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

Alphen aan den Rijn, 12 mei 2021
Betreft: jaarrekening 2020
Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij rapport uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de jaarrekening 2020 van uw
vereniging, waarin begrepen de balans met tellingen van € 759.747 en de staat van baten en lasten sluitende
met een resultaat van € 6.071.
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 2020 en de winst-enverliesrekening over 2020 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 de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C.2 "Kleine Fondsenwervende Organisaties".
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. is lid van Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International).
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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.

Vereniging Nederland-Davos
te Reeuwijk

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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Vereniging Nederland-Davos
te Reeuwijk

Verwerking van het verlies 2019
Het verlies van € 191.317 is in mindering gebracht op de overige reserves.

-3-

--dit document is elektronisch gewaarmerkt--

Bestuursverslag jaarrekening 2020
Algemene identificatiegegevens
Rechtspersoon:
Vereniging Nederland-Davos
Adres:
Leeghwaterstraat 25
Postcode:
2811 DT
Plaats:
Reeuwijk
Telefoonnummer:
0182 - 585390
Email:
vnd@wxs.nl
Website:
www.nederland-davos.nl
Twitter:
@NL_Davos
Facebook:
Vereniging Nederland-Davos
Linkedin:
Vereniging Nederland-Davos
Handelsregister:
40409618
ANBI status:
Sinds 2008
Ambitie van de VND
Vereniging Nederland-Davos heeft als doel belangenbehartiging van álle mensen met (ernstig)
astma, die beperkingen ondervinden in fysiek, mentaal en/of maatschappelijk gebied ten gevolge van
de ziekte.
Vereniging Nederland Davos is de verbindende patiëntenvereniging voor belangenbehartiging van
mensen met (ernstig) astma. Wij bieden kennis en steun aan mensen met (ernstig) astma gericht op
het zichtbaar maken en verbeteren van ongecontroleerd en ernstig astma binnen het longenveld in
Nederland.
Wij bieden kennis en steun aan álle mensen met (ernstig) astma door:
1. ondersteuning te bieden in het verbeteren van de kwaliteit van leven
2. het maatschappelijk agenderen van knelpunten (in zorg en maatschappij)
3. het zichtbaar maken van de ziekte
De VND is een kleinschalige patiëntenvereniging met grote ambities en een groot
hart. Dit kunnen we waar maken, omdat de VND staat voor:
- Sterk lotgenotengevoel
- Intimiteit
- Flexibiliteit
- Samen (met leden bereiken we doelen)
- Maatwerk
Deze punten vormen de authenticiteit van de vereniging.
De Vereniging Nederland – Davos werkt in zeer veel gevallen samen met andere partijen in
het longveld zoals Longfonds, de beroepsverenigingen en de Long Alliantie Nederland.
Onze unieke kracht: Wij zijn een patiëntenvereniging van, voor en door vrijwilligers. De
ervaringsdeskundigen met ernstig astma. (Daarnaast zijn er twee betaalde medewerkers.)
Missie:
Het behartigen van de belangen van mensen met (ernstig) astma gericht op de directe en indirecte
gevolgen van deze ziekte.
Visie:
Mensen met (ernstig) astma dienen een goede kwaliteit van leven te hebben en een minimale hinder
van de aandoening.
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Doelstellingen:
1. toegankelijkheid van informatie (waaronder educatie en voorlichting)
2. toegang bieden tot zorg op maat
3. ondersteuning bij sociaal maatschappelijke consequenties van de aandoening (waaronder
steun bij zelfredzaamheid).
De doelgroep
De Vereniging Nederland-Davos (VND) wil de belangen van mensen met (ernstig) astma behartigen.
Iedereen kent wel iemand met astma. De meeste patiënten kunnen goed behandeld worden met de
bekende “pufjes”. Een kleinere, vaak onzichtbare, groep heeft ernstig astma.
Deze mensen gebruiken veel medicatie die ook nog eens de nodige bijwerkingen heeft. Gelukkig is er
nu ook andere medicatie beschikbaar waar een grote groep goed op reageert.
Ook kunnen mensen terecht voor klinische longrevalidatie in een longrevalidatiecentrum in
Nederland of poliklinische longrevalidatie via hun ziekenhuis.
Voor (een select) aantal mensen blijft hooggebergtebehandeling in Davos noodzakelijk.
Mensen met ernstig astma willen met hun beperking actief deelnemen aan aan onze maatschappij.
Dit vergt ( soms teveel) energie van zowel de mens met ernstig astma als de maatschappij.
De Vereniging Nederland-Davos wil graag de belangen behartigen van bovengenoemde groep
mensen. Het is belangrijk dat mensen met ernstig astma een gezicht krijgen en dat ernstig astma
door de buitenwereld (h)erkend wordt. De herkenbaarheid van onze doelgroep dragen we uit in
woord en beeld. De (h)erkenning bereikt de VND door het deelnemen aan zorginhoudelijke en
maatschappelijke projecten. Indien deze projecten nog niet bestaan dan zal de VND het initiatief
nemen om deze projecten te starten en zoekt daarbij de samenwerking met betrokken organisaties.

