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Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

BESTUURSVERSLAG

Samenstelling bestuur in 2019

Dr. M. Munneke - voorzitter

Prof. dr. B.R. Bloem - secretaris

Ir. L.R. Lolkema - penningmeester

Doelstelling conform artikel 2 van de statuten

1.

mensen met de ziekte van Parkinson of een verwante aandoening. De stichting 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 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.

2.

dient het algemeen belang.

3.

werkzaamheden van de doelstelling van de stichting.

4.

Het beleid van Stichting ParkinsonNet 

Het beleid (missie) van ParkinsonNet is er op gericht om de best mogelijke zorg en kwaliteit van leven te realiseren voor

iedereen met de ziekte van Parkinson, of een a-typisch parkinsonisme.

Onze visie hierbij is om dit te bereiken door de mens met parkinson centraal te stellen, samenwerking tussen verschillende

zorgdisciplines te verbeteren en expertise van zorgverleners te vergroten. ParkinsonNet faciliteert een optimaal netwerk van

parkinsonspecialisten. Op deze manier draagt zij bij aan een hoogwaardige kwaliteit van zorg.

De belangrijkste activiteiten van Stichting ParkinsonNet 

Vanwege het landelijke karakter van ParkinsonNet is in 2019 weer één landelijk congres georganiseerd waarbij 2000

deelnemers aanwezig waren en waarbij de inbreng door mensen met de ziekte van Parkinson mede de dag heeft gemaakt.

Deze jaarlijkse congressen zijn belangrijk omdat ze vorm geven aan alle pijlers van de visie van ParkinsonNet; de mens

met parkinson centraal stellen, expertise vergroten en netwerken.

Naast het congres zijn de jaarlijkse activiteiten zoals het verzorgen van scholingen, het ondersteunen van regio's en het

faciliteren van samenwerking cruciaal voor het realiseren van de missie. Dat wordt door deelnemers zo gezien, maar dat

hebben we ook samengevat op onze nieuwe website in het artikel "ParkinsonNet, het wetenschappelijk bewijs".

Voorbeelden van andere jaarlijks terugkerende activiteiten zijn de certificering en herregistratie van deelnemers en 

ParkinsonTV.

Naast reguliere activiteiten werkten we in 2019 aan een aantal mooie projecten om de zorg te verbeteren. Zo is een

e-learning ontwikkeld waarmee sporttrainers beter in staat zijn om mensen met parkinson te ondersteunen. Dit project

is tot stand gekomen door de opbrengst van het jaarlijkse BikevoorParkinson  evenement. Naast het ophalen van geld is

dit evenement ook een moment waarop mensen met parkinson, hun dierbaren en zorgverleners samen zijn en verhalen

delen.

Andere projecten om de zorg te verbeteren zijn uitgevoerd rondom psychosociale- en palliatieve zorg. Beide projecten 

leverden concrete producten op die in de praktijk door mensen met parkinson en zorgverleners gebruikt worden.

Daarnaast is een bijdrage geleverd aan de multidisciplinaire richtlijn parkinson en de kwaliteitsstandaard a-typische

parkinsonismen.

Het verspreiden van kennis en het ontwikkelen van nieuwe kennis en producten is een pijler van ParkinsonNet. In 2019

hebben we ons gericht op het effectiever maken van deze kennisoverdracht en het een meer continue proces laten zijn.

Daarvoor is een leerlijn opgezet die de aankomende jaren vorm gaat krijgen in het beleid van ParkinsonNet.

De stichting heeft ten doel het vergroten en transparant maken van de kwaliteit van zorg die geleverd wordt aan 

De stichting is een Algemeen Nut  Beogende Instelling (hierna ook genoemd: ANBI), heeft geen winstoogmerk en 

De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene 

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

BESTUURSVERSLAG

vervolg belangrijkste activiteiten van Stichting ParkinsonNet

Als ParkinsonNet hebben wij - met hulp van andere netwerken - een handreiking opgesteld waarin aangegeven staat op

welke manier aandoeningsspecifieke netwerken zich het beste kunnen ontwikkelen. Op deze manier - gefinancierd door

ZonMw - hebben we onze kennis teruggegeven aan het veld maar ook zelf geleerd en verbeterd.

