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Aan het bestuur van 
Stichting MS Zorg Nederland 
Torenallee 20 
5617 BC  EINDHOVEN  
 
 
Plaats           Datum 
Amersfoort        12 februari 2019 
 
 
Geacht bestuur, 
 
1. Opdracht 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw Stichting, waarin begrepen de 
balans met tellingen van € 112.793 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief 
resultaat na belastingen van € 35.492, samengesteld.  

2. Samenstellingsverklaring van de accountant 

Aan: het bestuur 

De jaarrekening van Stichting MS Zorg Nederland te Eindhoven is door ons samengesteld op basis 
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per en de winst-en-
verliesrekening over 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 grondslagen zoals beschreven op de pagina’s 13 en 14. 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 dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze 
kennis van Stichting MS Zorg 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. 
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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 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. 

Amersfoort, 12 februari 2019 

Van Asselt Adviseurs & Accountants

Was getekend

 

 

 

H. Boer AA 
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Algemeen 
 
Aard van de activiteiten 
 
De stichting is op 14 maart 2013  opgericht. 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  57475504. 
 
De stichting MS Zorg heeft ten doel: 
 

- een onafhankelijke organisatie te zijn waarbinnen diverse partijen die actief betrokken zijn 
bij de zorg voor mensen met MS met elkaar samen werken om de meest optimale zorg 
denkbaar vorm te geven en toegankelijk te maken.  

- Het realiseren van de meest optimale zorg denkbaar voor alle mensen met MS en hun 
naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiënt staat hierbij 
centraal en heeft zelf de regie over zijn zorgproces 

 
De stichting heeft verder tot doel meer te bereiken door: 
 

- twee sporen, namelijk het beschrijven en vormgeven van de meest optimale zorg denkbaar 
en daarnaast het initiëren, stimuleren en faciliteren van regionale netwerken van deskundige 
zorgverleners. 

- Omdat goede zorg ook toegepast moet kunnen worden, initieert, stimuleert en faciliteert MS 
Zorg Nederland de vorming van multidisciplinaire regionale netwerken van deskundige 
zorgverleners.  

- In deze netwerken participeren MS-verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, 
specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, 
oefentherapeuten en psychologen.  

- Zorgverleners die actief zijn binnen deze netwerken zijn geschoold in de behandeling en 
begeleiding van mensen met MS en werken intensief met elkaar samen. Zij zijn vindbaar via 
de zorgzoeker op deze website. De regionale netwerken worden geleid door 
multidisciplinaire regiocoördinatoren 

 
Organisatie 
 

- MS Zorg Nederland wordt gevormd door alle zorgverleners die actief zijn binnen MS Zorg 
Nederland en alle landelijke en regionale partijen betrokken bij de zorg voor mensen met 
MS. MS Zorg Nederland valt sinds 2013 onder de Stichting MS Zorg Nederland.  
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Bestuur 
 

- Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: 
 
De voorzitter: De heer Dr. G.J.D. Hengstman (neuroloog) 
Lid:   mevrouw V. van Bakel  (ergotherapeut) 
Lid:   de heer drs. C. van Gelder (specialist ouderengeneeskunde) 

 
 
 

Raad van Toezicht 
 

- De heer dr. J. Bergs;   voorzitter 
- De heer G. Middelkamp;  lid 
- De heer drs. H. de Jong QC lid 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
8 

Stichting Ms Zorg Nederland , Eindhoven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAARREKENING  2017 
 
  



 

 
9 

Stichting Ms Zorg Nederland , Eindhoven 

 
 
 
 
 
 

  

Balans per 31 december 2017

Activa

BALANS PER: 31 december 2017 31 december 2016

toelichting: in € in € 

Vaste activa

Immateriele vaste activa 1 31.100                       29.730                       

Materiele vaste activa -                             -                             

Financiele vaste activa -                             -                             

31.100                       29.730                       

Vlottende activa

Debiteuren 2 12.220                       8.000                         

Vorderingen en over-

lopende activa 3 852                            852                            

Liquide middelen 4 68.621                       110.938                    

81.693                       119.790                    

Totaal Activa 112.793                    149.520                    
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Passiva

BALANS PER: 31 december 2017 31 december 2016

toelichting: in € in € 

Reserves en fondsen

Reserves: 5

-continuiteitsreserve 88.452                       123.943                    

-bestemmingsreserve -                             -                             

-herwaarderingsreserve

-overige reserves

Fondsen 88.452                       123.943                    

- bestemmingsfondsen -                             -                             

88.452                       123.943                    

Langlopende schulden 6 -                             12.957                       

Kortlopende schulden 7 24.341                       12.620                       

24.341                       25.577                       

Totaal Passiva 112.793                    149.520                    
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Staat van Baten en Lasten

Werkelijk 2017 Werkelijk 2016

in € in € 

Baten

- Baten uit eigen fondsen werving 56.957       31.000      

- Baten uit contributies 54.960       60.705      

- Baten uit basisischoling 38.936       47.030      

- Baten uit acties -             -             

- Baten uit overige baten 1.794         -             

- Baten uit renteontvangsten 609             322            

Som der baten 153.256     139.057    

Lasten

Besteed aan doelstellingen:

 - basisscholing 39.128       64.062      

Beheer en administratie:

- kosten Beheer en Administratie 149.621     70.413      

Som der lasten 188.749     134.475    

Saldo van Basten en Lasten -35.492     4.582        

Specificatie beheer en administratie kosten

Secretariaat en personele ondersteuning 23.609       21.685      

Raad van Bestuur 60.218       28.368      

Raad van Toezicht 3.592         2.259        

Kantoorkosten 3.977         3.675        

Huisvesting 10.230       9.038        

Webhosting en digitale poli 17.167       3.356        

Commerciele kosten 23.430       798            

Algemeen 7.398         1.234        

149.621     70.413      
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Toelichting algemeen 
 
Resumé 
 
Besteding aan de doelstelling uitgedrukt als percentage van de totale kosten. 
      2017   2016   

      in € 1,00      %  in € 1,00     % 

 
Baten in totaal     153.256   100,0   139.057    100,0 
Totale kosten beheer en algemeen  149.621    97,63                70.413      50,6 
 
Basisscholing 2017      38.936    100,0    47.030     100,0  
Totale kosten basisscholing     39.128    100,5       64.062     136,2 
 
Een uitvoerige analyse van de baten en lasten alsmede de basisscholingsprojecten wordt separaat 
gepresenteerd. Hierbij wordt aandacht gegeven aan de toe te wijzen subsidies die in relatie staan met 
beheer & administratie kosten en voornamelijk de basisscholingsprojecten van 2013 tot en met 2017. 
Hiermee kan meer sturingsrapportage worden aangeboden. 
Het verdient aanbeveling om vanaf het oprichtingsjaar voor een voortschrijdend inzicht de jaarlijkse 
kosten en baten welke worden besteed aan kerntaken (waaronder basisscholing en andere projecten) 
voor een nadere beschouwing te presenteren en te evalueren. 
 
 
Raad van Toezicht 
 
De stichting hanteert een duidelijke scheiding tussen besturen en toezichthouden. De raad van 
toezicht heeft een contolerende taak. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: 
 

- De heer dr. J. Bergs;  voorzitter 
- De heer G. Middelkamp; lid 
- De heer drs. H. de Jong QC; lid 

 
Een optimalisatie van de organisatiestructuur, waarbij landelijke partijen waaronder beroeps 
verenigingen en patiëntenorganisaties een formele inspraak krijgen, wordt op dit moment onderzocht.  
Controle zal worden uitgevoerd via een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht zal van haar toezicht 
houdende functie verantwoording geven door in de jaarrekening een verslag op te nemen. 
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 
 
De jaarrekening is opgesteld volgens de eigen grondslagen zoals hieronder weergegeven. Zoveel als 
mogelijk is de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende instellingen" gevolgd. Voor 
zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
Baten en lasten worden toegerekend in het jaar waarop zij betrekking hebben. 
 
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
 
Materiële vaste activa 
 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten 
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met 
een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafprijs of 
vervaardigingslasten. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid 
worden in mindering gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Liquide middelen 
 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 
 
Fondsen en (continuïteits)reserves 
 
De continuïteitsreserve is gevormd om de organisatie te waarborgen ten tijde van sterk tegenvallende 
opbrengsten. Met deze reserve kunnen wij nog minimaal 1 jaar het voortbestaan waarborgen. De 
omvang van onze reserve voldoet nog niet aan de gestelde eisen. 
 
Er zijn geen voorzieningen gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen 
moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. Voorzieningen 
worden, indien gevormd, gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Langlopende en kortlopende schulden 
 
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking genomen tegen reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 
 
Resultaatbepaling 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten 
en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong 
vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 
 
Afschrijvingen 
 
Afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de 
aanschaffingswaarde , op basis van de verwachte economisch levensduur . Boekwinsten en -verliezen 
bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder afschrijvingen, boekwinsten echter alleen 
voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen. 
 

Toelichting op de balans per 31 december 2017 
 

1. Immaterieel vast activa 
 
De immateriële vast activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen. Een afschrijvingspercentage van 33,3% wordt gehanteerd voor digitale poli, voor 
voorlichtingsfilms wordt 25% afschrijving berekend. De eerste afschrijving is gestart bij de verkrijging. 
De ingebruikneming is van toepassing. 
 

2. Debiteuren 
 
De debiteuren bestaan uit de op 31 december 2017 nog verschuldigde contributies en 
basisscholingsbijdragen. 
 

3. Vorderingen en overlopende activa 
 

In december van het boekjaar zijn de huurkosten voor het kantoor van de stichting voor de maand 
januari van het volgend boekjaar vooruitbetaald. 
 

