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Stichtíng ParkinsonNet te N¡jmegen

ALGEMENE GEGEVENS

Juridlsche structuur
De Sticht¡ng ParkinsonNet is op 21 mei 2013 opgericht ten oveÍstaan van kandidaalnotaris mevrouw mr. M A.M C. van
Weersch, waarneme[ van mr. R.P.K J. van Gerven, notaris gevest¡gd te Nijmegen.

lnschrijving:
De Stichting Park¡nsonNet staat ¡ngeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te
Arnhem onder nummer 57962987.

Doelstelling conform artikel 2 van de statuten:
I De stichting heeft ten doel het vergroten en transparant maken van de kwal¡teit van zorg die geleverd wordt aan mensen

met de ziekte van Parkinson of een verwante aandoening. De st¡chting realiseert dit doel met name door het
ondersteunen van het ParkinsonNet coördinatiecentrum dat verbonden is aan het UMC St Radboud en door het
ondersteunen van projecten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van zoig voor mensen met Parkinson in
Nederland en die u¡tgevoerd worden in opdracht van of ¡n samenwerking met het ParkinsonNet coördinatiecentrum.

2.

3.

4.

De stichting is een Algemeen Nut Beogende lnstelling (h¡erna ook genoemd: ANBI), heeft geen winstoogmerk en dient
het algemeen belang.

De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuiteit van de voorziene
werkzaamheden van de doelstell¡ng van de st¡chting.

De kosten van het werven van geld en de beheerkosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen.

Samenstelling bestuur in 2014:
Dr. M. Munneke

Prof. dr. B.R. Bloem

lr. L.R. Lolkema

- voorzitter
- secretaris
- penningmeester

Hulsvesting:
Het secretariaat van de Stichting ParkinsonNet wordt gevoerd aan het Geert Grooteplein Zuid 10, 6525 GA te Nijmegen.

2



Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

JAARREKENING



Sticht¡ng ParkinsonNet te N¡jmegen

BALANS PER 3I DECEMBER 2014
(na voorstel wlnstbestemm¡ng)

ACTIVA

Vaste act¡va
lmmateriële vaste activa
Materiële vaste activa

Vlottende actlva

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Totaal vlottende activa

Totaal actlva

PASSIVA

Elgen vermogen
Explo¡tatiereserve

Totaal eigen vermogen

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende pass¡va

Totaal passiva

Ref, 3l-dec-'14
€

41.595

40.348
81.943

3 164.173

4 387.746

551.9't9

633.862

Ref 3l-dec-14

405.984

405.984

6 227.878

633_862

769.069

679.457

1.445.526

1.448.526

3l-dec-13
€

405.418

405.418

1 .043.1 08

1.448.526

31-dec-13
€

0

0

1

2

0

€

5
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Stichtlng ParkinsonNet te Nijmegen

RESULTATENREKENING OVER 2OI4

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedriJfsopbrengsten

BEDRUFSLASTEN:

Personeelskosten

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Overige bedrüfskosten

Som der bedrüfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT

Financiële baten en lasten

RESULTAAT

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Mutatie:

Exploitatiereserve

Ref. 20,14

Begroting
2014

2l-mei-13
tot en met
3'l -dec-13

7 1.628.394 1.478.892

€

759.316

I
I

10

1.628.394

930.318

13.955

682.976

1.478.892

790.535

663.077

759.31 6

40.552

0

313.316

0

11

1.627.249

1.145

-579

1.453.612

25.280

0

353.868

405.448

-30

566 25.280 405.4't8

2014

2l-mel-13
tot en met
31-dec-13

566 405.418

566 405.418
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Sticht¡ng ParkinsonNet te Nijmegen

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014

Kasstroom u¡t operationele activltelten

Bedrijfsresultaat

Aanpass¡ng voor:

Afschrijvingen

Cash flow

Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen
- kortlopende schulden (excl schulden aan kredietinstellingen)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Betaalde interest