Bestuurders 31.12.2020
Gedurende 2020 werd het bestuur van de Vereniging Nederland - Davos met statutaire
vestiging te Reeuwijk-Bodegraven gevormd door:
• De heer F.R. Weller (sinds 20.06.2015, nog één maal H.B.)
Functie: voorzitter met focus op medische zaken
• Mevrouw W.S.G. van Dijk- Hoen (sinds 08.10.2011, N.B.)
Functie: vicevoorzitter met focus op medische zaken
• Mevrouw M.M. Smits (Benoemd 22.06.2018, nog twee maal H.B.))
Functie: penningmeester
• De heer B.W. de Graaff (per 24.06.2017 nog twee maal H.B.)
Functie: secretaris met focus op de juridische aspecten
• Mevrouw A. Huis (Benoemd 22.06.2018 nog twee maal H.B., per 23.04.2020 afgetreden wegens
medische redenen))
Functie: bestuurslid met focus pr-communicatie en vrijwilligers
• Mevrouw E.T.M. de Zaaijer - van Vilsteren (Benoemd 22.06.2018 nog twee maal H.B.))
Functie: bestuurslid met focus pr-communicatie en vrijwilligers
H.B. = herbenoembaar
N.B. = niet herbenoembaar
De leden van het bestuur zijn geselecteerd op basis van een profielschets. Leden van het bestuur
hebben o.m. algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, het vermogen om in teamverband te
kunnen en willen werken, integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling,
de bereidheid om een bijdrage te leveren aan het versterken van het imago (als belangenhartiger
voor alle mensen met ernstig astma) van de VND en zijn maatschappelijk actief.

5
--dit document is elektronisch gewaarmerkt--

De leden van het bestuur ontvangen jaarlijks als vrijwilliger een vast forfaitair bedrag ter vergoeding
van kosten voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen, alsmede een vast bedrag voor
reiskosten op basis van zes bestuursvergaderingen gedurende het jaar. Het forfaitaire bedrag is
gebaseerd op het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies en bedraagt 50% van de op
basis van dit besluit vastgestelde vergoeding.
Voor 2020 is dit € 881,19 voor leden van het bestuur resp. € 1.141,65 voor de voorzitter van het
bestuur.
Werknemers:
• M. Rüegg
Beleidsmedewerker/bestuurssecretaris 22 uur/week in dienst sinds 24.08.1984
• M. Poulissen-Erinkveld
Projectleider Zorg en beleidsadviseur, in dienst sinds 01.12.2017, gedetacheerd vanuit
Longfonds. In 2020 was dit t/m 01-07-2020 voor 50% - 18 uur/week en daarna voor 12
uur/week.
Vrijwilligers, leden en donateurs:
Aantal vrijwilligers per 31.12.2020 incl. bestuurders:
Aantal Leden per 31.12.2020
Aantal donateurs per 31.12.2020

