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1. Parkinson de wereld uit! 
De stichting Parkinson Alliantie Nederland heeft ten doel de oorzaken en gevolgen van de ziekte van Parkinson en 
parkinsonismen de wereld uit te helpen (statuten; artikel 3 lid 1). 
 
1.1 Bestuursverslag per 31 december 2021 
Per 26 maart 2021 is de stichting Parkinson Alliantie Nederland opgericht en dit jaarverslag betreft dus een 
verantwoording over het eerste jaar van functioneren. Een  jaar dat in het teken stond van opbouw en 
verbreding van het draagvlak van de alliantie. Naast de lancering op 11 april, Wereld Parkinsondag, is dit eerste 
jaar vooral gewerkt aan het ontwikkelen van een visuele en merkmerkidentiteit, maatschappelijk en beleidsmatig 
aandacht vragen voor de ernst en impact van de ziekte, het opstellen van een Agenda voor onderzoek en 
innovatie en het voorbereiden van een meerjarenbeleidsplan.  
 

 
Notaris Karen Anne Hüpler en voorzitter Jan van Zijl heffen op 26 maart 2021 het glas   

         Foto Hermance van Dijk 
 
1.2 Oprichtingsfase 
Vier ‘stamvaders’ waren actief betrokken bij de oprichting van de Parkinsonalliantie. Deze kernpartners blijven 
individueel werken aan hun doelen, maar zien een intensieve samenwerking als de mogelijkheid om te 
versnellen.  
 
De Parkinsonalliantie bestaat uit:  

• De Parkinson Vereniging voor mensen met parkinson en hun omgeving; 
• ParkinsonNet: een landelijk netwerk met ruim 3.400 zorgverleners gespecialiseerd in de begeleiding van 

mensen met parkinson; 
• Dutch Parkinson Scientists: de vereniging van fundamenteel en klinisch onderzoekers op het gebied van 

parkinson; 
• ParkinsonNL: het gezondheidsfonds voor onderzoek, innovatie en bewustwording op het gebied van 

parkinson. 

https://www.parkinson-vereniging.nl/
https://www.parkinsonnet.nl/
https://www.dutchparkinsonscientists.nl/
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1.3 Missie, visie en doel 
Missie:  ‘Vanuit verbinding versnellen’ 
Voor de verbetering van de preventie, vroegdiagnostiek en behandeling van parkinson(isme1) is het noodzakelijk 
dat partijen duurzaam samenwerken vanuit het perspectief van de mensen met parkinson en het belang van de 
maatschappij.  
 
Visie: ‘Heldere en doordachte regie is de basis voor impactvolle oplossingen’ 
We proeven de urgentie van de strijd tegen parkinson en beseffen dat er op diverse fronten nog veel te winnen 
valt. Met elkaar willen we borgen dat we ons met de juiste zaken en prioriteiten bezighouden en op effectieve en 
efficiënte wijze samenwerken. De rol van de Parkinsonalliantie is die van gedreven regisseur: 

• De alliantie is een platform voor kennisuitwisseling; 
• De alliantie signaleert, inspireert en stimuleert; 
• De alliantie is een aanspreekpunt; 
• De alliantie ondersteunt haar partners.  

 
Doel: ‘Parkinson de wereld uit’ 
Het uit de wereld helpen van de oorzaken en gevolgen van de ziekte van Parkinson tracht de alliantie onder meer 
te verwezenlijken door: 

• Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de preventie, behandeling en genezing van 
parkinson en het actueel houden van een agenda van onderzoek en innovatie op het gebied van 
parkinson; 

• Het bevorderen van innovaties om verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige zorg aan mensen met 
parkinson te kunnen (blijven) leveren en bij voortduring te verbeteren; 

• Het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met parkinson; 
• Het beperken van de sociale en maatschappelijke gevolgen van de ziekte bij mensen met parkinson en 

hun naaste omgeving; 
• Het bevorderen van goede informatievoorziening over de ziekte van Parkinson. 

