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1. Accountantsrapport



accountancy.belastingaflyissrpersoneelsadvies.administratie.corporate finance

Aan het bestuur van

Vereniging Balans

Ter attentie van M. Reining

Kosterijland 7
3981AJ Bunnik

Haarlem, 13 januari 2022

Geacht bestuur,

l.l Opdracht

Bijgaand doen wij u de in dit rapport opgenomen jaarrekening2O2O van Vereniging Balans te

Bunnik toekomen. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van

de vereniging. De verklaring is opgenomen in het accountantsverslag. Het betreft hier een

sa menstellingsverklaring.

1.2 Samenstellingsverklaring van de accountant

Aon: Het bestuur von VerenigÍng Bolons

De jaarrekening van Vereniging Balans te De Bilt is door ons samengesteld op basis van de van

u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans per 31 december

2020 en de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende

toelichting. ln deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen

voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de

voor accountants geldende Standaard 44L0, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze

standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van

de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve

verwerking en fina nciële verslaggevi ng toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat

u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in

overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de

veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze

werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld

van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Vereniging Balans.
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Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende

relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij
de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd
en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Haarlem, L3 januari 2022

Phidra Accou ncy B.V

B. Jong RA

4Rapport d.d. 13 januari2022
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1.3 Algemeen

Vergelijkende cijfers

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2019 zijn ontleend aan de
jaarrekenin g2OL9 zoals opgesteld d.d. 29 mei 2O2O. Bij deze jaarrekening is een
sa menstelli ngsverkla ri ng verstrekt door Ph id ra Accou nta ncy B.V.

5Rapport d.d. L3 januari2022
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2. Bestuursverslag

Eind 2018 is in de ALV van 8 december een nieuwe doelstelling aangenomen voor
oudervereniging Balans waarbij de nadruk wordt gelegd op versterking van de positie van

ouders van kinderen en jongeren met een ondersteuningsbehoefte bij leren en/of gedrag. Dit
doet Balans door belangenbehartiging, uitwisseling van kennis én ervaringen tussen ouders,
onderwijs, zorg en wetenschap.

Daarmee is Balans in 2019 verschoven van een vereniging die is opgericht voor
belangenbehartiging en kennis over de ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, naar het
versterken van ouders en het ouderschap om met deze problemen bij leren en/of gedrag bij
hun kind dagelijks om te gaan en de goede ondersteuning te vinden. ln deze tijd is het van

belang dat ouders leren vertrouwen op eigen oordeel om met professionals samen in onzekere
situaties tot een oplossing voor hun kind te komen. ln 2O2O is deze verschuiving door de

activiteiten van Balans verder doorgezet.

til: Gd0d
Oudar!rctilp

& t?'Ë
- ..1I

Goar!
Qnd<:rm1r

Gm<tu
Zotg

Kernactiviteiten van Balans voor haar doelgroepen en leden zijn dan ook (doelrealisatie):

o Kennis en lnformatie: Eind 2019 is begonnen om de website om te vormen tot een
toegankelijke kennisbank die juist het oordeelsvermogen van ouders ook t.b.v. hun kind
moet versterken; Hierbij werkt Balans samen met stichting Schouders, stichting Kennis
Centrum Makkelijk Leren, en experts als Katinka Slump (Leerrecht) en Noëlle Pameijer
(Samen Sterk) en academische werkplaatsen GGZ en Pedagogiek . ln 2O2O is een start
gemaakt met het ontwikkelen van onze 'kennisbank' , samen met partner lcarus wordt
de nieuwe website omgebouwd en hopen we in 2021 de oude website te vervangen. ln
het najaar van 2020 is het seminar Dwang en drang georganiseerd, waarbij
ervaringsdeskundige en experts een unieke mogelijkheid kregen om ervaringen te
delen en aandachtspunten te formuleren.

o Lotgenotencontact: persoonlijk delen van kennis en kunde, en daarmee steunen van
ouders in hun zoektochten (landelijk Advieslijn) en regionaal (buddy's, trainingen en
evenementen). Dit alles wordt georganiseerd door ervaringsdeskundige vrijwilligers en
hierbijwerkt Balans samen met stichting Mama Vita, regionale ouderplatforms, Kind en
Ziekenhuis en gemeentelijke cliëntondersteuners. Eind 2019 is ook een succesvolle
fondsenwerving gerealiseerd voor een project (ZonMw Voor Elkaar) voor het realiseren

6
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van een aantal regionale oudersteunpunten op het gebied van onderwijs en zorg. ln
2O2Ois dit project van start gegaan. Door de Coronapandemie is het contact van
lotgenoten tijdelijk minder geweest en heeft Balans zijn strategie aan moeten passen.

De sessies zijn in de loop van 2O2O vervangen door Webinars en informatie sessies via

digitale bijeenkomsten.
Belangenbehartiging: lnhoudelijke lobby om de kwaliteit van het onderwijs, de zorg en

ouderschap te verbeteren. Hierbij werkt Balans samen met andere ouderorganisaties,
patiëntenverenigingen, landelijke koepels en de politiek en organiseert met experts
diverse symposia overal in het land. Ook in202O heeft Balans proactief aandacht
gevraagd voor een aantal politieke agendapunten zoals leerrech! thuiszitters;
onterechte drang en dwang bij ouders; laagdrempelige oudersteunpunten in de regio
voor passend onderwijs (plan, project) en Buddy initiatief voor het begeleiden van

kinderen door ervaringsdeskundige bij onderwijs thuis. Balans wordt hiermee meer
zichtbaar in de pers en in de sociale media, en verschuift van "papieren publicaties "
naar steeds meer "digitale" interactie met haar achterban.

