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Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

BESTUURSVERSLAG

Samenstelling bestuur in 2021

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.

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 

Nederland kent ruim 60.000 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. Bij de Parkinsonzorg zijn 19 soorten

zorgverleners betrokken.

ParkinsonNet:

* Zorgt voor parkinson specialisatie van zorgprofessionals

* Ondersteunt interactie en kennisuitwisseling tussen zorgprofessionals op landelijk en regionaal niveau

* Biedt scholing en nascholing aan

* Ontwikkelt of is betrokken bij de ontwikkeling van landelijke behandelrichtlijnen

* Verbindt zorgverleners en mensen met parkinson

* Onderhoudt de parkinson zorgzoeker

Het verbinden van zorgverleners en het beter organiseren van de zorg rondom de persoon leidt tot efficiëntere zorg op maat.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de zorgkwaliteit door ParkinsonNet verbetert en daardoor ook beter betaalbaar maakt met

een significante kostenbesparing.

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 

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

Het bestuur is in 2021 elk kwartaal bijeen geweest.

De belangrijkste bespreekpunten naast de ongoing concern waren:

* Investeringsvoorstel digitale kennisbank

* De Parkinsonalliantie

* Overdracht ParkinsonNext aan de Parkinsonalliantie

* Begroting en jaarplan 2022

* De positionering van ParkinsonNet binnen RadboudUMC

Het jaarlijkse congres bleek online een groot succes, met een ongekend aantal van 2.650 deelnemers uit 18 professionele

disciplines. De meerderheid van de aanwezigen participeerden van begin tot einde in interactieve sessies. Ook de online aangeboden

(basis) scholingen zijn positief ontvangen.

In 2021 waren de regio bijeenkomsten (online of fysiek) weer verplicht. In totaal zijn er 249 -veelal online- bijeenkomsten met in 

totaal 6.739 deelnemers door ParkinsonNet ondersteund. Ook de jaarlijkse regiocoördinaten bijeenkomst -als extra service voor de 

coördinatoren- was online en werd met een 8 of hoger gewaardeerd. 80 Regiocoördinatoren uit 60 van de 71 regio's (85%) waren

aanwezig. Het programma was gebaseerd op de vooraf uitgevraagde leerwensen.

Siilo Messenger helpt zorgprofessionals veilig te communiceren zonder patiëntgegevens in gevaar te brengen. ParkinsonNet heeft

in 2021 het gebruik van Siilo gefaciliteerd door een snelkoppeling toe te voegen in de persoonlijke omgeving van ParkinsonNet.

In 2021 gebruikte 77% van de ParkinsonNet deelnemers Siilo vooral (95,6%) voor het contact over (behandeling) van patiënten en

30,5% voor logistiek en organisatie in de regio. In het najaar van 2021 is een samenwerkingsovereenkomst met Siilo getekend om

in 2022 te komen tot een eigen ParkinsonNet Siilo omgeving.

Er zijn in 2021 10 uitzendingen van ParkinsonTV gemaakt. In oktober is de redactieadviesraad bijeengekomen (mensen met 

parkinson, naasten en de parkinson vereniging) om de onderwerpen voor ParkinsonTV 2022 te bedenken.

Mede op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland is gestart met met het onderzoek naar óf , en op welke manier ParkinsonNet zou 

kunnen samenwerken met andere neurologische netwerken of partijen. Eind 2021 zijn hiervoor de eerste 10 (van 16) interviews 

gehouden. De verkenning wordt in het voorjaar van 2022 opgeleverd.

Het door ZonMw gefinancierde project Richtlijn-App voor Paramedische zorg bij Parkinson (RAPP) is op stoom gekomen.

Daardoor is er vanaf 2023 een altijd actuele en beter bruikbare moderne richtlijn voor paramedici in de dagelijkse praktijk. 

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

In 2021 heeft het jaarlijkse BikevoorParkinson evenement doorgang kunnen vinden. Er is een mooi bedrag opgehaald voor het

project Partner in Balans.

De internationale activiteiten van ParkinsonNet hebben opnieuw erg te lijden gehad onder de coronapandemie. Wel is online

in Australië een haalbaarheidsstudie uitgevoerd als mogelijke opmaat tot implementatie aldaar en zijn er vele lijntjes gelegd.