36
829 minimaal € 25
43 a € 25

Extra activiteiten bestuur:
• Het bestuur vergaderde zesmaal in 2020, (als gevolg van Covid) vooral digitaal,
daarnaast was er regelmatig telefonisch overleg.
• 18.01.2020 01.10.2020 ALV (digitaal) waarbij 18 leden digitaal aanwezig waren.
• 14.11.2020 Digitale vrijwilligers bijeenkomst waarbij 27 vrijwilligers digitaal aanwezig waren.
• Bestuursleden namen deel aan meerdere vergaderingen bij de Long Alliantie Nederland
en Longfonds.
• Bestuursleden namen deel aan overleg met het bestuurder van de Stichting
Fonds Nederlands Sanatorium te Davos en de Commissie van deskundigen.
• Er was regelmatig overleg met de managing director Nederlands Astmacentrum Davos.
• Een aantal bestuursleden heeft regelmatig overleg gehad met de betrokken partijen en
ZorgInstituut Nederland inzake stand van wetenschap en praktijk
hooggebergtebehandeling voor ernstig astma en zinnige zorg astma.
• In 2020 zijn er meerdere overleggen geweest om het strategisch kader VND te bepalen en te
komen tot een nieuw beleidsplan.

Herijken van beleidsplan (voor de komende jaren) met als doel:
+ Ten eerste voor interne afstemming en beleidsvoering. Met behulp van strategisch kader
heeft de VND het beleidsplan vastgesteld, waarbij de samenhang en beoogde resultaten
van de doelstellingen zichtbaar gemaakt zijn.
+ Ten tweede voor de herkenbaarheid van de vereniging naar buiten toe om zichtbaar te
maken waar de VND voor staat.
De VND is de oudste patiëntenvereniging van Nederland die zich voorheen richtte op
hooggebergtebehandeling voor Nederlandse TBC patiënten en vervolgens voor mensen met (ernstig)
astma in het Nederlands Astmacentrum Davos, https://nadavos.nl. (NAD)
In de afgelopen beleidsperiode (sinds eind 2017) is de Vereniging Nederland-Davos zich steeds meer
gaan richten op de mens met (ernstig) astma.
Door de snelle ontwikkelingen in de medische wereld rondom diagnose en behandeling van (ernstig)
astma is het voor de vereniging belangrijk om de juiste koers/strategie aan te houden, zodat we de
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belangen van mensen met (ernstig) astma goed kunnen behartigen binnen onze vereniging en
daarbuiten. Hiervoor is een strategisch kader van belang om de vereniging te ondersteunen in de
gekozen richting en doelen.
CBF Erkenning
De VND heeft een aanvraag gedaan om het CBF erkenning te verkrijgen. We zijn met positief
resultaat door de initiële toetsing gekomen en daarom mogen we ons vanaf 01.07.2020 een Erkend
Goed Doel noemen. Als Erkend Goed Doel hebben we nu eigen CBF-Erkenningspaspoort.
Dit paspoort is opgenomen in het Register Goede Doelen.
Uitgevoerde activiteiten
Toegankelijkheid tot zorg op maat:
 Lobby voor het behoud van toegankelijkheid klinische longrevalidatie in Davos
(hooggebergtebehandeling). Hiervoor zijn samen met het Longfonds gesprekken gevoerd
met de zorgverzekeraars. Samen met de LongAlliantie Nederland is er contact geweest
met Tweede Kamerleden.
 Deelname aan het evaluatie onderzoek van Zorgvuldig Advies betreffende de
procedure rondom standpunt hooggebergtebehandeling Zorginstituut.
 Interviews gegeven ten behoeve van 4 jaarlijkse evaluatie Zorginstituut door Kwink-groep
in opdracht van VWS.
 Actieve deelname aan traject zinnige zorg astma van Zorginstituut Nederland
 CaReQol astma: in 2018 zijn we een project gestart om de CaReQoL astma te implementeren
binnen de longcentra in Nederland. In april 2020 is het onderzoek afgerond en is er een
rapportage verschenen via het Nivel instituut (Nederlands instituut voor onderzoek van de
gezondheidszorg). Zie https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003724.pdf
 Nivel zal een analyse maken van gegevens uit metingen met de CaReQoL Astma in de
klinische effectstudie onder mensen met ernstig astma naar de effecten van klinische
longrevalidatie in het hooggebergte en op zeeniveau. Deze analyse vindt plaats in goed
overleg met de onderzoekers van de klinische effectstudie. De uitkomsten worden
beschreven in een wetenschappelijk artikel. Het artikel wordt in 2021 aangeboden aan
een wetenschappelijk tijdschrift.
 Op initiatief van de VND is er een multidisciplinaire werkgroep aan het verkennen of er een
mogelijkheid is om fysiotherapiebehandelingen voor (ernstig) astma patiënten opgenomen
te krijgen in de basisverzekering. In 2020 is de werkgroep een aantal keer bijeengekomen
om de mogelijke routes te bespreken en te verkennen. Diverse routes zijn bekeken via
Zinnige Zorg astma en veelbelovende zorg. Het is een complexe zoektocht, waarbij
wetenschappelijke onderzoeken om de toegevoegde waarde aan te kunnen tonen
essentieel is voor de toelaatbaarheid. Er is een whitepaper door de werkgroep opgesteld om
als lopend document te gebruiken voor de verkenning.
Toegankelijkheid van informatie
 Website/social media. Op de website werden 150 nieuwe berichten geplaatst, welke
voor mensen met ernstig astma interessant waren, zowel op gebied van medicatie als
regel- en wetgeving. In 2020 zijn de ledenlogin, de film “over ons”, het bladerbaar maken
van het magazine Reactie! en andere verbeteringen aan de website gerealiseerd.
 Facebook plaatst minimaal 3 berichten in de twee weken om mensen met ernstig astma te
informeren. In 2020 hadden we 1432 volgers en zijn er 176 berichten geplaatst.
 Twitter: iedere week werden twee berichten gemaakt om te Twitteren. Terwijl ook
LinkedIn de belangrijkste berichten deelde.
 Er zijn in 2020 een viertal vlogs gemaakt en in het najaar is er een vlog werkgroep
opgericht die voor 2021 een aantal vlogs gaan uitwerken.
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Om bewegen te stimuleren terwijl door Covid-19 de fysiotherapiepraktijken dicht waren zijn
er een zestal beweegfilms gemaakt.
Reactie! Magazine verschijnt tweemaal per jaar en Reactie! online verschijnt maandelijks.
Voorlichting op congressen / bijeenkomsten. Een team van vrijwilligers vormt samen het
Voorlichtingsteam. Door Covid-19 kon het voorlichtingsteam na februari 2020 niet meer live
aanwezig zijn. Wel heeft men nog digitaal voorlichting kunnen geven.
De werkgroep animatiefilms is gestart met het maken van een aantal nieuwe animatiefilms.
De werkgroep Webinars is van start gegaan met de voorbereiding voor een eerste Webinar
dat over astma en werk zal gaan en in 2021 gehouden zal worden.

