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Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

BESTUURSVERSLAG

Samenstelling bestuur in 2020

Dr. M. Munneke - voorzitter

Prof. dr. B.R. Bloem - secretaris

Ir. L.R. Lolkema - penningmeester

Doelstelling conform artikel 2 van de statuten

1.

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.

algemeen belang.

3.

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 

De coronapandemie heeft een grote impact gehad op de activiteiten van ParkinsonNet. Grotendeels betekent het dat activiteiten

op een andere wijze zijn uitgevoerd en helaas zijn een aantal activiteiten geannuleerd of verplaatst naar 2021.

Normaliter organiseren we als ParkinsonNet één landelijk -of drie regionale congressen om vorm te geven aan alle pijlers van de 

visie van ParkinsonNet; de mens met parkinson centraal stellen, expertise vergroten en netwerken. Deze congressen hebben we

moeten uitstellen omdat het niet mogelijk was deze te organiseren conform de coronamaatregelen en omdat de tijd ontbrak om het

op een goede manier online aan te bieden. Daar tegenover staat dat de twee grootste scholingen, de basisscholing tot ParkinsonNet

zorgverlener en de opleiding tot parkinsonverpleegkundigen, doorgang hebben gevonden. Deze scholingen zijn online aangeboden

en zijn zeer goed geëvalueerd. De basis daarvoor is dat we qua inhoud en vorm zijn aangesloten bij hetgeen online leren van 

deelnemers vraagt. De investering van de afgelopen jaren in een leerlijn voor ParkinsonNetzorgverleners is daarvoor cruciaal

gebleken. Helaas konden we een aantal scholingen niet organiseren door de coronapandemie. In plaats daarvan hebben we

onder andere zonder kosten voor deelnemers succesvolle online casuïstiekbesprekingen aangeboden.

Activiteiten als ParkinsonTV, selectie en herregistratie van deelnemers, beantwoorden van vragen van deelnemers en het onder-

steunen van samenwerking in regio's zijn gewoon doorgegaan. Met ParkinsonTV hebben we zowel voor mensen met de ziekte

van Parkinson als parkinsonzorgverleners speciale, goed ontvangen uitzendingen gemaakt rondom corona.

Bij het ondersteunen van regio's faciliteerden wij het gebruik van digitale tools (zowel technisch als het vormgeven van een 

digitaal overleg) om elkaar te blijven ontmoeten. In 2020 starten we met een nieuwe versie van ParkinsonConnect; een interactief

platform waarbij aan de ene kant kennis met elkaar gedeeld wordt via blogs en fora en aan de andere kant ruimte is om het 

samenwerken in de regio te ondersteunen door agendafunctionaliteit en het delen van bestanden. Het ontwikkelen van deze nieuwe

versie is voorspoedig verlopen mede omdat er gebruik gemaakt wordt van de al aanwezig ICT infrastructuur van ParkinsonNet.

Het voordeel voor gebruikers is dat voor hen alles benaderbaar is vanuit één toegang.

De coronapandemie zorgde er voor dat het jaarlijkse BikevoorParkinson evenement niet in Limburg plaats kon vinden. Als alternatief

is een Strava challenge opgezet waarin honderden deelnemers samen meer dan 50.000 kilometer hebben gefietst, voor iedere

persoon met de ziekte van Parkinson in Nederland dus één kilometer. Met de opbrengsten hiervan zijn we samen met de Parkinson

Vereniging gestart met het opzetten van een expertiseplatform voor parkinson en arbeid. Eind 2020 hebben we een start gemaakt

met het door ZonMw gefinancierde project Richtlijn-App voor Paramedische zorg bij Parkinson (RAPP). Daardoor is er vanaf 2023

een altijd actuele en beter bruikbare moderne richtlijn voor paramedici in de dagelijkse praktijk. Als ParkinsonNet werken we hier

samen met een veelheid aan partners, waaronder alle betrokken beroepsverenigingen.

