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Bestuursverslag 2020 Stichting Parkinson Nederland  
 
1.1.  Doelstelling 
 
De Stichting heeft als doelstelling het bijeenbrengen, het beheer en het toewijzen van gelden ten dienste 
van:  
 
 de verbetering van zorg aan Parkinson patiënten en de verbetering van hun leefomstandigheden; 
 de verbetering van de kwaliteit van leven; 
 wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak, diagnostiek en behandeling van de ziekte van Parkinson 

en verwante aandoeningen; 
 het verstrekken van voorlichting op deze gebieden. 
 
1.2. Missie 
 
De missie van de Stichting is het bestrijden van de oorzaken en gevolgen van de ziekte van Parkinson.  
 
1.3.  Visie 
 
Met betrekking tot de fondsenwerving: de Stichting Parkinson is een kleine Stichting met een beperkt on-
dersteunend apparaat. Gezien de doelstelling en het groeiend maatschappelijk draagvlak voor de activitei-
ten van de Stichting is de visie dat actief gezocht wordt naar andere stakeholders binnen de Parkinsonzorg, 
om het werven van fondsen ten behoeve van het verbeteren van zorg voor mensen die moeten leven met 
Parkinson, en ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson naar een 
steeds hoger plan te brengen en daarmee effectiever aan de missie en doelstellingen te kunnen werken.  
 
Met betrekking tot de projecten: de Stichting is actief op zoek naar samenwerking met andere partijen die 
gericht zijn op het verbeteren van de Parkinson zorg. Zo heeft SPN de afgelopen jaren meerdere projecten 
gefinancierd gezamenlijk met andere organisaties.  
 
1.4. Risico’s en onzekerheden 
 
Met betrekking tot het behalen van de doelstellingen zijn er de volgende risico’s en onzekerheden: 
 
 gezien de belangrijkste methode van de realisering van middelen (erfenissen en legaten) is er grote 

onzekerheid over te verwachten inkomsten; 
 om die reden wordt prudent omgegaan met het aangaan van (project) verplichtingen: projecten wor-

den gefinancierd op basis van beschikbare middelen; 
 het risico van de inkomstenrealisatie strategie is dat er minder middelen worden bijeengebracht dan 

mogelijk is; 
 het gevolg van dit laatste risico is dat niet alle mogelijke projecten kunnen worden ondersteund: bij-

voorbeeld grote meerjarige wetenschappelijke studies worden nog niet ondersteund, terwijl dit wel 
een doelstelling van de Stichting is. 

 een ander risico van de huidige werkwijze, die zoveel mogelijk is gericht op het minimaliseren van 
overhead kosten, is dat de beoordeling van projecten volledig wordt uitgevoerd door het bestuur, 
zonder advisering van deskundige commissies.  
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 op basis van deze analyse is besloten, in lijn met de visie van de Stichting, om te investeren in onder-
zoek naar verbreding en verdere professionalisering van de Stichting. Dit leidt echter wel tot de onze-
kerheid of deze investeringen hun vruchten gaan afwerpen in de vorm van een grotere inkomsten-
stroom.  

 
Mate risicobereidheid 
In 2020 was geen sprake van een systematische risicoanalyse op basis waarvan beleid en beheersmaatre-
gelen zijn vastgesteld. Bij het besluit om in het voorjaar 2021 tot statutaire omvorming van de governance 
(en naamgeving) te komen en de wens om volledig te gaan functioneren volgens de richtlijn Financieel 
Beheer Goede Doelen van Goede Doelen Nederland is geconcludeerd dat voortaan tweemaal per jaar de 
risico’s in kaart moeten worden gebracht met bijbehorende beheersmaatregelen. Voorjaar 2021 is dit in-
middels in gang gezet. 
 
Maatregelen ter beheersing voornaamste risico’s 
Voor de beheersing van de risico’s is voor een aanpak gekozen waarin de focus in de beginperiode komt te 
liggen op: 
- vergroten van naamsbekendheid, in het bijzonder via een media campagne gericht op het algemeen 

publiek begin juni. 
- Onderscheidende inzet als innovatief en eigentijds gezondheidsfonds 3.0 op werving via sociale media 

en via pilots. 
- Spreiding van inkomstenbronnen, in het bijzonder via werving van donateurs en major donors om daar-

mee langjarige continuïteit van inkomsten te bewerkstellingen. 
- Versteviging van verwerving van middelen uit erfenissen en legaten, gelet op de verwachte kansen die 

op dit terrein worden verwacht (ouder wordende generatie). 
- Opbouw en versteviging relatiemanagement met vermogens- en familiefondsen. 
Alles voorzien van een adequaat systeem van monitoring om snel te kunnen reageren op faal- en succes-
factoren van bepaalde vormen van fondsenwerving (snelle bijstelling waar nodig). 
 
Verwachte impact 
Lang aanhoudende corona maatregelen en een eventueel economische recessie kunnen sterk impact heb-
ben op de geefbereidheid van het algemeen publiek en daarmee op de verwachte inkomsten. Dergelijke 
factoren kunnen ook (negatieve) invloed hebben op het ‘laden’ van het ‘merk ParkinsonNL’. Hier zal met 
name op ingespeeld moeten worden door enerzijds kostenbeheersing en minder toekenning van projecten 
en anderzijds door het inspelen op alternatieve mogelijkheden via flankerende maatregelen van de overheid 
en Europese subsidies. 
 
