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Aan het bestuur van
Vereniging Nederland-Davos  
Leeghwaterstraat 25  
2811 DT  Reeuwijk

Alphen aan den Rijn, 23 mei 2018
 
 

Betreft: jaarrekening 2017

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit over boekjaar 2017 met betrekking tot de jaarrekening 2017 van uw
vereniging, waarin begrepen de balans met tellingen van € 1.040.833 en de staat van baten en lasten sluitende
met een negatief saldo  van € 63.258.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Vereniging Nederland-Davos te Reeuwijk is door ons samengesteld op basis van de van
u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst-en-
verliesrekening over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting 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 Titel 9 Boek 2 BW. 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 overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Vereniging Nederland-Davos 

Grant Thornton
Accountants en Adviseurs B.V.
Flemingweg 10
Postbus 2259
2400 CG Alphen aan den Rijn
T 088 - 676 90 00
F 088 - 676 90 10
www.gt.nl

Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. is lid van Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International).

Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 28105565. Op al onze diensten zijn de algemene
voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, van toepassing. Op verzoek ontvangt u een exemplaar van deze voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid is
beperkt tot het bedrag dat is vermeld in de algemene voorwaarden.
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Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening 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.

Hoogachtend,
Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.

I.A. van Seeters RA 
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te Reeuwijk
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Bestuursverslag 
 

1. Het bestuur 

 
Gedurende het boekjaar werd het bestuur van de Vereniging Nederland – Davos met statutaire vestiging te 
Gouda/Reeuwijk-Bodegraven gevormd door: 

-  
- 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 B.W. de Graaff (per 24.06.2017 benoemd) 

Bestuurslid 
- Mevrouw N. Breederveld (per 24.06.2017 benoemd) 

Bestuurslid 
- Mevrouw E.M. Klaver-Asscheman (per 24.06.2017 benoemd) 
- Bestuurslid         (“december 2017 vervroegd haar functie neergelegd “) 

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

2. Doelstelling 

 
In 2017 is de doelstelling (zoals beschreven in het strategisch meerjarenbeleidsplan 2016-2020 met het daarbij 
behorende meerjaren activiteitenplan met begroting) gehandhaafd.  
 
De focus lag 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, in het bijzonder op het gebied van de 
belangenbehartiging van de doelgroep. 

3. Verdergaande oriëntatie op de toekomst van de VND vooral met betrekking tot de functies ter 
ondersteuning van de behandeling in Davos, de verenigingsactiviteiten en het lotgenotencontact in 
Nederland. 
 

Ad 1: Borgen van de continuïteit van het zorgaanbod in Davos heeft in 2017 plaatsgevonden door het mede 
financieren van het wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van hooggebergtebehandeling door het 
vergelijken van twee reguliere behandelopties voor patiënten met ernstig refractair astma te weten: 
longrevalidatie in een longbehandelcentrum in Nederland versus hooggebergtebehandeling in het Nederlands 
Astmacentrum Davos, Zwitserland. Tevens is de VND vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie van het 
wetenschappelijk onderzoek gefaciliteerd door en onder voorzitterschap van de Long Alliantie Nederland. 
 
Ad 2: Verdieping van de samenwerking met het Longfonds heeft gestalte gekregen doordat er samen 
opgetrokken is in een aantal dossiers zoals: 

- stop wisselen medicatie om niet medische redenen; 

- Landelijk Kader Regionale Inhalatiemedicatie Formularia; 

- groepsgesprek vrouwen met ernstig astma. 

In december 2017 is door het Longfonds en de VND (resp. 50/50 %) een projectmedewerker zorg zeldzame 
longziektes aangesteld. Voor de VND betreft dit vooral (projectmatige) werkzaamheden op het gebied van 
ernstig (refractair) astma. 
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Ad 3: Verdergaande oriëntatie op de toekomst van de VND. Het bestuur heeft de statuten van de vereniging 
vernieuwd. De vernieuwde statuten zijn in de algemene ledenvergadering van 24.06.2017 aan de leden 
voorgelegd. Na een kleine aanpassing zijn deze in de algemene ledenvergadering van 20.07.2017 akkoord 
bevonden. Daarnaast heeft het bestuur, samen met de vrijwilligers van de vereniging, een begin gemaakt met 
het herijken van de missie-visie en doelstellingen. In 2018 zal het bestuur de eerste aanzet tot vernieuwing van 
de missie-visie en doelstellingen verder uitwerken. 
 

