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Sticht¡ng ParkinsonNet te Nümegên

BALANS PER 3I DECEMBER 2017
(na winstbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

lmmateriéle vaste activa
Mater¡ële vaste activa

Vlottende activa

Debiteuren

Vorderingen Radboudumc

Onderhanden werk

Overige vorderingen en vlottende activa
Liquide m¡ddelen

Totaal vlottende acliva

Totaal activa

PASSIVA

Eigen vermogen

Exploitatiereserve

Bestemmlngsreserve ¡nternationaal traject
Bestemmingsreserve ICT
Totaal eigen vermogen

Kortlopende schulden

Crediteuren

Schulden Radboudumc

Belastingen

Over¡ge schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen

Totaal passiva

Ref. 31-12-2017

€

1 72.070
2Æ

85.928

14.521

0

53.1 51

I .318

986.495

1.055.485

1.141 .413

Ref. 31-12-2017

€

5

628.543

0

80.000

708.543

77.104
53.475

354

174.064

127.873

432.870

1.141 .413

3'.1-12-2016

€

35.016

24.501

3

3

3

3

4

59.51 7

29.993

43.267

0

50.901

790.374
914.535

974.052

31-12-2018

€

593.729

52.833

0

646.562

86.843

100.9'17
a Ea7

1 10.200

25.993

327.490

974.052
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Stichting ParkÍnsonNet te Nijmegen

RESULTATENREKENING OVER 2OI7

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Over¡ ge bedrijfsopbrengsten

Som der bedrüfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten

Afschrijvingen op (imlmateriéle vaste activa

Overige bedr¡jfskosten

Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT

Financièle baten en lasten

RESULTAAT

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat ¡s als volgt verdeeld:

Mutatie:

Exploitat¡ereserve

Ref
Realisatie

2017

Begroting
2017

Realisat¡e
2016

7 1.989.161 1.839.090 1,966.790

8

I
10

1.989.161

1.090.765

45.659

790.756

1.839.090

957.505

0

941.283

1.966.790

941.134

35.047

736.04 ,|

11

1.927 .180

61.981

0

1.898.788

-s9.698

0

1.712.222

254.568

373

6r.98r -59.698 254.941

20162017

€

61.981

€

254.941

61.981 254.941
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Stichting ParkinsonNet te Nümegen

ALGEMENE GEGEVENS EN GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Jurídische slructuur
De Stichting ParkinsonNet is op 21 mei 2013 opgericht ten overstaan van kandidaalnotaris mevrouw mr. M.A.M.C. van Weersch,
waarnemer van mr. R.P.K.J. van Gerven, notar¡s gevestigd te Nilmegen.

Op I mei 2015 heeft ten overstaan van kandidaat-notar¡s mevrouw mr. M.A.M.C. van Weersch een statutenwijziging
plaatsgevonden. Hier¡n zijn artikel 4 en 5 toegevoegd omtrent deelnemers en hun jaarl¡jkse b¡jdrage.

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

Doelstell¡ng conlom drtikel 2 van de slatuten
1. De st¡chling heeft ten doel het vergroten en transparant maken van de kwaliteit van zorg die geleverd wordt aan mensen met de

ziekte van Parkinson of een veMante aandoening. De sticht¡ng realiseert dit doel met name door het ondersteunen van het
ParkinsonNet coördinatiecentrum dat verbonden is aan het Radboudumc en door het ondersteunen van poecten die gericht ziin
op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor mensen met Parkinson ¡n Nederland en die uitgevoerd worden in opdracht van
of in samenwerking met het ParkinsonNet coördinatiecentrum.

2. De stichting is een Algemeen Nut Beogende lnstelling (hierna ook genoemd: ANBI), heeft geen winstoogmerk en d¡ent het
algemeen belang.

3. De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continurteit van de voorziene werkzaamheden
van de doelstelling van de stichting.

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

Samenstell¡ng bestuur in 2017
Dr. M. Munneke

Prof. dr. B.R. Bloem
lr. L.R. Lolkema

- voorzitter
- secretaris
- penningmeester

Huisvest¡ng
Het secretar¡aat van de Stichting ParkinsonNet wordt gevoerd aan het Geert Grooteple¡n Zu¡d 10, 6525 GA te Nijmegen.