Door de focus van kernactiviteiten op deze manier te verleggen verwacht Balans dat ook

ouders die nu vastlopen met hun kind Balans weten te vinden en de dienstverlening waarderen
om vervolgens lid of donateur te worden.

Risico's en onzekerheden

Het jaar 2O2O is ingezet om de veranderingen ten gevolge van de ontvlechting van de NVA om

te zetten in een passende organisatie, administratie en financiële structuur voor Balans.

De administratieve activiteiten zijn van een externe partij binnen Balans neergelegd en een

interimmanager is ingesteld door het zittende bestuur. Er is doorgezet met het
personeelsbestand te laten functioneren zoals in 2019 was ingezet. Het ontvlechten van de

financiële- en ledenadministratie van de NVA was een van de grootste uitdagingen van 2020.

Voor de meeste patiëntenverenigingen is het moeilijk om leden te behouden en te werven,
ook voor Balans. ln2O2O is het ledenaantalvan Balans wederom afgenomen. Door het
'in-house' brengen van de ledenadministratie in 2O2O hoopt Balans dichter bij de leden te
komen te staan. Een effect hiervan wordt in 202! verwacht. Tot 2018 betaalden 98% van de

leden, in 2019 hebben ca 80% van de leden betaald. ln 2020 is dit percentage wederom naar

boven de90% gestegen. Op basis van de gegevens in de deels opgeschoonde administratie
heeft Balans 6.500leden eind 2020.

Balans start in 2020 met een schuld van € L5.757 aan NVA, voortkomend uit de vroegere
samenwerking tussen Balans en NVA. ln 2O2O is de schuld afgerond door publicaties van het
Autismefonds in het balans Magazine, website en Social Media te plaatsen.

Ondanks dat in 2019 nieuwe aparte afspraken zijn gemaakt voor Balans inzake de

backofficekosten en huisvesting, zijn deze indirecte kosten nog steeds te hoog in verhouding
tot de huidige inkomsten in 2020. Het huurcontract wat doorloopt tot 31 maart 2O2Lis
opgezegd. Eind 2020 is opzoek gegaan naar een kleiner en goedkoper kantoor. Hier zal in 2O2t
gebruik van gemaakt gaan worden. ln 2O2O is door de directeur en het toenmalige bestuur en

Rapport d.d. L3 januari2122 7
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interimmanager een eerste poging gedaan om de interne organisatie opnieuw in te richten.

Daarnaast heeft Balan sin 2O2O de samenwerking met andere ouderorganisaties om kosten te

delen of gezamenlijke activiteiten te starten waar extra inkomsten tegenover staan doorgezet.

Het gaat dan met name om stichting AutiPassend Onderwijs (website) Schouders (kennisbank),

Stichting Mama Vita (vrijwilligerspool), Meta Mama (project Ouderpower) en

NSGK/Gehandicapte Kind (bezetting Advieslijn) en Ouders & Onderwijs (Lobby)'

ln2020 is Balans gestart, aan de hand van een beter verdienmodel, strengere regels en betere

selectie en nazorg van de getrainde vrijwilligers toe te passen die ervoor zorgen dat het als

Balansproduct toegankelijk voor ouders blijft. Het blijkt dat gemeenten steeds meer interesse

tonen om dit aanbod af te nemen, zeker als de impact voor ouders kan worden aangetoond.

De Advieslijn krijgt de gebruikelijke vragen van ouders, maar ouders vragen ook om extra steun

in deze stressvolle tijden. Verder blijkt opnieuw dat de inrichting van de kantoorautomatisering

van Balans, niet goed is ingericht, zoals bij gezamenlijk overleg. Dit wordt door het nieuwe

bestuur eind 2020 meegenomen in de herinrichting van de Balans organisatie. Het aantal

telefoontjes naar het Balans bureau over problemen met de ledenadministratie in 2020 is

hoger dan ooit. Eind 2020 is een start gemaakt met het intern opschonen en op orde brengen

van de ledenadministratie.

Corona maatregelen

De maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus in 2020 hebben grote impact op

Balans, omdat diverse geplande bijeenkomsten in de regio en de landelijke conferentie op 3

april 2020 niet door konden gaan. Juist deze activiteiten zorgen voor nieuwe leden en

zichtbaarheid van Balans. De omschakeling naar digitale contactmomenten en Webinars kon

dit in 2O2O nog niet vervangen. De impact op het aantal leden nu en na Corona is nog niet te

voorspellen, maar er is wel sprake van nog steeds dalende trend van ledeninkomsten. lntussen

lopen de vaste lasten voor Balans wel door. De verhuurder en andere contractanten zijn ook in

2020 niet daarin tegemoet te komen.

ln 2020 krijgen Mama Vita en Balans via het Noodfonds van NSGK/HeI Gehandicapte Kind een

klein budget € 3000,- voor het aanschaffen van apparatuur voor webinars. Ook krijgt Balans

vanuit dit Noodfonds een extra budget van € 38.300,- voor het organiseren van thuisonderwijs

voor aantal thuiszitters om daarmee een gezamenlijk statement te kunnen maken om dit

maatwerk structureelte maken. Met name kinderen uit de doelgroep van Balans blijken in

deze tijd van Corona veel baat te hebben bijthuisonderwijs. Deze contactmomenten met

(Balans) ouders, biedt Balans kansen in de lobby voor thuisonderwijs of afstandsonderwijs. Net

als de actieve lobby die op gang is gekomen voor leerlingen op het VSO en hun gereduceerde

examenmogelijkheden. Door Corona wordt deze rechtsongelijkheid tussen leerlingen op het

VO en VSO extra zichtbaar en biedt nu de kans voor structurele aanpassingen voor het VSO.