3. Vaststelling jaarrekening 2016 

 
De Algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederland – Davos heeft de jaarrekening 2016 op 24 juni 
2017 vastgesteld. 
 
Het positieve resultaat over het boekjaar 2016 bedroeg €105.229 
Belangrijkste verklaring voor dit positieve resultaat is een hogere bijdrage vanuit de Stichting Fonds Nederlands 
Sanatorium te Davos. 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.  
Op voordracht van het bestuur van de vereniging is het resultaat over 2016 ad € 105.229 als volgt bestemd: 
 
Toevoeging Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos   106.016 
Onttrekking reserve Geestelijke bijstand 
Onttrekking overige reserves            (787) 
         105.229 

4. Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos 

 
De statutenwijziging (april 2016) van Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos maakt het mogelijk dat 
de opbrengsten vanuit Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos breder ingezet kunnen worden. Dat 
houdt in dat de VND nu ook de patiënt met ernstig en/of moeilijk behandelbaar astma in Nederland kan 
ondersteunen. 
 
De VND ontvangt van Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos een jaarlijkse basisbijdrage ad €145.000. 
Daarnaast is het mogelijk op projectbasis een verzoek tot aanvulling op deze bijdrage in te dienen. Hiervoor 
heeft de Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos een Commissie van Deskundigen ingesteld die deze 
aanvragen zal beoordelen.  
 
Deze Commissie van Deskundigen bestaat uit 3 personen, waarvan 1 persoon voorgedragen door de VND en 2 
personen door het bestuur van de Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos.  
De Commissie van Deskundigen heeft tot taak – met inachtneming van de statutaire doelstellingen van 
Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos – bindend advies aan het bestuur van Stichting Fonds 
Nederlands Sanatorium te Davos te geven ten aanzien van de ingediende verzoeken tot ondersteuning van 
projecten op het gebied van de doelstellingen van Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos, waarbij de 
Commissie van Deskundigen zo nodig het bestuur kan adviseren over de hoogte van de bedragen. 
De Commissie van Deskundigen heeft op 7 november 2017 een aantal door de VND ingediende project 
verzoeken beoordeeld en de hieronder genoemde projecten goedgekeurd: 
 
Projectaanvragen vanuit de leden van de Vereniging Nederland Davos:  

• Witboek Magazine  
• Patiënten contactdag  
• Busreis Davos voor leden VND  
 
Projectaanvragen in samenwerking met het Longfonds:   

• Wetenschappelijke publicatie betreffende de data verkregen uit het wetenschappelijk onderzoek     
   naar de meerwaarde van hooggebergte behandeling (of: behandeling in het hooggebergte) 
• Implementatie van de CareQol ASTMA  
 
De hierboven genoemde projecten zullen in 2018 en 2019 worden uitgevoerd. 
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 5. Organisatie 

 
Statuten 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 24 juni 2017 en een extra ALV op 20 juli 2017 is de 
statutenwijziging aangenomen. Op 22-08-2017 zijn de statuten notarieel vastgelegd.  
 
120 jarig bestaan 
De VND bestond in 2017 honderdtwintig jaar. Om hier aandacht aan te schenken is er aangepast logo op 
facebook gebruikt en is de slogan “120 jaar jong en steeds actiever!” gebruikt. Zo kregen de aanwezige leden 
op de ALV een petit four en een dopper met dit logo.  
 
Huisvesting 
In april 2017 is het kantoor van de VND verhuisd van Gouda naar Reeuwijk. Eén van de doelen van het 
beleidsplan was om de huisvestingskosten te verminderen. Er is voor gekozen om een klein kantoor en opslag 
te huren in een gebouw waar de mogelijkheid bestaat om vergaderruimte(s) te huren. Door lagere huurkosten 
zowel als verminderde telefoon-en schoonmaakkosten heeft de Vereniging de huisvestingskosten dan ook 
kunnen reduceren. Door verkoop van overtollige kantoormeubilair is de verhuizing bekostigd. 
 
