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publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting ParkinsonNet

Nummer Kamer van
Koophandel

5 7 9 6 2 9 8 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Geert Grooteplein Zuid 10, 6525 GA Nijmegen

Telefoonnummer

0 2 4 3 6 1 4 7 0 1

E-mailadres
Website (*)

www.parkinsonnet.nl

RSIN (**)

8 5 2 8 1 2 1 7 6

Actief in sector (*)

Gezondheid - Genezing en zorg
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dr. M. Munneke

Secretaris

Prof. dr. B.R. Bloem

Penningmeester

Ir. L.R. Lolkema

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

IB 110 - 1Z*2FOL

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

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 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. Deze projecten worden uitgevoerd in opdracht van of in
samenwerking met het ParkinsonNet Coördinatiecentrum (bron: statuten akte van
oprichting, artikel 2.1).

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De missie en visie van ParkinsonNet is:
“De best mogelijke zorg en kwaliteit van leven voor iedereen met de ziekte van
Parkinson, of een atypische parkinsonisme, dat is wat ons drijft. Door de mens met
parkinson centraal te stellen (1), samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines te
verbeteren (2) en expertise van zorgverleners te vergroten (3), faciliteert ParkinsonNet
een optimaal netwerk van parkinsonspecialisten. Op deze manier draagt zij bij aan een
hoogwaardige kwaliteit van zorg”

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

ParkinsonNet krijgt haar inkomsten door jaarlijkse bijdrage van deelnemers, inkomsten
uit congres en scholingsactivteiten en een bijdrage van Zorgverzekeraars Nederland

Om deze doelen te realiseren verzorgen we gedurende het gehele jaar leeractivtiteiten
(congres, scholingen, webinars) en ondersteunen we de 71 ParkinsonNetregio's
(faciliteren bijeenkomsten, opstellen van programma's voor die bijeenkomsten).
Daarnaast leveren we een bijdrage aan (inter)nationale intitiateven op kennis te
ontwikkelen (projecten) en te borgen (in bijvoorbeeld richtlijnen) om deze vervolgens te
vervatten in leeractiviteiten.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De inkomsten worden besteed aan alle genoemde doelen, waarbij de nadruk ligt op
expertise ontwikkeling en multidisciplinair werken. De grootste kosten zijn
personeelskosten en kosten die samenhangen met organiseren van evenementen.
Vanzelfspreken worden er ook kosten gemaakt voor huisvesting en ICT (zowel voor
medewerkers als het gehele netwerk).
Er wordt vermogen aangehouden omdat de financiering door Zorgverzekeraars
Nederland een bepaalde mate van onzekerheid met zich meebrengt. Het opgebouwde
vermogen dekt het risico dat daarmee samenhangt qua salarislasten. Daarbovenop
blijkt dat een reserve nodig is vanwege de effecten die buitengewone situaties met zich
meebrengen, zoals een pandemie.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuursleden van ParkinsonNet ontvangen geen bezoldiging.
Alle medewerk(st)ers van de Stichting ParkinsonNet zijn in loondienst van het
Radboudumc.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

De activiteiten worden gegroepeerd per doelstelling:
1) Mens met Parkinson centraal te stellen
- Binnen alle leeractiviteiten worden mensen met de ziekte van Parkinson betrokkken
- Bij scholingen is aandacht voor shared decision making
- Er worden 10 live en online uitzendingen gemaakt voor mensen met de ziekte van
Parkinson over voor hun relevante thema's
2) Multidisciplinair werken
- Ondersteunen van zo'n 200 regionale bijeenkomsten van ParkinsonNet regio's
- Scholingen aanbieden omtrent multidisiplinair werken
- Communiceren over het belang van multidisciplinair werken
3) Vergroten van expertise bij deelnemers
- Ongeveer 300 nieuwe deelnemers opgeleid tot ParkinsonNet zorgverlener
- Vanwege de pandemie helaas geen congres georganiseerd
- 40 parkinsonverpleegkundigen opgeleid
- online intervisiebijeenkomsten georganiseerd

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2

–

2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

80.559

€

73.024

Continuïteitsreserve

€

621.649

€

657.650

Materiële vaste activa

€

9.892

€

13.112

Bestemmingsreserve

€

10.519

€

51.198

Financiële vaste activa

€

Herwaarderingsreserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

90.451

+
86.136

€
€

30.126

18.655

€

+
€

1.026.115

+
€

1.004.311

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

1.094.762

1.130.906

€

632.168

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

462.594

708.848

422.058

+

+
€

+

Bestemmingsfondsen

1.044.770

+

€

+
€

€
974.185

€

Totaal

€

1.094.762

+
€

1.130.906
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

73.747

Giften

€

76.247

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

902.073

1.389.397

€
€

700.000

+
700.000

2.500

+

700.000

€

+

€

700.000

€

26.679

€

18.343

€

42.500

€

60.843

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

1.678.320

+

2.176.919

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

1.229.931

€

1.166.506

Huisvestingskosten

€

66.298

€

65.808

Afschrijvingen

€

44.004

€

41.103

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

414.767

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€
€

955.445

1.755.000

€

2.228.862

-76.680

€

-51.943

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.parkinsonnet.nl/over-pn/anbi-status/

Open