Het landetijk bureau is vrij vlot omgeschakeld naar thuis werken, incl. de Advieslijn. Vragen van

ouders over maatregelen Corona, komen vooralterecht bij Ouders & Onderwijs.

8Rapport d.d. 13 januari2O22
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Financieel Beleid

Dankzij conservatief financieel beleid, heeft Balans in 2020 een negatief resultaat van € 10.695

behaald.

Ten opzichte van het positieve resultaat in voorgaand boekjaar (2019:€ 34.561) blijkt in 2020

deze positieve trend licht doorbroken te zijn. Met name de ledenadministratie,

interim-management en de kosten van het Balans magazine drukken op de uitgaven van 2020.

Het incasseren van de lidmaatschapsgelden heeft in2020 veel extra tijd en geld gekost, na het

opnieuw intern beleggen van deze taak.

Het opschonen van de ledenadministratie in2O20 heeft ertoe geleid dat een deelvan de oude

vorderingen op (oud) leden (overgenomen na de opsplitsing van de NVA) is afgeboekt ten laste

van het resultaat. De afgeboekte vorderingen bleken niet langer inbaar te zijn. Dit betr:eft een

eenmalige afboeking ten laste van de contributie inkomsten uit leden in 2O2O. Wij verwachten

dat er volgend jaar geen sprake meer zal zijn van een dergelijke incidentele afboeking.

De liquiditeitspositie is in 2020 teruggelopen. De doelstelling van het bestuur om de

continuïteitsreserve te laten stijgen naar 5O%o van de vaste kosten in het opvolgende boekjaar,

berekend op 5O% van het personeel en huur (€ 114.000) is niet gerealiseerd.

Het nieuwe bestuur heeft als doelstelling de continuiïeitsreserve in het jaar 202L en 2022 te

verbeteren. Gestreefd zal worden naar het opbouwen van een vermogen tot een niveau

acceptabel voor de vereniging met als doel een reserve van 50%o van de vaste kosten in 2O26.

Aan de inkomsten kant werd in2O2O met name ingezet in het opschonen van de

ledenadministratie en het vereenvoudigen van de lidmaatschap structuur. Voorstellen zijn in

de loop van 2020 in de ALV besproken en goedgekeurd. Ter ondersteuning van dit proces is in

2O2O op verzoek van de directeur, een opdracht verstrekt aan de heer S. van Knippenberg die

de directeur daarbij zal ondersteunen. De heer van Knippenberg is daartoe als bestuurslid per

1 mei 2020 teruggetreden. ln november 2O2O is deze taak neergelegd bij de controller, mw.

van Keulen. Met haar ondersteuning is een start gemaakt met het opschonen ne herinrichten

van de ledenadministratie. Dit proces is, onder toezicht van het bestuur, verder voortgezet in

202L.

Fondsenwerving resulteerde in 2020 in de toezegging vanuit het programma ZonMw (Voor

Elkaar) voor het inrichten van een aantal oudersteunpunten, die in het schooljaar 2O2O/2O21'

ingericht moeten gaan worden en geëvalueerd. Verder is er vanwege Corona ook meer

aandacht gekomen voor diverse vormen van thuisonderwijs. NSGK/ /Het Gehandicapte Kind

heeft Balans vanuit een eigen Noodfonds een project toegezegd dat in 2020 de onderbouwing

moet geven voor een gezamenlijke lobby om dit maatwerk structureel in te zetten voor een

bepaalde groep leerlingen.

9Rapport d.d. 13 januari2O22
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Toekomst

De behoefte aan een vereniging zoals Balans is nog steeds groot. De behoefte van ouders,

kinderen en professionals om kennis en ervaringen te kunnen delen in deze maatschappij is

groter dan ooit merken wij. Het belang van Balans als informatievoorziener en de expertise van

onze vereniging is van grote toegevoegde waarde voor onze samenleving. Ook de aankomende

jaren bouwen we aan een Balans om die unieke positie te behouden en voor een steeds

grotere groep bereikbaar te zijn.

Zowel nationaal als internationaal is er een trend te zien waar het lid worden of lid zijn van een

vereniging of organisatie gestaag afneemt. Deze trend is ook te zien in het langzaam

teruglopende ledenaantal van Balans. ln de aankomende jaren zal hier rekening mee gehouden

moeten worden. Zowel op de korte termijn, behouden van leden en het binden van huidige

leden, als op de lange termijn met het herinrichten van de inkomstenstructuur. lnkomsten van

Balans zullen meer en meer uít andere bronnen komen. Hier zal gekeken worden naar

subsidiemogelijkheden, een projectenportefeuille en samenwerken met andere organisaties

en hosten van informatie en informatievoorziening voor partners. Dit opent voor Balans weer

andere mogelijkheden, zowel op financieelgebied als op het gebied van samenwerkingen en

inzet voor onze leden en doelgroep.