Projectmedewerker zorg zeldzame longziektes  
In december 2017 is een projectmedewerker zorg zeldzame longziektes aangesteld door zowel het Longfonds 
als de VND (resp. 50/50 %). Voor de VND betreft dit vooral werkzaamheden op het gebied van ernstig 
(refractair) astma. De medewerker is gehuisvest op het kantoor van Longfonds en voert voor 18 uur per week 
werkzaamheden ten behoeve van de VND uit. De salariskosten worden voor 18 uur per week doorberekend 
aan de VND. De medewerker is in eerste instantie voor twee jaar aangesteld en zal zich voor de VND bezig 
houden met onder andere: 
• Coördinatie van een publicatie door het NIVEL betreffende de data van de CareQol in vergelijking met de data 
verkregen uit het wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van hooggebergtebehandeling. 
• Implementatie van de CareQol ASTMA  
• Verkenning van de zorg ernstig astma 
• Beleidsondersteuning bestuur VND 
 
Werkbezoek aan het Nederlands Astmacentrum Davos (NAD) door bestuur 
Een delegatie van het bestuur heeft van 23 t/m 26 februari 2017 een werkbezoek gebracht aan het NAD. Dit 
werkbezoek was vooral bedoeld om meer inzicht te verkrijgen in de totale behandelingsmogelijkheden binnen 
het NAD nadat er een wijziging van eigenaar had plaatsgevonden in juli 2016. Naast gesprekken met de huidige  
manager werd er meermaals met de opgenomen patiënten gesproken en zijn de opgenomen patiënten 
uitgenodigd om mee te gaan voor koffie naar de Rinerhorn.  
 
Bestuursvergaderingen en Heidag bestuur 
Het bestuur kwam acht maal bijeen voor een bestuursvergadering. Tevens vond veel overleg via e-mail en 
telefoon plaats.  
In november kwam het bestuur bij elkaar voor een heidag. Onder begeleiding van PGO werd het functioneren 
van bestuur besproken en werd er een begin gemaakt om de missie en visie van de VND te herijken. 
 

6. Activiteiten 

 
Voorlichting 
In het verslagjaar zijn acht leden van het voorlichtingsteam bij zeventien symposia aanwezig geweest. De leden 
van het voorlichtingsteam zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van ernstig astma, de 
hooggebergtebehandeling en de nieuwere biologicals. Zij kunnen uit eigen ervaring vertellen over leven met 
een chronische aandoening i.c. ernstig astma. Ze zijn met een stand aanwezig bij symposia georganiseerd door 
derden. Ze geven voorlichting aan longverpleegkundigen, praktijkondersteuners, huisartsen, kinder(long)artsen 
en longartsen. Ook aan artsen en verpleegkundigen in opleiding wordt op Hoge scholen en in academische 
ziekenhuizen voorlichting gegeven. 
Daarnaast is er voorlichting gegeven tijdens de ‘collegetour ernstig astma’ voor medewerkers van het 
Longfonds en hebben leden hun de eigen ervaring met astma verteld aan medewerkers van AstraZeneca. 
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Facebook: Vereniging Nederland Davos  
Op 31 december 2017 telde de Facebook pagina 834 volgers en 849 bezoekers vinden de facebookpagina leuk. 
In 2017 zijn er 118 berichten op Facebook geplaatst. 
De onderwerpen waren heel divers met als hoofdonderwerpen: De VND en het 120 jarig bestaan, het 
Nederlands Astmacentrum Davos, chronisch ziek zijn en astma.  
Met Facebook proberen we aandacht te generen voor de VND. Dit doen we door b.v. te verwijzen naar de 
website, nieuwtjes te plaatsen maar ook af en toe door buiten de gebaande paden te treden. 
Naast volgers en lezers uit Nederland wordt de facebookpagina ook bekeken in landen als Oostenrijk, 
Zwitserland, Frankrijk, Marokko, Israël, Duitsland en België. 
 
Website: www.nederland-davos.nl  
Onze website blijft een veel bezochte site. Een internationaal publiek bezoekt de website. 
Er is een websitecommissie samengesteld die begonnen is met de uitwerking van de ideeën voor de bouw van 
een nieuwe website. Er is onderzoek gedaan welke bedrijf de nieuwe website kon bouwen, wat er vanuit de 
bestaande website overgenomen kon worden, wat er van de bestaande website herschreven moest worden en 
wat er toegevoegd moest worden aan de nieuw te bouwen website. 
Doel was om tot een website te komen met een moderne uitstraling die in 2018 de lucht in kon gaan. De 
websitecommissie is in de loop van 2017 uitgebreid met een aantal mensen die samen de web-redactie 
vormen en de nieuwe website inhoudelijk vorm gaan geven. 
 