Educatie van patiënt en hulpverlener
 Door Covid-19 is er in 2020 minder scholing en voorlichting gegeven.
 VUmc 2e jaars studenten scholing. Tijdens deze persoonlijke gesprekken moet het voor de
studenten duidelijk worden wat het is om een chronische ziekte te hebben en wat de rol van
de patiëntenorganisatie is. Deze bijeenkomst heeft digitaal plaatsgevonden.
 Op uitnodiging van het Longfonds maakt de VND deel uit van de Werkgroep Zeldzame
Longziekten die in 2021 een dag zal organiseren voor alle mensen met een zeldzame
longziekte.
 BN’er campagne. Doormiddel van quotes en de BN’ers (Benauwde Nederlanders) die de
campagne een gezicht geven wordt aandacht gevraagd voor de Benauwde Nederlander.
 Samen met de Long Alliantie Nederland is de VND het project knelpunten in de zorg
ongecontroleerd en ernstig astma gestart. In 2020 is er gewerkt aan de ontwikkeling van
een laagdrempelige test om de bewustwording van astma te vergroten. Het doel van deze
test is om bij mensen met astma het bewustzijn te vergroten dat ze zélf invloed kunnen
uitoefenen over de mate van controle over hun astma (het wel of geen hinder hebben van
astma). Na het invullen van de test ontvangen mensen tips en tricks om de hinder van hun
astma te verminderen. Hierbij wordt verwezen naar bestaande websites zoals bijvoorbeeld
het Longfonds, VND en thuisarts.nl. Indien uit de test blijkt dat er meer mogelijk is om
hinder van astma te verminderen, dan wordt het advies gegeven om contact op te nemen
met de arts of andere zorgverlener om ervoor te zorgen dat astma beter onder controle
komt. Deze test is voor alle mensen met astma vanaf 14 jaar. In 2021 zal de test gelanceerd
worden op de website van zowel Longfonds als de VND. Samen met de Long Alliantie
Nederland was in 2019 een factsheet ontwikkeld en gepubliceerd over ongecontroleerd en
ernstig astma. In 2020 is een verkenning uitgevoerd om een factsheet voor patiënten te
ontwikkelen. Hiervoor is een vragenlijst uitgezet onder de leden van de VND. 112 mensen
hebben de vragenlijst ingevuld. Hiermee is waardevolle informatie opgehaald. In de
komende jaren gaan we kijken in welke vorm we de factsheet voor patiënten gaan
vormgeven (als factsheet, quiz of praatkaart).
Projecten voor 2021:
o Webinars organiseren met actuele onderwerpen voor mensen met astma. Het eerste
webinar vindt plaats op 10 maart 2021 met als onderwerp: astma en werk.
o VND website actualiseren en vernieuwen (in fasen)
o VND animatiefilmpjes ontwikkelen met relevante onderwerpen in dagelijkse omgang
(ernstig) astma.
o Livegaan van astmatest op website VND en Longfonds
o Voortgang werkgroep Fysio & astma
o VLOGS van vrijwilligers
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Wat is de potentiele impact op de vereniging van het coronoavirus?
Er is tot nu toe nog geen directe impact van het Coronavirus geweest
VND handelt als vereniging conform de van tijd tot tijd aangepaste instructies van de overheid/RIVM.