Governance: Directie, Bestuur, team en vriiwilligers

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door veel wisselingen en verschuivingen van bestuur en

management. Eind van de zomer werd duidelijk dat het zittende bestuur afscheid zou nemen.

Op de ALV van november 2020 werd een volledig nieuw bestuur geïnstalleerd.

De directeur heeft op 3L december 2020 afscheid genomen. Eind 2020 is de financieel

controller vervangen.

Het team van Balans heeft zich ondanks de beperkingen i.v.m. Corona heel hard ingezet voor

het ondersteunen van de projecten, het omzetten van bijeenkomsten naar Webinars, de

ledenadministratie, het geven van advies via de advieslijn, beantwoorden van vragen van

leden, ondersteunen van het nieuwe bestuur, lobby en belangenbehartiging, ontwikkelen van

de website, organiseren van de Dwang en Drang conferentie en het uitgeven van het Balans

Magazine.

Een bewogen jaar voor de vereniging Balans. Te meer dat het nieuwe bestuur zeer dankbaar is

voor de inzet van het vaste team van Balans, de vrijwilligers en de trouwe en betrokken leden

en dit roerige jaar.

Bunnik, 13januari2Q22

Petra Pronk
Voorzitter Bestuur
Ouderenvereniging Balans

Rapport d.d. L3 januari2O22 10
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3.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2O2O
(no voo rste I resu ltaatve rd e li ng )

€

Activa

Voste dctiva

I mmateriële vaste activa
Website

Vlottende actíva

2020

O accountants & adviseurs

2019

2L.567

L33.70L

t38.728

_____293,995_

€

138.043

63.932

37.676

20L.975

L58.375

_____ 39g-026_

€€

1_

Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en over-
lopende activa

Liquide middelen

2

3

74.358

59.343

4
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Passiva

Groepsvermogen

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en han-

delskredieten
Schulden ter zake van belastingen
en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

5

6

7

€

24.307

26.O94

2L6.6L9

O accountants & adviseurs

2020 20t9
€ € €

26.976 37.67t

55.796

20.990

283.s69
267.O20 360.355

293.996 ____399.026

Rapport d.d. 13 januari 2O22 13



PHIDRA
Vereniging Balans

Bunnik

3.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2O2O

O accountants & adviseurs

Realisatie
20t9

Realisatie
2020

Begroting
2020

€ €

407.734 485.000

162.037 68.000

€

Baten I
Baten van particulieren s

Baten van bedrijven to
Baten van vermogensfondsen i.1

Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en/of diensten 12

Subsidies van overheden 73

Baten van andere fondsenwervende organisaties ra
Som van de geworven baten
Overige baten
Som der baten

LASTEN

Besteed aan doelstellingen
Onderzoek
Voorlichting
Belangenbehartiging
Lotgenotencontact

75

684.700 633.000 775.743

5L.783
55.000

6.000

25.000
s5.000

6tL.t29
49.220
36.196

22.289
56.257

682.554
2.L46

775.O85
5s8

15.500
316,2LL

64.092
47.OO4

L8.L37
224.390

3L.432
50.290

5t.4L6
343.065

30.038
53.787

Kosten eigen fondsenwervi ng
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

Saldo voor financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten

RESULTAAT

Resultaatbestemming

Continuiteitsreserve
Reserve Steunfonds Balans

76

17

442.807
13.5L6

239.O74

324.249
26.5L4

255.785

478.306
L9.957

242.9r9
69s.?97 606.548 74t.L82

-LO.697 26.4s2 34.561

-10.69s 26.452 34.561

2

-L0.620
-75

26.452 34.626
-65

?4 561

Rapport d.d. 13 januari 2022
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€

3.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020

Totaal van kasstroom uit operatio-
nele activiteiten
Bed rijfsresu ltaat

Aanpassingen voor
Afschrijvingen

2020

O accountants & adviseurs

20t9

63.68s

4.294
295

-93.33s

-10.695

16.109

-2s.o6t

€

r.222

-35.942

-39.989
2!.464

-L36.140

34.s61_

L7.968

-189.38s

€€

Ve ra nde ri ng i n we rkka pita a I
Afname (toename) van voorraden
Afname (toename) van handelsdebi-
teuren
Afname (toename)van overige vor-
deringen
Overlopende activa
Toename (afname) van overige
schulden

Totaal van kasstroom uit operatio-
nele activiteiten

Totaal van kasstroom uit investe-
ringsactiviteiten
Ontvangsten uit hoofde van ver-
vreemding van materiële vaste
activa

Totaalvan toename (afname) van
geldmiddelen

-L9.647 -136.8s6

8.757

-79.647 -128.099
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Verloop van toename (afnamef van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de pe-

riode
Toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het einde van de pe-

riode

2020

a accountants & adviseurs

20t9
€€

r38.728

158.375
-L9.647

286.474
-128.099

_____158i25

Rapport d.d. 13 januari 2022 16



PHIDRA
I accountants & adviseurs

Vereniging Balans

Bunnik

3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaar-

rekening

lnformatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Vereniging Balans is feitelijk gevestigd op Kosterijland 7 ,3981 AJ te Bunnik, is statutair
gevestigd in De Bilt en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 40480851.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Vereniging Balans en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit
het op landelijk niveau behartigen van de belangen van ouders van kinderen en (jong)

volwassenen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD en

dyslexie.