Twitter: @NL_Davos 
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 eigen twitteraccount volgen wat er gebeurt op Twitter. In 2017 is het niet 
gelukt om nieuwe vrijwilligers aan te trekken die het Twitter accountant voor de VND gaan bijhouden. We 
hopen in 2018 twee vrijwilligers te gaan aantrekken die regelmatig zullen gaan twitteren voor de VND.  
 
LinkedIn: Vereniging Nederland-Davos 
Er zijn 55 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. 
In 2017 is het nog niet gelukt om nieuwe vrijwilligers aan te trekken die de LinkedIn voor de VND gaan 
bijhouden. We hopen in 2018 twee vrijwilligers aan te kunnen trekken die regelmatig berichten zullen plaatsen 
voor de VND. 
 
Reactie! magazine 
Om de communicatie met en betrokkenheid van de leden - en vooral ook de leden die niet “online” zijn in 
stand te houden, geeft de VND 2x per jaar een magazine uit. In mei en in december 2017 is het magazine 
verschenen. De oplage is 1500 stuks. Hiervan gaan 1000 exemplaren direct naar leden en donateurs. De 
overige exemplaren worden uitgedeeld tijdens het geven van voorlichting aan zorgprofessionals. Reactie! 
wordt geheel - vanaf de inbreng van artikelen tot het redigeren van de aangeleverde teksten - door vrijwilligers 
gedaan.  
 
Reactie! online 
De VND geeft maandelijks een nieuwsbrief uit voor leden en geïnteresseerden. 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/uit het bestuur- nieuws, NAD nieuws en wetenschappelijk onderzoek. 
Daarnaast is er een column met wisselende schrijvers, is er plaats voor extra’s (onderwerpen die extra 
uitgelicht worden) en zijn er nieuwsflitsen  
Men kan zich voor ontvangst van deze (gratis) maandelijkse nieuwsbrief via de website aanmelden. 
 
 
 
Patiënten contactdag 
In het najaar van 2017 is een start gemaakt met het organiseren van een patiënten contactdag in 2018 in 
samenwerking met het Nederlands Astmacentrum. 
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Doel van de patiënten contactdag is het informeren van mensen met ernstig astma over onderwerpen die 
patiënten belangrijk vinden zoals op de hoogte zijn van nieuwe medicatie, e-health, allergenen en de toekomst 
en/of andere onderwerpen maar ook om mensen de mogelijkheid te bieden voor lotgenotencontact. 
Daarnaast wordt informatie gegeven over het huidige NAD en welke vormen van behandeling in het NAD 
mogelijk zijn. De dag is voor mensen met (ernstig) astma, ongeacht of de behandeling op zeeniveau of in het 
hooggebergte plaatsvindt. Leden en niet leden van de VND worden uitgenodigd en zijn welkom. In 2017 is de 
patiënten contactdag voorbereid en zijn sprekers benaderd. De dag zelf zal in april 2018 plaatsvinden. 
 
Groepsgesprekken vrouwen met ernstig astma 
In samenwerking met het Longfonds hebben twee groepsgesprekken plaatsgevonden met vrouwen met ernstig 
astma. Doel van deze bijeenkomsten was: inzicht krijgen in eventuele knelpunten of wensen van vrouwen met 
een longziekte. Het gaat hierbij onder anderen om de vele aspecten van vrouw zijn zoals hormonale 
veranderingen (menstruatie, zwangerschap, overgang), en de diverse sociale rollen die vrouwen als moeder, 
echtgenoot, werknemer, dochter, etc. vervullen. In hoeverre heeft dit invloed op (de beleving) van de 
longziekte en de behandeling daarvan?  
In de bijeenkomsten vertelden de vrouwen openhartig waar ze mee te maken hebben of tegenaan lopen. De 
VND wil de komende tijd de door de vrouwen aangebrachte aandachtspunten gaan behandelen in het 
magazine Reactie!  
 

