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Jaarverslag 2019 

Algemene gegevens 

 

Statutaire naam en vestigingsplaats: 

Stichting Zorgbelang Groningen, te Groningen 

Doelstelling: 

De stichting heeft ten doel: 

a. het behartigen van de gezamenlijke belangen van door de Raad van Bestuur als 

deelnemer erkende (koepel)organisaties; 

b. het behartigen van de belangen van patiënten/consumenten van zorg- en 

welzijnsinstellingen; 

c. het optreden als externe gesprekspartner en spreekbuis voor en van de 

deelnemende organisaties ter zake van de behartiging van hun gemeenschappelijke 

en gelijksoortige belangen.  

 

 Missie en Visie:  

Zorgbelang Groningen heeft de overtuiging dat goede zorg en welzijn alleen zijn te realiseren samen  

met de mensen om wie het gaat. We willen en zorgen daarom dat inwoners van de provincie  

Groningen op allerlei – bij hun passende – manieren hun ervaringen in kunnen zetten voor het  

bepalen, verbeteren en vernieuwen van zorg en welzijn. Waardoor deze maximaal bijdragen aan  

hun eigen regie en kwaliteit van leven. In onze visie zijn inwoners van de provincie Groningen een  

gelijkwaardige gesprekspartner van zorg- en hulpverleners bij het bepalen van zorg en  

ondersteuning voor henzelf of hun naaste. En daarnaast een vanzelfsprekende en  

onmisbare partner voor zorgaanbieders en financiers bij het bepalen, verbeteren en vernieuwen  

van een passend, betaalbaar en toegankelijk zorg- en welzijnsaanbod in de provincie.  

 

Samenstelling van Raad van Toezicht en directie  

(op balansdatum)  

 

Voorzitter:  M. Oosterwijk  

Vicevoorzitter:  C. Reinbergen  

Lid:  C. Hillemans  

Lid:  D. Wind  

Vacature  

Directie / bestuurder:  E.R. Klok  
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Bestuursverslag 2019 

 

Inleiding 

Voor u ligt het bestuursverslag 2019. Deze vormt samen met het maatschappelijk verslag de 

financiële en inhoudelijke verantwoording van 2019. 

Het jaar 2019 is voorbij, en daarmee ook het tweede decennium van deze eeuw! Een decennium dat 

vooral in het teken stond van 'de transitie', de overheveling van zorg naar gemeenten, en 'de 

transformatie': een andere manier van werken, met meer aandacht voor de eigen regie, kracht en 

het netwerk van de mensen om wie het gaat.  

Toch zijn er nog altijd mensen die onvoldoende toegang hebben tot passende zorg en ondersteuning, 

maar bijvoorbeeld ook tot werk en vrijetijdsactiviteiten. Uit een onlangs verschenen rapport blijkt dat 

de positie van mensen met een beperking is verslechterd sinds de invoering van het VN-verdrag 

Handicap in 20161.  

Hoe lossen we dat op? Juist samen met de mensen om wie het gaat: met de inwoners van de 

provincie Groningen. En met Positieve Gezondheid als leidraad. Waarbij niet 'wat mis is' centraal 

staat, maar wat mensen belangrijk vinden in het leven, hoe ze dat zelf en met hun omgeving kunnen 

vormgeven, welke zorg en hulp daarbij nodig is én hoe we dat met elkaar organiseren. 

Afgelopen jaar hebben we hier weer de nodige stappen in gezet en verder gewerkt aan een 

gelijkwaardige positie en stem van de inwoners van onze provincie in de zorg én in de samenleving. 

Hun eigen regie, participatie en kwaliteit van leven stonden bij al onze activiteiten centraal. Ook onze 

eigen organisatie transformeert; we werken steeds effectiever en efficiënter om onze doelstellingen 

te bereiken. 

Komend jaar gaan we daar met frisse moed en nieuw elan mee verder. Samen met zaVie, platform 

Hattinga Verschure, de provincie, gemeenten, zorgaanbieders, burgerinitiatieven en vooral de 

inwoners van de provincie Groningen. Immers: goede zorg bereiken we alleen samen met de mensen 

om wie het gaat!  

 

 

Edwin Klok, 

directeur-bestuurder Zorgbelang Groningen 

                                                           
1 Schaduwrapportage Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 

in Nederland, 3 december 2019, Alliantie VN-verdrag Handicap (Ieder(in), MIND Landelijk Platform GGz, Per 

Saldo en LFB) 
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Inleiding  

Er verschijnt een apart inhoudelijk jaarverslag over de activiteiten en projecten van Zorgbelang 

Groningen in 2019. 

Zorgbelang Groningen committeert zich aan de zorg Brede Governance code 2017. Dit betekent dat 

Zorgbelang de in de code genoemde principes van goed toezicht en bestuur volgt (zie ook het verslag 

van de Raad van Toezicht). 

Zorgbelang Groningen is een maatschappelijke organisatie die de positie van de cliënten, patiënten 

en inwoners versterkt. Vanuit een onafhankelijke positie behartigen wij de belangen van alle mensen 

met een zorgvraag in Groningen. Wij geven hier –door middel van intensieve samenwerking met de 

belangenorganisaties zaVie en platform Hattinga Verschure– invulling aan op de volgende thema’s. 

Per thema volgt een overzicht van onze activiteiten in 2019 en de belangrijkste ontwikkelingen. 

 

Zorgbelang Groningen inhoudelijk in vogelvlucht 

 

1. Eigen regie 

Individuele inwoners hebben een gelijkwaardige positie in en eigen regie over de zorg. 

Ons Adviespunt ondersteunde bij vragen en klachten over de zorg. De ondersteuning werd geboden 

door de:  

- onafhankelijke cliëntondersteuner gezondheidszorg aan mensen met vragen en klachten over b.v. 

huisarts, tandarts, fysiotherapeut en specialist; 

- vertrouwenspersoon jeugdhulp aan jongeren en ouders (i.s.m. AKJ); 

- onafhankelijke cliëntondersteuner langdurige zorg aan inwoners (en naasten) met een indicatie 

voor langdurige zorg;  

- de vertrouwenspersoon/ onafhankelijk cliëntvertegenwoordiger sociaal domein aan inwoners van 

de gemeenten Groningen en Midden-Groningen die een beroep deden op hulp uit de 

Wmo/Jeugdwet. 

Ons stelsel van zorg- en dienstverlening blijkt voor inwoners zeer ingewikkeld. Zij kunnen een beroep 

doen op ons Adviespunt voor informatie en deskundig advies en worden geholpen bij het zoeken 

naar een oplossing. Zorgbelang tracht deze dienstverlening  in 2020 verder uit te breiden.  

Voor wat betreft de jeugdhulp geldt dat al vanaf de invoering van de Wet op de jeugdzorg in 2005 

Zorgbelang Groningen het vertrouwenswerk uitvoert. Centraal hierbij staat het belang van jongeren 

die om welke redenen dan ook gebruik (moeten) maken van jeugdzorg. In 2015 is de Jeugdwet in 

werking getreden en zijn de taken overgeheveld naar gemeenten. Om de beschikbaarheid en 

kwaliteit van het vertrouwenswerk te garanderen heeft VWS de financiering centraal geregeld. Met 

ingang van 2015 wordt deze dienstverlening door Zorgbelang Groningen uitgevoerd als 

onderaannemer van het AKJ. Middels groepsbezoeken wordt contact gelegd met de jongeren en 

ondersteunen de vertrouwenspersonen ook ouders of verzorgers bij vragen of klachten in de 

jeugdzorg. Medio 2019 zijn door VWS extra middelen beschikbaar gesteld. Meer jongeren en een 

hogere bezoekfrequentie  hebben we hiermee bereikt.  
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2. Participatie 

Inwoners doen ertoe, praten collectief mee over de zorg, en doen mee in de samenleving. 

We informeerden en betrokken inwoners in gezamenlijk georganiseerde bijeenkomsten, waaronder: 

- het Provinciale Verkiezingsdebat Zorg & Leefbaarheid; 

- de bijeenkomst ‘Eenzaam, buitengesloten? Iedereen doet mee!‘ op de derde verjaardag van het 
VN-verdrag Handicap; 

- acht bijeenkomsten onder voorzitterschap van Zorgbelang over de ontwikkelingen in de 

ziekenhuiszorg in zuidoost Groningen, waaronder de sluiting van de SEH in Stadskanaal. 