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

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

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

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

De internationale activiteiten van ParkinsonNet hebben erg te lijden gehad onder de coronapandemie. Activiteiten in Luxemburg,

Italië en Australië zijn uitgesteld naar 2021. We hebben wel geheel online in Duitsland (Bavaria) een haalbaarheidsstudie uitgevoerd

als mogelijke opmaat tot implementatie aldaar. Dit project geeft ons het vertrouwen dat we ook online van waarde zijn voor 

internationale partners.

Toekomst

In 2021 ronden we de basisscholing af die in het najaar van 2020 is begonnen met praktijkdagen die op locatie worden verzorgd.

De basisscholing die na de zomer van 2021 begint, wordt voor het eerste deel online gedaan. Het bij elkaar brengen van honderden

zorgverleners is dan mogelijk nog niet haalbaar en daarnaast hebben we er vertrouwen in dat we het online weer goed kunnen 

neerzetten. Het congres in het voorjaar zal online plaatsvinden. Dit is mogelijk omdat we ervaring en kennis hebben opgedaan met

het online verzorgen van activiteiten.

De reguliere activiteiten blijven we uitvoeren, waarbij bekeken wordt op welke manier zij meer in afstemming kunnen komen met de 

ideeën van de leerlijn; de continue lerende professional. Voor ParkinsonNet Internationaal is het van belang de eerder uitgestelde

projecten uit te voeren en nieuwe klanten te binden met een aantrekkelijk hybride (online en fysiek) aanbod.

Tot slot werkt ParkinsonNet samen met ZN en andere partners aan een duurzame bekostiging voor ParkinsonNet. De bijdrage van

ZN aan ParkinsonNet loopt voorlopig tot eind 2021. Naast het zoeken van een bekostigingssystematiek, zijn het verbreden van

ParkinsonNet en meer regie voor regio's beleidsinhoudelijke aandachtspunten.
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Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

JAARREKENING 2020
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Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatverwerking)

Ref. 31-12-2020 31-12-2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 80.559 73.024

Materiële vaste activa 2 9.892 13.112

90.451 86.136

Vlottende activa

Vorderingen 3 30.126 18.655

Liquide middelen 4 974.185 1.026.115

1.004.311 1.044.770

Totaal activa 1.094.762 1.130.906

Ref. 31-12-2020 31-12-2019

PASSIVA € €

Eigen vermogen 5

Exploitatiereserve 621.649 657.650

Bestemmingsreserve ICT 627 38.726

Bestemmingsreserve inrichting TV-studio 9.892 12.472

632.168 708.848

Kortlopende schulden 6 462.594 422.058

Totaal passiva 1.094.762 1.130.906

6



Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie Begroting Realisatie

Ref. 2020 2020 2019

€ € €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Overige bedrijfsopbrengsten 7 1.678.320 1.995.170 2.176.919

Som der bedrijfsopbrengsten 1.678.320 1.995.170 2.176.919

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 8 1.229.931 1.113.272 1.166.506

Afschrijvingen op (im-)materiële vaste activa 9 44.004 38.099 41.103

Overige bedrijfskosten 10 481.065 952.454 1.021.253

Som der bedrijfslasten 1.755.000 2.103.825 2.228.862

RESULTAAT -76.680 -108.655 -51.943

RESULTAATVERWERKING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019

€ €

Mutatie:

Exploitatiereserve -36.001 -26.316

Bestemmingsreserve ICT -38.099 -38.099

Bestemmingsreserve inrichting TV-studio -2.580 12.472

-76.680 -51.943
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Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

2020 2019

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -76.680 -51.943

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen vaste activa 44.004 41.103

Veranderingen in werkkapitaal:

- vorderingen -11.471 83.706

- kortlopende schulden 40.536 -233.707

  (excl. schulden aan kredietinstellingen)   