Risico’s en onzekerheden in het afgelopen boekjaar 
Door de in 2020 nog weinig actief naar buiten tredende organisatie zijn er – naast de uiteraard grote impact 
van corona op het maatschappelijk leven – eigenlijk nauwelijks risico’s en onzekerheden geïdentificeerd met 
belangrijke impact op de organisatie. 
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1.5. Doelrealisatie 
 

1.5.1. Gewenste resultaten en beoogde verbetering van de doelgroep 
In het kalenderjaar is € 479.651 aan baten gerealiseerd. Er is € 244.618 uitgekeerd aan projecten. De uitke-
ringen zijn alle gedaan op grond van bestuursbesluiten om projecten te ondersteunen die passen binnen 
de doelstellingen van de Stichting. Een aantal projecten heeft in 2020 achterstand in de uitvoering opgelo-
pen, als gevolg van de COVID-epidemie. In overleg met de betreffende aanvragers is besloten de afgespro-
ken duur van deze projecten budgetneutraal te verlengen.  
In het kalenderjaar 2020 is door de Stichting besloten de volgende projecten te gaan ondersteunen.  
In de projectbeschrijving is aangegeven op welke wijze deze projecten bij zullen dragen aan de beoogde 
verbetering van de zorg aan patiënten met de ziekte van Parkinson en hun naasten.  
 
E-learning voor huisartsen en praktijkondersteuners dankzij Bike4Parkinson 2019  
Bike4Parkinson had in 2019 gefietst voor het ondersteunen van huisartsen en praktijkondersteuners in hun 
begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson. Dankzij deze actie kon voor het jaar 2020 dit project 
worden gerealiseerd. Huisartsen en praktijkondersteuners zien over het algemeen weinig mensen met de 
ziekte van Parkinson in hun praktijk. Best een uitdaging voor hen dus om precies te weten waar op te letten 
en wat de beste behandelmogelijkheden zijn. Met de opbrengst wordt ervoor gezorgd dat actuele, prakti-
sche en aansprekende informatie makkelijk online beschikbaar is. De bedoeling is dat deze informatie ge-
makkelijker daadwerkelijk gebruikt wordt op het moment dat het nodig is. Het einddoel is dat iedereen met 
Parkinson een goed geïnformeerde huisarts heeft. 
Dit project wordt uitgevoerd op het Radboudumc door Sandra Boots.  
 
Verpleeghuizen op weg naar integrale Parkinsonzorg 
In 2020 is door het bestuur van de SPN ondersteuning gegeven aan een meerjarig project: verpleeghuizen 
op weg naar integrale Parkinsonzorg. Bij 20-48 % van de mensen met de ziekte van Parkinson leiden de 
gevolgen van deze ziekte tot opname in een verpleeghuis. Uit onderzoek is gebleken dat parkinsonpatiën-
ten en mantelzorgers de emotionele steun en de specifieke kennis omtrent de ziekte daar tekort vinden 
schieten. Hoewel in 2011 al een handreiking daartoe is ontwikkeld, blijkt in de praktijk dat er grote verschil-
len zijn. 
 
Het project is erop gericht succesfactoren en barrières voor het opzetten van een gespecialiseerde Parkin-
son-afdeling volgens een geoptimaliseerd model in het verpleeghuis. De opgedane kennis en ervaring 
wordt gedeeld met alle verpleeghuizen in Nederland. 
Het project is een gezamenlijk initiatief van de ZZG Zorggroep, Radboudumc, ParkinsonNet en de Parkinson 
Vereniging. 
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DiaMove studie: invloed van communicatie door de neuroloog over de diagnose ‘ziekte van Parkinson’ op het 
welzijn van patiënten en hun naasten. 
De diagnose ‘ziekte van Parkinson’ heeft een grote impact op patiënten. Communicatie hierover is complex, 
omdat er door neurologen veel informatie moet worden overgedragen, met daarbij onzekerheid over dia-
gnose, behandeling en prognose. Daarnaast kunnen zowel hevige emoties als cognitieve beperkingen van 
patiënten het gesprek belemmeren. De vraag is hoe neurologen hun patiënten tijdens diagnosegesprekken 
het beste kunnen informeren. 
Het eerste doel van het onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in hoe de gesprekken over de diagnose 
momenteel worden gevoerd. Ten tweede hoe deze gesprekken worden ervaren door patiënten, hun naasten 
en neurologen. Ten derde wat de psychologische impact van deze gesprekken is op patiënten en hun naas-
ten 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Elisabeth Kurpershoek van Amsterdam UMC. 
 
De ziekte van Parkinson in Nederland: stand van zaken en een toekomst met perspectief 
Hoe is het precies gesteld is met de prevalentie en incidentie van de ziekte van Parkinson in Nederland? 
Nemen deze toe of af? Hebben we een goed beeld van de risicofactoren en klinische symptomen? Wat 
weten we nu over de onderliggende neurobiologie en pathofysiologie van de ziekte? En wat ligt er voor ons 
in het verschiet als maatschappij? In dit project wordt overzicht gegeven van de stand van zaken omtrent 
de ziekte van Parkinson in Nederland en wordt naar mogelijke ontwikkelingen in de toekomst gekeken.  
Voor het beantwoorden van bovenstaande vragen wordt gebruik gemaakt van de meeste recente data uit 
de (internationale) literatuur en data uit de eerstelijnszorg verzameld door de rijksoverheid (NIVEL). Het doel 
is om een factsheet op te stellen waarin bovenstaande informatie helder is uitgewerkt en wordt over de 
resultaten een artikel voor NTvG geschreven.  
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wilma van den Berg van Amsterdam UMC.  
 