- vier bijeenkomsten van de Academie Zorgbelang; 

- twee Dementietafels voor verwanten en begeleiders van mensen met een verstandelijke 

beperking en dementie; 

- de bijeenkomst ‘Technologie, wie zal dat betalen?’ in de Healthy Ageing Week ‘Pluk Geluk’ over 
de kosten van technologie in de zorg. 

Voor een leefbare provincie zijn goede zorgvoorzieningen heel belangrijk. Deze voorzieningen 

moeten aansluiten bij de behoefte van inwoners en zijn van cruciaal belang om een provincie 

leefbaar te houden. De trend is dat steeds meer (hoog-)complexe zorg -met het oog op 

kwaliteitsverbetering- wordt geconcentreerd. Uit onderzoek blijkt dat inwoners ook best bereid zijn 

om daarvoor verder te reizen. Er is echter ook een substantieel deel basiszorg, waarbij het voor 

inwoners belangrijk is dat deze zorg dichtbij beschikbaar is. Deze wordt geleverd in de 

streekziekenhuizen. Juist in een dunner bevolkte plattelandsomgeving is het een uitdaging om deze 

basiszorg beschikbaar en bereikbaar te houden en we zien overal in Nederland dat het voortbestaan 

van juist deze kleinere streekziekenhuizen onder druk staat. In het Noorden hebben we de 

voorbeelden daarvan gezien; Delfzijl, Winschoten, Dokkum en zeer recent ook in Stadskanaal en 

Hoogeveen. 

Zorgbelang Groningen vindt dat de basisziekenhuiszorg goed gespreid over de provincie beschikbaar 

moet blijven. Daarbij moet er speciaal aandacht zijn voor acute zorg, maar ook voor openbaar 

vervoer naar zorgvoorzieningen. Ook voor de huisartsenzorg (25% van de huisartsen gaat de 

komende paar jaar met pensioen), de ouderenzorg en de jeugdzorg geldt dat deze in onze provincie 

beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar moeten blijven. Belangrijk daarbij is dat bij veranderingen -

zoals de sluiting van de SEH’s in Stadskanaal en Hoogeveen en de omvorming van deze ziekenhuizen 

naar weekziekenhuizen met basis spoedzorg- inwoners goed en tijdig geïnformeerd  en ook 

geraadpleegd worden. Zorgbelang Groningen pleit hiervoor in diverse gremia zoals het bestuurlijk 

overleg acute zorg (ROAZ), werkgroep netwerkzorg en de Groninger Zorgtafel.  Belangrijk in dit 

verband is dat oud minister Bruins in zijn concept algemene maatregel van bestuur acute zorg het 

heeft aangegeven dat: “In geval van een voornemen tot de beëindiging van (een belangrijk deel van) 
de acute zorg (bijvoorbeeld de langdurige of permanente sluiting van een HAP, SEH of afdeling acute 

verloskunde op een bepaalde locatie) verwacht ik van een zorgaanbieder dat hij niet alleen de 

inwoners daarover informeert, maar ook een bijeenkomst organiseert waarin hij de inwoners in de 

gelegenheid stelt om mondeling hun mening over de voorgenomen beëindiging naar voren te 

brengen. Ook vertegenwoordigers van patiënten (bijvoorbeeld een Zorgbelang organisatie) zouden zo 

mogelijk (niet in iedere regio worden patiënten op deze wijze vertegenwoordigd) voor zo’n 
bijeenkomst uitgenodigd moeten worden.“ 
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3. Kwaliteit van zorg en leven 

Inwoners leiden – ook met een ziekte of beperking – een voor hen betekenisvol leven. 

We ondersteunden het werken met Positieve Gezondheid in inspiratiesessies, workshops, trainingen 

en met een goed bezocht ‘event’ tijdens Let’s Gro. 

We verbeterden ‘in co-creatie’ met patiënten, naasten, zorgverleners en verzekeraar de zorg en 

informatie voor  mensen met o.a. prikkelbare darmsyndroom, kanker, nier- en hartaandoeningen. 

We werkten samen met de mensen om wie het gaat, met specifieke aandacht voor mensen in een 

lagere sociaal economische positie, aan o.a.: 

- betere begeleiding  aan zwangere vrouwen die willen stoppen met roken; 

- betere ondersteuning aan werknemers die door ziekte niet kunnen werken; 

- meer participatie in de  jeugdhulp én betere jeugdhulp in Noordoost Groningen (Jeugdhulp doen 

we Samen). 

Zorgbelang Groningen hanteert het concept Positieve Gezondheid als leidend principe bij onze 

projecten en activiteiten. Positieve Gezondheid betekent minder gericht zijn op 

gezondheidsproblemen en oplossingen hiervoor, en meer op mensen zelf en wat hun leven 

betekenisvol maakt. Een omslag van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag is nodig om ook in de 

toekomst een duurzame zorginfrastructuur te kunnen realiseren. Ook voor een gezonde economie 

zijn gezonde inwoners een voorwaarde. Daarvoor is het noodzakelijk om te investeren in de 

gezondheid van inwoners en meer aan te sluiten bij de mogelijkheden van mensen. Helaas scoort 

Groningen (nog) niet zo goed als het gaat om gezondheid. In de provincie Groningen is de 

levensverwachting lager dan het landelijk gemiddelde en hebben mensen minder gezonde 

levensjaren. Daar komt nog bij dat de gevolgen van de aardbevingen op de gezondheid van de 

inwoners ingrijpend en langdurig zijn. De invloed op relaties, werk en meedoen in de maatschappij is 

groot. Om verandering in de score m.b.t. de gezondheid te brengen is een andere manier van denken 

en doen noodzakelijk en dit vraagt bij uitstek om een regionale aanpak. De regie terugleggen bij de 

burger zelf en aansluiten bij oplossingen en mogelijkheden die zij zelf zien. Vanzelfsprekend is actieve 

betrokkenheid van de inwoners onontbeerlijk. 

 

Zorgbelang Groningen pleit voor een proeftuin “positieve gezondheid” in de provincie Groningen; het 
bevorderen van gezondheidsvaardigheden van de inwoners en het actief bestrijden van 

gezondheidsarmoede. Zorgbelang heeft inmiddels veel kennis en expertise opgebouwd waarbij het 

theoretische concept positieve gezondheid van Machteld Huber wordt vertaald in het op gang 

brengen van een beweging waarbij de perspectieven van inwoners, overheden en zorg samenkomen. 

Ook richten we ons op kennisdeling, bijvoorbeeld trainingen voor professionals en tools voor 

inwoners (ook voor specifieke doelgroepen). Het netwerk positieve gezondheid dat we eind 2018 zijn 

gestart, bestaat op dit moment uit al meer dan 100 leden. De bedoeling is dit verder uit te bouwen in 

2020 evenals de trainingen, inspiratiesessies die we verzorgen rondom positieve gezondheid. 
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Financiën Zorgbelang Groningen 

 

Algemene financiële positie en continuïteit 

Ten opzichte van de begroting zijn de inkomsten in 2019 ca. 35k lager dan begroot, daartegenover 

staat dat ook de kosten – met name de post salarissen incl. sociale lasten en pensioenen – lager zijn 

geweest dan begroot te weten 40k. In 2019 is daarmee onze financiële positie met € 52.883,- 

verbeterd. Voor de inkomsten uit subsidies geldt dat deze hoger zijn dan begroot omdat VWS (via het 

AKJ) in 2019 extra middelen beschikbaar heeft gesteld om meer en frequenter groepen jongeren te 

kunnen bezoeken (de afspraken met het AKJ worden per jaar gemaakt). 

Het grootste deel (70%) van de omzet ruim 1,4 miljoen komt vanuit de inkomsten provincie, AKJ en 

RIGG te weten ca. 1 miljoen. Deze inkomsten zijn over de afgelopen jaren stabiel te noemen. Het 

andere deel genereren we uit verschillende activiteiten en projecten. In 2019 is in plaats van de 

begrote € 413.250,- er een bedrag aan € 352.974 aan projectinkomsten gegenereerd. Omdat naar 

verwachting juist subsidies in de toekomst zullen afnemen, wil Zorgbelang de komende jaren dat er 

naar verhouding meer inkomsten uit projecten en activiteiten worden gegenereerd dan uit subsidies. 

Gezien de tegenvallende inkomsten dit jaar en vooral ook vorig jaar, betekent dat Zorgbelang nog 

meer inspanning moet verrichten om de ambities waar te maken. Zie ook de risicoparagraaf.    