Het behaalde negatieve resultaat in 2019 is het gevolg van de investering die is gedaan in de Continue leerlijn. In 2020

zal nog een investering plaatsvinden in de Continue leerlijn.

Het jaar 2019 stond ook in het teken van de voorbereidingen om de activiteiten van ParkinsonNet Internationaal vanuit

het Radboudumc onder te brengen in de Stichting ParkinsonNet. Dit is per 1 januari 2020 geëfectueerd.

Toekomst

Zoals toegelicht in de continuïteitsparagraaf en gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekening raakt de  

Covid-19-uitbraak ook ParkinsonNet. Omdat de congressen normaliter in het najaar georganiseerd worden zijn de 

gevolgen in de eerste maanden beperkt gebleven tot de annulering van scholingen. Doel is deze scholingen daar waar

mogelijk in het najaar te organiseren in de vorm van webinars. De congressen zullen worden doorgeschoven naar 

het voorjaar van 2021. Dit alles is uiteraard afhankelijk van de ontwikkeling rondom COVID-19.
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Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatverwerking)

Ref. 31-12-2019 31-12-2018

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 73.024 111.123

Materiële vaste activa 2 13.112 3.214

86.136 114.337

Vlottende activa

Vorderingen 3 18.655 102.361

Liquide middelen 4 1.026.115 1.199.858

1.044.770 1.302.219

Totaal activa 1.130.906 1.416.556

Ref. 31-12-2019 31-12-2018

PASSIVA € €

Eigen vermogen 5

Exploitatiereserve 657.650 683.966

Bestemmingsreserve ICT 38.726 76.825

Bestemmingsreserve inrichting TV-studio 12.472 0

708.848 760.791

Kortlopende schulden 6 422.058 655.765

Totaal passiva 1.130.906 1.416.556

6



Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie Begroting Realisatie

Ref. 2019 2019 2018

€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Overige bedrijfsopbrengsten 7 2.176.919 2.022.440 2.007.104

Som der bedrijfsopbrengsten 2.176.919 2.022.440 2.007.104

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 8 1.166.506 1.092.792 1.101.750

Afschrijvingen op (im-)materiële vaste activa 9 41.103 33.333 13.819

Overige bedrijfskosten 10 1.021.253 991.411 839.287

Som der bedrijfslasten 2.228.862 2.117.536 1.954.856

RESULTAAT -51.943 -95.096 52.248

RESULTAATVERWERKING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

€ €

Mutatie:

Exploitatiereserve -26.316 55.423

Bestemmingsreserve ICT -38.099 -3.175

Bestemmingsreserve inrichting TV-studio 12.472 0

-51.943 52.248
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Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

2019 2018

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -51.943 52.248

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen vaste activa 41.103 13.819

Veranderingen in werkkapitaal:

- vorderingen 83.706 -33.371

- kortlopende schulden -233.707 222.895

  (excl. schulden aan kredietinstellingen)   

-150.001 189.524

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -160.841 255.591

Investeringen materiële vaste activa -12.902 -42.228

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -12.902 -42.228

Mutatie geldmiddelen -173.743 213.363

Geldmiddelen per 31 december 1.026.115 1.199.858

Geldmiddelen per 1 januari 1.199.858 986.495

Mutatie geldmiddelen -173.743 213.363
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Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

ALGEMENE GEGEVENS 

Algemeen

Juridische structuur

mr. M.A.M.C. van Weersch, waarnemer van mr. R.P.K.J. van Gerven, notaris gevestigd te Nijmegen.

Op 1 mei 2015 heeft ten overstaan van kandidaat-notaris mevrouw mr. M.A.M.C. van Weersch een statutenwijziging

plaatsgevonden. Hierin zijn artikel 4 en 5 toegevoegd omtrent deelnemers en hun jaarlijkse bijdrage.