Parkinson Next 
In het verleden heeft de SPN de totstandkoming van ParkinsonNext mede mogelijk gemaakt. Met behulp 
van dit platform worden onderzoekers in contact gebracht met parkinsonpatiënten die bereid zijn deel te 
nemen aan wetenschappelijk onderzoek. De SPN heeft voor de periode daarna besloten om de additionele 
kosten die onderzoekers moeten maken om van ParkinsonNext gebruik te maken te subsidiëren om het 
wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson te ondersteunen. 
 
In het kader van dat programma zijn in 2020 de volgende onderzoeksinitiatieven ondersteund: 

 
 Track PD 

Het eerste doel van dit onderzoek is om uit te zoeken of door het maken van een MRI-scan van de 
hersenen vastgesteld kan worden of iemand de ziekte van Parkinson heeft of niet. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van een extra krachtige MRI-scanner.  
Het tweede doel is te onderzoeken of op deze manier verschillende groepen van patiënten met ver-
schillende klachten ook verschillende soorten veranderingen op de MRI-scan laten zien. Niet alle pati-
enten met de ziekte van Parkinson hebben dezelfde klachten. De één heeft meer last van trillen, terwijl 
dat de ander meer last heeft van bijvoorbeeld de balans of van het geheugen. Dit zou behandelaren 
kunnen helpen om het verloop van de ziekte beter te voorspellen en bovendien de behandeling beter 
aan te kunnen passen aan de individuele patiënt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op Maastricht Uni-
versity door Margot Heijmans. 
 

 Cortical Balance controle in personen met de ziekte van Parkinson 
Lichamelijke instabiliteit komt veelvuldig voor bij mensen met de ziekte van Parkinson en leidt in veel  
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gevallen tot beperkingen in de mobiliteit en potentiële gevaarlijke vallen. Afwijkingen in het functio-
neren van de hersenstam en basale ganglia spelen een belangrijke rol in de verstoorde controle van 
lichamelijke instabiliteit. Steeds meer studies suggereren ook dat de corticale functies van de hersenen 
beïnvloed zijn, er is echter nog weinig bekend over de exacte functies van deze corticale veranderingen. 
Het onderzoek is gericht op het identificeren van corticale oscillaties die betrokken zijn bij het monito-
ren en behouden van lichamelijke instabiliteit. 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Mitchel Stokkerman van het Radboudumc /Dondersinstituut. 

 
 Vibrerende sokken: een nieuwe cueing interventie voor het verminderen van bevriezing tijdens het lopen 

bij de ziekte van Parkinson 
Freezing of Gait (FoG) is een van de meest invaliderende symptomen van de ziekte van Parkinson. Het 
toedienen van externe cues ("stimuli") is bewezen effectief. Tot op heden zijn vooral auditieve en visuele 
cueing strategieën gebruikt, deze methodes zijn echter zichtbaar voor omstanders en daardoor vaak 
sociaal onacceptabel voor veel patiënten. De studie richt zich op tactiele cueing, door middel van  
vibrerende sokken. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Emilie Klaver van het Medisch Spectrum Twente en Radbou-
dumc. 

  
 Copied: Cognitieve obstakels & Omwegen bij Parkinson: Informatieverwerkingstips voor Elke Dag 

Een aanzienlijk deel van mensen met de ziekte van Parkinson heeft last van obstakels in het cognitief 
functioneren, vaak al voor de diagnose. Denk daarbij aan problemen met aandacht en concentratie, 
geheugen, snelheid van denken en handelen, overzicht houden en planning, prikkelverwerking en het 
uitvoeren van (dubbel)taken. Onderzoek en behandeling richten zich vooralsnog voornamelijk op  
de - meer zichtbare - motorische symptomen. Aandacht voor cognitieve symptomen groeit weliswaar, 
maar dat leidt nog niet tot wetenschappelijk onderbouwde, praktisch toepasbare hulpmiddelen voor 
de cognitieve obstakels die patiënten in het dagelijkse leven ervaren.  
In de tussentijd zijn mensen met de ziekte van Parkinson zelf ontzettend creatief in het vinden van 
omwegen waardoor ze hun dagelijkse activiteiten toch uit kunnen voeren. Het zijn deze omwegen die 
de onderzoekers van de COPIED-studie gaan ophalen. Deze praktische oplossingen uit de praktijk wor-
den verwerkt in een zelfhulptool. Met deze tool kunnen patiënten en hun naasten de tips van mede-
patiënten gebruiken. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Marina Noordegraaf van de organisatie Verbeeldingskr8. 

 
 Jobgrip 

De JOBGRIP studie onderzoekt de invloed van een groepstraining op het werkvermogen en werkplezier 
van werkende mensen met Parkinson. De trainers geven niet alleen informatie, je gaat ook zelf aan de 
slag. Thema’s die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: wet- en regelgeving, communicatie op het werk, 
omgaan met emoties en omgaan met veranderingen. De inhoud wordt afgestemd op de wensen van 
de groep.  
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan Radboudumc door Ingrid Sturkenboom 
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 Het verminderen van pijn bij Parkinsonpatiënten 
Pijn is een veel voorkomend probleem bij Parkinson, waarbij 30-95% van de patiënten pijn ervaart. 
Vanwege veranderingen in de centrale pijnverwerking compliceert Parkinson het pijnverwerkingspro-
ces. Pijnstudies laten zien dat patiënten met Parkinson de sensorisch discriminerende aspecten (pijn-
drempel) en de affectieve-motiverende aspecten van pijn (pijntolerantie) ernstiger ervaren dan mensen 
zonder Parkinson. 
Recent onderzoek suggereert dat er een niet-farmacologisch alternatief kan zijn om pijn te verlichten. 
Een bepaald type laagdrempelige mechanosensorische C-zenuwbanen (C-tactiele of CT-afferenten) 
lijkt een modulerende rol te spelen bij pijn (de affectieve aanraking). 
Het doel van dit project is om te bepalen of CT optimale aanraking bij Parkinsonpatiënten met chroni-
sche pijn kan zorgen voor pijnvermindering.  
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan Universiteit Utrecht door Larissa L. Meijer. 
 

