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Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o.

gevestigd te Nijmegen

ACTIVA

(in euro's)

31 december 2016 1 januari 2016

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris 872 1.502 

872 1.502 

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 11.795     11.330 

11.795 11.330 

Liquide middelen 15.555 3.830 

28.222 16.662 

PASSIVA

Eigen vermogen

Verenigingskapitaal 21.002 -8.427 

21.002 -8.427 

Kredietinstellingen - 45

Crediteuren - 10.717 

Overlopende passiva 7.220 14.327 

7.220 25.089 

28.222 16.662 

Vastgesteld in de Algemene vergadering van 31 mei 2017

Balans per 31 december 2016

Kortlopende schulden en overlopende 
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Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o.

gevestigd te Nijmegen

(in euro's)

Baten 137.894 126.044 

Directe lasten -8.169 -13.502 

129.725 112.542 

Baten -/- directe lasten

Afschrijvingskosten 630 767 

Overige bedrijfskosten:

Overige personeelskosten 30.270 40.374 

Huisvestingskosten 49.930 54.583 

Administratie- en advieskosten 2.538 3.228 

Kantoorkosten 14.132 18.421 

Autokosten 229 315 

Verkoopkosten 286 1.163 

Algemene kosten 405 530 

Som der exploitatielasten 98.420 119.381 

Exploitatieresultaat 31.305 -6.839 

Rentelasten en soortgelijke kosten -375 -439 

Financiële baten en lasten -375 -439 

Resultaat 30.930 -7.278 

Staat van baten en lasten 2015

2016 2015
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Reuma Patientenvereniging Nijmegen en Omstreken

Gevestigd te Gemeente Nijmegen

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen

Aard van de bedrijfsactiviteiten

De vereniging heeft tot doel en verricht met name activiteiten op het gebied van: Patiëntenvereniging.

Algemeen

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op

basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

De investeringen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende

afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur

(maximaal 30 jaren). 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden vastgelegd in het jaar waarop ze betrekking hebben.

Liquide middelen

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

en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Reserves

Algemene reserve

De algemene reserve betreft de in het verleden toegerekende overschotten van de baten minus 

de lasten, welke ter vrije beschikking staan van de stichting met inachtneming van het 

bepaalde in de statuten.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva en overlopende passiva betreffen schulden 

met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - 

gewaardeerd tegen nominale waarde. De kortlopende schulden en overlopende passiva

worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.
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Resultaatbepalingsgrondslagen

Baten

Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, inclusief

omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten. Ook giften en donaties worden 

hieronder verantwoord.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vste percentages

van de aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische

levensduur, conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.
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Reuma Patientenvereniging Nijmegen en Omstreken

Gevestigd te Gemeente Nijmegen

Toelichting op de balans

Eigen vermogen

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene vergadering. Het bepaalde in

artikel 32 lid 1 is van overeenkomstige toepassing. Bij het besluit tot ontbinding wordt een bewaarder 

van de boeken en bescheiden aangewezen. Een besluit tot ontbinding kan door de Algemene 

Vergadering slechts worden genomen indien ten minste drie maanden tevoren aan de leden is

kenbaar gemaakt dat een voorstel tot ontbinding van de vereniging aan de orde zal zijn.

2. Voor zover de Algemene Vergadering geen andere vereffenaars benoemt treden de bestuurders als

zodanig op.

3.    Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging wordt zoveel mogelijk besteed ten behoeve

van een instelling als bedoeld in artikel 5 b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel

op enigerlei andere wijze als bedoeld in artikel 41a van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting

2001 of een daarvoor in de plaats getreden regeling, welke instelling een soortgelijke doelstelling

heeft als de vereniging.

4. Na afloop van de vereffening dienen de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende tien

jaren te worden bewaard door de in lid 1 bedoelde bewaarder.

Gemiddeld aan werknemers

Vanaf de start van de vereniging zijn er gemiddeld geen werknemers berekend op full-time basis in dienst.
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