Bestemming exploitatiesaldo 

Het exploitatiesaldo zal als volgt worden verdeeld: Ziekteverzuim wordt opgehoogd naar 4% van de 

begrote loonsom voor 2020 (€ 1.000.752) en het restant zal worden toegevoegd aan de 
projectrisico’s. De stand van de reserves ziet er per 31-12-2019 als volgt uit: 

Algemeen   € 19.796,-  

Projectrisico’s   € 35.932,-  

Ziekteverzuim   € 40.030,-  

Het eigen vermogen is hiermee ultimo 2019 € 95.758,- euro; ofwel 6.7% van de omzet over 2019.  

De liquiditeitspositie is ten opzichte van vorig jaar verbeterd. Ten opzichte van de begroting zijn de 

inkomsten in 2019 ca. 35k lager dan begroot, daartegenover staat dat ook de kosten lager zijn 

geweest dan begroot te weten 40k. In 2019 is daarmee onze financiële positie met € 52.883,- 
verbeterd.  

Ziekteverzuim en vervanging 

Het ziekteverzuim is in 2019 - net als de jaren ervoor - hoog geweest. De continuïteit en kwaliteit van 

de dienstverlening van Zorgbelang Groningen blijft daarmee onder druk staan. Op een aantal cruciale 

functies is vervanging ingezet (Een verzekering bleek ook in 2019 te duur. Per jaar wordt bezien of 

verzekeren opportuun is). 

Het ziekteverzuim was in 2019 15% (in 2018 bijna 11%). Met name veroorzaakt door langdurige 

ziekte. Zonder het langdurig ziekteverzuim  ligt het percentage op 4.25% Het langdurig ziekteverzuim 

is deels vervangen. De personeelskosten zijn €16.920,- hoger dan begroot. Hiertegenover staat een 

bedrag van €62.188,- aan ontvangen gelden als gevolg van uitkering zwangerschap, de vergoeding 

voor het vervangen van een vertrouwenspersoon voor de duur van een half jaar door AKJ en 
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uitkering door verzekeraar (betreft claim wegens veroorzaken langdurige uitval van een 

medewerker).  

Huisvestingskosten 

De huisvestingskosten zijn iets hoger dan begroot, bijna 5k. Dit met name als gevolg van indexering 

kosten voor huur, servicekosten en onderhoud en schoonmaak.  

Organisatiekosten  

De organisatiekosten zijn €36.383,- euro hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door 

de kosten voor de bedrijfsondersteuning. In de bedrijfsondersteuning wordt geïnvesteerd om de 

rapportages te verbeteren. Dit traject duurt tot 2021.  

De reden voor deze termijn is dat eerst de basisinrichting en vervolgens de workflow van een proces 

op orde moeten zijn alvorens op het betreffende onderdeel een rapportage kan worden opgeleverd. 

De werkzaamheden in 2018 hebben zich gericht op het inventariseren en het op orde brengen van 

diverse stamtabellen.  We hebben in 2019 veel tijd en energie besteed aan het inrichten van het 

projectbeheerssysteem: voor elke activiteit zijn projectformulieren gemaakt, er is een marktplan 

(kansrijke projecten) gemaakt en er is een urenplanning gemaakt. 

Dit heeft erin geresulteerd dat er meer stuurinformatie is dan we hadden in dezelfde periode vorig 

jaar. Zo werken we o.a. met een gedetailleerde projectrapportage, ontvangen we om de 3 weken 

een update van de realisatie op de projecten en werken we met een marktplan om beter te kunnen 

inschatten welke inkomsten we genereren. Ook hebben de begroting 2020 betrouwbaarder gemaakt 

(t.o.v begroting 2019). Daarnaast hebben we (HRM en MT) intensief gewerkt aan het inzichtelijk 

maken van allerlei personele aangelegenheden, bezetting, verzuim, reiskosten e.d.).  

Volgend jaar zal gefaseerd steeds meer stuurinformatie worden opgeleverd. Voor wat betreft het 

opleveren van de maandrapportage geldt dat deze in de planning op 1 april 2020 is gezet ( met 

terugwerkende kracht 01-01-2020).  

Risicoparagraaf 

Continuïteit van de organisatie  

Het eigen vermogen is ultimo 2019 € 95.758,- euro; ofwel 6.7% van de omzet over 2019. Daarmee is 

het eigen vermogen iets meer dan het als minimum gehanteerde 6%. De liquiditeitspositie is ten 

opzichte van vorig jaar verbeterd.  

Dit neemt niet weg dat de financiële positie van Zorgbelang Groningen nog te kwetsbaar is. Om het 

bestaansrecht van Zorgbelang Groningen in maatschappelijk en economisch opzicht te waarborgen, 

zijn in 2019 de volgende maatregelen genomen: 

- Met drie medewerkers van de centrale diensten is een beëindigingsovereenkomst opgesteld. 

Hiermee is structureel een besparing op overheadkosten gerealiseerd van ca. € 75.000,- euro. 

- Er is uitvoering gegeven aan het aanvalsplan 2019 (dat eind 2018 is opgesteld) om de 

opbrengsten te verhogen en er wordt gewerkt met een ‘kansendocument’ om ervoor te zorgen 
dat kansrijke projecten/activiteiten ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.  

- Er zijn afspraken gemaakt met de bedrijfsondersteuning: 

a. Stuurinformatie is verbeterd en de frequentie verhoogd  

b. De methodiek om te prognotiseren is verbeterd.  

c. Signalerings- en adviesfunctie is verbeterd.  
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De meeste risico’s loopt Zorgbelang op het onderdeel projecten/nog te genereren inkomsten en 
ziekteverzuim. Voor wat betreft projecten/nog te genereren inkomsten geldt daarbij het volgende: 

- Zorgbelang werkt altijd samen met anderen en is in die zin ook afhankelijk daarvan als het 

gaat om voortgang van projecten. 

-  het kost veel tijd en energie om met samenwerkingspartners tot een goed plan inclusief 

financiering te komen. 

- meerjarige, landelijke projecten nemen af. We worden meer en meer afhankelijk van 

kleinschaliger projecten, met kortere looptijden.  

Bovenstaande betekent dat het werk steeds arbeidsintensiever wordt. 

Gebeurtenis na balansdatum 

Op het moment van afronding van dit jaarverslag, bevindt Nederland zich in een corona pandemie 

/crisis. Alle sociale activiteiten zijn stilgelegd en daarmee een belangrijk deel van onze 

werkzaamheden. Daar waar mogelijk worden onze werkzaamheden op een andere manier 

vormgegeven. Maar een deel van onze activiteiten komt langzaam stil te liggen. Hier maken we een 

eerste inschatting van de consequenties. 

Zorgbelang Groningen wordt op verschillende manieren gefinancierd: op basis van subsidies waar 

geen strikte prestatieafspraken tegenover staan of op basis van (project)opdrachten waarbij de 

inkomsten direct gerelateerd zijn aan prestatieafspraken. 

Wij gaan er van uit dat daar waar sprake is van niet direct aan prestatieafspraken gerelateerde 

subsidies of financieringen, de (altijd aan de overheid gelieerde) financiers – gezien het overmacht 

karakter van deze crisis – de financiering niet verandert. 

Daar waar sprake is van opdrachten / projecten die gefinancierd worden op basis van 

prestatieafspraken, zal sprake zijn van derving van inkomsten. Opdrachten kunnen vaak wel in de tijd 

verschuiven maar daarmee kan het productieverlies van de (naar verwachting) 6 weken niet worden 

gecorrigeerd. Voor dit inkomstenverlies zal een beroep worden gedaan op de regeling van de 

overheid. 

Momenteel analyseren de teams hoe groot de gederfde inkomsten naar verwachting de komende 6 

weken zijn. Maar op basis van de ervaringen van de afgelopen week kunnen we een eerste ruwe 

inschatting maken: 

Bij de participatieprojecten verwachten we een omzetverlies van 80 procent gedurende de komende 

6 weken. Voor bijna al deze projecten geldt dat we die uitvoeren samen met zorgaanbieders. 

Begrijpelijkerwijs hebben zorgaanbieders op dit moment andere prioriteiten dan deze projecten ter 

bevordering van patiëntenparticipatie en medezeggenschap. 