Ondertekening bestuur

Reeuwijk, 12 mei 2021

F.R. Weller

M.M. Smits
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FINANCIEEL VERSLAG
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Vereniging Nederland-Davos
te Reeuwijk

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na winstbestemming)

31 december 2020

31 december 2019

€

€

€

€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

(1)

Inventaris

-

557

Vlottende activa
Vorderingen

(3)

Handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

125
161.961
(4)

60
163.958
162.086

164.018

597.661

605.216

759.747

769.791
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Vereniging Nederland-Davos
te Reeuwijk

31 december 2020

31 december 2019

€

€

€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen

(5)

Overige reserve
Bestemmingsreserves

590.273
159.289

644.204
99.287
749.562

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende passiva

743.491

(6)

1.149
747
8.289

- 12 -

17.682
406
8.212
10.185

26.300

759.747

769.791
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Vereniging Nederland-Davos
te Reeuwijk

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Saldo 2020

Begroting
2020

Saldo 2019

€

€

€

22.840
156.829

22.870
151.000

23.562
160.942

179.669

173.870

184.504

(9)

124.378

99.050

293.535

(10)

8.278

-

68

(11)

21.960
557
18.427

88.000
57.750

54.073
18
28.339

40.944

145.750

82.430

2

-

212

6.071

-70.930

-191.317

-53.931
60.002

-70.930
-

-58.724
-132.593

6.071

-70.930

-191.317

Baten
Baten van particulieren
Baten van andere organisaties zonder winststreven

(7)
(8)

Som der baten
Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Wervingskosten
Kosten van beheer en administratie
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

(12)

Financiële baten en lasten

(13)

Resultaat
Resultaatbestemming
Overige reserve
Bestemmingsreserves
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Vereniging Nederland-Davos
te Reeuwijk

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, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
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 door de stichting gekozen en hieronder beschreven
grondslagen voor financiële verslaggeving. Als eerste uitgangspunt hierbij is gekozen voor in Nederland algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving (incl. RJ 650 Fondsenwervende organisaties) voor zover deze
passen bij de doelstelling en activiteiten van de stichting en de wijze waarop hieraan invulling is gegeven.
Uiteindelijk is gekozen voor een stelsel van grondslagen dat het meest recht doet aan de doelstelling en activiteiten
van de stichting.
De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C.2 "Kleine Fondsenwervende
organisaties", die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De waardering van activa en passiva wordt in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar
de toelichting.

Vergelijkende cijfers
De cijfers van het voorgaande jaar zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.
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Stelselwijziging
Wijzigen grondslagen
Met ingang van 1 januari 2020 past de onderneming de grondslagen C.2 "Kleine Fondsenwervende organisaties"
toe, voorheen paste de onderneming C.1 Kleine organisaties zonder winstreven toe. De verandering wordt
retrospectief toegepast. De vergelijkende cijfers zijn aangepast. Deze wijziging in de waarderingsgrondslagen heeft
geen gevolgen voor het eigen vermogen per 1 januari 2020, en heeft geen effect op het resultaat over het jaar 2020.
De stelselwijziging wordt toegepast, om zo goed mogelijk inzicht te geven in de bestedingen van de ontvangen
gelden.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Vereniging Nederland-Davos zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als
financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de
behandeling per balanspost.
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, tenzij fiscaal een wettelijke minimum levensduur
wordt voorgeschreven, en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening
houdend met een eventuele residuwaarde en met eventuele fiscale faciliteiten waaronder willekeurige
afschrijvingen. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet
afgeschreven. Op gebouwen wordt tot de WOZ-waarde afgeschreven.
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Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De vereniging beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde
van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen,
wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonderwaardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige
verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening
voor oninbaarheid.