  

 
1 Waar in dit bestuursverslag vanwege de leesbaarheid kortweg ‘parkinson’ staat geschreven, worden de ziekte van Parkinson 
en atypische parkinsonismen bedoeld.  

https://www.parkinson-vereniging.nl/
https://www.parkinsonnet.nl/
https://www.dutchparkinsonscientists.nl/
https://www.parkinson.nl/
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2. Doelrealisatie 
De alliantie heeft zich bij de oprichting een aantal taken ten doel gesteld. Deze passeren, inclusief een aantal 
daaruit in 2021 voortvloeiende activiteiten, de revue. 
 
Lancering Parkinsonalliantie  
 

Persbericht 11 april 2021  
Toonaangevende partijen bundelen de krachten en willen sneller resultaat boeken 

Alliantie wil echt impact maken in de strijd tegen 
parkinson 
Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld! De persoonlijke en 
maatschappelijke impact van deze progressieve ziekte is niet alleen ongekend, ze is bij 
velen ook nog onbekend. Om daar verandering in te brengen hebben de meest 
vooraanstaande partijen in Nederland waar het gaat om de ziekte van Parkinson en 
parkinsonismen de handen ineengeslagen en de Parkinsonalliantie Nederland opgericht. 
Samen sneller resultaten boeken tegen de ziekte. Dat is het doel van de alliantie die op 
11 april, Wereld Parkinson Dag, wordt gelanceerd met een speciale televisie-uitzending 
op ParkinsonTV. 

Voorzitter Jan van Zijl: ‘’Door de oprichting van de Parkinsonalliantie gaan we onze 
krachten bundelen en kunnen we als professionals nog slimmer samenwerken. Op deze 
wijze weten we elkaars kwaliteiten maximaal te benutten en versterken we elkaar in het 
vinden van baanbrekende oplossingen.’ 

Taken  ‘Een collectief dat er toe doet’ 
De Parkinsonalliantie wil op veel fronten actief zijn. Als belangrijke taken ziet zij: 

• organisaties en personen die actief zijn in de wereld van parkinson bij elkaar brengen; 
• stimuleren dat activiteiten op het gebied van genezen, preventie, zorg en kwaliteit van leven in lijn zijn 

met de Agenda voor onderzoek en innovatie; 
• zich hard maken voor voldoende (financiële) ondersteuning door fondsen en overheden van 

(fundamenteel en toegepast) parkinsononderzoek en voorlichting; 
• gevraagd en ongevraagd advies geven aan branche- en koepelorganisaties, beleidsmakers en politici; 
• meer bewustzijn creëren bij professionals (incl. kennisoverdracht) en het algemeen publiek over 

parkinson en de impact van de ziekte, zowel op de mensen en hun naasten die het betreft, als op de 
maatschappij; 

• zich ontwikkelen tot een loket en het aanspreekpunt voor partijen in de buitenwereld die om wat voor 
reden dan ook contact zoeken met vertegenwoordigers uit het parkinsonveld.  

 
Beleidsplan 2021  
Bij de start van de alliantie is een Beleidsplan 2021 vastgesteld onder de titel ‘Samen versnellen’. Dit plan vormt 
de basis voor de dit jaar uitgevoerde activiteiten. Het volledige plan is beschikbaar op de website (en op te vragen 
bij het bureau).  
 
Project ‘Samenwerking in beeld’ 
De droom van ‘Parkinson de wereld uit’ kan alleen bereikt als we al onze krachten bundelen. Dat vraagt om een 
onderscheidend en sterk beeld van de opzet en doelen van onze samenwerking in de Parkinsonalliantie. Daarom 
is voorjaar 2021 gestart met dit project met als doel de alliantie een goed fundament te geven om naar buiten te 
treden. Daarbij zijn, met de inzet van de expertise en ondersteuning van bureau Morgenwereld en financiële 
steun van een anoniem familiefonds, een merkidentiteit en een visuele identiteit ontwikkeld en is een website 
gebouwd en tijdig opgeleverd en door de doelgroep goed vindbaar gebleken. Het resultaat is een krachtige en 
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herkenbare organisatie waarbinnen de samenwerking van alle relevante partijen geborgd is en gecoördineerd 
wordt. 
 