Met betrekking tot onafhankelijke cliëntondersteuning in het sociaal domein en de Wlz en 

activiteiten van klachtenfunctionarissen en vertrouwenspersonen (niet jeugdzorg en niet wet zorg en 

dwang) verwachten we vooralsnog geen omzetdaling voor de komende 6 weken. De dienstverlening 

kan op afstand worden voortgezet. 
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In totaal maken we nu de eerste ruwe inschatting dat – als de crisis 6 weken duurt – het 

inkomstenverlies ongeveer €  50.000 betreft. Hiervoor zullen we aanspraak maken op de nieuwe 

overheidsregelingen. Het deel dat niet gedekt wordt door de nieuwe noodregeling -naar verwachting 

10%- kan vanuit het eigen vermogen worden opgevangen. Daarnaast is er overleg met belangrijke 

subsidienten om de schade zoveel mogelijk te kunnen beperken. 

Uitgaande van hetgeen per datum opmaken jaarrekening bekend en te verwachten is schatten wij in 

dat – mits de coronacrisis (het sociale isolement) tot een aantal weken beperkt blijft – de organisatie 

geen blijvende schade zal ondervinden en de continuïteit niet in gevaar komt 

Projectbewaking 

Zorgbelang Groningen krijgt als gevolg van ontwikkelingen -zoals decentralisatie van jeugdhulp en 

zorg naar gemeenten-  steeds meer verschillende opdrachtgevers. Een grotere diversiteit aan 

opdrachtgevers betekent tevens een grotere diversiteit aan de eisen die (per financier verschillend) 

gesteld worden aan de financiële verantwoording van projecten en activiteiten. Daarmee was een 

verbetering van de capaciteit alsook de kwaliteit van de financiële administratie noodzakelijk. 

Vanaf 1 januari 2017 werkt Zorgbelang Groningen op het terrein van de financiële administratie 

samen met collega zorgbelangorganisaties (Zorgbelang inclusief en Zorgbelang Nederland). 

Personeelskosten 

Vanwege CAO-ontwikkelingen en ziektevervanging blijven de personele lasten toenemen. Bij ziekte 

en/of vertrek van medewerkers vervangen we alleen de strikt noodzakelijke uren. Ook bij vertrek van 

medewerkers wordt steeds de afweging gemaakt of wel, niet of gedeeltelijk vervangen moet 

worden. Om te kunnen voldoen aan de stijgende eisen ten aanzien van het vervullen van de derde 

partij rol, moeten we blijvend investeren in deskundigheid op het terrein van inrichting en kwaliteit 

van zorginstellingen, ofwel onderzoekers en andere benodigde competenties voor een meer 

marktgerichte dienstverlening.   
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Raad van Toezicht (verslag)    

   

De Raad van Toezicht van Zorgbelang Groningen is in 2019 8x keer in vergadering bijeen geweest: 

op 15 januari, 5 februari, 19 maart (in aanwezigheid van accountant), 23 april, 11 juni, 26 september, 

8 oktober (beleidsdag) en 26 november. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht periodiek overleg 

gevoerd met de werknemersvertegenwoordiging en de Adviesraad.  

De audit commissie ziet toe op de financiële aspecten van de organisatie en had daartoe 1 keer per 

maand een overleg met de bestuurder. Ter voorbereiding op de agenda van het RvT-overleg en voor 

de lopende zaken was er maandelijks overleg tussen bestuurder en voorzitter RvT.  

 

De verhouding tussen directeur en RvT is open. Belangrijk is voor de Raad van Toezicht om naast de 

toezichthoudende functie ook die van adviseur en klankbord te vervullen, met aandacht voor het  

onderscheid tussen verantwoordelijkheden van Raad van Toezicht en die van de bestuurder. 

Twee keer per jaar wordt vanuit de werkgeversrol in een gesprek met de bestuurder (één keer 

voortgangsgesprek en één keer functioneringsgesprek)  de voortgang op de afgesproken doelen 

geëvalueerd. Tevens is de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder en de samenwerking tussen 

RvB en RvT onderwerp van gesprek.  

 

De RvT committeert zich aan de Zorgbrede Governancecode 2017 en evalueert jaarlijks haar eigen 

functioneren (in 2019 is dit gedaan onder leiding van een extern deskundige)    

 

Naast de reguliere onderwerpen is in 2019 extra aandacht besteed aan : 

 

1. Financiële positie Zorgbelang Groningen 

Omdat 2018 met een groot verlies is afgesloten, heeft de Raad van Toezicht besloten tot verscherpt 

toezicht. Door de organisatie zijn in 2019 verschillende maatregelen genomen om de financiële 

positie te verbeteren. Met drie medewerkers van de centrale diensten is een 

beëindigingsovereenkomst opgesteld en ondertekend. Hiermee is structureel een besparing op 

overheadkosten gerealiseerd van ca. 75.000,- euro. Er is uitvoering gegeven aan het aanvalsplan 

2019 (dat eind 2018 is opgesteld) om de opbrengsten te verhogen en er wordt gewerkt met een 

‘kansendocument’ om ervoor te zorgen dat kansrijke projecten/activiteiten ook daadwerkelijk 
gerealiseerd worden. Tevens zijn er afspraken gemaakt met de bedrijfsondersteuning:  

a. Stuurinformatie is verbeterd en de frequentie verhoogd  

b. De methodiek om te prognosticeren is verbeterd.  

c. Signalerings- en adviesfunctie is verbeterd 

Deze punten vragen ook in de komende tijd nog extra aandacht en verdere uitwerking 

 

 

 

2. Adviesraad  

Eind 2018 zijn 4 provinciale patiëntenorganisaties gefuseerd in de nieuwe stichting zaVie. Dit 

betekende dat ook de statuten en het reglement Adviesraad moesten worden herzien. De 

belangrijkste wijziging is dat niet langer mensen uit de besturen van de (nu nog) 2 provinciale 

organisatie lid zijn van de Adviesraad maar dat leden van de Adviesraad zitting hebben op 

persoonlijke titel en beschikken over specifieke inhoudelijke kennis als het gaat om de doelgroepen 

die Zorgbelang ondersteunt en vertegenwoordigt. 

 
  

12



Samenstelling Raad van Toezicht 

 

 

 

Naam Infunctietreding Uit functie Herbenoembaar 

Mw. M. Oosterwijk 

Voorzitter en lid 

renumeratie commissie 

22-09-2015 22-09-2023 nee 

Mw. L. Kootstra 

lid audit commissie 

22-09-2015 26-11-2019 - 

Mw. M. van Dijken lid  07-04-2011 07-04-2019 - 

Mw. C. Hillemans  

lid renumeratiecommissie 

01-04-2017 01-04-2021 ja 

Dhr. C. Reinbergen 

vicevoorzitter en lid audit 

commissie 

01-04-2017 01-04-2021 ja 

Mw. D. Wind 19-03-2019 19-03-2023 ja 

Dhr. W. Langoor, trainee 01-04-2017 11-06-2019 - 
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Nevenfuncties Raad van Toezichtleden  

 

 

Lenie Kootstra Humanitas - bestuurslid district Noord 

 Humanistisch Verbond - lid bestuur afdeling Groningen 

 Kootstra-ZET - adviseur 

 

Mieke Oosterwijk Zelfstandig adviseur, psycholoog/coach 

Regioambassadeur NVTZ (Nederlandse Vereniging van 

Toezichthouders in de Zorg) 2015–heden  

 Lid Raad van Toezicht Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) 2014-heden 

lid commissie Kwaliteit en veiligheid 

 Lid Raad van Toezicht Stichting R.K. ouderenzorg St Franciscus 

2015 – juni 2019 (op voordracht van de Cliëntenraad) 

 Lidmaatschap Rotary Groningen. 