I nformatieverschaffing over schatti ngen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de geconsolideerde
jaarrekening vormt de leiding van Vereniging Balans zich verschillende oordelen en schattingen

die essentieel kunnen zijn voor de in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen bedragen.
lndien het voor het geven van het in artikel 2:362lid 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.

I nformatieverschaffing over consolidatie

ln deze geconsolideerde jaarrekening zijn de cijfers opgenomen van Vereniging Balans (te De

Bilt) en Stichting Steunfonds (te De Bilt). De rechtsvormen van de rechtspersonen blijken uit de

statutaire namen.

De doelstelling van Vereniging Balans staat vermeld in het jaarverslag. Het doel van Stichting
Steunfonds is het werven van financiële middelen voor onderzoek, voorlichting, educatie,
lotgenotencontact en het onder de aandacht brengen onder het brede publiek, onder
auspiciën van Vereniging Balans mede in het licht van belangenbehartiging.

De consol idatiegrondslagen

De consolidatie is geschied overeenkomstig de bepalingen van RJ 650 en RJ 217 (Consolidatie),

zoals uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Dit houdt in dat de integrale
methode is toegepast. Alle activa en passiva, alsmede de baten en lasten zijn voor 100% in de
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geconsolideerde jaarrekening opgenomen. Er is derhalve geen sprake van een aandeel van

derden in het resultaat of in de reserves en fondsen.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650

Fondsenwervende lnstellingen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het saldo van fondsenwerving en

bestedingen vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva

opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten

worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen
en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in

acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen

lmmateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van

afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het
geval als de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de

tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. lndien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de

geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst

van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte

ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de

geconsolideerde staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan

twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
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Reserves en fondsen

Een Continuiteitsreserve kan worden gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en

om zeker te stellen dat Vereniging Balans ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan

voldoen. Als uitgangspunt werd genomen dat uit de continuiteitsreserve gedurende 6

maanden de vaste lasten moeten kunnen worden doorbetaald. De gewenste hoogte van de

reserve wordt jaarlijks opnieuw bepaald.

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.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschiltussen 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 zijzijn gerealiseerd.

Baten

De baten betreffen de contributies, subsidies en de opbrengst van aan derden geleverde
goederen en/of diensten onder aftrek van de verleende kortingen en exclusief omzetbelasting,
rekening houdend met per balansdatum nog te factureren leveringen. Baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Verantwoording van de

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.

Lasten

De directe personeelskosten worden tegen het werkelijke uurtarief toegerekend naar
bestemming op basis van urenverantwoording.
Algemene kosten, automatisering en personeelszaken worden vervolgens toegerekend aan de
doelstellingen en aan de kosten die als Beheer en Administratie worden gerapporteerd, naar
rato van ieders aandeel in de directe personele kosten. De gerapporteerde kosten van Beheer

en administratie bestaan, conform de richtlijnen van het VFl, uit de kosten voor
ledenadministratie, financiële administratie, algemeen secretariaat, directievoering en

bestuur.
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Pensioenlasten

Vereniging Balans heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de

verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last
verantwoord.
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet
van toepassing en betaalt de vereniging verplichte contractuele of vrijwillige basis premies aan
pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen
als overlopende activa indien dit tot een terug storting leidt of tot een vermindering van

toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans

opgenomen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de eventuele rekening-courantschuld
bij de bankiers. Koersverschillen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn
opgenomen onder de post Kaststroom uit operationele activiteiten.
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3.5 Toelichting op de geconsolideerde balans

Vaste activa

1 lmmateriële vaste activa

Boekwaarde per l januari 2020
Afschrijvingen
Boekwaarde per 3L december 2020
Afsch rijvi ngspercentage

I accountants & adviseurs

Website
€

37.676
-16.109

-----2L'567-
2Oo/o
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Vlottende activa

Vorderingen

2 Debiteuren

Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

3 Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen
Overlopende activa

Overige vorderingen

Te ontvangen transitievergoeding UWV
Te ontvangen subsidie NSGK Noodfonds
Pensioenen

Overlopende activo

Vooruitbetaalde kosten

4 Liquide middelen

Kas

ING Bank

Rabobank

2020 20t9
€

79.1.68

-4.810
L77.435
-39.392

€

74.358 138.043

49.035
10.308

53.329
10.603

s9.343 63.932

30.76L
L4.7L3
3.561

L2.96L

40.368
49.035 53.329

10.308 10.603

648
36.s92

101.488

648
101.565
56.161

L38.728 158.375
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Passiva

Groepsvermogen

Verdeling groepsvermogen
Continuiteitsreserve
Bestem m ingsreserve Balansfonds
Totaal

Conti n ui'teitsreserve
Stand per 1 januari

Uit resultaatverdeling
Totaal

Benodigde Continuiteitsreserve
Personeelskosten
Huur en servicekosten huisvesting
Totaal