Merkidentiteit 

 
Media-aandacht  
De Parkinsonalliantie heeft in 2021 verschillende keren op een opvallende manier de media gehaald. Soms op 
zichzelf staand zoals met het grote startinterview kort voor Wereld Parkinsondag met voorzitter Jan van Zijl in De 
Telegraaf. Andere keren in relatie tot speciale evenementen, zoals de diverse aandacht genererende 
publieksacties vanuit ParkinsonNL en bij de organisatie van het 1e Dutch Parkinson Scientists Congres in 
november jl. waarbij de Onderzoeks- en Innovatieagenda werd gepresenteerd. 
 
Aanbieding boek De Parkinson Pandemie aan premier Rutte 
Het boek ‘De Parkinsonpandemie, een recept voor actie’ is tot stand gekomen met betrokkenheid van de alliantie 
en met financiële steun van ParkinsonNL (en voorganger SPN). Het boek is een Nederlandse bewerking van het 
Amerikaanse boek en geschreven door twee auteurs, te weten prof. dr. Bas Bloem (hoogleraar Neurologie aan 
het Radboudumc, co-auteur van de Amerikaanse versie en medeoprichter van ParkinsonNet) en Jorrit Hoff 
(neuroloog in het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht en evenals Bas Bloem bestuurslid van de 
Dutch Parkinson Scientists). Beiden waren ook nauw betrokken bij de oprichting van de alliantie. Het boek is op 2 
september in aanwezigheid van de voorzitter van de Parkinsonalliantie en de Raadsadviseur Volksgezondheid 
overhandigd aan de (toen demissionaire) minister-president. Dit met als doel om een beleidsimpuls op het 
gebied van parkinson te entameren, wat inderdaad het geval is gebleken en in 2022 met het ministerie van VWS 
verder zal worden opgepakt.  
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V.l.n.r. auteurs Jorrit Hoff, Bas Bloem, minister-president Mark Rutte  en voorzitter Jan van Zijl    
                 Foto Martijn Beekman  
 
Agenda voor onderzoek en innovatie 
Op 29 oktober 2021 is tijdens het 1e DPS congres een breed door het veld gedragen Agenda voor onderzoek en 
innovatie uitgebracht en overhandigd aan Prof. dr. Elly Hol, voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van 
ParkinsonNL. Deze Agenda is de eerste concrete uitwerking waarbij duidelijk wordt welke doelen de alliantie de 
komende 10, 20 en 30 jaren wil bereiken op het gebied van onderzoek en innovatie. Door dit met elkaar vast te 
leggen is er ook een document ontstaan waar de verschillende partijen aan meewerken én aan gehouden kunnen 
worden. Vanuit deze focus kan de alliantie zich de komende jaren verder neerzetten als dé vertegenwoordiger 
van alle partijen in het parkinsonveld. De Agenda is te downloaden vanaf de website van de alliantie. Voor vragen 
en suggesties kan met info@parkinsonalliantie.nl contact worden opgenomen.  
 
Beleidsimpuls Parkinson 
Eind november is als vervolg op de aanbieding van het boek De Parkinson Pandemie aan de premier bij het 
ministerie van VWS gepleit voor veel meer aandacht voor de zeer snel groeiende en ernstige neurologische ziekte 
van Parkinson. De alliantie denkt dat meer beleidsmatige aandacht noodzakelijk is om op de korte termijn de 
behandeling van mensen met parkinson betekenisvol te verbeteren en op wat langere termijn de ziekte ook te 
genezen of te voorkomen. De alliantie is er echter ook rotsvast van overtuigd dat een gerichtere en intensievere 
aanpak van de knelpunten rond parkinson een bredere impact zal hebben. De aanpak kan een voorbeeld zijn 
voor het beheersen van de zorgkosten en het realiseren van andere beleidsdoelen zoals het bevorderen van een 
betere lifestyle en gezondere leefomgeving en in het verlengde daarvan het dichterbij brengen van bijvoorbeeld 
klimaatdoelstellingen. 
 
Dit is geïllustreerd aan de hand van de volgende vijf thema’s:  

1. Netwerk/ ketensamenwerking;  
2.  Gezonde leefstijl en leefomgeving;  
3.  Diversiteit;  
4.  Vroegdiagnose;  
5.  Zelfzorg en mantelzorg.  