 

Christine Hillemans  Lidmaatschap Lions Skiramere Slochteren 

Zonevoorzitter Lions (zone 2b) 

Secretaris Stichting Activiteitenclub Skiramere 

    Bestuurslid Dorpsvereniging Scharmer 

Fraylemaborg Slochteren-vriend 

     

Cor Reinbergen   CRC-advies - organisatieadvies en tijdelijk management 

    Uqonda - instituut voor wederzijds begrip; procesbegeleiding 

Academische Werkplaats Transitie Jeugdzorg Friesland - voorzitter 

dialoogtafels 

Noord Nederlands Toneel – vriend 

Club Guy and Roni - vriend 

Sanquin – Bezwaren Commissie en voorzitter Sociale 

Begeleidinsgscommissie 

GoudinGesprek-dialoogbegeleiding 

 

Deka Wind   Lidmaatschap Serviceclub Zonta Drenthe 

    Lid Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging (KNBV) 

 

Willem Langoor  (trainee) Mede-eigenaar ECEZG (Expertise Centrum Eerstelijns Zorg 

Groningen) 

Docent Fysiotherapie Hanze hogeschool Groningen 

Onafhankelijk deskundige KNGF 

    Lid deelnemersraad fysiotherapie 
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Stichting Zorgbelang Groningen

Balans per 31 december 2019

vóór resultaatbestemming 

Activa € € € €

1. Materiële vaste activa

Verbouwing 7.560 7.120

Inventaris 9.775 15.818

Computers 8.209 15.607

25.543 38.545        

Vlottende activa

2. Vorderingen

Debiteuren 156.931 108.260

Overige vorderingen en overlopende activa 67.692 94.139

224.623 202.399

3. Liquide middelen 188.523 137.438

438.689 378.383

Passiva € € € €

4. Eigen vermogen

Algemene reserve 19.796 19.796

Bestemmingsreserves 23.079 190.309

Exploitatiesaldo 2019 resp. 2018 52.883 -167.230

95.758 42.876

5. Voorzieningen 20.386 16.743

6. Kortlopende schulden

Crediteuren 11.099 37.776

Belastingen en premies sociale verzekeringen 53.596 54.633

Overige schulden en overlopende passiva 257.850 226.355

322.545 318.764

438.689 378.383

31 december 2018

31 december 2018

31 december 2019

31 december 2019

Jaarverslag 2019
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Stichting Zorgbelang Groningen

Staat van baten en lasten over 2019

€ € € € € €

7. Baten

Subsidie Provincie 611.900 611.900 611.900

AKJ / RIGG 409.140 380.000 377.644

Overige opdrachten 352.974 413.250 292.185

Overige opbrengsten 46.881 41.000 32.637

Totaal van de baten 1.420.895 1.446.150 1.314.366

8 t/m 10 Bedrijfslasten

Salarissen, sociale lsten en pensioenen 908.584 953.852 923.628

Afschrijving materiële vaste activa 15.915 15.000 15.421

Overige bedrijfslasten 442.932 441.900 542.117

Totaal van de bedrijfslasten 1.367.431 1.410.752 1.481.166

Bedrijfsresultaat 53.464 35.398 -166.799

Financiele baten en lasten -581 -500 -430

Resultaat 52.883 34.898 -167.230

Resultaatbestemming: Het resultaat zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserves (zie toelichting)

Kengetallen

Vermogensniveau (EV / Opbrengst) 6,74% 2,96%

Solvabiliteit (EV / TV) 21,83% 11,33%

Liquiditeit (kortlopende activa / kortlopende passiva) 1,20             1,01             

31-12-2019 31-12-2018

Jaarrekening 2018 Begroting 2019Jaarrekening 2019

Jaarverslag 2019

16



 

Jaarverslag 2019 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat 

            

Algemeen 

             

Vergelijking met voorgaand jaar         

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 

voorgaand jaar.            

Resultaatbepaling geschiedt conform het stelsel RJ 640 (organisaties zonder winststreven)  

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva      

        

Algemeen            

De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij in de toelichting op de 

betreffende balanspost anders is vermeld.  

Materiële vaste activa           

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen.  

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur en zijn berekend op basis 

van een  percentage van de verkrijgingprijs; rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er 

wordt afgeschreven vanaf de 1e dag van de maand na het moment van ingebruikneming.  

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage 

in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.   

Vorderingen            

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek 

van een  voorziening voor het risico van oninbaarheid.      

 

Liquide middelen           

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting

          

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat      

 

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

opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden 

voor het einde van het verslagjaar zijn in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden.         
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Jaarverslag 2019 

Pensioenen           

Zorgbelang Groningen heeft voor haar medewerkers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in 

aanmerking komende medewerkers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een 

pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de 

werknemer pensioen heeft opgebouwd bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De verplichtingen, die 

voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het pensioenfonds Zorg en 

Welzijn (PFZW). Zorgbelang draagt  hiervoor de premies af en houdt het werknemersdeel in op het 

salaris.             

Politiek, werkgevers en vakbonden bereikten in juni 2019 een akkoord over een nieuw 

pensioenstelstel. Sommige afspraken uit het akkoord zijn duidelijk, andere moeten nog verder 

worden uitgewerkt. De huidige dekkingsgraad van PFZW (november 2019) is 96,3%. Een 

pensioenfonds is financieel gezond bij een dekkingsgraad van 125%.  PFZW moet conform het 

nieuwe pensioenstelsel de pensioenen verlagen bij een dekkingsgraad die lager is dan 100%.    

(Bron: www.pfzw.nl)          

Grondslagen voor voorzieningen en kortlopende schulden     

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan 

de nominale waarde         

Voorzieningen worden opgenomen voor alle in rechte afdwingbare dan wel feitelijke verplichtingen 

als gevolg van een gebeurtenis vóór balansdatum en waarvan het waarschijnlijk is dat voor de 

afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen nodig is en de omvang daarvan 

betrouwbaar kan worden geschat. De voorziening voor loopbaanbudget wordt opgenomen op basis 

van de per balansdatum geldende regeling.      

 

.              
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Stichting Zorgbelang Groningen

Toelichting op afzonderlijke posten van de balans

1. Materiële vaste activa Verbouwing Inventaris Computers Totaal

€ € € €

Boekwaarde per 1 januari 2019 7.120              15.818                   15.607         38.545                

Aanschaffingen 2.308              605                         -                2.913                  

9.428              16.423                   15.607         41.458                

Afschrijvingen 1.868 6.648 7.399 15.915                

Boekwaarde per 31 december 2019 7.560 9.775 8.209 25.543

Cumulatieve aanschaffingswaarde 19.447            20.296                   59.981         99.725                

Cumulatieve afschrijvingen 11.887            10.521                   51.773         74.181                

Boekwaarde per 31 december 2019 7.560              9.775                     8.209            25.543                

Afschrijvingstermijnen in jaren:

Verbouwingen 4 of 5

Inventaris 3 of 5

Computers 3

2. Vorderingen

2019 2018

Debiteuren € €

Saldo openstaande vorderingen per 31 december 156.931 108.260

Een voorziening voor oninbaarheid wordt per balansdatum niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen en overlopende activa

Rente 20                 83                        

Vooruitbet Pensioenpremies -                99                        

Te ontvangen ziekengelden 24.165         10.700                

Keuzebudget -                -                       

Vooruitbetaalde kosten 12.695         11.727                

Nog te ontvangen subsidies (OHW) 30.370         66.911                

Te ontvangen bedragen 443               4.618                  

67.692         94.138                

2019 2018

3. Liquide middelen € €

ING bank RC 1 10.738         4.500                  

ING bank RC 2 92.382         52.001                

ING zakelijke spaarrekeningen 23.903         23.894                

Moneyou -                50.043                

ASN -                

BLG /Reaal -                

SNS 61.500         7.000                  

Kas -                -                       

188.523 137.438

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting, m.u.v. een bedrag van € 23.287,70
 op de zakelijke spaarrekening ING, die werd geopend als garantstelling voor de verhuurder

 voor resultaat 

verwerking 

 na resultaat 

verwerking 

Jaarverslag 2019
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Stichting Zorgbelang Groningen

4. Eigen vermogen 2019 2018

€ €
Algemene reserve

Saldo per 1 januari 19.796 19.796

Resultaatbestemming resp. toevoeging vorig boekjaar

Resultaatbestemming resp. onttrekking huidig boekjaar

Saldo per 31 december 19.796 19.796

Resultaat 2019

Exploitatieresultaat 2019 (nog te verwerken) 0 0

Bestemmingsreserve projectrisico's

Saldo per 1 januari 0 132.856

Resultaatbestemming resp. toevoeging 35.932

Resultaatbestemming resp. onttrekking 132.856

Saldo per 31 december 35.932 0

Bestemmingsreserve projectrisico's

Deze bestemmingsreserve is bedoeld om de risico's van onvoorziene tegenvallers bij samenwerkings-

projecten op te vangen. Bijvoorbeeld indien een samenwerkingspartner niet, of niet geheel aan zijn

financiële verplichtingen kan of wil voldoen.

 voor resultaat 

verwerking 

2019 2018

€
Bestemmingsreserve ziektevervanging

Saldo per 1 januari 23.079 57.453

Resultaatbestemming resp. toevoeging 16.951

Resultaatbestemming resp. onttrekking 34.374

Saldo per 31 december 40.030 23.079

Bestemmingsreserve ziektevervanging

Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van kosten van vervanging van personeel tijdens ziekte,

waar de werkgever geen uitkering voor ontvangt en die niet tijdens het boekjaar binnen de exploitatie 

gedekt kunnen worden. Het niveau is gelijk aan 4% van de (begrote) loonkosten van het opvolgende 

jaar. Het verzuimpercentage is op basis van de norm (excl langdurig verzuim) die wordt gehanteerd. 