7. Ondersteuning t.b.v. de hooggebergtebehandeling 

 
Subsidieregeling bezoek voor in NAD opgenomen patiënten  
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 
2017 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 CHF 42,- per persoon per 
nacht. In 2017 is er 38 keer een beroep op deze regeling gedaan. 
 
Subsidieregeling meenemen 2

e
 koffer bij opname in NAD 

De VND kent sinds oktober 2017 een regeling voor een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt worden 
indien er een 2

e
 koffer meegenomen wordt in het vliegtuig bij 12 weken opname in het Nederlands Astma 

Centrum Davos. 
 
Creatieve therapie 
In het NAD vindt een drietal (of; vinden er drie) creamomenten per week plaats. Doel van de 
activiteitenbegeleiding is het bieden van ontspanning en het even “niet ziekzijn”. De creatieve therapie staat 
los van de behandeling. De VND betaalt de aanschaf van de materialen zodat de patiënt geen eigen bijdrage 
hoeft te betalen. 
 
Mountainbikes 
De Vereniging Nederland – Davos heeft 2 Giantmountainbikes geschonken aan de patiënten opgenomen in het 
Nederlands Astmacentrum Davos. Patiënten kunnen hierdoor op een alternatieve manier naar Davos, op een 
actieve manier genieten van de omgeving en aan conditieverbetering doen.  
 
Bijdrage aan het patiënten gedeelte website NAD 
Het NAD heeft in 2017 een nieuwe website laten bouwen. De VND heeft het informatieve patiënten gedeelte 
van deze website gefinancierd omdat de VND het belangrijk vindt dat de patiënt beter inzicht krijgt of hij of zij 
in aanmerking komt voor een behandeling in het hooggebergte. 
 
Ondersteuning Longverpleegkundigencongres in het NAD 
Het Nederlands Astmacentrum Davos organiseert een longverpleegkundigencongres in het NAD voor  
(kinder) longverpleegkundigen, praktijkondersteuners en/of verpleegkundig specialisten. 
De VND maakt dit symposium financieel mede mogelijk zodat op deze wijze longverpleegkundigen kennis 
kunnen maken met een behandelcentrum voor mensen met ernstig astma en een hoge ziektelast. 
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Het bevorderen van de toegankelijkheid van hooggebergtebehandeling 
 
Naar aanleiding van het rapport dat het  ZiNL in december 2014 heeft uitgebracht 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 (NAD en Heideheuvel) en wordt uitgevoerd onder auspiciën van 
Prof. dr. J.W.J. Lammers hoogleraar Longziekten UMCU. De Vereniging Nederland Davos ondersteunt dit 
onderzoek financieel en heeft zitting in de begeleidingscommissie. 
 
 

8. Collectieve belangenbehartiging 
 
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 het zijn van 
een 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 van essentieel belang om een goede pleitbezorger 
voor mensen met ernstig astma te kunnen zijn. 
Dientengevolge is de VND lid van onder andere Ieder(in) en de LAN. 
 
 

9. Financieel      

 
Resultaat 
De VND sluit het jaar 2017 financieel af met een negatief resultaat van €63.000, terwijl een nadelig resultaat 
van €71.000 begroot was.  
 
Baten 
De belangrijkste inkomstenbron voor de VND is de bijdrage van de Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te 
Davos. In 2016 is gekozen om naast de vaste bijdrage ook de projectgelden te verantwoorden in de baten. Het 
positief saldo van baten en kosten die ten laste van het legaat mogen worden gebracht, is ultimo 2016 aan de 
bestemmingsreserve Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos toegevoegd. Voor 2017 is gekozen de 
projectgelden als overlopende passiva op de balans te ‘parkeren’ en pas in de baten op te nemen als de 
projecten ten uitvoer worden gebracht en de hieruit voortvloeiende kosten verantwoord worden. Hierdoor valt 
in 2017 de bijdrage een stuk lager uit dan begroot. Het maximumbedrag voor projecten zal naar verwachting 
maximaal €19.000 bedragen. In de begroting was uitgegaan van €55.000. Verklaring voor dit lagere bedrag is 
de lage rente, waardoor de rentebaten op obligaties lager uitvallen dan eerder jaren.  
 