1.5.2. Wijze van monitoren en evalueren  
Bij de toekenningsbesluiten worden afspraken gemaakt over het beschikbaar gestelde budget, de momen-
ten van uitbetaling en de tegenprestatie die wordt verlangd. Bij grotere bedragen gaat het daarbij over de 
verantwoording van de bestede middelen, het behalen van de gestelde doelen en Indien van toepassing) 
de vervaardigde kennisproducten. Bij kleine projecten (als bijvoorbeeld de ondersteuning van dataverza-
meling in het kader van ParkinsonNext) wordt als tegenprestatie alleen het beoogde kennisproduct ge-
vraagd. 
De toekenningsbesluiten en gemaakte afspraken worden gemonitord en indien noodzakelijk wordt nage-
vraagd bij aanvragers. 
Binnen het bestuur wordt op gezette tijden het toekenningsbeleid geëvalueerd, aan de hand van aspecten 
die daarbij een rol spelen: het gaat daarbij bijvoorbeeld om het al dan niet vergoeden van overheadkosten 
van projecten. 
 
1.6.  Financieel beleid 

 
1.6.1. Gehanteerde fondsenwervingsmethode 
 advertenties in vakbladen, agenda en almanak voor het notariaat; 
 strategische samenwerking met fondsenwervende initiatieven en acties van derde partijen; 
 aanspreekpunt/administrateur andere fondsenverstrekkende instanties, in samenwerking met initia-

tiefnemers van zorgtrajecten. 
 
1.6.2. Gewenste en gerealiseerde verhouding tussen de lasten ‘besteed aan doelstelling’, ‘wervings-
kosten’ en ‘kosten beheer en administratie’  
Er is door het bestuur van de SPN voor het jaar 2020 geen kwantitatieve doelstelling vastgesteld met be-
trekking tot de verhouding tussen de lasten ‘besteed aan doelstelling’, ‘wervingskosten’ en ‘kosten beheer 
en administratie’. 
De gerealiseerde verhouding tussen deze lasten is: 
 
Lasten besteed aan de doelstelling:  €  244.618   80,0 % 
Wervingskosten:  €      4.677  1,0 % 
Kosten beheer en administratie:         €    56.340  18,4 % 
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1.6.3. Gewenste en gerealiseerde verhouding tussen de wervingskosten en de som van de geworven 
baten  
Er is door het bestuur van de SPN voor het jaar 2020 geen kwantitatieve doelstelling vastgesteld met be-
trekking tot de verhouding tussen wervingskosten en de som van de geworven baten. 
De gerealiseerde verhouding tussen deze posten is: 
 
Wervingskosten:       €       4.677 1,0 % 
Som geworven baten:   €  479.651 100 % 
 
1.6.4. Beleid ten aanzien functie en omvang van de reserves en fondsen 
Het beleid ten aanzien van de functie van reserves en fondsen was, dat de omvang van bestemmingsreser-
ves en bestemmingsfondsen dusdanig moet zijn dat aan alle aangegane verplichtingen moet kunnen wor-
den voldaan. Aangezien dit afhankelijk is van de feitelijke gedane toekenningen is hier niet een kwantitatieve 
doelstelling aan gekoppeld.  
 
Met betrekking tot de algemene reserve: de functie hiervan is het bewaken van de continuïteit van de Stich-
ting en het beschikbaar zijn van middelen voor nieuwe subsidieaanvragen. Het beleid dienaangaande is dat 
de baten voor de kosten moesten uitgaan: er kan slechts subsidie worden toegekend bij voldoende midde-
len in de algemene reserve, gerelateerd aan de omvang van de aanvraag.  
 
Er is geen grensbedrag voor het minimum van de algemene reserve vastgesteld, omdat de algemene kosten 
zeer beperkt zijn geweest en er hiertoe nooit aanleiding is geweest. 
 
1.6.5. Karakter baten en lasten 
Tot en met 2020 is er nauwelijks actief op fondsenwerving ingezet. De stichting heeft tot en met 2020 meer 
het karakter gehad van een betrouwbare landingsplaats voor goede gevers die ons wisten te vinden. Dit 
leidde tot een jaarlijks enigszins wisselende inkomstenstroom van ongeveer vier- en zeshonderdduizend 
euro. Qua kosten en toekenning van subsidies aan projecten is steeds gestuurd vanuit de optiek dat altijd 
tenminste een liquiditeit van minimaal € 450.00 beschikbaar is. 
 