4. Liquide middelen 
 
De liquide middelen bestaan uit een zogenaamde bestuur- en spaarrekening. Als huisbankier treedt 
de ABN AMRO bank kantoor Eindhoven op. De saldi-opgave ultimo december 2017 van de bank is 
gecontroleerd en akkoord bevonden. De liquide middelen staan ter vrije beschikking.  
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5. Reserves 
 
De reserves zijn onderverdeeld zoals aangegeven in de balans bij de rubriek het eigen vermogen. Deze 
zijn ontstaan in de periode vanaf oprichting in 2013 tot en met 2017 en uitsluitend toegewezen en 
toegevoegd aan de continuïteitreserve. Deze worden gebaseerd op de Beheers- en Administratie 
kosten die gemiddeld ongeveer  € 102.000 bedragen. Overigens afhankelijk van de optimale bezetting 
en noodzakelijke en onvermijdbare administratiekosten. 
 
           2017  2016 
        In  € 1,00 in € 1,00 
 
Stand per 1 januari       123.943 119.362 
Uit resultaatbestemming        35.491      4.581  
Stand per 31 december         88.452 123.943  
 
Er zijn in de afgelopen periode geen andere bestemmingsreserves gegenereerd. 
    
 

6. Langlopende schulden 
 
In 2013 is door de voorzitter van de Raad van Bestuur, bij de oprichting, de heer dr. G.J.D. Hengstman 
een bedrag gestort van € 12.957 in eerste instantie geëtiketteerd als lening met een langlopend 
karakter. In een recente bestuursvergadering is besloten om het bedrag als bate aan te merken om de 
opstart- en andere kosten te beperken. In de omzetcategorie ‘overige baten’  van de resultaatrekening 
2017 is de rentecorrectie als bate opgenomen. 
 

7. Kortlopende schulden 
 
Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.  
 
 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
 
Huurcontract 
De Stichting heeft een huurcontract voor kantoorruimte afgesloten. De huursom bedraagt circa 
€ 10.200 per jaar. Het huurcontract eindigt automatisch op 31 december 2024. De opzegtermijn 
bedraagt 1 maand. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
De bestedingen in het kader van doelstellingen voor de stichting MS Zorg Nederland,  deze bestaan in 
hoofdzaak uit het verzorgen en aanbieden van basisscholingen, trainingen of dergelijken, worden  
verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd en/of besteed.  
 
Basisscholing1 
Jaarlijks wordt de tweedaagse basisscholing gegeven voor zorgverleners die nieuw toetreden tot het 
netwerk. Voor MS verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten MS geldt een aangepast tarief 
voor de basisscholing van € 95. Accreditatie voor deze basisscholing is verleend door de diverse 
beroepsverenigingen.  
 
Multidisciplinair MS symposium  
Het jaarlijkse multidisciplinaire MS symposium is een eendaagse nascholing waarin diverse 
onderwerpen rondom MS zorg vanuit diverse disciplines belicht worden. Doelstellingen van dit 
symposium zijn verdieping van de kennis en kunde binnen het eigen vakgebied, het kennis nemen van 
de mogelijkheden van behandeling en begeleiding vanuit andere disciplines en het optimaliseren van 
de samenwerking.  
 
Voor deze activiteiten zijn noodzakelijke kosten te besteden zoals de beheer en administratie kosten 
en de specifiek toe te wijzen baten en lasten voor de basisscholing. 
In het boekjaar 2017 zijn er hogere kosten besteed de analyse volgt hier onder. De kosten van de RvB 
zijn hoger dan in vorige boekjaren dat zelfde geldt ook voor de kosten website en digitale poli (een van 
de pijlers van de diensten van MS Zorg Nederland en commerciële kosten. 
 

 

 

 

  

                                                             
1 De tekstgegevens zijn ontleent van de website van MS Zorg Nederland 

2017 2016  in € in % t.o.v. vorige jaar

hoger ./.

Secretariaat en personele ondersteuning 23.609    21.685       -1.924      -8,9%

Raad van Bestuur 60.218    28.368       -31.850   > dan 100%

Raad van Toezicht 3.592       2.259         -1.333      -59,0%

Kantoorkosten 3.977       3.675         -302         -8,2%

Huisvesting 10.230    9.038         -1.192      -13,2%

Webhosting en digitale poli 15.555    3.356         -12.199   > dan 100%

Commerciële 23.430    798             -22.632   > dan 100%

Algemeen 7.398       1.234         -6.164      > dan 100%

148.009  70.413       -77.596   -110%

een nadere verklaring volgt.

In het meerjaren overzicht wordt tevens aandacht gegeven aan de bestede jaarbedragen
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Ondertekening van de jaarrekening 2017 
 
 
 
Eindhoven,   12 februari 2019 
 
 
Namens het bestuur, 
 
 
 
 
 
De heer dr. G.J.D. Hengstman 
Voorzitter 

 

 

 

Namens de Raad van Toezicht, 

 

 

 

Dr. J. Bergs 
Voorzitter  
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Overige gegevens 
 
 
 
Resultaatbestemming 
 
Het resultaat voor boekjaar 2017 wordt als volgt verwerkt: 
 
 
          € 
 
Bestemmingsreserve continuïteit      123.943 
Jaarresultaat 2017             (35.492) 

                    ------------- 

            88.451 
De mutatie is reeds in de jaarrekening verwerkt     ======= 
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