Nederlandse Coeliakie Vereniging
te Naarden
Jaarrapport 2016

ACCOUNTANTSRAPPORT

ALGEMEEN
Statutair / vestigingsadres
Nederlandse Coeliakie Vereniging is statutair gevestigd te Naarden. De rechtspersoon houdt kantoor
aan het adres Gooimeer 4-6 te Naarden.
Activiteiten
De activiteiten van de rechtspersoon bestaan voornamelijk uit het bevorderen van het lichamelijk en
sociaal welzijn van mensen met coeliakie of dermatitis herpetiformis en de direct daarmee
samenhangende ziektebeelden alsmede het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek met
betrekking tot coeliakie of dermatitis herpetiformis.
Bestuur
Ten tijde van het uitbrengen van het jaarrapport 2016 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Voorzitter
Penningmeester

:
:

M.T. Korthorst
M. van Gool (en vice-voorzitter)

Directeur

:

B.A.E.M. Rootsaert

Overige bestuursleden
Bestuurslid
: Dr. P.D. van der Linden
Bestuurslid
: G.M. Koornneef
Bestuurslid
: B. Pezij
(kandidaat)
Bestuurslid
: A. Nap
(kandidaat)

MEERJARENOVERZICHT
Balans

31-12-2016
€

31-12-2015
€

31-12-2014
€

29.773

38.869

15.761

5.560
166.768
268.867
470.968

5.560
107.008
252.831
404.268

5.560
91.870
305.297
418.488

321.044
149.924
470.968

295.362
108.906
404.268

303.925
114.563
418.488

2016
€

2015
€

2014
€

911.754
27.090
25.682
321.044

798.278
-9.029
-8.563
295.362

716.505
-2.087
-2.366
303.925

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa
Passiva
Verenigingskapitaal
Kortlopende schulden
Totaal passiva

Staat van baten en lasten

Brutomarge
Bedrijfsresultaat
Netto resultaat
Verenigingskapitaal

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)
Ref.

31 december 2016
€

31 december 2015
€

1

29.773

38.869

Voorraden en onderhanden werk

2

5.560

5.560

Vorderingen

3

166.768

107.008

Liquide middelen

4

268.867

252.831

470.968

404.268

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa

TOTAAL
PASSIVA

Verenigingskapitaal

5

321.044

295.362

Kortlopende schulden

6

149.924

108.906

470.968

404.268

TOTAAL

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Ref. Gerealiseerd
2016
€

Opbrengsten
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

911.754

751.000

798.278

8
9
10

256.016
9.096
619.552

230.000
0
549.000

196.150
4.495
606.662

884.664

779.000

807.307

27.090

-28.000

-9.029

-1.408

3.000

466

25.682

-25.000

-8.563

Bedrijfsresultaat

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Gerealiseerd
2015
€

7

Som der bedrijfslasten

Financiële baten en lasten

Begroting
2016
€

11

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.
Statutair / vestigingsadres
Nederlandse Coeliakie Vereniging is statutair gevestigd te Naarden. De rechtspersoon houdt kantoor
aan het adres Gooimeer 4-6 te Naarden. De vereniging staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel
onder nummer 40476944.
Activiteiten
De activiteiten van de rechtspersoon bestaan voornamelijk uit het bevorderen van het lichamelijk en
sociaal welzijn van mensen met coeliakie of dermatitis herpetiformis en de direct daarmee
samenhangende ziektebeelden alsmede het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek met
betrekking tot coeliakie of dermatitis herpetiformis.
Nederlandse Coeliakie Vereniging is een Algemeen Nut beogende Instelling
(hierna: “ANBI”) en sinds 1 januari 2008 ingeschreven in het ANBI-register bij de Belastingdienst.
Reservebeleid Nederlandse Coeliakie Vereniging
Het bestuur van de vereniging is belast met de financiële verslaglegging en sturing van de vereniging.
Indien (incidenteel) overschotten worden behaald, kunnen deze worden toegevoegd aan de
continuïteitsreserve en de bestemmingsreserves, mits deze als zodanig zijn bestemd om de doelstelling
van belanghebbenden te waarborgen. De vereniging heeft als uitgangspunt er voor gekozen dat er geen
reserves mag worden aangehouden zonder dat daar vooraf een bepaalde bestemming aan is gegeven
én dat de vereniging niet meer reserves aanhoudt dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden.
De vereniging hanteert daarbij het beginsel dat de vorming van de algemene reserve is afgestemd op de
verplichtingen die de vereniging jaarlijks structureel aangaat. Gestreefd wordt naar een reservepositie
van 50% van de jaarlijkse kosten. Daarnaast kan bestemmingsreserves gevormd worden ten dienste van
activiteiten en projecten die rechtstreeks verband houden met de belangenbehartiging van de leden.
Bij het behalen van een overschot in enig jaar doet het bestuur in haar jaarrekening de Algemene
Ledenvergadering een voorstel hoe deze reserve aangewend zal worden.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de algemeen in Nederland geldende grondslagen
voor financiële verslaggeving.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Voorraden
De voorraden boeken en publicaties worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere
marktwaarde voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van
een voorziening voor het risico van oninbaarheid. De vorderingen hebben een verwachte looptijd van
maximaal één jaar.
Debiteuren
De vorderingen op debiteuren worden opgenomen tegen 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.
Overige vorderingen
De overige vorderingen worden opgenomen tegen 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 staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de rechtspersoon.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
Schulden aan leveranciers
Schulden aan leveranciers worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden wegens belastingen en premies sociale verzekeringen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde.
Overige schulden
Overige kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Overige bedrijfsopbrengsten
Toegekende subsidiebijdragen worden ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht in het jaar
ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het
exploitatietekort zich heeft voorgedaan.
Afschrijvingen
De afschrijving op vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische
levensduur.
Boekwinsten en –verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Boekwinsten en –verliezen bij realisatie van niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden
onder de buitengewone baten en lasten verantwoord.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Som der financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde
(te betalen) interest.
Grondslagen voor het overzicht van kasstromen
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. In de opstelling wordt de cash
flow, die bestaat uit het netto resultaat vermeerderd met de afschrijvingslasten afzonderlijk
gepresenteerd.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.

Bestemmingsreserve Onderzoekfonds
De vereniging ontvangt gedurende het kalenderjaar giften die bestemd zijn voor het Onderzoeksfonds.
Deze giften worden na uitgaven voor hieraan gerelateerde onderzoeken jaarlijks bestemd aan de
bestemmingsreserve voor het Onderzoeksfonds. De bestemmingsreserve voor het onderzoeksfonds
heeft als doel: het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek glutengerelateerde aandoeningen.
Het bestuur heeft met ingang van het jaarverslag 2016 besloten om alle giften ten behoeve van het
Onderzoeksfonds te bestemmen in een daarvoor opgemaakte bestemmingsreserve. Hiervoor heeft de
vereniging alle giften en uitgaven over de periode 2012-2016 uitgerekend en het saldo van giften en
uitgaven per 1 januari 2016 vanuit de continuïteitsreserve toegewezen aan de bestemmingsreserve. Per
saldo bedraagt dit € 8.336 en is opgenomen onder ‘mutatie bestemmingsreserves’.

OVERIGE GEGEVENS
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen controleverklaring.
Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming
Conform de statuten staat het resultaat over het boekjaar 2016 volledig ter beschikking van de
Algemene Leden Vergadering.