In 2020 is, evenals in voorgaande jaren, sprake van baten en lasten met een voornamelijk eenmalig karakter. 
De inkomsten worden hoofdzakelijk verworven door eenmalige donaties en vanuit nalatenschappen. De 
kosten zijn altijd relatief laag geweest door het kleinschalige karakter van de organisatie. 
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1.7. Governance 
 
In 2020 hebben de volgende bestuurswisselingen plaatsgevonden: 
 
Afgetreden:  
27-03-2020: René Benneker, bestuurslid vanaf 2004, voorzitter vanaf 27-3-2013 
08-05-2020: Toon Schulte, bestuurslid vanaf 2002 in de rol van secretaris en penningmeester 
31-12-2020: Jan Oord, bestuurslid vanaf 27-3-2013. 
Nieuwe functie:  
Dirkjan Masman , voorzitter vanaf 27-03-2020,  
Cees Verouden, penningmeester vanaf 08-05-2020. 
Toegetreden 
28-02-2020 Petra Poels (bestuurslid),  
30-10-2020 Koen van Hoeckel (secretaris) 
Het penningmeesterschap wordt vanaf 08-05-2020 vervuld door Cees Verouden 
 
Overzicht nevenfuncties: 
 
Dirkjan Masman (voorzitter):  

Organisatie KvK inschrij-
ving 

Functie Toelichting 

Stok Beheer B.V. KvK 08060473 Directeur/eigenaar Personal Holding: 
Adviespraktijk en houdster pensioen-
kapitaal 

SPL Medical B.V. KvK 63844354 Voorzitter Raad van 
Commissarissen 

Betaald 
www.ferrotran.com  

Kraamzorg Zuid 
Gelderland B.V. 

KvK 61839213 Commissaris Betaald 
www.kraamzorgzuidgelderland.nl  

Stichting Photon-
Delta 

KvK 73312657 Lid Investering Com-
missie 

Betaald 
www.photondelta.nl  

Stichting 
RedMedTech Dis-
covery Fund 

KvK 59344539 Adviseur Betaald  
www.redmedtechventures.nl  

Stichting Parkin-
son Nederland 

KvK 27254751 Voorzitter bestuur Onbetaald 
www.stichtingparkinson.nl  

Coöperatie Not-
ter Zuna U.A. 

KvK 70106681  Voorzitter bestuur Onbetaald 
www.conz.nl  

 
 
Cees Verouden (penningmeester) 

Organisatie KvK inschrij-
ving 

Functie Toelichting 

Sondervick Col-
lege 

40258061 
 

Lid Raad van Advies Tot 1-12-2020 
 

Vrienden van 
harmonie Sub 
Umbra 

41091725 

 
 

Voorzitter  Onbetaald 
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Koen van Hoeckel (secretaris) 

Organisatie KvK inschrij-
ving 

Functie Toelichting 

Clicking Holding  dga Onbetaald 
Beweging van 
Barmhartigheid 

 Adviseur Onbetaald 

Stichting Parkin-
son Nederland 

 Secretaris Onbetaald 

    
 
Petra Poels (bestuurslid) 

Organisatie KvK inschrij-
ving 

Functie Toelichting 

Stichting Kunst 
en Solidaire Sa-
menleving 

 Voorzitter Onbetaald 

Probusclub Me-
tamorphose 

 Voorzitter 2018-2021 Onbetaald 

Stichting Parkin-
son Nederland 

 Lid van het bestuur Onbetaald 

 
Bezoldigingsbeleid 
Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. De leden ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten 
maar ontvangen geen bezoldiging. Er zijn in 2020 geen medewerkers in dienst. Evenmin is sprake van toe-
zichthouders. 
 
Verslag toezichthoudend orgaan 
In 2020 fungeerde geen toezichthoudend orgaan. 
 
Gedragscodes 
De wet- en regelgeving is gevolgd, waaronder de AVG. Tot 2020 zijn er geen specifieke codes onderschreven 
en nageleefd. Met de omvorming van de governance krijgt dit in 2020 wel alle aandacht.  
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1.8.  Communicatie met belanghebbenden 
 
 Projectleiders/subsidie aanvragers: communicatie vindt plaats (bij een subsidie aanvraag) conform en 

geprotocolleerd werkproces met bijbehorende documentatie. Bij grotere subsidie aanvragen is een 
bestuurslid aanspraakpunt en contactpersoon. Na subsidietoekenning zijn afspraken vastgelegd over 
evaluatie en terugkoppelmomenten. Communicatie geschiedt per mail, telefonisch en in sommige ge-
vallen middels een uitnodiging bij bestuursvergaderingen. 

 Communicatie aangaande erfenissen en nalatenschappen vindt vertrouwelijk plaats tussen de pen-
ningmeester en betrokken notaris en/of executeur. De penningmeester informeert het bestuur bij ie-
dere bestuursvergadering over de voortgang, afhandeling en de omvang van de te verwachten nala-
tenschappen. Communicatie geschiedt per mail, telefonisch en per brief. 

 Communicatie met samenwerkingspartners geschiedt door middel van gezamenlijke besprekingen, per 
mail of telefonisch. Bij samenwerkingspartners waarmee een structurele overeenkomst is gesloten vindt 
een tweejaarlijks overleg plaats waarin afspraken worden gemaakt en vastgelegd, op basis van een 
schriftelijke overeenkomst. 

 Communicatie met het algemeen publiek vindt plaats via de website van de Stichting. Communicatie 
met individuele vragen geschiedt per mail, en incidenteel telefonisch. Alle individuele vragen over 2020 
zijn beantwoord en/of doorverwezen naar derden waar dat van toepassing was. 

 
1.9.  Verwachte gang van zaken 
 
In 2020 zijn de gesprekken met Parkinson Vereniging, de Parkinson onderzoekswereld, de klinisch neurolo-
gen en ParkinsonNet voortgezet, om te komen tot nadere samenwerking van zoveel mogelijk partijen en 
individuen die zich bezighouden met Parkinson. In het voorjaar zijn deze gesprekken geïntensiveerd en is 
geïnvesteerd in advieskosten en een externe voorzitter om dit proces te begeleiden.  Dit leidt in het voorjaar 
van 2021 tot de oprichting van een Alliantie van partijen die hun activiteiten op elkaar willen afstemmen en 
elkaar willen versterken, en zo de gezamenlijke strijd tegen de ziekte van Parkinson te intensiveren. In het 
verlengde van deze Alliantie zal de SPN in partnership met de alliantiepartijen in de loop van 2021 worden 
getransformeerd tot een nieuw fonds: ParkinsonNL. 
 