Het bestuur heeft tezamen met de raad van toezicht  besloten hoe de reserves vormgegeven worden

(RJ 640.406)

5. Voorzieningen

01-01-2019 dotatie ontrekking 31-12-2019

€ € € €
Loopbaanbudget 16.743            10.056 6.413 20.386

Totaal voorzieningen 16.743 10.056 6.413 20.386

Loopbaanbudget toelichting

Stichting Zorgbelang Groningen valt onder de CAO Social Werk (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening)

Het loopbaanbudget wordt beschreven in artikel 3.3 (CAO 2019-2021)

De berekeningsmethode is gebaseerd op het bruto maandsalaris naar rato (inclusief VT en EJU of KB) x 1,5%

Het maximum hiervan staat gelijk aan 36 x deze reservering (3 kalenderjaren)

Op het moment dat het maximum is bereikt wordt er niets meer opgebouwd. 

Pas na een onttrekking of salarisverhoging wordt de reservering weer voortgezet tot het maximum weer is bereikt

Jaarverslag 2019
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Stichting Zorgbelang Groningen

6. Kortlopende schulden

2019 2018

Crediteuren € €

Saldo per 31 december 11.099 37.776

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 57.143 57.805

Loonheffingen premiekorting -3.806 -3.172

Te betalen Pensioenpremies 260 0

53.596 54.633

Overige schulden en overlopende passiva 2019 2018

€ €
Vakantietoeslag  (incl.soc.lasten)

Verlofrechten (incl. sociale lasten) 29.886         34.336

Te bet accountantskosten 15.765         12.370

Vooruitontvangen bedragen -                8.333

Vooruitontvangen subsidies (OHW) 184.100       163.426

Te betalen bedragen 26.036         

Personeelsvereniging 644               946

Personeelsverzekeringen 321               

Netto lonen 1.098            579

Overige nog te betalen bedragen -                6.365

257.850 226.355

Jaarverslag 2019
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurverplichtingen

Stichting Zorgbelang Groningen heeft een jaarlijkse huurverplichting van € 69.925, met betrekking
tot het pand aan de Schweitzerlaan 4 te Groningen. De huurovereenkomst loopt vanaf 01-05-2018 en heeft 

een looptijd van 5 jaar. De huur is excl servicekst en een investeringsbijdrage en is op basis van de prijsstelling 

vanaf mei 2019

Schoonmaakbestek

Stichting Zorgbelang Groningen heeft een schoonmaakbestek afgesloten met meerdere huurders van 

het pand aan de Schweitzerlaan 4 te Groningen. De kosten hiervoor zijn € 6.147,- per jaar (incl. BTW). 
Er is geen looptijd vastgelegd

Kopieerapparatuur

Stichting Zorgbelang Groningen heeft op 4 oktober een contract afgesloten met Grenke voor een

 Ineo kopieerapparaat De looptijd is 72 maanden en de netto huurprijs is € 1.053,- per jaar (incl. BTW)

Samenwerkingsovereenkomst

Stichting Zorgbelang Groningen neemt deel aan een samenwerkingsoverkomst tussen meerdere zorgbelangen.

Het doel van deze samenwerking is het reduceren van kosten door schaalvoordeel op het gebied van met name

bedrijfsondersteunende diensten en financiële applicaties (Afas Profit)

Het per zorgbelang te betalen bedrag wordt jaarlijks op basis van het aantal medewerkers bepaald.

Over 2019 bedroegen de totale kosten voor Stichting Zorgbelang Groningen € 111.228,-  
De kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot door een te verwachten afboeking van het te vorderen gedeelte

van Zorgbelang Zuid Holland. Deze afboeking zal deels door Zorgbelang Groningen worden gedragen (+/- 1/3e). 

Voor 2020 is de voorlopige schatting van de kosten vanuit de samenwerking rond de € 100.000,- 

Gebeurtenissen na Balansdatum

Op het moment van afronding van dit jaarverslag, bevindt Nederland zich in een corona pandemie /crisis

Alle sociale activiteiten zijn stilgelegd en daarmee een belangrijk deel van onze werkzaamheden. Daar waar mogelijk

worden onze werkzaamheden op een andere manier vormgegeven. Maar een deel van onze activiteiten komt langzaam . 

stil te liggen. Hier maken we een eerste inschatting van de consequenties:

Zorgbelang Groningen wordt op verschillende manieren gefinancierd: op basis van subsidies waar geen strikte 

prestatieafspraken tegenover staan of op basis van (project)opdrachten waarbij de inkomsten direct gerelateerd zijn

aan prestatieafspraken

Wij gaan er van uit dat daar waar sprake is van niet direct aan prestatieafspraken gerelateerde subsidies of financieringen, 

de (altijd aan de overheid gelieerde) financiers – gezien het overmacht karakter van deze crisis – de financiering niet verandert

In totaal maken we nu de eerste ruwe inschatting dat – als de crisis 6 weken duurt – het inkomstenverlies ongeveer 
€  50.000 betreft.

Uitgaande van hetgeen per datum opmaken jaarrekening bekend en te verwachten is schatten wij in dat

 – mits de coronacrisis (het sociale isolement) tot een aantal weken beperkt blijft – de organisatie geen blijvende schade
 zal ondervinden en de continuïteit niet in gevaar komt.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar het bestuursverslag

Jaarverslag 2019
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Stichting Zorgbelang Groningen

Toelichting op afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten

7. Baten

Jaarrekenin

g 2019

Begroting 

2019

Jaarrekenin

g 2018

€ €
Subsidies

Structurele subsidie Prov. Groningen 611.900      611.900      611.900      

AKJ / RIGG 409.140      380.000      377.644      

1.021.040   991.900      989.544      

Overige opdrachten

Sociaal domein (Gron en HSSM) 68.163         60.000        60.481        

Landelijke financiers 67.982         30.000        14.900        

OCO WLZ 17.203         25.000        14.930        

Menzis basisconvenant en projecten -               -               

Koepels 18.880         28.000        20.978        

Ziekenhuizen basisconvenant 19.170         20.250        22.300        

Gemeenten 20.725         80.000        21.750        

Projecten Ziekenhuizen 85.877         100.000      60.724        

VP Overige 39.463         20.876        

Projecten Positieve gezondheid -               -               

Provinciale projecten -               19.925        

Academie betaald 3.256           -               

Overige opdrachten 12.255         70.000        35.320        

352.974      413.250      292.185      

Overige opbrengsten

Verhuur 33.564         35.000        28.902        

Academie betaald PG 2.273           

Overige opbrengsten 11.044         6.000          3.735          

46.881         41.000        32.637        

Totaal baten 1.420.895 1.446.150 1.314.366

8. Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Jaarrekenin

g 2019

Begroting 

2019

Jaarrekenin

g 2018

€ € €

Bruto salarissen 777.535      752.181      

Mutatie reservering vakantiedagen 4.450-           12.434-        

Premies sociale verzekeringswetten 126.480      121.770      

Pensioenpremies 71.207         72.811        

970.772      953.852      934.328      

Ontvangen ziekengeld 62.188-         10.700-        

Vrijval voorziening ziektevervanging

Totaal salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 908.584      953.852      923.628      

Het gemiddeld aantal werknemers, berekend op fulltimerbasis, is in 2019 14,16 (2018 13,79)

De oproepkrachten zijn niet meegenomen in deze berekening.

Jaarverslag 2019
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Wet Normering Topinkomens

Bezoldiging directeur De heer E. Klok

Dienstverband directeur

Aard: contract voor onbepaalde tijd

2019 2018

Aantal uren 32 32

Parttime percentage 89% 89%

Bezoldiging directeur € €
Bruto salaris 86.750 84.567

Pensioenlasten (werkgeversdeel) 9.139 9.123

Belastbare vergoedingen/bijtellingen 120 120

Totaal bezoldiging 96.009 93.810

Er zijn aan de directie geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Algemeen bezoldigingsmaximum 2019 is vastgesteld op € 172,244 (op basis van 32 uur)

Bezoldiging Raad van Toezicht

De toezichthouders ontvangen geen bezoldiging. De bestuurskosten betreffen de gemaakte onkosten.