Doelstelling

Artikel 2 van de statuten luidt als volgt:

1. De stichting 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 aanverwante aandoening. De stichting realiseert dit doel met name

door het ondersteunen van het ParkinsonNet Coördinatiecentrum dat verbonden is aan het Radboud Universitair

Medisch Centrum en door 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 

Parkinson coördinatiecentrum

2. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (hierna ook genoemd: ANBI), heeft geen winstoogmerk en 

dient het algemeen belang.

3. De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit 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.

Continuïteit

Vanaf halverwege maart 2020 ondervindt Stichting ParkinsonNet de gevolgen van de uitbraak COVID-19.

De overheid heeft vanaf maart diverse maatregelen genomen om het virus in te perken, zoals een intelligente lock-down

en social distancing, welke negatieve gevolgen hebben op de activiteiten van de stichting.

De organisatie van scholingen en congressen is hierdoor noodgedwongen tijdelijk on hold gezet. 

De scholingen zijn verschoven naar het najaar en worden zo mogelijk in de vorm van webinars of fysiek in kleine groepen 

voortgezet. Het congres is voorlopig uitgesteld naar het voorjaar van 2021. De verwachte opbrengsten 2020 zullen 

hierdoor circa € 457.000 lager uitkomen en het resultaat zal dalen met circa € 193.000.

De overige opbrengsten van de stichting worden niet beïnvloed door COVID-19. Het gaat hier met name om een

bijdrage van Zorgverzekeraars Nederland, welke is gebaseerd op een doorlopende overeenkomst, waarvan de

afspraken niet zijn beperkt.

Daarnaast wordt de jaarlijkse bijdrage van de zorgverleners voornamelijk ontvangen voor het uitbrengen van een 

vaktijdschrift en het gebruik van ICT-faciliteiten. Deze activiteiten kunnen eveneens onveranderd worden voortgezet.

Deze opbrengsten zijn voor 2020 inmiddels grotendeels ontvangen.

Na 2020 zullen ook onder COVID-19 omstandigheden alle geplande activiteiten doorgang kunnen vinden. Het congres

zal dan in een aangepaste zetting worden aangeboden.

Hoewel de economische gevolgen van deze pandemie voor de Stichting op langere termijn nog onduidelijk 

zijn, verwacht het bestuur op dit moment niet dat de gevolgen van het Covid-19 virus een materieel negatief effect zullen 

hebben op de financiële conditie of liquiditeit van de stichting. Aangezien de stichting beschikt over voldoende vermogen 

en liquiditeit, heeft het bestuur vertrouwen in de continuïteit van de stichting. Het bestuur heeft bij het opstellen van de 

jaarrekening de gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling dan ook gebaseerd op de 

continuïteitsveronderstelling.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting

ParkinsonNet  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.

Inschrijving

Huisvesting

De Stichting ParkinsonNet is op 21 mei 2013 opgericht ten overstaan van kandidaat-notaris mevrouw 

De Stichting ParkinsonNet staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem

onder nummer 57962987.

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

Groepsverhoudingen

ANBI-status

Met ingang van 21 mei 2013 is Stichting ParkinsonNet aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling in de zin 

van artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001.

De Stichting ParkinsonNet maakt deel uit van een groep. Aan het hoofd van deze groep staat het Radboudumc te Nijmegen,

zelfstandige entiteit binnen de Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen. De jaarrekening van Stichting ParkinsonNet is opgenomen 

in de geconsolideerde jaarrekening van de Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen.
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Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemene grondslagen

Algemeen

voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingprijs. In de balans 

en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het

voorgaande jaar.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa

vervaardiging daarvan. De afschrijving vindt plaats op lineaire basis, waarbij rekening wordt gehouden met de geschatte 

terugverdienperiode.

Materiële vaste activa

kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 

waardeverminderingen.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Er zijn geen indicaties dat er op balansdatum activa aan bijzondere waardeverminderingen onderhevig zijn. 

Onderhanden projecten

De post onderhanden projecten bestaat uit het saldo van gerealiseerde projectkosten, toegerekende winst, en indien

van toepassing, verwerkte verliezen en reeds gedeclareerde termijnen. Onderhanden projecten worden afzonderlijk onder

vlottende activa gepresenteerd. Indien het een creditstand vertoont worden deze gepresenteerd onder de kortlopende 

schulden.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief 

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.