29.065 -150.001

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -3.611 -160.841

Investeringen materiële vaste activa -48.319 -12.902

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -48.319 -12.902

Mutatie geldmiddelen -51.930 -173.743

Geldmiddelen per 31 december 974.185 1.026.115

Geldmiddelen per 1 januari 1.026.115 1.199.858

Mutatie geldmiddelen -51.930 -173.743
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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

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

van scholingen en congressen is hierdoor in 2020 noodgedwongen tijdelijk on hold gezet. De scholingen vanaf

maart 2020 zijn verschoven naar het najaar 2020 en waar mogelijk in de vorm van webinars of in kleine groepen 

voortgezet. De basisscholing 2021 zal net als in 2020 deels online worden verzorgd; dag 1 online en dag 2 en 3 in

kleinere groepen. Het congres 2020 is uitgesteld naar 31 mei 2021 en zal in online vorm plaatsvinden. De activiteiten

zullen in 2021 dan ook in een aangepaste setting worden aangeboden en zoals gepland doorgang kunnen vinden.

Voor de internationale activiteiten van ParkinsonNet geldt dat deze zijn verschoven naar 2021. Dit geldt voor trainingen

in Italië en Luxemburg, en een haalbaarheidsstudie als voorloper voor een implementatie in Australië. Het uitvoeren van

een online haalbaarheidsstudie eind 2020 in Duitsland tijdens de pandemie geeft vertrouwen dat de geplande 

activiteiten in 2021 plaats kunnen vinden.

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 ontvangen voor deelname aan het netwerk en gebruik van de 

ICT-faciliteiten. Deze activiteiten kunnen eveneens onveranderd worden voortgezet. Deze opbrengsten zijn voor 2020 inmiddels

ontvangen.

In 2020 zijn de opbrengsten met circa € 498.000 gedaald wat vooral veroorzaakt wordt door het niet doorgaan van de congressen.

Gevolg hiervan is echter ook dat er een forse daling van € 474.000 in de kosten zichtbaar is zodat uiteindelijk het resultaateffect 

over 2020 minimaal is.

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 COVID-19 een materieel negatief effect zullen hebben op de de financiële conditie of 

liquiditeit en 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.

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

9



Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

ALGEMENE GEGEVENS 

Inschrijving

Huisvesting

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.

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

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
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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 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-12-2020 31-12-2019

€ €

CRM-pakket 80.559 73.024

Totaal immateriële vaste activa 80.559 73.024

Het verloop van de immateriële vaste activa in het verslagjaar is als volgt 2020 2019

weer te geven: € €

Boekwaarde per 1 januari 73.024 111.123

Bij: investeringen 48.319 0

Af: afschrijvingen 40.784 38.099

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 80.559 73.024

Toelichting:

De investering betreft de vervanging van Parkinson Connect welk systeem in november 2020 in gebruik is genomen. 

Afschrijving vind plaats in 3 jaar.

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Inventaris 9.892 13.112

Totaal materiële vaste activa 9.892 13.112

Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt 2020 2019

weer te geven: € €

Boekwaarde per 1 januari 13.112 3.214

Bij: investeringen 0 12.902

Af: afschrijvingen 3.220 3.004

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 9.892 13.112
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Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren 22.777 12.689

Debiteur Radboudumc 0 5.966

   

 22.777 18.655

Overige vorderingen en overlopende activa

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 2018 6.655 0

Diversen 694 0

    

 7.349 0

   

Totaal vorderingen 30.126 18.655

Toelichting:

Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-12-2020 31-12-2019

€ €

ABN / AMRO Bank, rekening-courant 234.911 239.171

ABN / AMRO Bank, deposito 16.172 16.172

ABN / AMRO Bank, betaalrekening ontvangsten 723.102 770.772

Totaal liquide middelen 974.185 1.026.115

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 2020

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Exploitatiereserve 621.649 657.650

