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1 ALGEMEEN 
 

Aanbieding jaarrekening 
De Vereniging van Huntington biedt u hierbij de jaarrekening 2020 aan. 
 
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en een rekening van baten en 
lasten over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Beide zijn voorzien van 
de nodige specificaties en toelichtingen. De getallen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders 
vermeld. 
 

Doelstelling 

De vereniging is op 12 juni 1976 opgericht met het doel de kennis over de ziekte van 
Huntington te vergroten, meer begrip te kweken voor degenen die deze ziekte dragen en 
lotgenoten in contact met elkaar te brengen. Het is een vereniging van patiënten met de ziekte 
van Huntington en van dragers van het risico op die ziekte, hun partners, familieleden en 
overige betrokkenen.  

De vereniging telde per 31 december 2020 1.086 leden en van de ca. 1.700 patiënten en 6.000 
tot 9.000 risicodragers zijn velen, vaak in familiair verband, lid van de vereniging.  

De statutaire doelstelling van de vereniging van Huntington luidt: 
‘Het behartigen van zowel de individuele als de collectieve belangen van patiënten met de 
ziekte van Huntington, partners en andere betrokkenen alsmede het bevorderen van hun 
sociaal-maatschappelijke activiteiten’. 

Richtinggevend voor het verenigingsbeleid zijn de huidige opvattingen en inzichten, de te 
verwachten ontwikkelingen en trends en ideeën van de vereniging rondom ziekte en 
mogelijke genezing van Huntington. Kwaliteit van zorg en onderzoek, onafhankelijkheid, 
belangenbehartiging, zelfregie, emancipatie en het accepteren van diversiteit en gelijkheids-
beginsel vormen de basis voor het te voeren beleid. 

De verenigingsactiviteiten richten zich zowel op het bevorderen en optimaliseren van 
kwaliteit van leven, de zorg voor en behartigen van de belangen van patiënten en hun 
partners, als op het volgen en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, zowel nationaal als 
internationaal. 

Inschrijving Kamer van Koophandel 
De Vereniging van Huntington staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 40530260 en is feitelijk gevestigd op Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort. 

Vergelijkende cijfers 
In de Jaarrekening 2020 zijn ter vergelijking de cijfers uit de Jaarrekening 2019 en de 
balanscijfers per 31 december 2019 opgenomen.  
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De Begroting 2020 is opgenomen in de Jaarrekening 2019 en goedgekeurd en vastgesteld 
tijdens de ALV van 26 september 2020.  De Coronacrisis lag ten grondslag aan deze verlate 
datum in het jaar 2020. Tijdens deze vergadering is ook de Begroting 2021 goedgekeurd. 

Plaatsgevonden controles 
Gedurende het boekjaar hebben er geen controles van de belastingdienst, Ministerie van VWS 
e.d. plaatsgevonden. 

Samenstelling van het bestuur per 31.12.2020 
Dagelijks Bestuur 
Dhr. A. Zwanenburg Voorzitter  
Mw. G.M. Donné-Op den Kelder Penningmeester 
Dhr. R. Haselberg Portefeuille Onderzoek 
Dhr. J. van der Lei Portefeuille (keten)zorg 
 
Vaststelling Jaarrekening  
Het bestuur van de Vereniging van Huntington stelt de jaarrekening vast tijdens de Algemene 
Ledenvergadering. 
 
Samenstellingsverklaring 
Opdracht 
De jaarrekening is samengesteld door APN Backoffice B.V. op basis van door de Vereniging 
van Huntington verstrekte gegevens. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 
2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij behorende toelichting. In deze 
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving opgenomen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die 
gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de Vereniging van 
Huntington. 
 
Werkzaamheden 
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde 
richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, 
verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze 
werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent 
de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of aan een 
beoordelingsverklaring kan worden ontleend. 
 
Tiel, 20 april 2021 
APN Backoffice B.V. 
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2 Financiële positie 
Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2020 en per 31 december 
2019:  
 31-12-2020 31-12-2019 
 € € 
Activa 
Materiële vaste activa 999 1.500 
Vorderingen en overlopende activa 24.843 27.843 
Liquide middelen 785.853 788.891 
  811.695 818.234                        
Passiva 
Kapitaal  683.268 644.620 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 
  128.427 173.614 
  811.695 818.234 
 
Werkkapitaal   
Op basis van bovenstaande balans kan informatie worden gegeven over het werkkapitaal van 
de vereniging. Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd 
met kortlopende schulden en overlopende passiva. De omvang van het werkkapitaal geeft 
informatie over de liquiditeitspositie van de organisatie: 
  
 31-12-2020           31-12-2019           
 €                           €                        
 
Vlottende activa 
Liquide middelen 785.853 788.891 
Vorderingen en overlopende activa 24.843 27.843  
  810.696 816.734                        
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 
  -128.427 -173.614 
Werkkapitaal  682.269 643.120 
  
De positieve mutatie in het werkkapitaal van 2020 t.o.v. 2019 met een bedrag van € 39.149 kan 
toegeschreven worden aan: 
 
Resultaat Boekjaar  38.648  
Afschrijving materiele vast activa 501  
  39.149                         
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3 Grondslagen voor de financiële verslaggeving 
 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaglegging. 
 