Er zijn aan de toezichthouders geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Samenstelling Raad van Toezicht (voor dataum toe- en uittreding zie vooraf)

Naam Functie

M.H. Oosterwijk voorzitter en lid renumeratiecommissie

C. Reinbergen, vice voorzitter en lid audit commissie

C. S. J. Hillemans lid renumeratiecommissie

D.J. Wind Lid

Jaarrekenin

g 2019

Begroting 

2019

Jaarrekenin

g 2018

9. Afschrijving materiële vaste activa € € €

Verbouwingen 1.868           2.325          

Computers 7.399           9.223          

Inventaris 6.648           3.873          

15.915         15.000        15.421        

10. Overige bedrijfslasten

Overige personeelskosten 90.031         123.500      108.257      

Huisvestingskosten 102.394      97.600        160.476      

Kosten van activiteiten (excl. personeelskosten) 21.935         25.000        36.183        

Organisatiekosten 228.572      210.800      237.201      

442.932      456.900      542.117      

Jaarverslag 2019
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Overige personeelskosten

Werk derden -               12.000        27.705        

Reis- en onkosten 23.327         25.000        25.638        

Opleidingskosten 10.966         25.000        8.408          

Aanvalsplan 10.000         10.000        27.425        

Arbozorg 8.056           3.500          3.421          

Personeelsvertegenwoordiging -               1.000          -               

Transitievergoeding 31.621         8.447          

Kantinekosten 3.758           3.000          3.566          

Overige personeelskosten 2.303           4.000          

Verzuimverzekering -               40.000        3.647          

90.031         123.500      108.257      

Huisvestingskosten

Huur 70.924         69.000        96.548        

Nutslasten / Servicekosten 18.729         18.600        22.558        

Onderhoud & Schoonmaak 6.302           5.000          10.814        

Overige huisvestingskosten 6.440           5.000          30.556        

102.394      97.600        160.476      

Jaarrekenin

g 2019

Begroting 

2019

Jaarrekenin

g 2018

Directe projectkosten € € €

Kosten van activiteiten 21.935         25.000        36.183        

21.935         25.000        36.183        

Organisatiekosten

Kantoormiddelen 684              3.000          2.261          

Drukwerk 2.526           3.000          3.339          

Porti 6.796           6.000          4.916          

Telefoonkosten 10.031         12.500        18.474        

Kopieerkosten 2.131           8.500          5.797          

Contributies, abonnementen en vakliteratuur 15.903         20.000        29.116        

Accountantskosten controlewzh jaarrekening 21.279         20.000        21.362        

Automatiseringskosten 43.041         35.000        35.826        

Bestuurskosten en representatie 5.826           4.500          5.798          

Vrijwilligerskosten 1.307           2.500          1.344          

Ondersteuning Bedrijfsondersteuning 108.956      70.000        100.227      

Publiciteit en voorlichting 1.931           5.000          1.688          

Vergaderkosten 609              1.500          1.679          

Verzekeringen 1.943           3.300          1.954          

Advieskosten 920              -               605              

Overige organisatiekosten 4.689           1.000          2.816          

228.572      195.800      237.201      

11. Financiële baten en lasten

Renteopbrengsten 39-                -               408              

Bankkosten 620              500-              838-              

659-              500-              430-              

Jaarverslag 2019
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Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Zorgbelang Groningen 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Zorgbelang Groningen te Groningen gecontroleerd. Naar ons 
oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Zorgbelang Groningen per 31 december 2019 en van het resultaat 
over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven 
en de bepalingen bij en krachtens de WNT. 

De jaarrekening bestaat uit: 

 de balans per 31 december 2019; 

 de staat van baten- en lasten over 2019; en 

 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 Zorgbelang Groningen zoals vereist in 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).  
  

   

 154/426050/2019/17024   30 maart 2020 

 
 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

A. 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; 

 de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 alle informatie bevat die op grond van RJ 640 (Organisaties zonder winststreven) is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJ 640 (Organisaties zonder winststreven) en 
de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJ 640 (Organisaties zonder winststreven). 

 

Materiële onzekerheid over de continuïteit 

Het coronavirus heeft ook invloed op Stichting Zorgbelang Groningen. Op pagina 22 van de toelichting op de 
jaarrekening is door de directie toegelicht wat de impact van het virus op Stichting Zorgbelang Groningen reeds is 
geweest en met wat voor impact het verder nog rekening houdt. Ook is toegelicht welke maatregelen de directie 
al heeft genomen en welke maatregelen het voornemens is nog te nemen, waarbij ook is aangegeven van welke 
door de regering beschikbaar gestelde faciliteiten hij verwacht gebruik te maken.  

Uit de toelichting blijkt ook dat er grote onzekerheden blijven bestaan. De directie geeft daarbij aan dat er sprake 
is van een ernstige onzekerheid met betrekking tot de continuïteit van de stichting.  

Wij hebben de uiteenzetting van de situatie en de hierbij behorende onzekerheden beoordeeld en zijn van 
mening dat dit gegeven de situatie een adequate toelichting is. Doordat er onzekerheid is over wat de 
uiteindelijke economische impact van het coronavirus zal zijn, spreekt er ook veel onzekerheid uit deze 
toelichting.  

Op grond van de door ons uitgevoerde werkzaamheden en de verkregen controle-informatie zijn wij van mening 
dat, rekening houdend met de onzekerheden die er op het moment van afgifte van deze controleverklaring zijn, 
de stichting de situatie in haar jaarrekening goed toelicht en haar jaarrekening terecht opmaakt op basis van 
continuïteit in overeenstemming met het verslaggevingsstelsel. 

Rekening houdend met deze situatie hebben wij - in lijn met de controlestandaarden - een goedkeurend oordeel 
over de jaarrekening verstrekt in deze controleverklaring. 
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B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheid van de directie en de raad van toezicht voor de jaarrekening 

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ 640 (Organisaties zonder winststreven) en de bepalingen 
krachtens de WNT. In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de 
directie 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 de directie afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden 
in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening 
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de stichting te 
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting 
haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de stichting. 

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 fraude of fouten 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. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische 
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 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 de directie en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan;  
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 het vaststellen dat de door de directie 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; en 

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

Wij communiceren met de raad van toezicht 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. 

Tynaarlo, 30 maart 2020 

w.g. 

Afier Auditors B.V. 
drs. J.H. Kreuze RA/RE 
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Bijlage 1: Specificatie Adviespunt

Stichting Zorgbelang Groningen

Bijlage 1: Specificatie VP jeugdhulp en Onafhankelijke Clientondersteuning

Baten

Jaarrekening 

2019

Begroting 

2019

Extra 

middelen 

tbv 2019

€

AKJ 220.000€       203.000€         17.000€  
AKJ extra middelen 12.140€         12.140€  
Regionaal Inkooporgaan Groninger Gemeenten (RIGG) 177.000€       177.000€         -€         

409.140€       380.000€         29.140€  

Ureninzet

Uren/week Omzet

Vertrouwenspersonen Jeugdhulp 79,20             220.000€         
Vertrouwenspersonen Jeugdhulp (extra middelen) 4,32               12.140€           
Vertrouwenspersonen RvK 8,48               26.448€           
Collectieve Belangen Behartiging Jeugdhulp 18,00             48.098€           

110,0 306.686€         

Totaal FTE 3,06       

Totaal uren op basis van 1400 per fte 3.972    

Gem tarief 77,21€   

Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning (OCO)

Baten Jaarrekening

2019

€

OCO (SD, WLZ + IO overig)Totaal 17.660€         

Jaarverslag 2019
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Bijlage 2: Activastaat

Zorgbelang Groningen

Verbouwingen (0010 / 0060)

Aanschafdatum Omschrijving Afschr per % afschr

 Mnd 

boekjaar  AW 

 BW 31-12-

2018  Inv 2019 

 AW 31-12-

2019 

 Afschr 

2019 

 Afschr 31-

12-2019 

 BW 31-12-

2019 Q1-2019 Q2-2019 jul-19 aug-19 sep-19 okt-19 nov-19 dec-19 Totaal 2019 Controle

15-4-2013 Dorna schuifdeur 20% -                 928,10          -               928,10      -            928,10      -            -            -             -             -             -             -             -             -             -               -              

25-2-2014 Glasfolie 20% -                 3.092,76       0,00-             3.092,76   -            3.092,76   0,00-          -            -             -             -             -             -             -             -             -               -              

6-11-2014 Jopie Jong tapijt ed 20% -                 5.124,35       -               5.124,35   -            5.124,35   -            -            -             -             -             -             -             -             -             -               -              