1.10. Maatschappelijke aspecten van ondernemen 
 
De SPN heeft een privacyverklaring opgesteld en houdt zich op deze wijze aan de maatschappelijke plichten 
ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.  
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2. JAARREKENING 2020 
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2.1  Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 
 
ACTIVA        31-12-2020  31-12-2019 
            
                        €           € 
Vlottende activa 
 
Overige vorderingen en activa   2.7.1    424.111  185.040 
 
Liquide middelen    2.7.2    1.161.107  1.260.846 
            
Totaal activa        1.585.218  1.445.886 
            
 
 
PASSIVA        31-12-2020  31-12-2019 
            
                         €           € 
Reserves en fondsen 
Continuïteitsreserve   2.7.3    450.000  470.560 
Bestemmingsreserves       703.167  509.079 
            
         1.153.167  979.639 
        --------------  -------------- 
 
Kortlopende schulden    
 
Projectverplichtingen      396.930  463.747 
Overige kortlopende schulden  2.7.4    35.121  2.500 
            
       432.051  466.247 
        --------------  -------------- 
Totaal passiva        1.585.218  1.445.886 
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2.2  Staat van baten en lasten 
      Realisatie   Begroting       Realisatie 
            2020       2020       2019 
            
             €           €           € 
 
BATEN  
  
Baten van particulieren  2.8.1   407.856  415.000  248.360 
Baten van andere     
organisaties-zonder-winststreven     71.795  35.000  62.735 
            
Som van de geworven baten     479.651  460.000  311.095 
           
 
LASTEN 
 
Doelstelling 
Bijdragen aan projecten  2.3   244.618  220.000  560.773 
 
Werving 
Wervingskosten   2.3   4.677  5.000  2.952 
 
Beheer en administratie 
Kosten van beheer en administratie  2.3   56.340  55.000  20.832 
            
Som van de lasten     305.635  280.000  584.557 
      --------------  --------------  -------------- 
            
Saldo voor financiële baten en lasten    174.016  180.000  -273.462 
 
Saldo financiële baten en lasten     -488  -  -135 
            
Saldo van baten en lasten     173.528  180.000  -273.597 
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2.3 Resultaatbestemming 
 
                   Realisatie                  Realisatie 
           2020         2019 
            
             €                     € 
Resultaatbestemming  
 
Continuïteitsreserve    -20.560    -653.923 
Bestemmingsreserves    198.088    509.079 
Bestemmingsfondsen    -    -128.753 
          
Totaal    173.528    -273.597 
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2.4  Overzicht lastenverdeling 
 
Bestemming      Doelstelling     Werving       Beheer  
 
                Besteed              Beheer         
               aan doel-    Wervings-           en -           Totaal  
Lasten               stelling       kosten administratie        2020 
                 
                          €          €          €          €  
 
Verstrekte projectbijdragen  2.8.1   244.618  -  -  244.618 
Publiciteit en communicatie 2.8.2   -  4.677  -  4.677 
Kantoor- en algemene kosten 2.8.3   -  -  56.340  56.340 
                 
Totaal lasten         244.618  4.677  56.340  305.635 
                 
 
 
 
       Doelbestedingspercentage van de baten:    
       Bestedingen aan doelstellingen/totale baten   51,0% 
      
       Doelbestedingspercentage van de lasten:     
       Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten   80,0% 
       
       Wervingskostenpercentage:       
       Wervingskosten/geworven baten      1,0% 
 
   Percentage kosten beheer en administratie   
   Kosten beheer en administratie/totale lasten    18,4% 
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     Begroot     Totaal 
       2020       2019 
      
          €          €        
 
  220.000  560.773 
  5.000  2.952 
 55.000  20.832 
      
 180.000  584.557 
      
 
 
 
 
  47,8%  180,3% 
 
  
  78,6%  95,9% 
 
 
  1,1%  1,0% 
   
 
  19,6%  3,6% 
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2.4 Kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar zijn 
gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar. 
 
                    2020 
          
                          € 
 
Totaal baten        479.651 
Totaal lasten        305.635 
          
Overschot/tekort        174.016 
Financiële baten en lasten        -488 
          
Cashflow        173.528 
        -------------- 
 
Mutaties in: 
Vorderingen        -239.071 
Projectverplichtingen        -66.817 
Overige kortlopende schulden        32.621 
          
         -273.267 
        -------------- 
Totale kasstroom        -99.739 
          
 
Saldo liquide middelen begin        1.260.846 
Totale kasstroom        -99.739 
          
Saldo liquide middelen eind        1.161.107 
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2.6 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat  
 
2.6.1 Algemene grondslagen 
 
De jaarrekening is opgesteld op basis Richtlijn 650 voor ‘Fondsenwervende Organisaties’ van de Raad voor 
de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding 
van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld 
in euro’s.  
 
2.6.2 Foutherstel 
 
De volgende fouten zijn hersteld: 
 
- In de jaarrekening 2019 zijn de vorderingen uit nalatenschappen voor een bedrag van € 12.101 te laag 

opgenomen. 
- De projectverplichtingen waren in de jaarrekening 2019 niet opgenomen. Deze bedroegen per 31-12-

2019 € 463.747. 
- De reserves en fondsen per 31-12-2019 waren opgenomen voor een bedrag van € 1.431.285. Hierop is 

een bedrag van € 451.646 in mindering gebracht (€ 463.747 - € 12.101). Na foutherstel bedragen de 
reserves en fondsen per 31-12-2019 € 979.639 (€ 1.431.285 - € 451.646) 

 
De cijfers over 2019 zijn, waar relevant, aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk te 
maken. 
 