En tenslotte is in 2021 de Parkinsonalliantie opgericht door de belangrijkste partijen in Nederland waar het gaat om de ziekte van 

Parkinson; ParkinsonNet, Parkinson-Vereniging, ParkinsonNL en Dutch Parkinson Scientists. De alliantie is bedoeld om krachten

te bundelen én elkaar te versterken. De organisaties blijven individueel werken aan hun doelen maar zien een intensieve

samenwerking als de mogelijkheid om te kunnen versnellen.

Toekomst

In 2022 zal het jaarlijks congres opnieuw online plaatsvinden. Het succes van 2021 heeft geleid tot de keuze minder vaak een

offline congres te organiseren. 

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

met de ideeën van de leerlijn; de continue lerende professional. Met name de ervaringsfase krijgt de aandacht. 

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. 

In het kader van een nieuwe bekostigingsregeling (ADZ - algemene diensten ten behoeve van verzekerde zorg) is de casus 

ParkinsonNet aan Zorginstituut Nederland voorgelegd ter beoordeling. De ADZ-regeling is gericht op het vereenvoudigen van de 

financiering en declaratie van activiteiten die wenselijk zijn voor de goede organisatie van (keten)zorg. De eerste stappen om te 

komen tot duurzame financiering van ParkinsonNet gebruik makend van de ADZ-regeling zijn hiermee gezet.
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Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

JAARREKENING 2021
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Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatverwerking)

Ref. 31-12-2021 31-12-2020

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 29.528 80.559

Materiële vaste activa 2 7.311 9.892

36.839 90.451

Vlottende activa

Vorderingen 3 24.694 30.126

Liquide middelen 4 1.069.546 974.185

1.094.240 1.004.311

Totaal activa 1.131.079 1.094.762

Ref. 31-12-2021 31-12-2020

PASSIVA € €

Eigen vermogen 5

Exploitatiereserve 586.180 621.649

Bestemmingsreserve ICT 0 627

Bestemmingsreserve inrichting TV-studio 12.541 9.892

Bestemmingsreserve cofinanciering van RAPP 25.000 0

Bestemmingsreserve diversiteit 50.000 0

Bestemmingsreserve Bike voor Parkinson, verdubbelaar 50.000 0

Bestemmingsreserve E-Learning, Generalisten 50.000 0

773.721 632.168

Kortlopende schulden 6 357.358 462.594

Totaal passiva 1.131.079 1.094.762
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Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie Begroting Realisatie

Ref. 2021 2021 2020

€ € €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Overige bedrijfsopbrengsten 7 2.294.324 2.105.697 1.678.320

Som der bedrijfsopbrengsten 2.294.324 2.105.697 1.678.320

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 8 1.390.615 1.334.662 1.229.931

Afschrijvingen op (im-)materiële vaste activa 9 53.612 48.211 44.004

Overige bedrijfskosten 10 705.915 746.094 481.065

Som der bedrijfslasten 2.150.142 2.128.967 1.755.000

BEDRIJFSRESULTAAT 144.182 -23.270 -76.680

Financiële baten en lasten 2.629 0 0

RESULTAAT 141.553 -23.270 -76.680

RESULTAATVERWERKING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020

€ €

Mutatie:

Exploitatiereserve 139.531 -36.001

Bestemmingsreserve ICT -627 -38.099

Bestemmingsreserve inrichting TV-studio 2.649 -2.580

141.553 -76.680
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Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

2021 2020

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 141.553 -76.680

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen vaste activa 53.612 44.004

Veranderingen in werkkapitaal:

- vorderingen 5.432 -11.471

- kortlopende schulden -105.236 40.536

  (excl. schulden aan kredietinstellingen)   

-99.804 29.065

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 95.361 -3.611

Investeringen materiële vaste activa 0 -48.319

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 -48.319

Mutatie geldmiddelen 95.361 -51.930

Geldmiddelen per 31 december 1.069.546 974.185

Geldmiddelen per 1 januari 974.185 1.026.115

Mutatie geldmiddelen 95.361 -51.930
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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

Hoewel de coronapandemie nog steeds een grote impact had op de activiteiten van ParkinsonNet, is er ook sprake van 

een "nieuw normaal".