Activ¡teiten
De activiteiten van de stichting bestaan uit het vergroten en transparant maken van de kwaliteit van zotg die geleverd wordt aan
mensen met de ziekte van Parkinson of een veMante aandoen¡ng. De sticht¡ng realiseert dit doel met name door het ondersteunen
van het ParkinsonNet CoördinaliecentÍum dat verbonden is aan het Radboudumc en doo¡ het ondersteunen van projecten die gericht
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.

Cont¡nufteit
De in de onderhavige jaarrekening gehanleerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook

gebaseerd op de veronderstelling van continuiteit van de vennootschap.

Groepsverhoud¡ngen
De Stichting ParkinsonNet maakt deel uit van een groep. Aan het hoofd van deze groep staat het Radboudumc te Nijmegen,
zelfstandige entite¡t b¡nnen de Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen. De jaarreken¡ng van St¡cht¡ng ParkinsonNet is opgenomen
¡n de geconsolideerde jaarrekening van de Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen.

Grondslagen voor het opslellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van T¡tel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkr¡jg¡ngs- of vervaardigingpr¡js of de actuele waarde. lndien geen

specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingprijs. Toelichtingen op posten in de balans,
resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
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Sticht¡ng ParkinsonNet te Nümegen

I m materi ël e v aste act¡va
De immateriêle vaste act¡va worden in de balans opgenomen voor de daaraan bestede bedragen bij verkrÜging en vervaardiging

daarvan. De afschrüving vindt plaats op lineaire basis, waarbij rekening wordt gehouden met de geschatte terugverdienper¡ode.

De mater¡ële vaste activa worden gewaardeerd legen verkrüg¡ngs- of vervaardig¡ngsprijs onder aftrek van linea¡re afschrijvingen. De
materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de laagste van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en het goedgekeurde

invester¡ngsbedrag. Het meerdere boven het goedgekeurde invester¡ngsbedrag wordt ten laste van de resultatenrekening gebracht.

vorder¡ngen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, ¡nclusief

de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde

van de vordering.

L¡quide 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 de nominale waarde.

Schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening

houdend met agio of disag¡o en onder aftrek van transactiekosten. D¡t is meestal de nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de h¡ervoor reeds
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Sticht¡ng Park¡nsonNet te N¡jmegen

TOELICHTING OP DE BALANS PER 3I DECEMBER2OlT

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. lmmater¡Ue vaste activa

De spec¡ficat¡e ¡s als volgt:

Kosten van verwerving van intellectuele rechten

Totaal immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële vaste activa in het verslagjaar is als volgt

weer te geven:

Boekwaarde per I januar¡

Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: terugnanE geheel afgeschreven act¡va
Af: desinvesteringen

Het verloop van de mater¡ële vaste act¡va in het verslagjaar is als volgt

weer te geven:

Boekwaarde per 1 januari

Bij: investeringen

Af: afschrijvingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

Boekwaarde per 3l december

31-12-201f 31-12-2016

72.070

€

35.0'16

72.O70 35.016

2017 2016

€

35.016
72.070
35.016

0

0

51.555
7.O41

23.580
0

Boekwaarde per 3l december 72.O70 35.016

Er is gekozen voor volledige afschrijving in 2017 vanwege de vernieuwing van de computersoftware STB door een CRM-systeem.
maar de van dit in2O18.

2. Materiële vaste activa

De spec¡f¡catie is als volgt: 31-12-2017 31-12-2016
€ €

lnventaris

Totaal materiële vaste activa

13.858 24.501

13.858 24.501

2017 2016

24.501
0

10.643
0

0

35.144
0

10.643

0

0

13.858 24.501

Toelicht¡ng:
Dit betreft de van de stud¡o van en
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St¡chting ParkinsonNet te N¡jmegen

TOELICHTING OP DE BALANS PER 3I DECEMBER 2OI7

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen en overlopende activa

De specif¡cat¡e is als volgt:

Vorder¡ngen met een looptüd < 1 jaar

Vorderingen op debiteuren
Vorderingen op Radboudumc

Nog te onwangen bedragen:
Te factureren bedragen
Diversen

Mutaties in boekjaar:
Ontvangen voorschot
Eigen bijdrage
Kosten
Genomen winst
Mutatie onderhanden werk