Tolaal Rasstroom u¡t opetat¡ o nele activìleìlen

lnvesteringen immateriele vaste activa

lnvesteringen materiële vaste act¡va

Totaal ka sstro om u¡l invester¡ngsactiv¡te¡(en

Totaal kasstroom uit Í¡nanc ¡er¡ngsactiv¡teilen

Mutatie geldmiddelen

Geldm¡ddelen per 3l december

Geldmiddelen per 1 januari respectievelük 21 mei
Mutat¡e geldmiddelen

20't4

21-mei-13
tot en met
3l -dec-13

€

1 3.955

€

1.145

13.955

15 100

-210.334

-769.069

1.043.1 08

€

405.448

405.448

274.039

679.487

679.457

679.457

679.457

679.4s7

€

0

0

604 896

-81 5.230

-579

- 195,234

-579

-30

-30

-47.480
-48 41 I

-195 813

-95.898

0

0

0

0

n

-291.711

387 746
679.457 0

-291.711
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Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Act¡viteiten
De activiteiten van de stichting bestaan u¡t het vergroten en transparant maken van de kwal¡teit van zorg die geleverd wordt aan mensen met
de z¡ekte van Parkinson of een veMante aandoening De st¡chting realiseert dit doel met name door het ondersteunen van het ParkinsonNet
Coördinatiecentrum dat verbonden is aan het Radboudumc en door het ondersteunen van projecten die ger¡cht zijn op het verbeteren van de
kwaliteit van zorg voor mensen met Parkinson in Nederland en die uitgevoerd worden in opdracht van of in samenwerking met het
ParkinsonNet Coördinatiecentrum.

Groepsverhoud¡ngen
De Stichting ParkinsonNet maakt deel uit van een groep Aan het hoofd van deze groep staat het Radboudumc te Nijmegen De jaarreken¡ng

van Stichting ParkinsonNet is opgenomen ¡n de geconsolideerde jaarrekening van het Radboudumc te N¡jmegen.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarreken¡ng is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel I Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Kasstroomovenicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en pdssiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs of de actuele waarde. lndien geen

specifieke waarderingsgrondslag ¡s vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingprijs. Toelichtingen op posten in de balans,
resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd

lmmateriële vaste act¡va
De immateriële vaste activa worden in de balans opgenomen voor de daaraan bestede bedragen bij verkrijging en vervaardiging daarvan. De
afschrüving vindt plaats op lineaire basis, waarbij rekening wordt gehouden met de geschatte terugverdienper¡ode.

Mater¡ële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaard¡gingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen De materiële
vaste activa worden gewaardeerd tegen de laagste van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en het goedgekeurde investeringsbedrag, Het
meerdere boven het goedgekeurde investeringsbedrag wordt ten laste van de resultatenrekening gebracht.

Vorder¡ngen
Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprüs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van
verwachte oninbaarheid.

Liqu¡de m¡ddelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden Reken¡ng-courantschulden bij

banken z¡jn opgenomen onder schulden aan kred¡etinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de
nom¡nale waarde.

Schulden
Schulden worden opgenomen voor de gearmortiseerde kostprijs.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het veÍschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds
vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, u¡tgaande van
historische kosten Verliezen worden verantwoord als deze vooi'zienbaar zün; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
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Stichting Pa¡kinsonNet te Nijmegen

TOELICHTING OP DE BAI.ANS PER 31 DECEMBER2Ol4

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. lmmater¡ële vaste activa

De spec¡ficat¡e is als volgt:

Kosten van veruerving van ¡ntellectuele rechten

Totaal ¡mmateriële vaste activa

Het verloop van de immater¡ële vaste activa in het verslagjaat is als volgt
weer le geven:

Boekwaarde per 1 januari

BU: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: des¡nvesteringen

Boekwaarde per 3l december

3l-dec-14 3l-dec-13

41.595

€ €

0

41.595 0

2014

0

47.480
5.885

0

0

2013
€

0

0

0

0

0

41.595 0

Toelichting
D¡t betreft de aanschaf en aanoassino vên computersoftwere en -ontwikkelino

2. Mateilële vaste act¡va

De specificatie is als volgt: 3l-dec-í4 3l-dec-13
€

lnventaris 40.348 0

Totaal materiële vaste act¡va 40.348

Het verloop van de mater¡ële vaste activa ¡n het verslagjaar rs a/s voþl
weer te geven:

2014 2013

Boekwaarde per 1 januari

Bü: investeringen
Afi afschr¡jvingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

Boekwaarde per 31 december 40.3¿t8

0

48 418
I

€

0

0

0

0

0

€

0

070
0

0

0

Toelichting:
Dit betreft de inrichtino van de studio van Parkinson TV en de release van de automatiser¡no
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Stichting ParkinsonNet te Nümegen

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vordeilngen en oveilopende act¡va

De specificat¡e is als volgt:

Vorderingen op debiteuren

Nog te ontvangen bedragen:
Te factureren bedragen
Ornzetbelast¡ng

Personele lasten Radboudumc
Diversen

Vooruitbetaalde bedragen :

Kantoorartikelen

Vooruitbetaalde beurskosten

Nog te crediteren declaráie

Totaal vorder¡ngen en overlopende activa

3l-dec-14 31dec-13

96

60 959

€

634.623

78.260

1.796
49.663

0

0

2.770
1.957

to¿
0

0

3 388

3 064
0

0

164.173 769.069

Toel¡chting:
Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakeliik qeacht.

4. Lìquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31dec-13
€ €

ABN/AMRO Bank, reken¡ng-courant

Totaal liquide middelen

387 746 679.457

387.746 679 457

Toelichting:
De liqu¡de middelen staan ter vriie beschikkino van de vennootschao.



St¡chting ParklnsonNet te Nijmegen

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

PASSIVA

5. E¡gen vetmogen

Het e¡gen vemogen bestaat uit de volgende componenten:

Exploitat¡ereserve
Totaal eigen vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Exploitatiereserve

6. Kottlopende schulden en oveilopende pass¡va

De spec¡ficat¡e ¡s als volgt:

Crediteuren
Crediteur Radboudumc

Rekening-courant Radboudumc

Nog te betalen bedragen:

OÍìzetbelasting
Vooruitontvangen projectfinanciering Kaiser Permanente

Accountents- en advieskosten
Kosten ParkinsonNet Congres

Personele lasten Radboudumc inzake EFRO
Diversen Radboudumc
Diversen

3l-dec-14 31-dec-í3

405.984 405 418
405 984 405.418

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

3l-dec-13 bestemming mutaties 3l-dec-2014
€ € €

405.418 566 0 405 984

405.41 I 566 0 405.984

3l-dec-14 31-dec-13

100 897

18.466

180

4.773
51.443
11.495
2.336

0

3.220

10.975

80 761

784.173

37.027

0

0

11.495
74.596
47.127

3.777

4.152

Vooruitontvangen bedragen

Cursusgelden 24 093

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 227.878 1.043.1 08

Niet ¡n de balans opgenomen rcgelingen

Fiscale eenheid onìzetbelastinq.
De Sticht¡ng ParkinsonNet vormt een fiscale eenheid voor de omzetbelasting tezamen met de St¡chting Katholieke Univers¡teit te Niimegen, haar
vestigingen Radboudumc en de Radboud Universiteit afsmede een aantal van haar groepsmaatschappijen.

0
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Stichtlng Pa¡kinsonNet te Nijmegen

Overeenkomst Zorovezekeraars Nederland
Op 12 april 2012 is door de Stichtlng Katholieke Universiteit, meer in het bijzonder het Radboudumc en de UMC St Radboud Steunstichting

Neurologie een overeenkomst aangegaan met Zorgverzekeraars Nederland Hierin ¡s bepaald dat er zo spoedig mogelijk een aparte stichting

zonder winstoogmerk dient te worden opgericht ten behoeve van de overeengekomen activ¡teiten, hetgeen op 21 mei 2013 ¡s gerealiseerd met
de opricht¡ng van de Stichting ParkinsonNet. Het bestuur van de Zorgverzekeraars Nederland heeft uitgesproken het ParkinsonNet

Coöfdinatiecentrum inclusief de innovatieprojecten structureel te willen ondersteunen, waarbij de eerste drie jaar, dus van I april 2012 tot 1 apr¡l

2015, betaling plaatsvindt via deze overeenkomst. Met betrekk¡ng tot de betaling door ZN geldt dat gedurende de hiervoor genoemde periode

een bedrag van maximaal € 496.000 per jaar (telkens van I epril tot 1 april) ten behoeve van het ParkinsonNet coörd¡natiecentrum wordt
voldaan en maximaal € I 9ô.OOO perjaar (telkens van 1 april tot 1 apr¡l) ten behoeve van ParkinsonNet lnnovatieprojecten.

Ultimo 2014 hebben de Zorgverzekeraars toegezegd het coärdinatiecentrum te blijven bekostigen. Voor de periode van I april 2015 tot en met

31 december 2015 is een overbruggingsfìnanciering toegezegd van € 327.665. Voor de periode vanaf 2016 zal naar een structurele

fìnancieringsvorm worden gezocht.
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Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2014

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

7. Oveilge h edüfso p brengsten

De specificatie is als volgt:

Overige opbrengsten:

Bijdrage Zorgverzekeraars Nederland

Jaarl¡jkse bijdrage zorgverleners

Cursusbüdragen zorgverleners

Congresbijdragen zorgverleners

Sponsorinkomsten

Opbrengst schenk¡ngen

Overige opbrengsten

Totaal

Mutatie onderhanden werk

BEDRIJFSLASTEN

8. Personeerskosfen

De specificatie is als volgt:

lngehuurd personeel Radboudumc

And e re De rso n e e lsko ste n

Kosten van opleiding en vorming

Reis- en verblijfkosten

Overige personeelskosten

692.000

I 90 834

277.510
232.682
21 132

9.000

25ô.679

51 9.000

40.482
32.927

37 837

31 327

13.467
a4.276

20,t4
Begrot¡ng

20't4

2l-me¡-13
tot en met
3l-dec-13

€ € €

692.000

I 90.000

302.887

231 025
22 000

0

40.980

1.679 837

-51 443

1.478 892 759.316

00

1.628.394 1.478.892 759.316

2014
Begroting

2014

2l-mei-13
tot en met
31 -dec-13

€ € €

859 747 754735 33.779

859 747 ...................,/-q9. .Z9-5..
33.779

8.952

49.626

11 993

7.000

18.300

6 500

202
4.233

2 338

70.571 31 .800 6.773

Totaal personeelskosten 930.31 8 790.535 40.552

Geniddeld aantal werknemers

ln de verslagper¡ode z¡jn er geen werknemers in dienst geweest van de Stichting ParkinsonNet Alle medewerk(st)ers van de Stichting
ParkinsonNet zijn in loondienst van het Radboudumc.
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Stichting Park¡nsonNet te Nijmegen

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 20I4

BEDRIJFSLASTEN

9. Alschrijvingen op mater¡ële vaste act¡va

De specificatie is als volgt:

Overige afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste act¡va

Totaal afschr¡jvingen

1 0. Over¡ge bediljfskosten

De spec¡f¡cat¡e is als volgt:

Catering congres en scholing

Huur ruimte, inventar¡s en apparatuur congres en scholing

Vergoeding docenten en sprekers
Re¡skosten docenten en sprekers

Kosten van accreditatie

Vacatiegelden

Diensten door derden

Drukwerk

Automatiser¡ngskosten

Afrekening Radboudumc tot en met november 2013

Diensten Servicebedrijf van het Radboudumc inzake huisvesting, lCT,

HRM en administratie

Reclame- en advertentiekosten

Licentiekosten

Controle en advieskosten

Overige

11. F¡nanclële baten en laslen

De specificatie is a/s volgf:

Rente- en bankkosten bankier

Totaal financiële baten en lasten

126.449

141.409

25 947

14.461

5.839

5 391
'r03.523

57.298

44.929
0

I 02 095

1 56 500

52.637

13.700

10 317

25.000

71.225

41.538

42.875
0

65 506

62.328

8.060

1.121

1 295
0

52 024

9 146

2.647

92.173

2014
Begroting

2014

21-mei-13
tot en met
3l-dec-13

€

5.885

8.070

0

0

0

0

13.955

2014
Begroting

20't4

2l-mei-13
tot en met
31 -dec-1 3

0 0

€

94.847

19.535

18.305

5.143

19 910

€

100 000

14 825
17 475
10.000

4.890

0

0

80

12.705
6.231

Totaal overige bedrijfskosten 682.976 663 077 313 316

De congreskosten zijn in 2014 hoger uitgevallen dan verwacht ten gevolge van het lustrum Dit is met name zichtbaar in de kosten van

huur, diensten door derden en drukwerk.

2014
Begroting

2014

2l-mei-13
tot en met
3l -dec-l 3

-579

€

0 -30

-579 0 -30
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Stichting ParkinsonNet te N'rjmegen

OVERIGE GEGEVENS



Stichtlng ParklnsonNet te NiJmegen

OVERIGE GEGEVENS

Statutaire regeling resultaatbestemmlng
ln de statuten is geen bepaling opgenomen omtrent de bestemming van het resultaat.

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling, welke is opgenomen na de resultatenrekening op pagina 4.

Gebeurtenlssen na balansdatum
Na 31 december 2014 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, welke hier vermeld zouden moeten worden.

Ondertekening door bestuurdeß en toezlchthouders

Dr. M. Munneke (voorzitter)

Prof. dr. B.R. Bloem (secÍetar¡s)

lr. L.R. Lolkema (penningmeester)

Beoordelingsverklaring
Zie volgende pagina
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a better
world

Beoo¡'del i n g sverkl ar in g
Aan: Stichting ParkinsonNet

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting ParkinsonNet te Nijmegen
beoordeeld. Deze Jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de
winst-en-verliesrekening over 2014 met de toelÍchting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

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 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende

Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur ís 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.

Verantwoordel¡jkheid v¿n de accountani
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekeníng 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 wíj onze beoordeling
zodaníg plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de
jaarrekening afwijkingen van materleel belang bevat. Een beoordeling in overeenstemminq met de

Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde
werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwínnen van inlichtíngen bij het management en
overige functionarissen vôn de stichtÌng, 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 beoordellngsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van
een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
Derhalve brenqen 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 vân
Stichting ParkinsonNet per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Arnhem, t4 juli 2015

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. J,J. van Bennekom RA