  

mailto:info@parkinsonalliantie.nl
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Per thema is kort beschreven welk probleem wordt aangepakt en zo mogelijk opgelost bij een meer gerichte 
aanpak en vervolgens welke win-win situatie daarmee bewerkstelligd wordt. Wat de alliantie voor ogen staat is 
dat het kabinet – net zoals zij eerder deed bij dementie - een op parkinson toegesneden beleidsbrief concipieert 
waarin deze beleidsimpuls tot uitdrukking komt, inclusief de voorziene win-win situaties. De vijf thema’s 
rechtvaardigen in de optiek van de Parkinsonalliantie een extra beleidsimpuls én illustreren dat het mes aan 
meer kanten snijdt. Het overleg hierover met het departement is inmiddels begin 2022 op constructieve wijze 
gestart. 
 
Voorbereiding Meerjarenbeleidsplan 
In de loop van najaar 2021 is stapsgewijs toegewerkt naar het met een breed draagvlak formuleren van een 
concept Meerjarenbeleidsplan 2022-2025. Er zijn verschillende werkbijeenkomsten geweest van het bestuur en 
van diverse vertegenwoordigers van organisaties in het veld van parkinson om de kansen, knelpunten en 
uitdagingen te bepalen alsmede hoe hiermee om te gaan. De eerdergenoemde Agenda voor onderzoek en 
innovatie en het actieplan in het boek De Parkinson Pandemie vormen een belangrijke onderlegger van dit plan, 
dat in het voorjaar van 2022 door de alliantie zal worden vastgesteld.  
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3. Governance 
Het alliantiebestuur heeft dit jaar zesmaal vergaderd: op 12 april, 30 juni, 1 september, 6 oktober, 1 en 16 
december 2021. 
 
3.1 Algemene gegevens 
De stichting Parkinson Alliantie Nederland is op 26 maart 2021 als samenwerkings-stichting opgericht en statutair 
(en feitelijk) gevestigd in het Huis voor de Gezondheid te Amersfoort, op het adres Stationsplein 123, 3818 LE 
Amersfoort.  
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 8235408. Het RSIN nummer van de 
alliantie is 86 24 31 438. De stichting heeft de ANBI status. Het bankrekeningnummer is NL67 ABNA 0100 445 
764. 
Contactgegevens:  
Tel. 033 303 29 40 info@parkinsonalliantie.nl  en website https://parkinsonalliantie.nl  
 
3.2 Samenstelling bestuur en bureau 
 

 
V.l.n.r. bestuursleden Wilma van de Berg, Marten Munneke, Jan Lantink, Bert Kuipers, Dirkjan Masman en voorzitter Jan van 
Zijl (oprichting 26 maart 2021)          Foto Hermance van Dijk 
 
Het bestuur kende per 31 december 2021 de volgende samenstelling: 

• Jan van Zijl, onafhankelijk voorzitter; 
• Wilma van de Berg, algemeen bestuurslid, op voordracht van de Dutch Parkinson Scientists (DPS); 
• Bert Kuipers, secretaris/penningmeester, op voordracht van ParkinsonNL; 
• Jan Lantink, vice voorzitter, op voordracht van Parkinson Vereniging; 
• Dirkjan Masman, algemeen bestuurslid, op voordracht van Stichting Parkinson Nederland; 
• Marten Munneke, algemeen bestuurslid, op voordracht van ParkinsonNet. 

De voorzitter en bestuursleden ontvangen voor hun bestuurslidmaatschap geen bezoldiging. 
 
Bij het bureau waren per die datum werkzaam: Emiel Rolink (coördinator a.i.), Esther Beels 
(bestuurssecretariaat), Herma van Bemmelen (financieel medewerker), Elleke Berkhof (communicatieadviseur) 

mailto:info@parkinsonalliantie.nl
https://parkinsonalliantie.nl/
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en Rik Nijskens (managementassistent). Secretaris Bert Kuipers heeft deze ingehuurde tijdelijke medewerkers 
(allen in beperkte deeltijd) gedurende de eerste opbouwperiode in goed overleg met de voorzitter aangestuurd.  
 
3.3 Samenstelling alliantie  
In de loop van 2021 zijn diverse partijen benaderd om tot de alliantie toe te treden. Diverse contacten hebben tot 
weliswaar tot in beginsel positieve reacties geleid maar zijn nog niet omgezet in formele toezegging van 
deelname.  
Per eind 2021 is de toegezegde stand als volgt: 
Partners 

• Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF); 
• Nederlandse Vereniging van Neurologen, werkgroep Bewegingsstoornissen; 
• Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN); 

Bedrijfspartners 
• AbbVie; 
• Kyowa Kirin. 