31-12-2017 31-12-2016
€

14.521

0

0

L31 8

€

29.993
43.267

48.550
1.705

Vooruitbetaalde bedragen:
Webserviceg

Vorder¡ngen met een looptijd > 1 jaar

Onderhanden werk contractonderzoek "Proeftuin" EFRO

Totaal vorderingen en overlopende activa

53.1 51

68.990 124.161

Toelichting:
Een voorzien¡ng voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelrjk geacht.
Voôr een toelichl¡no oD het oroiect "Proeftuin" z¡e onderstâánde tôêlichtino.

Het verloop overzicht van het onderhanden werk contractonderzoek Proefruin is als volgt:

31-12-2017 31-12-2016
Vooruitontvangen op projectverplichtin gen €

Stand per 1 januari 0 -121.218

0 646

0

-37.633
-72.449

163.233
0

-24.152
0

142.548
2.822

53.1 51 121.218

Stand per 31 december 53.1 51 0

Toel¡chting:
Het EFRO project "Proeftuin" is inmiddels afgerond maar de e¡ndafrekening van het project moet nog ¡n behandeling worden genomen

door de subsidiegever. ln het onderhanden werk is de eigen bijdrage verwerkt. De definitieve eigen bijdrage kan in 2018 nog wijzigen

omdat deze afhankel¡ik is van de uiteindeliike kosten. De verwachtino is dat dit oroiect f¡nancíeel neutraaf afoewikkeld wordt.

1. L¡quide m¡ddelen

De specificatie ¡s als volgt: 31-12-2017 31-12-20't6
€ €

ABN/AMRO Bank, rekening-courant
ABN/AMRO Bank, deposito

970.323
16.172

774.202
16.172

Totaal liqu¡de middelen 986.495 790.374

Toelichting:
De liouide middelen staan ter vriie beschikkino vân de sticht¡no.

I



Stichting Pa¡kinsonNet te N¡jmegen

TOELICHTING OP OE BALANS PER 3I DECEMBER2OlT

PASSIVA

5. E¡gen vetmogen

Het e¡gen vetmogen bestaat uit de volgende componenten:

Exploitatiereserve
Bestemmingsreserve internat¡onaal traject
Totaal eigen vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Exploitatiereserve
Bestemmingsreserve internationaal traject
Bestemmingsreserve ICT

6, Kottlopende schulden en overlopende passivd

De spec¡ficatie ¡s als volgt:

Crediteuren
Credlteuren Radboudumc

Rekening-courant Radboudumc

Nog te betalen bedragen:

Ornzetbelasting
Licentie ParkinsonNet Connect
Docentvergoedingen
Realisatie webs¡te
Kosten vertaling

Automat¡seringskosten
Kosten ParkinsonNet Congres
Marktanalyse

Diversen

Schuldpositie Radboud:

Accountants- en advieskosten

Ondersteuning inkoop Radboudumc

Overige posten Radboudumc

Afrekening Radboudumc inzake ParkinsonNet lnternationaal

31-12-2017 31-12-2016

628.543
0re

€

593.729
52.833

Tãã,'.s67

Saldo per
3l-dec-2016

Resulfaat-
bestemming

Overige
mutat¡es

Saldo per

31-dec-20'17

593.729
52.833

0

't14.814
-52.833

0

-80.000
0

80.000

€

628.543
0

80.000

646_562 61.981 0 708.543

Toel¡cht¡ng:
meer ¡nz¡cht in de bested¡ng van de middelen zün er, naast de exploitat¡ereserve, een aanlal bestemmingsreserves toegevoegd.

Het internationaal traject is in 2017 afgerond en de kosten zijn ten laste van de gelijknamige reserve gekomen. Deze reserve is ultimo

7 opgeheven. Voor de verwachte |CT-kosten ter vervanging van CRM ParkinsonNet is een bestemmingsreserve van € 1 38.000

waâruit in

31-12-2017 31-12-2018

€

77.104
8.115

6.847

€

86.843
16.545

0

354
0

4.255
0

0

60.760
99.673

0

9.376

3.537

I 8.1 50
3.671

481

3.485
9.511

53.522
3.049

18.331

12.000
17.170
9.343

0

12.000
0

2.053
70.319

Subtotaal kortlopende schulden

10

304.997 301.497



Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

TOELICHTING OP DE BALANS PER 3I DECEMBER2OlT

Subtotaal kortlopende schulden

Vooru¡tontvangen bedragen :

Cursusgelden
Bike4Parkinson / Psychosociale zorg
Actie "Fietsenvoot''

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

31-12-2017 31-12-2016
€ €

304.997 301.497

26.655
75.297

25.921

432.870 327.490

993
0

0

25.