Bestemmingsreserve Balansfonds
Stand per 1 januari

Uit resultaatverdeling
Totaal

Kortlopende schulden

5 Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren

2020

accountants & adviseurs

2019
€

25.3L2
L.664

3s.932
L.739

€

26.976 37.67L

2020

35.932
-LO.620
25.3r2

2020
€

LOO.723

L3.062
113.785

2020
€

L.739
-75

________L.664

€

2020 20L9
€€

55.796
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6 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting
Loonheffing

7 Overige schulden en overlopende passiva

Reserveri ng va ka ntiegeld
Reservering vakantiedagen
Reservering loopbaanbudget
Reserveri ng accountantskosten
Egalisatierekening huur Weltevreden
Vooruitgefactureerde opbrengsten
Vooruitontvangen contributie Balans

Vooruitontvangen subsidie Oudersteunpunten
Vooruitontvangen subsidie Voucher
Vooruitontvangen subsidie Ouder Power 3 Leergangen

Nettolonen
Overige reken ing-coura nt
Nog te betalen kosten

Ove rige re ke n i n g-cou ro nt

Rekening-courant Nederlandse Vereniging voor Autisme

2020

It accountants & adviseurs

20L9

5.644
20.450

€

3.357
L7.633

€

26.094 20.990

6.513
5.369
4.789
6.050

777

9.082
1.949
3.157

150.700
41..1,L4

3.884
4.2LT

2L0.387

L7.L42
18.000

858
L5.757

449

_____-216,6 19______2g3169_

L5.757

Rapport d.d. 13 januari2022 24



PHIDRA
Vereniging Balans

Bunnik

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

tnformatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurovereenkomst pand.

Begin 2OL4iseen huurovereenkomst afgesloten voor 7 jaar tot l april 2O2Lmet een kale

huurprijs van € 60.000 per jaar voor het kantoorpand aan Weltevreden 4a te De Bilt. De

huurkosten worden voor 5O%o gedeeld met Nederlandse Vereniging voor Autisme. Vanaf L

januari 2018 bedragen de jaarlijkse kosten € 70.000. De kosten worden middels een

egalisatierekening gelijkmatig over de jaren verdeeld.

lD accountants & adviseurs
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3.5 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

Realisatie
2020

€

8 Baten

I accorrntants & adviseurs

Begroting Realisatie
2020 20L9

€ €

407.734 485.000 6rt.L29
49.220
36.196t62.O37 68.000

Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van vermogensfondsen
Baten als tegenprestatie voor de levering van

producten en/ of diensten
Subsidies van overheden
Baten van andere fondsenwervende organ isaties

Overige baten

9 Baten van particulieren

Contributie leden
Balans Kids Abonnement
lmpulsief abonnement
Giften
Ouder Power cursussen

Balans Symposium
Cursussen en overige

10 Baten van bedrijven

Bijdrage Stimulering aanpak Dyslexie

tl Baten van vermogensfondsen

Bijdrage Stim u leringsprogra mma aan pak Dyslexie

Bijdrage Regionale steunpunten
Bijd rage Afstandsonderwijs
Bijdrage Ouder Power 3 Leergangen

Bijdrage conferentie Bang voor Drang en Dwang

Bijd rage Sym posia Ouderbetrokken heid

Bijd rage Oudersteun pu nt
Bijdrage Balans Symposium
Donaties

6s8

______684J_Oq_533-000 ____115J-43-

5L.783
ss.000

6.000
2.1"46

25.000
5s.000

22.289
56.2sr

358.987
36.390
4.732
3.527
2.O25
2.O73

440.36L
44.639

559.790
37.t24

2.352
946

5.060
2.215
3.642

407.734 485.000 67r.129

_______49,220

42.556
38.886
34.7L3
19.200
16.2t2
6.470
4.000

2.000
2.796

______t62,W________69!0o______ 36,196-

50.000

18.000 32.000
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Advertenties Balans Magazine
Voucher project 2OI7 -20L9

Trainingen en webinars St. Mama Vita

Verkoop boeken

13 Subsidies van overheden

Subsidie PGO

Stim uleri ngsprogram ma dyslexie & h u lpmiddelen
onderwijs

Onderzoek

lmplementatie 3 ontwikkelde leergangen
Richtlijn DCD

Hulpmiddelen dyslexie

Realisatie
2020

Begroting
2020

O àccountants & adviseurs

Realisatie
2019

€

L2 Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
€ €

25.939
20.284
5.000

s60

25.000 15.699
5.590

st,783 s ooo ?2.289

ss.000 s5.000 s5.000

1.257
ss.000 5 000 s6 251

t4 Baten van andere fondsenwervende organisaties

Vergoeding ADHD special Balans Magazine 6.OOO

I nformatieverschaffi ng over lasten

Projecten en andere onderwerpen worden genoemd bij de doelstelling waaraan zij het meest

bijdragen. Dat is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid: vrijwel alle activiteiten

dragen bij aan meerdere doelstellingen.