Lasten 
De bestedingen ten laste van Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos is €190.000, €68.000 lager dan 
begroot. Belangrijkste oorzaken voor dit verschil zijn het niet doorgaan van de jongerenvakantie (vanwege te 
weinig belangstelling), het niet aanbieden van duaal lidmaatschap Longfonds en VND (omdat de het Longfonds 
van de Verenigingsstructuur is afgestapt) en minder aanvragen voor de subsidieregeling patiënten HGB. 
Daarnaast is er nog € 22.616 toegewezen aan de reserve Geestelijke bijstand in plaats van aan de bestedingen 
ten laste van Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos. Ten opzichte van 2016 zijn de bestedingen met 
€45.000 toegenomen, doordat een groter deel van de kosten van de VND ten laste mogen worden gebracht 
van het Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos.  
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Vereniging Nederland-Davos

te Reeuwijk

BEGROTING 2018

De begroting 2018 is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 

24 juni 2017

Begroting Uitkomst Begroting

2018 2017 2017

x € 1

Bijdrage Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos 195.000       147.349       201.100        

Contributies, giften en bijdragen 25.000         25.231         30.000         

Interest en koersresultaten effecten 4.000           1.079           4.000           

224.000       173.659       235.100        

Afschrijvingen -              642              -               

Bestedingen ten laste van bijdrage Stichting Fonds

  Nederlands Sanatorium te Davos 360.850       190.535       257.850        

Bestedingen ten laste reserve

  Geestelijke bijstand -              22.616         -               

Kosten eigen fondswerving -              -              -               

Huisvestingskosten 10.000         8.143           13.000         

Kantoorkosten 6.600           3.869           6.600           

Algemene kosten  23.375         11.112         28.350         

400.825       236.917       305.800        

Verenigingsresultaat (176.825)      (63.258)        (70.700)        

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa 

behoren -                  

Resultaat deelneming -                  -                  -                   

Resultaat (176.825)      (63.258)        (70.700)        

F.R. Weller W.F. van den Brink

Voorzitter Penningmeester
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JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
 

 31 december 2017

€ €

 31 december 2016

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Inventaris - 642

Financiële vaste activa  (2)

Recht op vruchtgebruik 1 1

Vlottende activa

Vorderingen  (3)

Handelsdebiteuren 285 -
Overige vorderingen en overlopende activa 168.891 259.177

169.176 259.177

Liquide middelen  (4) 871.656 845.800

 1.040.833 1.105.620

Vereniging Nederland-Davos
te Reeuwijk
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 31 december 2017

€ €

 31 december 2016

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (5)

Kapitaal 11.345 11.345
Bestemmingsreserve Stichting Fonds
Nederlands Sanatorium te Davos 204.276 247.462
Bestemmingsreserve geestelijke bijstand - 22.616
Overige reserves 736.986 734.442

952.607 1.015.865

Kortlopende schulden  (6)

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 17.038 5.064
Schulden aan overige verbonden
maatschappijen 46.663 66.825
Overlopende passiva 24.525 17.866

88.226 89.755

 1.040.833 1.105.620

Vereniging Nederland-Davos
te Reeuwijk
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

2017

€ €

2016

€ €

Bijdrage Stichting Fonds Nederlands
Sanatorium te Davos  (7) 147.349 251.584
Contributies, giften en bijdragen  (8) 25.231 24.777
Interest/dividend  (9) 1.079 3.052

26.310 27.829

Baten 173.659 279.413

Lasten

Afschrijvingen  (10) 642 524
Huisvestingskosten  (11) 8.143 13.028
Kantoorkosten  (12) 3.869 3.888
Bestedingen ten laste van bijdrage
Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te
Davos  (13) 190.535 145.568
Algemene kosten  (14) 11.112 11.177
Bestedingen ten laste van Geestelijke
Bijstand  (15) 22.616 -

236.917 174.185

Nadelig/batig saldo -63.258 105.228
Onttrekking/dotatie
bestemmingsreserve  (16) 65.802 -106.016

Toevoeging/onttrekking aan het
vermogen 2.544 -788

Vereniging Nederland-Davos
te Reeuwijk
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

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.

Activiteiten

De activiteiten van Vereniging Nederland-Davos, statutair gevestigd te Reeuwijk  bestaan onder andere uit het
ondersteunen van (familie van) patiënten met ernstig astma.