Langlopende en kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte
diensten enerzijds en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

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

Pensioenlasten
In de jaarrekening is de pensioenvoorziening volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder-benadering"
opgenomen.
Bedrijfstakpensioenregeling:
De (overige) pensioentoezeggingen zijn ondergebracht bij een pensioenverzekeraar. De pensioenregeling is van
dien aard dat de vereniging in geval van een tekort geen verplichting heeft tot het voldoen van aanvullende
bijdragen (anders dan door hogere toekomstige premies). In de jaarrekening worden daarom slechts de
verschuldigde premies als last in de winst-en-verliesrekening opgenomen. Voor zover verschuldigde premies nog
niet zijn voldaan, worden zij als verplichting op de balans opgenomen.
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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, doch rekening houdend met fiscale
regels met betrekking tot minimaal te hanteren afschrijvingstermijnen. 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.

Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten hebben betrekking op de renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen
gelden in de verslagperiode.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
1. Materiële vaste activa
Inventaris
€
Boekwaarde per 1 januari 2020
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

38.585
-38.028
557

Mutaties
Afschrijvingen

-557

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

38.585
-38.585

Boekwaarde per 31 december 2020

-

Afschrijvingspercentages

%

Inventaris

20
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2. Financiële vaste activa
3. Vorderingen
31-12-2020

31-12-2019

€

€

Handelsdebiteuren
Debiteuren

125

60

156.829
116
1.900
204
2.912

160.942
116
1.900
204
202
594

161.961

163.958

Overige vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa
Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos
Vakantiegeld
Waarborgsom huur
Depotbedrag PostNL
Nog te ontvangen rente
Vooruitbetaalde bedragen

Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos:
De bestedingen zijn tot en met 2019 afgewikkeld met de beheerders van het legaat en de gelden zijn in 2020
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 tot een maximum van 4/5 van het zuivere inkomen van
Stichting Fonds Nederlands Sanatorium. Voor 2020 is dit € 156.829 (2019: € 160.942). Deze bedragen zijn
inclusief de jaarlijkse vaste bijdrage.
4. Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V.
ING Bank N.V.

506.091
91.570

604.093
1.123

597.661

605.216

De tegoeden staan ter vrije beschikking van de vereniging.
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5. Eigen vermogen
2020

2019

€

€

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Vrijval kapitaal

644.204
-53.931
-

691.583
-58.724
11.345

Stand per 31 december

590.273

644.204

Overige reserve

31-12-2020

31-12-2019

€

€

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos

159.289

99.287

99.287
60.002

231.880
-132.593

159.289

99.287

Bestemmingsreserve Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos
Stand per 1 januari
Onttrekking resp. toevoeging bestemmingsreserve
Stand per 31 december

Op 23 januari 2015 is een convenant opgesteld. Hierin is het volgende afgesproken: Stichting Fonds Nederlands
Sanatorium Davos zal met inachtneming van haar statuten en met eerbiediging van de oorspronkelijke erflateruitkeringen ten behoeve van weldadigheid- ook in de toekomst uitkeringen blijven doen aan Vereniging Nederland
Davos.Vereniging Nederland Davos zal de aldus aan haar uitgekeerde gelden uitsluitend besteden overeenkomstig
de doelstellingen van de Stichting, en zij zal deze gelden niet (mogen) besteden voor reservevorming en
wetenschappelijk onderzoek.
Uit hoofde van dit convenant worden de jaarlijkse bijdragen van de Stichting toegevoegd aan de
bestemmingsreserve en de jaarlijkse bestedingen aan de doelstellingen van de Stichting (welke gelijk zijn aan de
doelstellingen van de vereniging) onttrokken uit de bestemmingsreserve.
Er is al goedkeuring verleend voor € 134.881 aan projecten die in 2021 ten laste van de bestemmingsreserve zullen
worden uitgevoerd.
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6. Kortlopende schulden
31-12-2020