 
3.4 Risico’s en genomen maatregelen 
Met betrekking tot het behalen van de doelstellingen zijn er de volgende risico’s en onzekerheden: 

• het risico dat de relatief beperkte omvang van de groep mensen die het betreft (2022: 63.500) 
onvoldoende onderscheidend is binnen de grote en diverse groep chronische aandoeningen; 

• het risico dat de urgentie en impact van de ziekte van Parkinson onvoldoende wordt (h)erkend door 
beleidsmakers en politici; 

• het risico dat er minder middelen dan beoogd worden bijeengebracht, met name wat betreft bijdragen 
van partners en bedrijfspartners; 

• het risico dat de activiteiten van de alliantie volledig worden geïnitieerd door het bestuur, zonder 
inbreng van partners en bedrijfspartners;  

• het risico dat partijen in het parkinsonveld onvoldoende de krachten weten te bundelen. 
Op basis van deze analyse is besloten, in lijn met de visie van de alliantie, om te investeren in verbreding van het 
draagvlak, zowel bij partijen in het parkinsonveld als bij overheid en politiek,  in verdere professionalisering van 
de (ondersteuning van de) alliantie en in het vergroten van de (publieke en politieke) bewustwording van de 
ernst en impact van de ziekte. Voorts is er, gelet op het enthousiasme en de grote inzet van relevante partijen, 
veel vertrouwen in het ‘vliegwieleffect’ die de oprichting van de alliantie inmiddels al teweeg heeft gebracht. 
Vergroten van het aantal partners en hun  commitment aan het doel van de alliantie wordt daarmee realistisch 
geacht.  
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4. Financieel beleid 
De verantwoording over het gevoerde financieel beleid is neergelegd in bijgaande jaarrekening. Op enkele 
punten wordt hierna een korte toelichting gegeven.  
 
Inkomsten uit partnerbijdragen 
De financiering van activiteiten en het ondersteunend bureau van de alliantie wordt gerealiseerd door jaarlijkse 
bijdragen van de kernpartners,  partners en bedrijfspartners. Deze is nu nog in een fase van opbouw, reden 
waarom de kernpartners in 2021 een extra donatie aan de alliantie hebben overgemaakt.  
 
Inkomsten via ParkinsonNL 
Bij de oprichting van de alliantie is afgesproken dat alle donaties, giften en sponsoring die de alliantie en de drie 
overige kernpartners krijgen, worden overgedragen aan  ParkinsonNL. De inkomstenderving die de Parkinson 
Vereniging daarvan heeft wordt door ParkinsonNL gecompenseerd met een vaste, jaarlijkse bijdrage ten behoeve 
van de taken van de vereniging op het gebied van informatievoorziening. Met de medio 2021 opgerichte 
vereniging van onderzoekers (DPS) is afgesproken dat ParkinsonNL de eerste drie jaar hun opbouwfase financieel 
ondersteunt.  Voorts kunnen de Parkinsonalliantie en ParkinsonNet projectgebonden aanvragen indienen bij het 
gezondheidsfonds.   
 
Functie en omvang van reserves 
Er is bij de start van de alliantie in 2021 nog geen sprake van reserves. In de toekomst wordt een 
continuïteitsreserve ingesteld en opgebouwd teneinde de continuïteit van de stichting en de 
bureauondersteuning te borgen. De streefomvang van deze reserve is per 2025 bepaald op € 73.500, te weten 
70% van de huidige begroting (jaar 2022).  
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2. JAARREKENING 2021 
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2.1 Balans per 31 december 2021 
(Na resultaatbestemming) 
 
ACTIVA    31-12-2021    26-03-2021 
         
         €          €          €          €  
Vaste activa 

 

Materiële vaste activa 
Hardware                                    2.6.1        1.045      - 
      
Vlottende activa 
 
Vorderingen   
Debiteuren 2.6.2  10.000    - 
Vooruitbetaalde bedragen   51    - 
          
     10.051    - 
 
Liquide middelen 2.6.3         
 
Bankrekening     20.621    - 
         
Totaal activa     31.717    - 
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PASSIVA    31-12-2021    26-03-2021 
         
