
 

Jaarrekening 2015 
NMS Nederlandse Meningitis Stichting 

Algemeen  
 
Aanbieding jaarrekening  
De Nederlandse Meningitis Stichting biedt U hierbij de jaarrekening 2015 aan.  
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en een rekening van baten en lasten over de 
periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015, welke beide zijn voorzien van de nodige specificaties en 
toelichtingen. De getallen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders vermeld.  
 

Doelstelling  
De Stichting stelt zich ten doel het ondersteunen bij de eliminatie van Meningitis/Sepsis.  
Zij tracht dit doel te bereiken door het leggen en in stand houden van:  

 contacten met mensen met meningitis en hun familieleden,  

 alsmede met deskundigen die zich bezighouden met onderzoek, behandeling en begeleiding.  

 het verschaffen van informatie aan de leden en aan een ieder die hierom vraagt.  

 het bevorderen van publicatie van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.  

 alle overige wettige middelen die bevorderlijk zijn voor het doel van de Stichting.  
 

Inschrijving Kamer van Koophandel  
De Stichting is ingeschreven in het Verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41190597.  

 
Vergelijkende cijfers  
In de jaarrekening zijn ter vergelijking de cijfers uit de begroting 2015, de rekening 2014 en de balanscijfers per 
31 december 2015 opgenomen.  

 
Financiële positie  

 31-12-2015 01-01-2015  

Liquide middelen 26.786 30.349 

Vorderingen en voorraden 2.000 2.930 

 28.786 33.279 

Af: Schulden op korte termijn 2.000 2.135 

Liquiditeitstoename/afname 26.786 31.144 

Mutatie Liquiditeitspositie -/-4.358  

 
Analyse  
Het liquiditeitsoverschot bestaat uit:  

 31-12-2015 01-01-2015  

Kapitaal 26.786 32.060 

Af: boekwaarde vaste activa 0 916 

 26.786 31.144 

Verzekeringen  
De Stichting heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.  
 
Plaatsgevonden controles  
Gedurende het boekjaar heeft er een steekproef plaatsgevonden van het ministerie VWS, ten aanzien van de 
verstrekte subsidie in het boekjaar 2014. Er hebben geen controles van de belastingdienst e.d. plaatsgevonden.  

 
Samenstelling bestuur  
Mw. Y. Pannekoek voorzitter  
Hr. P.J.H. Peer secretaris 
Hr. L.F. Hartog penningmeester 

 
Samenstelling jaarrekening  
De jaarrekening is samengesteld door de penningmeester.  
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Grondslagen voor de financiële verslaggeving  
 
Algemeen  
De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd.  
In de jaarrekening zijn geen afzonderlijke activa en passiva gesaldeerd.  
Grondslagen voor de bepaling van het vermogen  
Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de kosten en de opbrengsten.  
De kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.  
De kosten zijn gebaseerd op de historische kostprijs.  
De in de rekening van baten en lasten verantwoorde subsidiebijdrage betreft het door de Stichting Fonds PGO 
toegezegde subsidiebedrag 2014.  
Eventuele verschillen tussen de verantwoorde en de definitieve vastgestelde subsidie zullen in volgende jaren 
worden verantwoord.  
Grondslagen materiële vaste activa  
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde minus de jaarlijkse afschrijvingen, waarbij de 
eerste afschrijving plaatsvindt in de maand van aanschaf.  
Het afschrijvingspercentage van de materiële vaste activa is 20%  
 

Balans per  
 31-12-2015 01-01-2015 

ACTIVA    

Materiële vaste activa    

Technische apparatuur 0 916 

Vorderingen en overlopende activa    

Vorderingen 0 310 

Liquide middelen 26.786 30.349 

Voorraden 1.500 2.620 

   

Totaal Activa 28.286 34.195 

   

PASSIVA    

Eigen vermogen   

Kapitaal    

Kapitaal  2.500 2.862 

Bestemmingsreserve 25.000 29.198 

 27.500 32.060 

Kortlopende schulden en overlopende passiva    

Nog te betalen post 786 212 

Crediteuren 0 1.923 

Vooruitontv. Donateurs 0 0 

 786 2.135 

   

Totaal Passiva 28.286 34.195 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN  