Congressen, scholingen, overlegvormen en andere activiteiten waarin we vorm geven aan alle pijlers van de visie van

ParkinsonNet; de mens met parkinson centraal stellen, expertise vergroten en netwerken, zijn online georganiseerd.

Dit heeft veel gevraagd van medewerkers en heeft tegelijkertijd veel opgeleverd voor netwerkdeelnemers en daarmee

voor mensen met de ziekte van Parkinson.

Veel van de internationale activiteiten van ParkinsonNet zijn opnieuw een jaar vooruit geschoven. De reserves binnen

internationaal waren groot genoeg om dit op te vangen. De internationale contacten zijn erg goed, de fee voor deelname

is tijdens de coronapandemie gecontinueerd. De internationale partners zijn online uitgenodigd voor het jaarlijkse 

congres en in internationale sessies is de onderlinge verbinding gelegd. Dit alles geeft het bestuur vertrouwen voor 

de toekomst. In 2022 zien we overigens al dat er alweer meer kan, ook fysieke bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld in 

Luxemburg zijn gepland. 

De overige opbrengsten van de stichting worden nauwelijks 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 2021 ontvangen.

Hoewel de economische gevolgen van de pandemie voor de stichting op langere termijn nog altijd onduidelijk zijn,

verwacht het bestuur geen materieel negatief effect op de financiële conditie of liqiditeit 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 
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Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

ALGEMENE GEGEVENS 

Inschrijving

Huisvesting

Groepshoofd

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, met als groepshoofd de Stichting Radboud universitair medisch centrum te

Nijmegen. De jaarrekening van de Stichting ParkinsonNet is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Stichting

Radboud universitair medisch centrum 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 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-12-2021 31-12-2020

€ €

CRM-pakket 29.528 80.559

Totaal immateriële vaste activa 29.528 80.559

Het verloop van de immateriële vaste activa in het verslagjaar is als volgt 2021 2020

weer te geven: € €

Boekwaarde per 1 januari 80.559 73.024

Bij: investeringen 0 48.319

Af: afschrijvingen 51.031 40.784

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 29.528 80.559

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-12-2021 31-12-2020

€ €

Inventaris 7.311 9.892

Totaal materiële vaste activa 7.311 9.892

Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt 2021 2020

weer te geven: € €

Boekwaarde per 1 januari 9.892 13.112

Bij: investeringen 0 0

Af: afschrijvingen 2.581 3.220

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 7.311 9.892
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Stichting ParkinsonNet te Nijmegen

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-12-2021 31-12-2020

€ €

Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren 12.570 22.777

Debiteur Radboudumc 3.966 0

   

 16.536 22.777

Overige vorderingen en overlopende activa

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 6.655 6.655

Diversen 1.503 694

    

 8.158 7.349

   

Totaal vorderingen 24.694 30.126

Toelichting:

Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-12-2021 31-12-2020

€ €

ABN / AMRO Bank, rekening-courant 895.960 234.911

ABN / AMRO Bank, deposito 16.172 16.172

ABN / AMRO Bank, betaalrekening ontvangsten 157.414 723.102

Totaal liquide middelen 1.069.546 974.185

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 2021

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-12-2021 31-12-2020

€ €

Exploitatiereserve 586.180 621.649

Bestemmingsreserve ICT 0 627

Bestemmingsreserve inrichting TV-studio 12.541 9.892

Totaal eigen vermogen 598.721 632.168

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-12-2020 bestemming mutaties 31-12-2021

€ € € €

Exploitatiereserve 621.649 139.531 -175.000 586.180

Bestemmingsreserve ICT 627 -627 0 0

Bestemmingsreserve inrichting TV-studio 9.892 2.649 0 12.541

Bestemmingsreserve cofinanciering van RAPP 0 0 25.000 25.000

Bestemmingsreserve diversiteit 0 0 50.000 50.000

Bestemmingsreserve Bike voor Parkinson, verdubbelaar 0 0 50.000 50.000

Bestemmingsreserve E-Learning, Generalisten 0 0 50.000 50.000

632.168 141.553 0 773.721

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

de afschrijvingslasten van het CRM-systeem gefinancierd worden.

In boekjaar 2019 en 2021 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.