Grondslagen van waardering 
 
2.6.3 Algemene grondslagen van waardering 
 
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. 
 
2.6.4 Schattingen 
 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich een oordeel vormt en schattingen en veron-
derstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en op de gerapporteerde waarde 
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van 
deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
 
2.6.5 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 
 
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen 
geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, 
gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
 
 
 



  10-06-2021 - 22 
 

 
2.6 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat (vervolg) 
 
2.6.6 Reserves en fondsen 
 
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves 
worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. 
 
Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter 
beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen. 
 
Grondslagen van resultaatbepaling 
 
2.6.7 Algemene grondslagen van resultaatbepaling 
 
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan 
het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
 
2.6.8 Baten 
 
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. 
 
Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouw-
baar kan worden vastgesteld. Voorschotten worden verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvan-
gen.  
 
Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde. 
 
2.6.9 Toerekening lasten 
 
Verstrekte projectbijdragen  100% aan besteed aan de doelstelling 
Publiciteit en communicatie 100% aan werving baten 
Kantoor- en algemene kosten 100% aan kosten beheer en administratie 
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2.7  Toelichting op de balans 
 
ACTIVA 
 
VLOTTENDE ACTIVA 
              31-12-2020   31-12-2019 
            
                      €           € 
2.7.1 Overige vorderingen 
 
Nog te ontvangen nalatenschappen     395.733  185.040 
Nog te ontvangen bijdragen projecten     28.378  - 
          
       424.111  185.040 
          
 
2.7.2 Liquide middelen 
 
ABN AMRO bank      516.214  662.854 
ING Bank      644.893  597.992 
          
       1.161.107  1.260.846 
          
 
De liquide middelen zijn vrij opneembaar. 
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2.7  Toelichting op de balans (vervolg) 
 
                    2020        2019 
            
                      €           € 
PASSIVA 
 
2.7.3 Continuïteitsreserve 
 
Saldo per 1 januari  470.560  1.330.965 
Correctie beginvermogen     245.164 
Foutherstel vordering nalatenschappen    12.101 
Foutherstel projectverplichtingen    -463.747 
Mutatie volgens resultaatbestemming  -20.560  -653.923 
        
Saldo per 31 december   450.000  470.560 
        
 
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico's op  
korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan 
verplichtingen kan worden voldaan. De noodzakelijk geachte omvang 
van de continuïteitsreserve bedraagt € 450.000. In 2021 zal de grondslag 
op basis van een risicoanalyse opnieuw worden bepaald. 
 
Bestemmingsreserve 
 
Saldo per 1 januari    509.079  - 
Mutatie volgens resultaatbestemming  194.088  509.079 
        
Saldo per 31 december   703.167  509.079 
        
 
Bestemmingsreserves zijn door het bestuur bepaald en betreffen geen  
verplichting. 
 
2.7.4 Fondsen 
 
Bestemmingsfondsen 
 
Saldo per 1 januari  -  128.753 
Mutatie volgens resultaatbestemming  -  -128.753 
        
Saldo per 31 december   -  - 
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2.7  Toelichting op de balans (vervolg) 
 
               31-12-2020   31-12-2019 
            
                      €          € 
 
2.7.5 Overige kortlopende schulden 
 
Accountantskosten      16.250  2.500 
Overige te betalen kosten     18.871  - 
          
       35.121  2.500 
          
 
2.7.6 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 
 
Met ParkinsonNet is in een samenwerkingsovereenkomst afgesproken dat de stichting een niet aan 
individuele projecten toe te rekenen bedrag ten behoeve van de dekking van algemene kosten van 
ParkinsonNet financiert van jaarlijks € 18.000. 
 
2.7.7 Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Op 26 maart 2021 is in een samenwerkingsovereenkomst met Parkinson Vereniging overeengekomen dat 
de inkomstenbronnen van de Parkinson Vereniging met ingang 1 april 2021 voor onbepaalde tijd worden 
overgedragen aan de stichting. Daarnaast is in 2021 een bedrag van € 650.000 toegekend als bijdrage aan 
de bekostiging van de Parkinson Vereniging. Hierbij is de intentie uitgesproken om een vergelijkbare toe-
kenning te continueren voor de jaren 2022 en 2023. 
 
De stichting Parkinson Alliantie Nederland is op 26 maart 2021 officieel van start gegaan. Haar bestuur 
wordt gevormd door Parkinson Vereniging, ParkinsonNet, Dutch Parkinson Scientists en ParkinsonNL. Op 
dezelfde datum is de Stichting Parkinson Nederland statutair omgevormd naar ParkinsonNL.  
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2.8  Toelichting op de baten en lasten 
 
                   Realisatie          Begroting          Realisatie 
                  2020             2020               2019 
          