Vestigingsadres

Vereniging Nederland-Davos (geregistreerd onder KvK-nummer 40409618) is feitelijk gevestigd op
Leeghwaterstraat 25 te Reeuwijk.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen van de entiteit, zoals hieronder zijn
beschreven.

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 waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

De rapporteringsvaluta van de jaarrekening van de onderneming is euro (€).

Vergelijkende cijfers

De cijfers van het voorgaande jaar zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

Vereniging Nederland-Davos
te Reeuwijk

- 14 - --dit document is elektronisch gewaarmerkt--



GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een
voorziening voor oninbaarheid.

Bestemmingsreserve

De dotatie aan de bestemmingsreserve geschiedt via de resultaatbestemming. De gemaakte lasten worden in de
staat van baten en lasten verantwoord. De besteding wordt verwerkt via de resultaatbestemming als een
onttrekking aan de bestemmingsreserve.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Baten

Baten uit Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos worden verantwoord in het jaar waarin de
gesubsidieerde bestedingen hebben plaatsgevonden.

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.

Vereniging Nederland-Davos
te Reeuwijk
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

1. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2017
Aanschaffingswaarde 38.709
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -38.067

642

Mutaties 
Afschrijvingen -642

Boekwaarde per 31 december 2017
Aanschaffingswaarde 38.709
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -38.709

Boekwaarde per 31 december 2017 -

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  33

Vereniging Nederland-Davos
te Reeuwijk
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2. Financiële vaste activa

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Overige vorderingen

Recht op vruchtgebruik 1 1

Dit betreft het recht op vruchtgebruik van de nalatenschap Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos. 
Over 2017 is een vaste bijdrage verantwoord ad € 147.349 (2016: € 146.305 vaste bijdrage en € 40.862 
projectondersteuning).

3. Vorderingen

Handelsdebiteuren 

Debiteuren 285 -

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos 165.219 251.584
Waarborgsom huur 1.900 5.100
Depotbedrag TNT Post 204 204
Nog te ontvangen rente 112 559
Vooruitbetaalde bedragen 1.456 1.730

168.891 259.177

Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos:

De bestedingen zijn tot en met 2016 afgewikkeld met de beheerders van het legaat en de gelden zijn in 2017
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 conumentenprijsindex CBS (2015 = 100). Daarnaast is er de mogelijkheid
tot indienen van aanvraag tot projectondersteuning.

Vereniging Nederland-Davos
te Reeuwijk
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31-12-2017 

€

31-12-2016

€

4. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V., Bestuurrekening 6.310 7.143
ABN AMRO Bank N.V., Charitas spaarrekening 864.233 737.707
ING Bank N.V. 911 487
Deutsche Bank Nederland, Bestuur Plus Rekening - 100.220
Kas 202 243

871.656 845.800

De tegoeden staan ter vrije beschikking van de vereniging.

Vereniging Nederland-Davos
te Reeuwijk
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5. Eigen vermogen

2017

€

2016

€

Kapitaal

Stand per 1 januari 11.345 11.345
Onttrekking/dotatie - -

Stand per 31 december 11.345 11.345

Bestemmingsreserve Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos

Stand per 1 januari 247.462 141.446
Onttrekking/dotatie -43.186 106.016

Stand per 31 december 204.276 247.462

Bestemmingsreserve geestelijke bijstand

Stand per 1 januari 22.616 22.616
Onttrekking/dotatie -22.616 -

Stand per 31 december - 22.616

Overige reserves

Stand per 1 januari 734.442 735.229
Resultaatbestemming 2.544 -787

Stand per 31 december 736.986 734.442

6. Kortlopende schulden

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Schulden aan overige verbonden maatschappijen

Stichting Nederlands Astmacentrum Davos 46.663 66.825

Vereniging Nederland-Davos
te Reeuwijk
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31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Overlopende passiva

Nog te besteden gelden 17.870 -
Accountantskosten 6.655 6.183
Overige overlopende passiva - 11.683

24.525 17.866

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

Door de vereniging is de kantoorruimte Leeghwaterstraat 25 te Reeuwijk gehuurd met een jaarhuur van ca. € 8.000.
Het huurcontract loopt tot 28 februari 2019. De opzegtermijn bedraagt 6 maanden.

Door de vereniging is een opslagruimte gehuurd in Amersfoort met een jaarhuur van ca. € 2.230. Het huurcontract
loopt tot 30 april 2018.

