deposito's en spaarrekeningen 3.052

2015

145.000

74.606

219.606

15.145
1.350

25.056

41.550

6.360
4.470

3.052

Lasten

J Afschrijvingen

Inventaris

J
J
J
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Vereniging Nederland-Davos
Gouda

2016
Bestedingen ten laste van bijdrage Stichting Fonds
Nederlands Sanatorium te Davos

l

Onderzoek Hooggebergtebehandeling
Subsidie verblijf Nederlands Astmacentrum Davos
Zomerkamp
Patiëntvoorzieningen
Kosten secretaresse
Beurskosten
Website
Reactie
Lidmaatschappen en vertegenwoordigingen
Publiciteitskosten
Huisvestingskosten
Juridische kosten inz. Patiëntbelangen
Kosten vrijwilligers
Reiskosten bestuur

50.000
8.371
319

10.899
28.795
8.184
718

7.718
8.387
3.603

13.028
1.251
2.576
1.719

145.568

De bestedingen zijn tot en met 2015 afwikkeld met de beheerders
van het legaat en de gelden zijn in 2016 ontvangen.

Fondswerving

Fondswerving

2015

40.291
10.246
1.691

16.317
5.926
1.448
2.241

78.160

(7) 75

(7) 75

Huisvestingskosten

Huur kantoorruimte 11.105 21.993
Huur opslagruimte 1.104 2.060
Vaste lasten 185 354
Schoonmaak en overige 634 1.034

13.028 25.441

Kantoorkosten

Porti 656 331
Telefoon 1.238 1.432

I Diverse kantoorkosten 2.000 2.666
I

J
3.894 4.429

J Algemene kosten

Bestuur-, reis-, verblijf- en vergaderkosten 2.991 2.446

J Accountants-, administratie- en advieskosten 6.630 7.178
Advieskosten 13.212
Kosten secretaresse 16.317
Lidmaatschappen en vertegenwoordigingen 8.072

J Representatie 2.474
Diverse algemene kosten 1.556 2.973

11.177 52.672

I
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Publiciteits kosten

Kosten ledenvergaderingen

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren
Mutatie voorziening lening DavosSchool B.V.
Mutatie voorziening lening Merem

Mutaties bestemmingsfondsen en -reserves

Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos

Dotatie over het verslagjaar

Dit betreft het saldo van de van Stichting Fonds Nederlands
Sanatorium te Davos ontvangen bijdrage minus de in het verslag
jaar gedane uitgaven uit deze bijdrage. Volgens de statuten van
Stiching Fonds Nederlands Sanatorium te Davos dient de bijdrage
te worden besteed voor de door de Vereniging Nederland-Davos
te Davos geëxploiteerde of te exploiteren inrichtingen voor weinig
vermogende Nederlanders, die lijden aan tuberculose, dan wel
aan astma of andere ziekten der ademhalingsorganen.

Reserve geestelijke bijstand

Onttrekking over het verslagjaar

I
.J

In 2005 is van de Stichting Katholiek Nederland in Davos
€ 28.827 ontvangen. Door het Bestuur van de Vereniging is
besloten het bedrag, in lijn met het gedachtegoed van de
Stichting Katholiek Nederland in Davos, als ook de statuten
van de Vereniging, te bestemmen voor geestelijke ondersteuning
van personeel en Nederlandstalige patiënten in Davos.
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2016

106.016

2016

106.016

21

2015

3.370

3.370

11.333
35.000

46.333

141.446

2015

141.446



Vereniging Nederland-Davos
Gouda

Vrijwilligers

il Voor de vereniging zijn 33 vrijwilligers werkzaam. Zij verrichten
hun werkzaamheden onbezoldigd.

Reeuwijk, 21 juni 2017
Vereniging Nederland-Davos

F.R. Weller
Voorzitter

W.F. van den Brink
Penningmeester
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Vergelijking begroting en realisatie over 2016

:-1
(in euro's)

Uitkomst Begroting Uitkomst
2016 2016 2015

Bijdrage Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos 251.584 155.000 219.606-l Contributies, donateurs, giften en bijdragen 24.777 30.000 41.550
Interest 3.052 6.000 10.829

279.413 191.000 271.986
,--,

Afschrijvingen 524 500 1.115
Bestedingen ten laste van bijdrage Stichting Fonds

r I Nederlands Sanatorium te Davos 145.568 116.900 78.160
Bestedingen ten laste reserve
Geestelijke bijstand

Kosten eigen fondswerving (7) 2.500 75
Huisvestingskosten 13.028 26.500 25.441
Kantoorkosten 3.894 7.000 4.429
Algemene kosten 11.177 40.850 52.672
Publiciteitskasten 5.000 3.370

174.184 199.250 165.261

Verenigingsresultaat 105.229 (8.250) 106.724

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste
activa behoren 46.333
Resultaat deelneming

Resultaat 105.229 (8.250) 153.058
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