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en 
passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. 
Baten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Lasten worden 
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 

Grondslagen voor de bepaling van het vermogen 
Resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende 
baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn 
verricht. Lasten, welke hun oorsprong vinden in het boekjaar, zijn in aanmerking genomen 
zodra deze voorzienbaar zijn. 
 
Lasten algemeen 
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen 
voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
(Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het 
opnemen van voorzieningen. 
 
Bestedingen doelstellingen 
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn 
toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de 
verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden 
verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden 
voldaan.  
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste 
percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. 
Boekwinsten en verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 
afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn 
gebracht op vervangende investeringen.  
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met 
afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een 
eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de 
aanschafwaarde. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (het bedrag waarvoor financiele 
activa of verplichtingen bij eerste verwerking worden gewaardeerd minus bijvoorbeeld 
aflossingen en cumulatieve afschrijving). De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis 
van individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde.  
 
Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde 
kostprijs gelijk aan de nominale waarde. 
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4 Balans per 31 december 2020 
    
Activa  31-12-2020 31-12-2019 
  € € 

Materiële vaste activa 
Inventaris  999 1.500 

Vorderingen en overlopende activa 
Overige vorderingen   24.843 27.843 
    

Liquide middelen 
Rekening courant bank 
  785.853 788.891 
 
Totaal Activa  811.695 818.234 
  ====== ======= 

Passiva 

Vermogen 
 
Algemene reserve  250.000 249.280 

Bestemmingsfondsen 

Vakantieweek  1.863 1.863 
Ketenzorg  2.099 4.772 
Research  429.306     388.705 
  433.268 395.340 
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 
Vooruit ontvangen bedragen  125 2.390 
Overige schulden  128.302 171.224 
  128.427 173.614 
 
Totaal Passiva  811.695 818.234 
  ====== ======= 
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5 Staat van baten en lasten 
 31-12-2020 Begr.2020 31-12-2019 
 € € € 

Baten uit eigen fondsenwerving 
Giften/donaties/legaten 53.862 50.000 57.562 
Contributies 41.325 38.000 40.050 
Verkoop brochures 2.403 2.000 2.292 
Opbrengst Klinische les 625  197 
Bijdrage deelnemers Vakantieweek   0       7.560 
Opbrengst Bestemmingsfonds Ketenzorg 0  2.500 
Opbrengst Bestemmingsfonds Research 37.885 0 24.554 
  136.100 90.000 134.715 

Subsidiebaten 
PBF Aandeel Loterij Opbrengst 40.631 40.000 60.512 
Foundation inzake Vakantieweek 0  18.190 
DUS-I fonds PGO (VWS) 55.000 55.000 55.000 
 95.631 95.000 133.702 
 

Interest 0  213 
 

 Totaal Baten 231.731  185.000  268.630 
  ======  ======  ====== 

Lasten 
Lotgenotencontact 9.636 10.800 7.802 
Voorlichting 39.750 28.500 38.429 
Belangenbehartiging incl. lidmaatschappen 3.144 5.700 6.431 
     Subtotaal   52.530 45.000 52.662 
 
Kosten Bestemmingsfonds Vakantieweek 0  25.750 
Kosten Bestemmingsfonds Ketenzorg 2.673  5.996 
Kosten Bestemmingsfonds Research 30.201  9.350 
 Subtotaal   32.874  41.096 
    Totale kosten kerntaken* 85.404  45.000                 93.758 
 
Bestuurskosten 2.283  4.702 
Uitbesteding Backoffice* 15.087  19.667 
Bureaukosten 89.720  135.720 
Nagekomen baten/lasten 589 ______ ___-10.913 
 Totaal instandhoudingskosten   107.679 135.000 149.176 
 
 Totaal lasten 193.083 180.000 242.934 
  ====== ====== ====== 

 Resultaat Boekjaar +38.648 +5.000 +25.696 
 

*VWS subsidieert maximaal € 45.000 voor kerntaken en € 10.000 voor uitbesteding Backoffice taken.  