Liquide middelen

courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de 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, zijnde het ontvangen bedrag rekening 

houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten

en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn

gerealiseerd.

Opbrengstverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van 

onderhanden projecten.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.  Rekening-

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen 

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

De immateriële vaste activa worden in de balans opgenomen voor de daaraan bestede bedragen bij verkrijging en

11



Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,

gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Kostprijs van de omzet

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de omzet toe te rekenen directe en indirecte kosten, waaronder

kosten van geleverde diensten, personeelskosten, afschrijvingskosten en overige bedrijfskosten die toerekenbaar zijn

aan de kostprijs van de omzet.
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Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-12-2019 31-12-2018

€ €

CRM-pakket 73.024 111.123

Totaal immateriële vaste activa 73.024 111.123

Het verloop van de immateriële vaste activa in het verslagjaar is als volgt 2019 2018

weer te geven: € €

Boekwaarde per 1 januari 111.123 72.070

Bij: investeringen 0 42.228

Af: afschrijvingen 38.099 3.175

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 73.024 111.123

Toelichting:

Het betreft de vervanging van de computersoftware STB door een CRM-systeem waarvoor in 2017 al ontwikkelingskosten zijn gemaakt. 

In 2018 is deze investering afgerond en in gebruik genomen. Afschrijving vindt plaats in 5 jaar.

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Inventaris 13.112 3.214

Totaal materiële vaste activa 13.112 3.214

Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt 2019 2018

weer te geven: € €

Boekwaarde per 1 januari 3.214 13.858

Bij: investeringen 12.902 0

Af: afschrijvingen 3.004 10.644

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 13.112 3.214

Toelichting:

De investering betreft de inrichting van de studio van Parkinson TV en wordt afgeschreven in 5 jaar.
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Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren 12.689 92.598

Debiteur Radboudumc 5.966 2.749

   

 18.655 95.347

Overige vorderingen en overlopende activa

Consultancy 0 6.455

Diversen 0 559

    

 0 7.014

   

Totaal vorderingen 18.655 102.361

Toelichting:

Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-12-2019 31-12-2018

€ €

ABN / AMRO Bank, rekening-courant 239.171 1.183.613

ABN / AMRO Bank, deposito 16.172 16.172

ABN / AMRO Bank, betaalrekening ontvangsten 770.772 73

Totaal liquide middelen 1.026.115 1.199.858

Toelichting:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Exploitatiereserve 657.650 683.966

Bestemmingsreserve ICT 38.726 76.825

Bestemmingsreserve inrichting TV-studio 12.472 0

Totaal eigen vermogen 708.848 760.791

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-12-2018 bestemming mutaties 31-12-2019

€ € € €

Exploitatiereserve 683.966 -26.316 0 657.650

Bestemmingsreserve ICT 76.825 -38.099 0 38.726

Bestemmingsreserve inrichting TV-studio 0 12.472 0 12.472

760.791 -51.943 0 708.848

Toelichting:

Voor meer inzicht in de besteding van de middelen is er, naast de exploitatiereserve, in 2017 een bestemmingsreserves ICT gevormd.

Voor de verwachte ICT-kosten ter vervanging van CRM ParkinsonNet is een bestemmingsreserve van € 138.000 gereserveerd waaruit

in boekjaar 2017 € 58.000 is onttrokken en waaruit toekomstige afschrijvingslasten van het CRM-systeem gefinancierd worden.

In boekjaar 2019 is er een donatie ontvangen voor de inrichting van de TV-studio waarvoor een bestemmingsreserve is gevormd.  

Toekomstige uitgaven voor de TV-studio zullen uit deze bestemmingsreserve gefinancierd worden.

6. Kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Schulden aan leveranciers

Crediteuren 220.090 229.689

Crediteur Radboudumc 14.209 50.678

  

234.299 280.367

Schulden aan groepsmaatschappijen

Rekening-courant Radboudumc 933 1.868

  

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 3.529 7.199

   

Onderhanden werk   

Onderhanden werk inzake subsidiabele projecten 58.262 51.354

   

Overige schulden en overlopende passiva   

Nog te betalen bedragen:   

Docentvergoedingen 14.497 0

Kosten ParkinsonNet Congres 13.401 2.613

ParkinsonNet consultancy en deployment 5.206 6.455

Automatiseringskosten 1.065 4.867

SPN Subsidie palliatieve zorg 0 39.000

Diversen Radboudumc 303 327

Diversen 16.121 11.216

   

 50.593 64.478

   

Subtotaal kortlopende schulden 347.616 405.266
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019   

6. Kortlopende schulden 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Subtotaal kortlopende schulden 347.616 405.266

   

Vooruitontvangen bedragen:   

Cursusgelden 58.275 59.025

Werving PANext / Salesforce 2020 8.781 0

SPN ParkinsonNext 7.386 59.102

Bike4Parkinson 0 74.496

SPN Parkinson Coach 0 25.000

Schenking Ellen Parkinson Project 0 15.000

Schenking Parkinson TV particulier 0 17.876

 74.442 250.499

Totaal kortlopende schulden 422.058 655.765

Toelichting:

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

Het verloop overzicht van het onderhanden werk inzake subsidiabele projecten is als volgt:

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Stand per 1 januari 51.354 -53.151

Mutaties in boekjaar:

Ontvangen voorschot 79.446 113.503

Eigen bijdrage 15.546 43.309

Kosten -88.084 -52.307

Genomen winst 0 0

Mutatie onderhanden werk 6.908 104.505

Stand per 31 december 58.262 51.354

Toelichting:

Het verloop van het onderhanden werk heeft betrekking op 2 onderzoeksprojecten; Proeftuin en ZINL.

Het EFRO project "Proeftuin" is inmiddels afgerond maar de eindafrekening van het project moet nog in behandeling worden genomen 

door de subsidiegever. In het onderhanden werk is de definitieve eigen bijdrage verwerkt.  

Het VWS project "ZINL" is in 2018 gestart en hier zijn in 2018 de eerste mutaties op geboekt waarbij per 31-12-2019 sprake is van een

schuldpositie. Dit project zal in het voorjaar van 2020 financieel worden afgewikkeld.

Verwachting is dat beide projecten financieel neutraal worden afgewikkeld.

Niet in de balans opgenomen regelingen

Fiscale eenheid omzetbelasting.

Overeenkomst Zorgverzekeraars Nederland

Het ZN-bestuur heeft in haar vergadering van 4 december 2017 haar goedkeuring uitgesproken voor de plannen van ParkinsonNet

voor 2018 - 2020 met een aantal opmerkingen. Het betreft een goedkeuring voor de hoofdlijn voor een periode van 3 jaar waarbij de

jaarlijkse bijdrage € 700.000 betreft. Binnen deze 3 jaar zal er een structurele financieringsvorm voor ParkinsonNet gevonden moeten

worden. De gesprekken over de continuering van deze bijdrage voor 2021 zijn opgestart.

De Stichting ParkinsonNet vormt een fiscale eenheid voor de omzetbelasting tezamen met de Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen, haar

vestigingen Radboudumc en de Radboud Universiteit alsmede een aantal van haar groepsmaatschappijen.
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BEDRIJFSOPBRENGSTEN

7. Overige bedrijfsopbrengsten

Realisatie Begroting Realisatie

De specificatie is als volgt: 2019 2019 2018

€ € €

Overige opbrengsten:

Bijdrage Zorgverzekeraars Nederland 700.000 700.000 700.000

Congresbijdragen zorgverleners 380.504 498.750 428.297

Cursusbijdragen zorgverleners 469.188 387.215 420.649

Jaarlijkse bijdrage zorgverleners 291.254 290.375 276.404

Opbrengst "Proeftuin" 44.899 0 0

Opbrengst "ZINL" 34.547 0 113.503

Opbrengst schenkingen 60.843 0 62.886

Sponsorinkomsten 26.679 30.000 33.724

Opbrengsten ICT dienstverlening Parkinson op Maat 17.240 0 59.962

Stichting Parkinson Nederland (SPN) 133.597 0 0

Overigen 25.076 116.100 16.184

Totaal 2.183.827 2.022.440 2.111.609

Mutatie onderhanden werk -6.908 0 -104.505

2.176.919 2.022.440 2.007.104

Toelichting:

In 2019 is er een bijdrage ontvangen van SPN inzake ParkinsonNEXT en het project 'Voorlichting sport en bewegen'.