          €           €           €           €  
 
Reserves en fondsen 2.6.4 
 
Reserves 
Continuïteitsreserve     23.493    - 
 
Kortlopende schulden           
 
Crediteuren   1.755    - 
Nog te betalen bedragen 2.6.5  6.469    - 
        
     8.224    - 
 
 
 
 
          
Totaal passiva     31.717    - 
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2.2 Staat van baten en lasten 
 
       Resultaat    Begroting  
           2021        2021  
         
              €           €  
BATEN  2.7.1 
 
Opbrengst Kernpartners      70.000  30.000 
Opbrengst Partners      -  6.000 
Opbrengst Bedrijfspartners      8.000  39.000 
Giften      30.000  30.000 
Overige opbrengsten      80  - 
         
Totaal baten      108.080  105.000 
         
 
LASTEN 
 
Personeelskosten  2.7.2    52.806  65.000 
Huisvestingskosten      205  2.500 
Communicatiekosten      24.046  25.000       
Kantoorkosten      747  5.000 
Automatiseringskosten      1.777  5.000 
Kosten Beheer en administratie      4.838  2.500 
Afschrijvingen      55  - 
Financiële lasten      113  - 
         
Som van de lasten      84.587  105.000 
         
 
Saldo van baten en lasten      23.493  - 
         
 
 
2.3  Resultaatverdeling 
 
       Resultaat    Begroting 
           2021        2021 
         
              €           € 
 
Continuïteitsreserve      23.493  - 
         
      23.493  - 
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2.4  Kasstroomoverzicht 
 
                                2021  
         
                                           € 
Kasstroom uit activiteiten 
 
Totaal baten         108.080 
Totaal lasten        -84.587 
         
        23.493 
Afschrijvingen        55 
         
Cash flow        23.548 
        -------------- 
Mutaties in: 
Kortlopende vorderingen        -10.051 
Kortlopende schulden        8.224 
         
        -1.827 
        -------------- 
Totaal kasstroom uit activiteiten        21.721 
         
 
Kasstroom uit investeringen 
 

Investeringen materiële vaste activa        -1.100 
         
Totaal kasstroom uit investeringen        -1.100 
        -------------- 
Totaal kasstroom        20.621 
         
 
Liquide middelen per 1 januari        - 
Totaal kasstroom        20.621 
         
Liquide middelen per 31 december        20.621 
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2.5 Algemene toelichting 
 
2.5.1  Presentatie 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine 
rechtspersonen C1 “Kleine organisaties-zonder-winststreven”. Het verslagjaar betreft de periode 26 maart 
2021 tot en met 31 december 2021. 
 
2.5.2 Grondslagen van balanswaardering 
 
Algemeen 
 
Activa en passiva worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs, tenzij in de toelichting anders 
wordt vermeld. 
 
Materiële vaste activa 

 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de 
geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De 
afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs. 
 
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. 
 
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.  
 
2.5.3 Grondslagen van resultaatbepaling 
 
Algemeen 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Alle lasten in de 
jaarrekening zijn tegen historische kostprijs opgenomen. De opbrengsten uit hoofde van nalatenschappen 
worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgelegd.  
 
Kasstoomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
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2.6 Toelichting op de balans 
 
ACTIVA 
 

Vaste activa 
 
2.6.1  Materiële vaste activa 
          Hardware       Totaal 
         
              €           € 
Stand per 26 maart 
 
Aanschaffingswaarde      -  - 
Cumulatieve afschrijvingen      -  - 
         
Boekwaarde      -  - 
         
 
Mutaties in het boekjaar 
 
Investeringen      1.100  1.100 
Afschrijvingen      -55  -55 
         
Saldo       1.045  1.045 
         
Stand per 31 december     
 
Aanschaffingswaarde      1.100  1.100 
Cumulatieve afschrijvingen      -55  -55 
         
Boekwaarde      1.045  1.045 
         
 
Afschrijvingspercentage hardware        20% 
 
      31-12-2021   26-03-2021 
         
              €           € 
Vlottende activa 
 
2.6.2 Debiteuren 
 
Debiteuren       10.000  - 
         
       10.000  -  
         
 
Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet 
noodzakelijk geacht. 
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2.6  Toelichting op de balans (vervolg) 
 
      31-12-2021  26-03-2021 
         
              €           € 
2.6.3  Liquide middelen 
 
Bankrekening      20.621  - 
         
      20.621  - 
         
 
De liquide middelen zijn vrij opneembaar. 
 