 2015 Begroting 2015 2014 

BATEN € € € 

Donateurs 1.135 2.500 2.257 

Subsidie Fonds PGO   35.000 

Giften 50  273 

Interest   0 

Verkoop Brochures   44 

Bijdrage leden jeugddag   45 

Vrijval voorz. Congres   0 

 1.185 2.500 37.619 

LASTEN    

Lotgenotencontact 5.507 4.000 1.695 

Voorlichting 1.014 4.250 22.248 

Belangenbehartiging 2.796 400 0 

Frictiekosten 750 350 4.328 

Lidmaatschappen  1.000 0 

 10.067 10.000 28.271 

    

Resultaat voor bestemming -/-8.882  9.348 

Resultaatsbestemming 8.882  -/-9.348 

Resultaat na bestemming 0  0 
ACTIVA 

Aanschaf Aanschaf Aansch.w. afschr. afschr. afschr. t/m Balans per
waarde 2015 t/m 2015 t/m 2014 2015 2015 31-12-2015

Word 2010                                  714                                  714                                                489                     225 714                                 -                      

Fapt.Mac                               1.749                               1.749                                             1.254                     495 1.749                              -                      

HP Laserj.                                  589                                  589                                                393                     196 589                                 -                      

File maker                               1.853                               1.853                                             1.853 1.853                              -                      

                        4.905                         4.905                                      3.989                  916                         4.905                    - 

2015                                             2.014 
€  € 

Vooruitbetaalde kosten
contracten -                                                      -                                                     

opslag -                                                      256                                               

website -                                                      54                                                  

-                                                      310                                               

Liquide middelen
Rabobank   26.786                                            30.349                                          

Voorraad  
Betreft voorraad brochures en promomateriaal

Saldo 01-01 2.620                                              2.664                                            

Voorraadverschil  620                                                 -                                                     

Verkoop  -                                                      44                                                  

Saldo 31-12  2.000                                              2.620                                            

Totaal Activa  28.786                              34.195                            

PASSIVA

Kapitaal en reserves
Eigen vermogen 2.500                                              2.862                                            

bestemmingsreserve

saldo 01-01 29.198                                            19.850                                          

toevoeging  -8.882                                             9.348                                            

Saldo 31-12 20.316                                            29.198                                          

Kortlopende schulpden en overlopende passiva
crediteuren 3.690                                              1.923                                            

kosten bank 426                                                 38                                                  

Messenger 1.854                                              174                                               

5.970                                              2.135                                            

Totaal Passiva   28.786                              34.195                            

Materiële vaste activa Omschr. 
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De inkomsten van 2015 bestonden uit de inning van donaties 
De donateurs hebben in 2014 kunnen aangeven dat zij de donatie per automatische incasso 
wilden laten plaatsvinden. De automatische incasso opdracht is door 47 donateurs toegezegd, 
na afboeking is door 17 leden de automatische incasso opdracht geweigerd. In totaal is er in 
2015 door 38 donateurs een bijdrage geleverd aan het in stand houden van de NMS. 
 
De uitgaven van 2015 bestonden uit de kosten tbv de instandhouding van de stichting 
De kosten van de stichting bestonden uit de volgende onderdelen: 

4000 rubriek tbv 1 op 1 lotgenoten contact      947,97  

4100 rubriek tbv lotgenoten contact bijeenkomsten   1.013,66  

4200 rubriek tbv informatievoorziening   2.795,59  

4300 rubriek tbv instadshoudings kosten      749,25  

4400 rubriek tbv ondersteuningskosten             -    

4500 rubriek tbv financien             -    

 
Rubriek 4000 
Zijn de kosten gemaakt voor het bereikbaarheidsnummer, de 1 op 1 contacten via telefoon en 
de kosten gemaakt tbv bezoek door een bestuurslid. 
 
Rubriek 4100 
Zijn de kosten gemaakt door de bestuursleden om met elkaar en lotgenoten in contact te 
kunnen treden. 
 
Rubriek 4200 
Zijn de kosten die samenhangen met de website en de uitgave van de Messenger van december 
2014 welke in de resultaten geboekt zijn in januari 2015. 
 
Rubriek 4300 
Zijn de kosten die verbandhoudend zijn met de opslag van voorraad, de kosten mbt 
verzekeringen en bankkosten. 
 
De overige rubrieken zijn niet van toepassing in 2015. 
 
 
Berkenwoude, 10-1-2016 
De penningmeester  
 
L.Hartog 