             €           €           € 
BATEN 
 
2.8.1 Baten van particulieren 
 
Donaties en giften     61.804     
Nalatenschappen    346.052     
          
    407.856    248.360 
         
 
LASTEN 
 
2.8.1 Verstrekte projectbijdragen 
 
e-learning huisarts 3.1    38.194    - 
e-learning huisarts 3.2    38.544    - 
DiaMove studie     62.856    - 
Factsheet De Ziekte van Parkinson in Nederland  11.627    - 
Copied: Cognitieve obstakels & Omwegen bij Parkinson  4.580    - 
Vibrerende sokken     1.908    - 
Verminderen van pijn bij Parkinsonpatiënten   3.895    - 
Goudmantel     3.895    - 
Innovatie en Onderzoek Agenda    15.000    - 
Basisondersteuning ParkinsonNet    8.054    20.000 
ParkinsonAlliantie     54.171    - 
Bewustzijn coach     -    69.370 
Verpleeghuis op weg naar integrale zorg   -    164.672 
Pearl-PD     -    2.813 
Advanced therapy     -    61.672 
Lespakket     -    39.000 
Beter in balans     -    113.511 
Jobgrip     -    4.954 
Track PD     -    3.077 
Projecten Bike4Parkinson    -    12.748 
Vroege hersenfunctie veranderingen    -    29.049 
Parkinsonweg     -    15.242 
AMC Hiemstra     -    24.165 
Overige projecten     1.712    500 
           
    244.618  220.000  560.773 
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2.8  Toelichting op de baten en lasten (vervolg) 
 
2.8.2 Publiciteit en communicatie 
 
Advertentiekosten     4.677  5.000  2.952 
           
    4.677  5.000  2.952 
         
 
2.8.3 Kantoor- en algemene kosten 
 
Notaris en advieskosten  34.697    15.095 
Contributies en bijdragen  3.770    1.622 
Accountantskosten  16.728    2.515 
Reis- en verblijfkosten  1.145    1.600 
          
   56.340  55.000  20.832 
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2.9  Ondertekening 
 
Vastgesteld en goedgekeurd te Amersfoort, 15 juni 2021. 
 
 
 
    
H.P. Kuipers 
Directeur bestuurder   
 
 
 
       
P. Lips   C.M. Mulder - Volkers 
Voorzitter raad van toezicht  Vice voorzitter raad van toezicht 
 
 
 
      
C.P.J. Verouden  R.E.C.S. Hoogma 
Lid raad van toezicht  Lid raad van toezicht 
 
 
 
   
J.W.M. Dessing 
Lid raad van toezicht 
 
 
 
 
  



  10-06-2021 - 29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. OVERIGE GEGEVENS 
 
  



Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht 

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl 
www.withaccountants.nl
@withaccountants 

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62 
KvK 28112484

ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

 

 

 

Stichting ParkinsonNL 

Stationsplein 123 

3818 LE  AMERSFOORT 

 

 

 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

 

Aan: het bestuur van Stichting ParkinsonNL 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting ParkinsonNL te Amersfoort gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag op pagina 14 tot en met pagina 28 opgenomen jaarrekening voor het jaar 

geëindigd op 31 december 2020 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 

Stichting ParkinsonNL per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland 

geldende RJ-Richtlijn 650 fondsenwervende organisaties. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

 

1. de balans per 31 december 2020 met een balanstotaal van € 1.585.218; 

2. de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2020 met een resultaat van € 173.528 

(overschot); en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting ParkinsonNL, zoals vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van 

accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

 

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd 

Op de jaarrekening 2019 is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de ter vergelijking opgenomen 

bedragen in de staat van baten en lasten en de daaraan gerelateerde toelichtingen, evenals de ter vergelijking 

opgenomen bedragen in de mutatieoverzichten niet gecontroleerd.  

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: 

 

− het bestuursverslag (pagina 4 tot en met 13); 

− de bijlage begroting 2021 (pagina 32). 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 

verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in Nederland 

geldende RJ-Richtlijn 650 fondsenwervende organisaties vereist is. Wij hebben de andere informatie gelezen en 

hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere 

informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de 

Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden 

bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in 

overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 fondsenwervende organisaties. 

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 

met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 fondsenwervende organisaties. In dit kader is het bestuur 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in 

continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken 

op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of 

de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen 

en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan 

voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende 

en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met 

een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet 

alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn 

materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op 

de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de 

aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen 

op ons oordeel. 

 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 

controleverklaring. 

 

Was getekend te Sliedrecht, 15 juni 2021. 

 

WITh accountants B.V. 

P. Alblas RA 

 

 

 

Bijlage. 
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IN NON-PROFIT

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2020 van Stichting ParkinsonNL te Amersfoort 

 

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden 

voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt. 

 

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en 

de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening 

vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit: 

 

− het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden 

en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is 

het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake 

zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

− het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; 

− het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

− het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het 

op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als 

wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

− het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; 

− het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 

significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing. 
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Controleverklaring van de onafhankelijk accountant  
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Begroting 2021 
      Begroting   Realisatie       Begroting 
            2021*       2020       2020 
            
             €           €           € 
BATEN  
  
Baten van particulieren     1.911.000  407.856  415.000 
Baten van andere     
organisaties-zonder-winststreven     425.000  71.795  55.000 
            
Som van de geworven baten     2.336.000  479.651  460.000 
           
 
LASTEN 
 
Doelstelling 
Bijdragen aan projecten     1.831.000  244.618  220.000 
 
Werving 
Wervingskosten      1.029.000  4.677  5.000 
 
Beheer en administratie 
Kosten van beheer en administratie     80.000  56.340  55.000 
            
Som van de lasten     2.940.000  305.635  280.000 
      --------------  --------------  -------------- 
            
Saldo voor financiële baten en lasten    -604.000  174.016  180.000 
 
Saldo financiële baten en lasten     -6  -488  - 
            
Saldo van baten en lasten     -610.000  173.528  180.000 
           
 
* De in deze jaarrekening opgenomen begroting 2021 is door het SPN bestuur op 26 maart 2021 op basis 
van de toenmalig bekende informatie opgesteld en aan ParkinsonNL overgedragen versie. Een nieuwe, ac-
tuele begroting zak op korte termijn worden voorbereid en vastgesteld. 
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