Vereniging Nederland-Davos
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

7. Bijdrage Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos

2017

€

2016

€

Bijdrage Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos

Vaste bijdrage boekjaar 147.349 145.000
Projectondersteuning voorgaand jaar - 106.584

147.349 251.584

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 (2015 = 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.

8. Contributies, giften en bijdragen

Giften 65 642
Opbrengsten donateurs 1.225 1.325
Contributies 23.941 22.810

25.231 24.777

9. Interest/dividend

Deposito's en spaarrekeningen 1.079 3.052

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2017 gemiddeld - personeelsleden werkzaam (2016: -).

10. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 642 524

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 642 524

Vereniging Nederland-Davos
te Reeuwijk
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Overige bedrijfskosten 

2017

€

2016

€

11. Huisvestingskosten 

Huur onroerende zaak 6.777 11.105
Energiekosten 1.116 1.104
Onroerendezaakbelasting 78 185
Schoonmaakposten pand 172 634

8.143 13.028

12. Kantoorkosten 

Telefoon 681 1.238
Porti 248 656
Overige kantoorkosten 2.940 1.994

3.869 3.888

13. Bestedingen ten laste van bijdrage Stichting Fonds Nederlands
Sanatorium te Davos

Onderzoek Hooggebergtebehandeling 50.000 50.000
Subsidie verblijf Nederlands Astmacentrum Davos 8.695 8.371
Jongerenvakantie 252 319
Patiëntvoorzieningen 2.863 10.899
Kosten beleidsmedewerker 41.109 28.795
Voorlichtingskosten 5.242 8.184
Website 21.956 718
Reactie 10.481 7.718
Lidmaatschappen en vertegenwoordigingen 9.206 8.387
Publiciteitskosten 8.459 3.603
Huisvestingskosten 8.143 13.028
Juridische kosten inz. Patiëntbelangen - 1.251
Kosten vrijwilligers 7.983 2.576
Reiskosten bestuur 6.421 1.719
Kosten projectleider zorg 3.323 -
Notariskosten statutenwijziging 2.938 -
Patiëntencontactdagen 662 -
Scholing 200 -
Advieskosten 2.602 -

190.535 145.568
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2017

€

2016

€

14. Algemene kosten 

Accountant 6.971 6.630
Bestuur-, reis-, verblijf- en vergaderkosten 2.017 2.991
Overige algemene kosten 2.124 1.556

11.112 11.177

15. Bestedingen ten laste van Geestelijke Bijstand

Patiëntenvoorzieningen 22.616 -

16. Onttrekking/dotatie bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos 43.186 -106.016
Bestemmingsreserve geestelijke bijstand 22.616 -

65.802 -106.016

De mutatie bestemmingsreserve Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos betreft het saldo van de van
Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos ontvangen bijdrage minus de in het verslagjaar gedane uitgaven
uit deze bijdrage. Volgens de statuten van Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos dient de bijdrage te
worden besteed voor de door de vereiging 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.

Ondertekening van de jaarrekening

Reeuwijk, ........................ 2018

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

Vereniging Nederland-Davos
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Vereniging Nederland-Davos

 te Reeuwijk

Vergelijking begroting en realisatie over 2017

(in euro's)

Uitkomst Begroting Uitkomst

2017 2017 2016

Bijdrage Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos 147.349       201.100       251.584            

Contributies, donateurs, giften en bijdragen 25.231         30.000         24.777              

Interest 1.079           4.000           3.052                

173.659       235.100       279.413            

Afschrijvingen 642             -                  524                   

Bestedingen ten laste van bijdrage Stichting Fonds

Nederlands Sanatorium te Davos 190.535       257.850       145.568            

Bestedingen ten laste reserve -                       

  Geestelijke bijstand 22.616         -                       

Kosten eigen fondswerving -                  -                  -                       

Huisvestingskosten 8.143           13.000         13.028              

Kantoorkosten 3.869           6.600           3.888                

Algemene kosten 11.112         28.350         11.177              

236.917       305.800       174.185            

 

Verenigingsresultaat (63.258)        (70.700)        105.228            

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa 

behoren -                  -                  -                       

Resultaat deelneming -                  -                  -                       

Resultaat (63.258)        (70.700)        105.228            
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