Toel¡chting:
De kortlopende schulden zijn ultimo 2017 ruim € 100.000 hoger dan ultimo 2016. De belangrijkste oozaken hiervan zijn enerzijds

C 200.000 hogere kosten bestaande uit automatiseringskosten als gevolg van de vervanging van het CRM-systeem, afrekening van
in 2017 georganiseerde congressen en vooruitontvangen bedragen. Daarnaast zijn de schulden lager geworden als gevolg van de
eenmal¡oe afrekenino inzake ParkinsonNet internationaal en de licentiekosten dle in 2017 in de exoloitatie ziin veMerkt.

N¡et ¡n de balans opgenomen regelingen

Fiscale eenheid omzetbefast¡no.
De Stichting ParkinsonNet vormt een fiscale eenheid voor de omzetbelasting tezamen met de Stichting Katholieke Un¡versiteit te Nijmegen, haar
vestigingen Radboudumc en de Radboud Univers¡teit alsmede een aantal van haar groepsmaatschappijen.

Overeenkomst Zorovezekeraars Nederland
Het ZN-bestuur heeft ín haar vergadering van 4 deæmbet 2017 haar goedkeuring uitgesproken voor de plannen van ParkinsonNet

voot 2018 - 2020 met een aantal opmerkingen. Het betreft een goedkeuring voor de hoofdlijn voor een periode van 3 jaar waarbrj de
jaarlijkse bijdrage € 700.000 betreft. Binnen deze 3 jaar zal er een structurele financieringsvorm voor ParkinsonNet gevonden

moeten worden.
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Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2017

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

7. Over¡ g e b edr¡jf so p b ren g sten

De specif¡cat¡e is als volgt:

Overige opbrengsten:

Bijdrage Zorgvenekeraars Nederland

Congresbijdragen zorgverleners
Cursusb¡.idragen zorgverleners
Jaarlijkse bijdrage zorgverleners
Opbrengst "Proeftuin" EFRO

Opbrengst schenk¡ngen

Sponsorinkomsten

Overige opbrengsten

Totaal

Mutatie onderhanden werk

BEDRIJFSLASTEN

8. Personeelskosten

De spec¡ficat¡e is als volgt:

lngehuurd personeel Radboudumc

lngehuurd personeel derden

A n dere De rso n ee I skoste n

Kosten van opleiding en vorming

Reis- en verblijfkosten

Terugontvangen zwangerschapsgelden

Overige personeelskosten

Realisatie
2017

Begrot¡ng
2017

Realisatie
2016

€

700.000

402.521

386.610

279.499
37.633

33.200

24.910
71.637

700.000

397.500

369.01 5

290.605

0

0

20.000

61.970

1.839.090

0

700.000

428.O07

362.429
259.619

0

35.951

17.500

42.065

I .936.010

53.1 51

1.845.571

121.219

1 .989.161

Realisatie
2017

1.839.090

Begrot¡ng
2017

1.966.790

Real¡satie
2016

€

986.783

35.438

€

894.584

0

€

882.31 6

0
o22 221 894.584 882.316

24.991

33.033
-11.260
21.780

12.000

33.921
U

17.000

12.905

41.926
-1 0.398

14.385

68.544 62.921 58.818

Totaal personeelskosten 1.090.765 957.505 941.134:

Gemiddeld aantal werknemers
ln de verslagperiode zijn er geen werknemers in dienst geweest van de Stichting Park¡nsonNet. Alle medewerk(s!)ers van de Stichting
ParkinsonNet zijn in loondienst van het Radboudumc.
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Stichting ParkinsonNet te Nümegen

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2OI7

BEDRIJFSLASTEN

9. Afschrìjvíngen op (im)mater¡ële vaste activa

De specificatie is als volgt:

Overige afschr¡jvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

Totaal afschrijvingen

1 0. Over¡ g e b ed rijÍsko sten

De specif¡catie ¡s als volgt:

Catering congres en scholing

Huur ruimte, inventar¡s en apparatuur mbt congres en scholing

Vergoeding docenten en sprekers

Reiskosten docenten en sprekers
Afr PAN internationaal 2016 / eigen bidrage 2016 "Proeftuin" EFRO

Kosten van accreditatie

Diensten door derden

Drukwerk

Automatiseringskosten

Diensten Servicebedr¡jf van het Radboudumc inzake huisvesting, lCT,

HRM en adminislratie
Licentiekosten

Controle en advieskosten

Overige

Totaal overige bedr¡jfskosten

11. Finenciële baten en ldsten

De specificatie is als volgt:

Rentebaten bankier

Koerswinst

Totaal financiêle baten en lasten

790.756 941.283 736.O41

Realisat¡e
2017

Begroting
2017

Realisatie
20t6

€

35.016

10.643

€ €

0

0

24.404
10.643

45.659

Real¡satie
2017

Begrot¡ng
2017

Real¡sat¡e

2016

0 35.047

€

1 56.573

1 10.208

83.929

I 1.395

1.403

3.773

35.504

45.986

147.247

115.327
28.657

I 0.378

40.376

1 36.1 06

128.275

88.661

13.500

0

6.802

79.122

50.378

193.112

115.140

117.225

64.046

6.1 92

98.602

12.100

75.658

41.726
9'1.251

€

30,991

18.700

37.525

26.885

€

120.400

53.343
't0.000

61.584

Realisatie
2017

Begroting
2017

Realisat¡e
2016

€ €

0

0

0

0

€

316

57

00 373
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St¡chting ParkinsonNet te Nümegen

Statutaire regellng resultaatbestemm¡ng
ln de statuten is geen bepaling opgenomen omtrent de bestemm¡ng van het resultaat.

Resultaatbestemming 2017

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling, welke is opgenomen op pagina 10.

Gebeurtenissen na balansdatum
Na 31 december 201 7 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, welke h¡er vermeld zouden moeten worden.

Ondertekening door bestuurdefs en toezichthouders

WG
Dr. M. Munneke (voorzitter)

WG
Prof. dr. B.R. Bloem (secretaris)

WG
lr. L.R. Lolkema (pênningmeester)
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Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

OVERIGE GEGEVENS



Pwc

B e o or delíng su erklaríng u an de onø:th,ornkelíj ke
ø.ccou:tttø:nt

Aan: het bestuur van Stichting ParkinsonNet

Wij hebben de in dit verslag op pagina g tot en met 14 opgenomen jaarrekening zotz vaîr
Stichting ParkinsonNet te Nijmegen beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per
3r december zotT en de winst-en-verliesrekening over 2o1Z met de toelichting, waarin zijn opgenomen
een overzichtvan de gehanteerde grondslagen voor ñnanciële verslaggeving en andere toelichtingen.

Ver antw o or delijkheid u an het b estuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
verrnogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Titel 9 Boek z van het
in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van dejaarrekening
mogelijk te maken zonder afi,r'ijkingen van materieeì belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantw o ordelíjkheíd u an de aceountant
Onze verantwoordelij}ùeid is het geven van een conclusie over dejaarrekening op basis van onze
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse Standaard e4oo, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële
overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij
onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is
gebleken dat dejaarrekening afivijkingen van materieel beiang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard z4oo resulteert in een beperhe
mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het
inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en overige functionarissen van de vennootschap,
het uitvoeren van cijferanaþes met betrelcking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van
de verlaegen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter
dan die uigevoerd in het kader vån een controleopdracht verricht in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
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Conclusie
Op grond van onze beoordelíng is ons niets gebleken op basis waaruan wij zouden moeten coneluderen
dat de jaarrekening geen getrouwbeeld geeft vau de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting ParkinsonNet per 3r december 2o1Z en van het resultaat over zotT in overeenstemming met
fitel 9 Boek z van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Rotterdam, e4 augustus zorS
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V

Origineel getekend door drs. C. Hameeteman RA
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