23-3-2018 VDZ - interieur Schweizerlaan 4 1-4-2018 20% 12                  1.089,00       925,65        1.089,00   217,80      381,15      707,85      54,45        54,45         18,15         18,15         18,15         18,15         18,15         18,15         217,80         -              

21-06-2018 KRE Vastgoed - bijdrage meerwerk 1-7-2018 20% 12                  6.300,00       5.670,00     6.300,00   1.260,00   1.890,00   4.410,00   315,00      315,00       105,00       105,00       105,00       105,00       105,00       105,00       1.260,00      -              

28-4-2018 TT Noord, stroomgroepen + bekabeling 1-5-2018 20% 12                  605,00          524,33        605,00      121,00      201,67      403,33      30,25        30,25         10,08         10,08         10,08         10,08         10,08         10,08         121,00         -              

14-5-2019 KRE Vastgoed - schuifloket receptie 1-6-2019 20% 7                     2.307,80       -               2.307,80   2.307,80   269,24      269,24      2.038,56   -            38,46         38,46         38,46         38,46         38,46         38,46         38,46         269,24         -              

-             

Totaal 19.447,01     7.119,98     2.307,80   19.447,01 1.868,04   11.887,27 7.559,74   399,70      438,16       171,70       171,70       171,70       171,70       171,70       171,70       1.868,04      -             

Bedrijfsinventaris (0100 / 0200)

25-4-2018 Houthandel Talens - tafels 1-5-2018 33% 12                  1.275,00       991,67        1.275,00   424,96      708,29      566,71      106,24      106,24       35,41         35,41         35,41         35,41         35,41         35,41         424,96         -              

1-5-2018 Ahrend - Eindbetaling kantoormeubilair 1-6-2018 33% 12                  16.620,56     13.388,78   16.620,56 5.539,63   8.771,41   7.849,15   1.384,91   1.384,91    461,64       461,64       461,64       461,64       461,64       461,64       5.539,63      -              

30-4-2018 He-Bo Dienstverlening - bureaustoelen 1-5-2018 33% 12                  1.058,75       823,47        1.058,75   349,39      584,67      474,08      87,35        87,35         29,12         29,12         29,12         29,12         29,12         29,12         349,39         -              

27-6-2018 Ahrend kantoormeubilair 1-7-2018 33% 12                  736,89          614,08        736,89      243,17      365,99      370,90      60,79        60,79         20,26         20,26         20,26         20,26         20,26         20,26         243,17         -              

21-3-2019 GAV Televisiescherm 1-4-2019 20% 9                     605,00          -               605,00      605,00      90,75        90,75        514,25      -            30,25         10,08         10,08         10,08         10,08         10,08         10,08         90,75           -              

-             -            

Totaal 15.818,00   605,00      20.296,20 6.647,90   10.521,10 9.775,10   1.639,29   1.669,54   556,51       556,51       556,51       556,51       556,51       556,51       6.647,90      -             

Computerapp (0120 / 0220)

2012 ViaIct server 33% 5.140,80       5.140,80   -            5.140,80   -            -            -             -             -             -             -             -             -             -               -              

2013 Dell laptop 33% 607,64          607,64      -            607,64      -            -            -             -             -             -             -             -             -             -               -              

2013 ViaIct thinclients 33% 943,80          943,80      -            943,80      -            -            -             -             -             -             -             -             -             -               -              

2013 Expert 3 tablets 33% 1.275,00       1.275,00   -            1.275,00   -            -            -             -             -             -             -             -             -             -               -              

20-2-2014 That's It 2 pc's 33% 760,20          -               760,20      -            760,20      -            -            -             -             -             -             -             -             -             -               -              

5-4-2014 ViaICT server 33% 6.230,29       -               6.230,29   -            6.230,29   -            -            -             -             -             -             -             -             -             -               -              

24-9-2014 ViaICT 5 thinclients 33% 756,25          -               756,25      -            756,25      -            -            -             -             -             -             -             -             -             -               -              

29-9-2014 Afuture laptop GGZ 33% 531,80          -               531,80      -            531,80      -            -            -             -             -             -             -             -             -             -               -              

25-11-2014 ViaICT 5 thinclients 33% 756,25          -               756,25      -            756,25      -            -            -             -             -             -             -             -             -             -               -              

17-12-2014 Compart URP 33% 2.117,50       -               2.117,50   -            2.117,50   -            -            -             -             -             -             -             -             -             -               -              

8-1-2015 SIComputers laptop 33% 598,45          -               598,45      -            598,45      -            -            -             -             -             -             -             -             -             -               -              

2-2-2015 ViaICT 15 thinclients 33% 2.268,75       -               2.268,75   -            2.268,75   -            -            -             -             -             -             -             -             -             -               -              

2-4-2015 Central Point printer 33% 830,06          -               830,06      -            830,06      -            -            -             -             -             -             -             -             -             -               -              

28-4-2015 Megekko monitoren 33% 889,50          -               889,50      -            889,50      -            -            -             -             -             -             -             -             -             -               -              

30-4-2015 ViaICT 5 thinclients 33% 756,25          -               756,25      -            756,25      -            -            -             -             -             -             -             -             -             -               -              

10-6-2015 Central point 4 switches 33% 1.030,92       -               1.030,92   -            1.030,92   -            -            -             -             -             -             -             -             -             -               -              

15-12-2015 Server tbv Exact 33% 2.541,00       -               2.541,00   -            2.541,00   -            -            -             -             -             -             -             -             -             -               -              

21-12-2015 Software Exact 33% 5.428,06       -               5.428,06   -            5.428,06   -            -            -             -             -             -             -             -             -             -               -              

23-3-2016 Laptop 33% 3                     529,00          43,87           529,00      43,87        529,00      0,00-          43,87        -             -             -             -             -             -             -             43,87           -              

1-4-2016 Thinclients 33% 3                     598,95          49,35           599,00      49,35        599,00      -            49,35        -             -             -             -             -             -             -             49,35           -              

8-6-2016 HP Probook 33% 5                     663,95          92,68           664,00      92,68        664,00      0,00          55,61        37,07         -             -             -             -             -             -             92,68           -              

16-6-2016 Harde schijven 33% 6                     1.331,00       203,33        1.331,00   203,34      1.331,00   0,00-          101,67      101,67       -             -             -             -             -             -             203,34         -              

28-6-2016 Server en geheugen 33% 6                     4.646,40       774,20        4.646,00   774,20      4.646,00   0,00          387,10      387,10       -             -             -             -             -             -             774,20         -              

10-3-2017 RSE Telecom + ICT 33% 12                  1.822,72       708,93        1.823,00   607,61      1.721,68   101,32      151,88      151,88       50,63         50,63         50,63         50,63         50,63         50,72         607,61         -0,00           

20-11-2017 HP Laptop 33% 12                  519,09          331,97        519,00      171,27      358,30      160,70      42,82        42,82         14,27         14,27         14,27         14,27         14,27         14,25         171,27         -0,00           

28-4-2018 TTNoord - aanleg Telecommunicatie 1-5-2018 33% 12                  8.879,46       6.906,25     8.879,46   2.959,52   4.932,74   3.946,72   739,88      739,88       246,63       246,63       246,63       246,63       246,63       246,63       2.959,52      -              

23-5-2018 VIAICT BV - aansl na verhuizing 1-6-2018 33% 12                  3.811,50       3.070,38     3.811,50   1.270,37   2.011,50   1.800,00   317,59      317,59       105,86       105,86       105,86       105,86       105,86       105,86       1.270,37      -              

22-5-2018 VIAICT BV - noodstroomvoorziening 1-6-2018 33% 12                  605,00          487,36        605,00      199,65      317,29      287,71      49,91        49,91         16,64         16,64         16,64         16,64         16,64         16,64         199,65         -              

30-10-2018 VIA ICT - Remote deskop + server 30-10-2018 33% 12                  3.111,88       2.939,00     3.111,88   1.026,92   1.199,80   1.912,08   256,73      256,73       85,58         85,58         85,58         85,58         85,58         85,58         1.026,92      -              

Totaal 52.014,23     15.607,31   -            59.981,36 7.398,78   51.772,83 8.208,53   2.196,42   2.084,66   519,61       519,61       519,61       519,61       519,61       519,68       7.398,78      0,01-           

Totaal activa 38.545,29   2.912,80   99.724,57 ######## 74.181,20 ######## 4.235,40   4.192,36   1.247,82   1.247,82   1.247,82   1.247,82   1.247,82   1.247,88   15.914,73   0,01-           
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