BEDRIJFSLASTEN

8. Personeelskosten

Realisatie Begroting Realisatie

De specificatie is als volgt: 2019 2019 2018

€ € €

Ingehuurd personeel Radboudumc 1.102.968 1.034.335 1.017.948

Ingehuurd personeel derden 38.595 0 10.773

1.141.563  1.034.335  1.028.721

Andere personeelskosten    

Kosten van opleiding en vorming 15.231 17.000 16.809

Reis- en verblijfkosten 23.639 27.507 40.055

Terugontvangen zwangerschapsgelden -17.208 0 -6.764

Overige personeelskosten 3.281 13.950 22.929

24.943 58.457 73.029

Totaal personeelskosten 1.166.506 1.092.792 1.101.750

Toelichting:

De directieleden van ParkinsonNet ontvangen geen bezoldiging.

In de verslagperiode zijn er geen werknemers in dienst geweest van de Stichting ParkinsonNet. Alle medewerk(st-)ers van de Stichting

ParkinsonNet zijn in loondienst van het Radboudumc. Het aantal fte's bedraagt 15,3 ( 2018 14,7 )
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9. Afschrijvingen op (im-)materiële vaste activa

Realisatie Begroting Realisatie

De specificatie is als volgt : 2019 2019 2018

€ € €

Overige afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 38.099 33.333 3.175

- materiële vaste activa 3.004 0 10.644

Totaal afschrijvingen 41.103 33.333 13.819

10. Overige bedrijfskosten

Realisatie Begroting Realisatie

De specificatie is als volgt: 2019 2019 2018

€ € €

Catering congres en scholing 189.488 157.396 145.448

Huur ruimte, inventaris en apparatuur mbt congres en scholing 134.315 107.490 155.873

Vergoeding docenten en sprekers 96.403 108.713 65.923

Reiskosten docenten en sprekers 7.336 11.961 10.527

Kosten van accreditatie 2.617 2.872 3.184

Diensten door derden 115.636 107.727 87.520

Drukwerk 59.672 63.150 51.048

Automatiseringskosten 136.978 127.017 101.515

Diensten Servicebedrijf van het Radboudumc inzake huisvesting, ICT, 

HRM en administratie 128.141 109.500 123.951

Licentiekosten 80.184 106.667 34.083

Controle en advieskosten 19.204 38.750 10.433

Overige 51.279 50.168 49.782

   

Totaal overige bedrijfskosten 1.021.253 991.411 839.287
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Deskundigenonderzoek

De jaarrekening van de onderneming is niet gecontroleerd aangezien de onderneming is vrijgesteld van deze verplichting 

ingevolge artikel 396 lid 7 Boek 2 BW. Derhalve is geen controleverklaring opgenomen.

Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat

In de statuten is geen bepaling opgenomen omtrent de bestemming van het resultaat.

Resultaatverwerking 2019

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

Gebeurtenissen na balansdatum

In 2020 heeft zich een wereldwijde uitbraak van het Coronavirus voorgedaan. Maatregelen die door diverse overheden zijn

genomen om het virus in te perken, hebben negatieve gevolgen voor de economische activiteit van de stichting.

Een gevolg van de intelligente lock-down en social distancing is dat de scholingen en congressen die door de 

stichting georganiseerd worden, tijdelijk on hold gezet zijn.

Vooralsnog zijn de scholingen doorgeschoven naar het najaar van 2020, zo mogelijk in de vorm van webinars, en is het 

congres uitgesteld naar 2021.

Het bestuur van de stichting verwacht dat de impact op baten en lasten 2020 beperkt zal blijven en het verwachte resultaat 

deels zal worden uitgesteld naar 2021.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

WG

Dr. M. Munneke (voorzitter)

WG

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

WG

Ir. L.R. Lolkema (penningmeester)
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