De cofinanciering van RAPP is bestemd voor  duurzame bekostiging van de RAPP-bijdrage binnen ParkinsonNet. De diversiteitsreserve

heeft betrekking op de ontwikkeling van een project samen met diverse partners waarvoor iedere deelnemer een reservering treft.

De opbrengsten en donaties van het evenement Bike voor Parkinson worden door ParkinsonNet en ParkinsonNL gezamenlijk verdubbeld

om vervolgens een mooi eindproduct te kunnen leveren aan de parkinsonpatiënt en de reserve E-Learning is bedoeld voor onderwijs

aan diverse doelgroepen binnen ParksonNet.

6. Kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-12-2021 31-12-2020

€ €

Schulden aan leveranciers

Crediteuren 19.343 25.227

Crediteur Radboudumc 5.883 12.306

  

25.226 37.533

Schulden aan groepsmaatschappijen

Rekening-courant Radboudumc 11.728 802

  

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 1.774 4.582

   

Onderhanden werk   

Onderhanden werk inzake subsidiabele projecten 122.908 162.064

   

Subtotaal kortlopende schulden 161.636 204.981
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6. Kortlopende schulden 31-12-2021 31-12-2020

€ €

Subtotaal kortlopende schulden 161.636 204.981

Overige schulden en overlopende passiva   

Nog te betalen bedragen:   

Docentvergoedingen 3.403 0

Kosten ParkinsonNet Congres 4.708 0

New Voice Media 9.951 0

Automatiseringskosten 3.530 3.132

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 2020 0 6.655

Huisvesting 2e halfjaar 2020 Radboudumc 0 33.149

Diversen Radboudumc 1.086 1.658

Opnames uitzendingen 0 3.176

Rente Q4-2021 769 0

Diversen 8.739 7.158

32.186 54.928

   

Vooruitontvangen bedragen:   

Vooruitontvangen bedragen groepsmaatschappijen:

Parkinson-TV 10.000 0

Overige vooruitontvangen bedragen

Cursusgelden 67.035 63.000

ParkinsonNet Internationaal 4.322 76.010

Inschrijfgelden congres 78.525 63.675

Sportcredits 3.654 0

 153.536 202.685

Totaal kortlopende schulden 357.358 462.594

Toelichting:

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

Het bedrag van Parkinson-TV is vooruitontvangen en bedoeld voor uitzendingen in 2022.

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

boekjaar. Het saldo van de activiteiten gedurende het boekjaar wordt, zover dit mogelijk is, gemuteerd op de balanspositie in navolging 

van de systematiek bij het Radboudumc.

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

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Stand per 1 januari 162.064 58.262

Mutaties in boekjaar:

Ontvangen voorschot 75.735 109.198

Eigen bijdrage 15.360 558

Kosten -130.251 -6.139

Genomen winst 0 185

Mutatie onderhanden werk -39.156 103.802

Stand per 31 december 122.908 162.064

Toelichting:

Het verloop van het onderhanden werk heeft betrekking op 2 onderzoeksprojecten; Proeftuin 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 ZonMw project ZonMw-RAPP is eind 2020 gestart waarbij inmiddels 2 termijnen van ZonMw zijn ontvangen.
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Niet in de balans opgenomen regelingen

Fiscale eenheid omzetbelasting.

Overeenkomst Zorgverzekeraars Nederland

Het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland heeft in 2021 haar goedkeuring uitgesproken voor de plannen van ParkinsonNet voor

2021 - 2023. De financiële bijdrage voor 2022 is vastgesteld op € 645.863. Voor 2023 streven we naar de implementatie van de 

eerdergenoemde ADZ-bekostigingssystematiek.

De Stichting ParkinsonNet vormt een fiscale eenheid voor de omzetbelasting tezamen met de Stichting Radboudumc Medisch Centrum te Nijmegen

alsmede een aantal van haar groepsmaatschappijen.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

7. Overige bedrijfsopbrengsten

Realisatie Begroting Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2021 2020

€ € €

Overige opbrengsten:

Bijdrage Zorgverzekeraars Nederland 700.000 700.000 700.000

Congresbijdragen zorgverleners 506.120 368.575 0

Cursusbijdragen zorgverleners 464.825 515.760 403.042

Jaarlijkse bijdrage zorgverleners 348.472 316.250 330.325

Opbrengst "Proeftuin" 0 0 47.640

Opbrengst "ZINL" 0 0 -14.177

Opbrengst "ZonMw-RAPP" 75.735 75.735 75.735

Opbrengst schenkingen 29.358 20.000 76.247

Sponsorinkomsten 12.326 12.000 0

Opbrengsten ICT dienstverlening ParkinsonNext 50.931 45.000 63.519

Stichting Parkinson Nederland (SPN) 24.366 24.366 59.102

Overige opbrengsten 43.034 28.011 40.689

Totaal 2.255.167 2.105.697 1.782.122

Mutatie onderhanden werk 39.157 0 -103.802

2.294.324 2.105.697 1.678.320

Toelichting:

De stijging van de baten wordt grotendeels veroorzaakt door de organisatie van een online-congres en de daarmee weer

gegenereerde congresbijdragen van € 506.000. Daarnaast zijn de projectbaten per saldo ruim € 109.000 hoger dan in 2020.

BEDRIJFSLASTEN

8. Personeelskosten

Realisatie Begroting Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2021 2020

€ € €

Ingehuurd personeel Radboudumc 1.264.115 1.284.662 1.194.599

Ingehuurd personeel derden 67.632 0 37.100

1.331.747  1.284.662  1.231.699

Andere personeelskosten   

Kosten van opleiding en vorming 10.736 15.000 10.678

Reis- en verblijfkosten 29.812 26.000 7.460

Terugontvangen zwangerschapsgelden -5.573 -5.000 -24.859

Overige personeelskosten 23.893 14.000 4.953

58.868 50.000 -1.768

Totaal personeelskosten 1.390.615 1.334.662 1.229.931

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 15,9 ( 2020 15,6 )
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BEDRIJFSLASTEN

9. Afschrijvingen op (im-)materiële vaste activa

Realisatie Begroting Realisatie

De specificatie is als volgt : 2021 2021 2020

€ € €

Overige afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 51.031 48.211 40.784

- materiële vaste activa 2.581 0 3.220

Totaal afschrijvingen 53.612 48.211 44.004

10. Overige bedrijfskosten

Realisatie Begroting Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2021 2020

€ € €

Catering congres en scholing 29.829 30.000 13.712

Huur ruimte, inventaris en apparatuur mbt congres en scholing 184.140 195.000 82.847

Vergoeding docenten en sprekers 33.720 35.000 26.021

Reiskosten docenten en sprekers 5.625 7.000 2.035

Kosten van accreditatie 4.666 4.000 0

Diensten door derden 46.269 50.000 43.498

Drukwerk 50.544 50.000 6.376

Automatiseringskosten 100.936 130.000 60.538

Diensten Servicebedrijf van het Radboudumc inzake huisvesting, ICT, 

HRM en administratie 121.619 120.000 94.132

Licentiekosten 59.591 60.000 112.958

Controle en advieskosten 4.948 5.000 16.634

Overige 64.028 60.094 22.314

   

Totaal overige bedrijfskosten 705.915 746.094 481.065

Toelichting:

De sterke stijging in de kosten wordt veroorzaakt door het, in tegenstelling tot 2020, weer organiseren van een online-congres

in 2021. Dit is vooral terug te zien in de catering en huur van ruimtes (voor online organisatie). Ook zijn de kosten voor drukwerk  

sterk gestegen als gevolg van het PN-magazine 2021, gesprekskaarten en flyers.  Daarnaast zijn de kosten voor automatisering

gestegen voor het up to date houden van de infrastructuur zoals doorontwikkeling van Mijn ParkinsonNet en de website

Bike4Parkinson. Hier tegenover staan lagere licentiekosten Salesforce en ParkinsonConnect.

11. Honoraria accountant

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2021

De honoraria van de accountant zijn als volgt: € € €

1 Controle van de jaarrekening 6.655 0 6.655

2 Overige controlewerkzaamheden 0 0 0

3 Fiscale advisering 0 0 0

4 Niet-controlediensten 0 0 0

6.655 0 6.655
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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 2021

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

Gebeurtenissen na balansdatum

Na 31 december 2021 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan welke hier vermeld zouden moeten worden.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.

Dr. M. Munneke (voorzitter)

W.G.

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

W.G.

Ir. L.R. Lolkema (penningmeester)
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