15 Lasten besteed aan doelstellingen

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
20t9

€

15.372
L28

€

18.000
L37

49.s73

1.843

€

5L.4L6
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Voorlichting

Balans Advieslijn
Voucher
Balans Magazine
Balans Kids

Website Balans

PR Algemeen
Balans Nieuwsbrief
Stimulering aanpak dyslexie
Balans Zoek en Vind
Regionale steunpunten
Conferentie Bang voor Dwang en Drang
Balans Collegetour

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging
Symposium
Afstandscontrole NSGK

Balans Award

Lotgenotencontact

Afdelingen
Ouder Power cursus
Balans Academy

Realisatie
2020

Begroting
2020

I accountants & advisêuÍs

Realisatie
20t9

€

27.O34

119.608
L6.L74
47.O40

27.328
7.733

14.776
754

38.887
16.867

10

€

28.924
7.000

73.994
L0.006
50.328
29.238
8.274

1s.809
807

Lr.166
L7.972

L97.752
2L.950
40.91s
2L.247

s.815
2s.27L

977

€

10

3t6.2rL 224.390 343.06s

26.631
2.747

34.71.4

28.493
2.939

15.776
11.9L8

2.344
64.O92 3L.432 30.038

36.946
9.987

7t

39.529
10.68s

76

47.325
6.234

229

47.OO4 s0.290 53.788
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16 Kosten eigen fondsenwerving

Fondsenwerving Balans

Ledenwerving

L7 Kosten beheer en administratie
Personeelskosten
H uisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijvingen

Bezoldiging bestuurders
Algemeen directeur S. Boomsma

Ex interim-directeur M. Muller
Totaal

Realisatie
2020

Begroting
2020

O accountants & adviseurs

Realisatie
20L9

€

L2.931.

585

€

25.366
1..r48

L2.574
7.443

€

13.516 26.51,4 L9.9s7

181_.418

14.981
3s.sI7
7.L58

194.099
16.028
38.000

7.657

168.086
Lt.372
55.221
8.240

239.074 2ss.785 242.9L9

De kosten voor personeel, huisvesting, afschrijving en kantoor zijn naar rato toegerekend aan

de verschillende doelstellingen.

Personeelslasten

Voor de beloning van alle personeelsleden wordt de CAO Welzijn en Maatschappelijke

Dienstverlening gevolgd.

2020 20L9
€

62.447 56.137
18.96

------8A47 75.100

Mevrouw S. Boomsma is voor de gehele periode 2020 aangesteld als algemeen directeur van

Vereniging Balans. Van januari tot en met maart voor een dienstverband van 24 uur per week

en voor april tot en met december voor een dienstverband van 16 uur per week.

Gemiddeld aantal werknemers

Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 2O2O 4,40

Gemiddeld aantal werknemers 2019 5,2r

€
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Toel ichti ng geconsolideerde lastenverdeling

De begroting 2020 is in hoofdlijnen gemookt en specificeert de onderverdeling noor de kostengroepen

niet.

Lasten

Personeel

Huisvesting

Kantoor en

algemeen
Afschrijvingen

Totaal

Bestedi ngs-
percentage
baten
Bestedings-
percentage
lasten

boten is

lasten is

€

408,276

33.71,4

237.298

16.109

€

349.303

3s.640

199.805

21.800

€

t0.257

847

2.008

405

€€

Beleg-
ging

Eigen

fondsen-
werving

Subs.
overheid

€

181.418

L4.98t

3s.s17

7.r58

Voorlich-
ting

€

160.093

73.220

136.582

6.3r7

Belangen-
behartiging

€

27.600

L.784

39.856

852

€

34.811

2.875

7.944

t.3744

8

€

97

1s.391

Onder-
zoek

totge-
noten-
contact

606.548239.074 695.39713.5161s.s00 3t6.2tL 64.092 47.004

€

4r2.051

30.740

278.192

20.200

74r.t83

34,9%46,2% 9,4% 6,9% 2,0%2,3%

34,4%6,8% r,9%2,2% 45,5% 9,2%
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4.1 Enkelvoudige balans per 31 december 2O2O
(na voorste I resu ltaatve rde I i ng )

Activa

Voste dctivo

lmmateriële vaste activa
Website

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en over-
lopende activa

Liquide middelen

2020

2L.567

74.358

60.200

134.5s8

136.207

------n2fi2

O accountants & adviseurs

37.676

202.832

L55.779

3q6 )37

€€€€

18

27

19

20

L38.043

64.789
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Passiva

Reserves en fondsen

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en han-

delskredieten
Schulden ter zake van belastingen
en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

2ÍJ20

O accountants & adviseurs

20L9

€

24.307

26.O94

25.3L2

267.020

-----823n

€

55.796

20.990

283.569

35.932

360.355

____395,287_

€€

22

23

24

25

216.6L9
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4.2 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2020

Begroting
2020

O accountants & adviseurs

Realisatie
20L9

Realisatie
2020

€ €

407.734 485.000

162.O37 68.000

€

Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van vermogensfondsen
Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en/ of diensten
Subsidies van overheden
Baten van andere fondsenwervende organ isaties

Som van de geworven baten
Overige baten
Som der baten

LASTEN

Besteed aan doelstellingen
Onderzoek
Voorlichting
Belangenbehartiging
Lotgenotencontact

Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

Saldo voor financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten

RESULTAAT

Resultaatbestemming

Contin uiteitsreserve

684.700 633.000 775.743

57.783
55.000

6.000

2s.000
ss.000

6Lr.129
49.220
36.196

22.289
s6.2sr

682.554
2.L46

775.O85
658

15.500
3t6.2tL

64.092
47.OO4

18,I37
224.390

3L.432
s0.290

51.4L6
343.065

30.038
53.787

442.807
13.516

238.999

324.249
26.5L4

255.785

478.306
L9.957

242.854
695.322 606.548 74r.LL7

-LO.622 26.452 34.626

-10.620 26.4s2 34.626

-10.620 26.452 34.626
34.626

2
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4.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarre-

kening

lnformatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Vereniging Balans is feitelijk en statutair gevestigd op Kosterijland 7 ,3981 AJ te Bunnik en is

ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 40480851.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn identiek aan de geconsolideerde

grondslagen.
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4.4 Toelichting op de enkelvoudige balans

Vaste activa

18 lmmateriële vaste activa

Boekwaarde per l januari 2020
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31. december 2020
Afsch rijvi ngspercentage

I accountants & adviseurs

Website
€

37.676
-16.109

______u,567_
20%
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Vlottende activa

Vorderingen

19 Debiteuren

Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

20 Overige vorderingen en overlopende activa

Reken ing-cou rant Stichting Steunfonds
Overige vorderingen
Overlopende activa

Overige vorderingen

Te ontvangen transitievergoeding UWV

Te ontvangen subsidie NSGK Noodfonds
Pensioenen

Overlopende activa

Vooru itbetaalde kosten

2L Liquide middelen

Kas

ING Bank

Rabobank

O accountants & adviseurs

2020 20L9
€

79.168 L77.43s
-4.810 -39.392
74.358 1 ?R O43

€

857

49.035
10.308

857

53.329
10.603

60.200 64 79-9

30.76L
14.713
3.561

12.96r

40.368

49.035 s3.329

10.308 10.603

648
36.s92
98.967

648
101.566
s3.s65

136.207 t55.779
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Passiva

22 Reserves en fondsen

Stand per ljanuari2O2O
Uit resultaatverdeling
Stand per 3L december 2020

Omzetbelasting
Loonheffing

I accountants & adviseurs

Continui'-
teitsreserve

€
35.932

-10.620
2s.3r2

Kortlopende schulden

2020 20L9
€€

23 Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 24.307 55.796

24 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

5.644
20.450

3.357
L7.633

26.O94 ?o qco
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25 Overige schulden en overlopende passiva

Overige reken ing-coura nt
Nettolonen
Reserveri ng vakantiedagen
Reserveri ng vaka ntiegeld
Reservering loopbaanbudget
Egalisatierekening huur Weltevreden
Vooru itgefactureerde opbrengsten
Reserveri ng accountantskosten
Vooruitontvangen contributie Balans

Vooruitontvangen subsidie Oudersteunpunten
Vooruitontvangen subsidie Voucher
Vooruitontvangen subsidie Ouder Power 3 Leergangen

Nog te betalen kosten

a accountants & adviseurs

2020 20L9
€

L5.757

€

858
5.369
6.513
4.789

777

6.050
150.700
4T.TL4

449

L.949
9.O82

3.L57
3.884
4.zTL

2t0.387

T7,L42
18.000

2L6.619 283.s69

Ove rige reke n i ng-cou ro nt

Reken ing-cou rant Nederla ndse Vereniging voor Autisme

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

lnformatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

H u urovereen komst pand.

Begin 2014 is een huurovereenkomst afgesloten voor 7 jaar tot L april 2021 met een kale

huurprijs van € 60.000 per jaar voor het kantoorpand aan Weltevreden 4a te De Bilt. De

huurkosten worden voor 5O%o gedeeld met Nederlandse Vereniging voor Autisme. Vanaf 1

januari 20L8 bedragen de jaarlijkse kosten € 70.000. De kosten worden middels een

egalisatierekening gelijkmatig over de jaren verdeeld.

15.757
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4.5 Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten

Gemiddeld aantal werknemers

Gemiddeld aantal werknemers 2O2O

Gemiddeld aantal werknemers 20L9

I accountants & adviseurs

Aantal
4,40

Aantal
5,2L
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Toelichting enkelvoudige lastenverdeling

De begroting 2020 is in hoofdlijnen gemookt en specificeert de onderverdeling noor de kostengroepen

niet.

Lasten

Personeel

Huisvesting

Kantoor en

algemeen
Afschrijvingen

Totaal

Bestedings-
percentage
baten
Bestedings-
percentage
lasten

€

4\2.051

30.740

278.192

20.200

74L.Ll8

haten is

losten is 63,7%

Bunnik, L3januari2022

Petra Pronk
Bestu u rder (voorzitter)

lneke Moerman
Bestuurder

Hans van Scheijen

Bestuurder (penningmeester)
Harry Hilderink
Bestuurder

Manon Wennink
Bestuurder

€

349.303

35.640

199.805

21.800

€

181.418

14.981

35.442

7.158

€

408.276

33.7L4

237.223

1-6.109

€

10.257

847

2.008

405

Beleg-
gtng

€€

Eigen

fondsen-
werving

Subs.

overheid

€

97

8

1s.391

4

Voorlich-
ting

€

160.093

13.220

136.582

6.317

Belangen-
behartiging

€

21.600

L.784

39.856

8s2

€

34.811

2.875

7.944

7.374

Onder-
zoek

Lotge-
noten-
contact

695.322 606.548238.99915.500 ?16.2LL 64.092 47.004 13.516

34,9%6,9% 2,0%2,3% 46,2% 9,4%

34,4%45,5% 9,2% 6,8% 1,9%2,2%
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