31-12-2019

€

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

1.149

17.682

747

406

1.634
6.655

1.557
6.655

8.289

8.212

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenverplichtingen

Overlopende passiva
Vakantiegeld
Accountantskosten

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Huur
Door de vereniging is de kantoorruimte Leeghwaterstraat 25 te Reeuwijk gehuurd met een jaarhuur van ca.
€ 8.000. Het huurcontract loopt tot 28 februari 2020. De opzegtermijn bedraagt 6 maanden.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

7. Baten van particulieren
Donaties en giften
Contributies

Saldo 2020

Saldo 2019

€

€
1.235
21.605

1.515
22.047

22.840

23.562

156.829
-

155.693
5.249

156.829

160.942

2.704
3.883
1.808
61.448
2.427
12.996
17.272
9.206
4.916
85
2.070
3.703
98
1.762

50.060
7.371
-1.378
924
41.758
7.440
17.084
11.742
9.270
4.051
5.631
1.050
5.235
472
10.000
539
122.286
-

124.378

293.535

8. Baten van andere organisaties zonder winststreven
Vaste bijdrage Stichting Fond Nederlands Sanatorium te Davos
Projectondersteuning Stichting Fond Nederlands Sanatorium te Davos

9. Besteed aan de doelstellingen
Bestedingen ten laste van bijdrage Stichting Fonds Nederlands Sanatorium
te Davos
Onderzoek Hooggebergtebehandeling
Subsidie verblijf Nederlands Astmacentrum Davos
Busreis Davos
Patiëntvoorzieningen
Kosten beleidsmedewerker
Voorlichtingskosten
Website & social media
Reactie
Lidmaatschappen en vertegenwoordigingen
Publiciteitskosten
Huisvestingskosten
Patiëntbelangen
Kosten vrijwilligers
Vacatiegelden en reiskosten bestuur
Longverpleegkundige congres
Scholing
Witboek
Nivel implementatiekosten
Overige algemene kosten
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10. Wervingskosten

Fondswerving
Fondswerving
Kantoorkosten
Personeelskosten
Automatiseringskosten
Huisvestingskosten

Saldo 2020

Saldo 2019

€

€
809
314
5.049
1.240
866

68
-

8.278

68

17.407
2.326
1.706
521

40.661
7.790
5.563
59

21.960

54.073

15.885
756
766

38.425
2.236

17.407

40.661

521

59

557

18

557

18

5.574
3.028
9.825

5.632
5.030
17.677

18.427

28.339

11. Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

Lonen en salarissen
Brutolonen
Mutatie vakantiegeldverplichting
Mutatie eindejaarsuitkering

Overige personeelskosten
Vrijwilligers
Personeelsleden
Bij de stichting was in 2020 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam (2019: 1).
Afschrijvingen
Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris

12. Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
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Saldo 2020

Saldo 2019

€

€

Huisvestingskosten
Huur onroerende zaak
Huur opslag
Onroerendezaakbelasting
Schoonmaakkosten pand

3.759
1.247
60
508

4.053
1.170
55
354

5.574

5.632

404
104
2.520

305
1.019
3.706

3.028

5.030

6.655
2.060
1.110

6.753
7.169
3.755

9.825

17.677

2

212

Kantoorkosten
Automatiseringskosten
Telefoon
Porti
Overige kantoorkosten

Algemene kosten
Accountant
Bestuur-, reis-, verblijf- en vergaderkosten
Overige algemene kosten

13. Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Deposito's en spaarrekeningen
Gebeurtenissen na balansdatum
Coronavirus:
De mogelijke gevolgen van het coronavirus en de genomen maatregelen door het kabinet hebben beperkte
consequenties voor ons als vereniging doordat er geen winstoogmerk is en er met name geld wordt uitgegeven
vanuit een legaat. De activiteiten (vergaderingen en overleggen) worden online gevoerd.
Wij zullen de ontwikkelingen op de voet volgen, en daar waar nodig maatregelen nemen.
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Ondertekening bestuur

Reeuwijk, 12-05-2021

F.R. Weller

M.M. Smits
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