PASSIVA 
 
2.6.4 Reserves en fondsen  
 
Reserves 
           2021       2020 
         
              €           € 
Continuïteitsreserve 
 
Saldo per 26 maart      -  - 
Mutatie volgens resultaatverdeling      23.493  - 
         
Saldo per 31 december       23.943  - 
         
 
In de toekomst wordt een continuïteitsreserve ingesteld en 
opgebouwd teneinde de continuïteit van de stichting en de 
bureauondersteuning te borgen. De streefomvang van deze 
reserve is per 2025 bepaald op € 73.500, te weten 70% van 
de huidige begroting (jaar 2022). 
 
      31-12-2021  26-03-2021 
         
              €           € 
2.6.5  Nog te betalen bedragen 
 
Accountantskosten      3.500  - 
Inhuur personeel      549  - 
Overige nog te betalen bedragen      2.420  - 
         
      6.469  - 
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2.7  Toelichting op de staat van baten en lasten  
 
       Realisatie    Begroting 
           2021        2021 
         
              €           €  
2.7.1  Baten 
 
Opbrengst Kernpartners      70.000  30.000 
Opbrengst Partners      -  6.000 
Opbrengst Bedrijfspartners      8.000  39.000 
Giften      30.000  30.000 
Overige opbrengsten      80  - 
         
      108.080  105.000 
         
 
 
2.7.2  Personeelskosten 
 
Inhuur derden 
      52.806  65.000 
         
 
  



 
 

  23-03-2022 - 22 

Vastgesteld en goedgekeurd te Amersfoort op 8 april 2022. 
 
 
 
  
J.P.C.M. van Zijl 
Voorzitter 
 
 
 
  
B.J.F. Lantink 
Vice voorzitter 
 
 
 
  
A.G. Jelles 
Secretaris/penningmeester 
 
 
 
  
M. Munneke 
Algemeen bestuurslid 
 
 
 
  
W.D.J. van den Berg 
Algemeen bestuurslid 
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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 Parkinson Alliantie Nederland  
Stationsplein 123 
3818 LE  AMERSFOORT 
 
 

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 
 
 
Verklaring betreffende de jaarrekening 
De jaarrekening van Stichting Parkinson Alliantie te Amersfoort is door ons samengesteld op basis van de 
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van 
baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In 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 4410, ‘Samenstellingsopdrachten’. Op grond van deze standaard wordt 
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-
winststreven’. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en 
financiële verslaggeving 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 of het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Parkinson Alliantie 
Nederland. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen 
om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de 
jaarrekening. 
 
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 vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, 
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met 
de door u verstrekte gegevens. Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een 
samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 
 
Was getekend te Sliedrecht, 11 april 2022 
 
 
 
WITh accountants B.V. 
P. Alblas RA 



 
 

  23-03-2022 - 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. BIJLAGE 
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4.1  Begroting 2022 
 
     Begroting    Resultaat   Begroting  
         2022        2021        2021  
         
            €           €           €  
BATEN 
 
Opbrengst Kernpartners    40.000  70.000  30.000 
Opbrengst Partners    14.000  -  6.000 
Opbrengst Bedrijfspartners    56.000  8.000  39.000 
Giften    -  30.000  30.000 
Overige opbrengsten    -  80  - 
         
Totaal baten     110.000  108.080  105.000 
         
 
LASTEN 
 
Personeelskosten   70.000  52.806  65.000 
Huisvestingskosten   2.500  205  2.500 
Communicatiekosten   25.000  24.046  25.000 
Kantoorkosten   5.000  747  5.000 
Automatiseringskosten   5.000  1.777  5.000 
Kosten beheer en administratie   2.500  4.838  2.500 
Afschrijvingen   -  55  - 
Financiële lasten   -  113  - 
         
Som van de lasten    110.000  84.587  105.000 
         
Saldo van baten en lasten    -  23.493  - 
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