Bestemmingsreserve ICT 627 38.726

Bestemmingsreserve inrichting TV-studio 9.892 12.472

Totaal eigen vermogen 632.168 708.848

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-12-2019 bestemming mutaties 31-12-2020

€ € € €

Exploitatiereserve 657.650 -36.001 0 621.649

Bestemmingsreserve ICT 38.726 -38.099 0 627

Bestemmingsreserve inrichting TV-studio 12.472 -2.580 0 9.892

708.848 -76.680 0 632.168

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: 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Schulden aan leveranciers

Crediteuren 25.227 220.090

Crediteur Radboudumc 12.306 14.209

  

37.533 234.299

Schulden aan groepsmaatschappijen

Rekening-courant Radboudumc 802 933

  

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 4.582 3.529

   

Onderhanden werk   

Onderhanden werk inzake subsidiabele projecten 162.064 58.262

   

Overige schulden en overlopende passiva   

Nog te betalen bedragen:   

Docentvergoedingen 0 14.497

Kosten ParkinsonNet Congres 0 13.401

ParkinsonNet consultancy en deployment 0 5.206

Automatiseringskosten 3.132 1.065

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 2020 6.655 0

Huisvesting 2e halfjaar 2020 Radboudumc 33.149 0

Diversen Radboudumc 1.658 303

Opnames uitzendingen 3.176 0

Diversen 7.158 16.121

   

 54.928 50.593

   

Subtotaal kortlopende schulden 259.909 347.616
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020   

6. Kortlopende schulden 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Subtotaal kortlopende schulden 259.909 347.616

   

Vooruitontvangen bedragen:   

Cursusgelden 63.000 58.275

Werving PANext / Salesforce 2020 0 8.781

SPN ParkinsonNext 0 7.386

ParkinsonNet Internationaal 76.010 0

Inschrijfgelden congres 63.675 0

 202.685 74.442

Totaal kortlopende schulden 462.594 422.058

Toelichting:

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

De activiteiten van ParkinsonNet Internationaal zijn per 1 januari 2020 overgekomen van het Radboudumc en dit betreft het saldo ultimo boekjaar. 

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

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Stand per 1 januari 58.262 51.354

Mutaties in boekjaar:

Ontvangen voorschot 109.198 79.446

Eigen bijdrage 558 15.546

Kosten -6.139 -88.084

Genomen winst 185 0

Mutatie onderhanden werk 103.802 6.908

Stand per 31 december 162.064 58.262

Toelichting:

Het verloop van het onderhanden werk heeft betrekking op 3 onderzoeksprojecten; Proeftuin, ZINL en ZonMw-RAPP.

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 verwachte 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 is in 2020 financieel neutraal afgewikkeld.

Het ZonMw project ZonMw-RAPP is eind 2020 gestart en hierop is in 2020 alleen een eerste termijn van ZonMw ontvangen.

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. Het betreft een goedkeuring voor de hoofdlijn voor een periode van 3 jaar waarbij de jaarlijkse bijdrage € 700.000 betreft.

In 2020 zou ZN op basis van een plan van aanpak voor de periode 2021-2023 een besluit nemen over de financiële bijdrage gedurende

deze periode. In november 2020 heeft ZN besloten tot een financiële bijdrage voor 2021 van € 700.000 en gevraagd om een aangepast

plan van aanpak over de periode 2021-2023. De gesprekken hierover lopen nog.

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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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

7. Overige bedrijfsopbrengsten

Realisatie Begroting Realisatie

De specificatie is als volgt: 2020 2020 2019

€ € €

Overige opbrengsten:

Bijdrage Zorgverzekeraars Nederland 700.000 700.000 700.000

Congresbijdragen zorgverleners 0 397.500 380.504

Cursusbijdragen zorgverleners 403.042 433.725 469.188

Jaarlijkse bijdrage zorgverleners 330.325 337.625 291.254

Opbrengst "Proeftuin" 47.640 0 44.899

Opbrengst "ZINL" -14.177 0 34.547

Opbrengst "ZonMw-RAPP" 75.735 0 0

Opbrengst schenkingen 76.247 0 60.843

Sponsorinkomsten 0 109.102 26.679

Opbrengsten ICT dienstverlening ParkinsonNext 63.519 0 17.240

Stichting Parkinson Nederland (SPN) 59.102 0 133.597

Overige opbrengsten 40.689 17.218 25.076

Totaal 1.782.122 1.995.170 2.183.827

Mutatie onderhanden werk -103.802 0 -6.908

1.678.320 1.995.170 2.176.919

Toelichting:

De daling van de baten is grotendeels het directe gevolg van COVID-19. Er zijn in 2020 geen congressen georganiseerd wat een daling

van € 380.000 tot gevolg heeft. Daarnaast was er in 2019 een eenmalige bijdrage van SPN ontvangen van € 74.496 voor het project 

"Voorlichting sport en bewegen". Dit is opgehaald met Bike4Parkinson. 

BEDRIJFSLASTEN

8. Personeelskosten

Realisatie Begroting Realisatie

De specificatie is als volgt: 2020 2020 2019

€ € €

Ingehuurd personeel Radboudumc 1.194.599 1.069.822 1.102.968

Ingehuurd personeel derden 37.100 0 38.595

1.231.699  1.069.822  1.141.563

Andere personeelskosten    

Kosten van opleiding en vorming 10.678 19.000 15.231

Reis- en verblijfkosten 7.460 15.700 23.639

Terugontvangen zwangerschapsgelden -24.859 0 -17.208

Overige personeelskosten 4.953 8.750 3.281

-1.768 43.450 24.943

Totaal personeelskosten 1.229.931 1.113.272 1.166.506

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 15,6 ( 2019 15,3 )
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

BEDRIJFSLASTEN

9. Afschrijvingen op (im-)materiële vaste activa

Realisatie Begroting Realisatie

De specificatie is als volgt : 2020 2020 2019

€ € €

Overige afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 40.784 38.099 38.099

- materiële vaste activa 3.220 0 3.004

Totaal afschrijvingen 44.004 38.099 41.103

10. Overige bedrijfskosten

Realisatie Begroting Realisatie

De specificatie is als volgt: 2020 2020 2019

€ € €

Catering congres en scholing 13.712 147.670 189.488

Huur ruimte, inventaris en apparatuur mbt congres en scholing 82.847 139.438 134.315

Vergoeding docenten en sprekers 26.021 78.819 96.403

Reiskosten docenten en sprekers 2.035 10.271 7.336

Kosten van accreditatie 0 3.138 2.617

Diensten door derden 43.498 111.154 115.636

Drukwerk 6.376 49.618 59.672

Automatiseringskosten 60.538 96.500 136.978

Diensten Servicebedrijf van het Radboudumc inzake huisvesting, ICT, 

HRM en administratie 94.132 104.000 128.141

Licentiekosten 112.958 96.474 80.184

Controle en advieskosten 16.634 9.500 19.204

Overige 22.314 105.872 51.279

   

Totaal overige bedrijfskosten 481.065 952.454 1.021.253

Toelichting:

De sterke daling in de kosten wordt, evenals bij de baten, grotendeels veroorzaakt door COVID-19. Het niet kunnen organiseren

van congressen heeft grote invloed op catering, huur, vergoedingen docenten en diensten door derden.   

De daling van automatiseringskosten is het gevolg van eenmalige ontwikkelingskosten van een website in 2019 en een juiste presentatie 

van licentiekosten. In 2019 waren deze nog deels onder automatiseringskosten geboekt. Dit verklaart in 2020 ook de stijging van de post

licentiekkosten ten opzichte van 2019.

18



Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

OVERIGE GEGEVENS
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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 2020

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling, welke is opgenomen op pagina 7.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na 31 december 2020 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan welke hier vermeld zouden moeten worden.

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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