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Samenstelverklaring van de accountant

J. Veldhuizen AA

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere 

toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

De jaarrekening van Vereniging SBH Nederland te Houten is door ons samengesteld op basis 

van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 

2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze 

toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving opgenomen.
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Amsterdam, 07 april 2022

Geachte bestuur,

Peer Accountants Amsterdam B.V.

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 in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen 

voor financiële verslaggeving. 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 Vereniging SBH 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.

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 dan ook ervan uitgaan 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.



1 Balans per 31 december 2021

ACTIVA 31-dec-21 31-dec-20

€ €

1.1 Materiele vaste activa 0 0

1.2 Voorraad 0 0

1.3 Vorderingen en overige vlottende activa

Debiteuren 0 10.653

1.4 Kortlopende vorderingen

Stichting Het Landelijk Bureau rekening-courant 1.212 1.661

1.5 Liquide middelen 37.180 32.372

TOTAAL ACTIVA 38.392 44.686

PASSIVA 31-dec-21 31-dec-20

€ €

1.6 Eigen vermogen

Algemene reserve 44.464 43.247

Bij: Resultaatbestemming -6.072 1.217

38.392 44.464

1.7 Kortlopende schulden

Overige nog te betalen bedragen 0 222

0 222

1.8 Lopende projecten 0 0

TOTAAL PASSIVA 38.392 44.686
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2. Staat van baten en lasten over 2021 Begroting UitkomstenUitkomsten

2021 2021 2020

€ € €

BATEN

2.1 Vaste inkomsten eigen vereniging 14.000 12.257 12.568

2.2 Vaste subsidies 73.333 72.658 73.055

2.3 Overige baten 3.595 16 16

2.4 Projectbijdragen 0 106.729

TOTAAL BATEN 90.928 84.931 192.368

LASTEN

2.5 Personeelskosten landelijk bureau 0 0 45.148

Personeelskosten projecten 0 0 35.231

Overige personeelskosten 0 0 4.143

Huisvestingskosten 8.516 7.435 8.252

Bureaukosten 9.960 10.038 10.145

Administratieve- en advieskosten 9.818 10.237 37.597

Bestuurskosten en ALV's 1.632 228 812

Overige organisatiekosten 1.002 1.800 813

VWS Activiteitskosten 60.000 61.265 60.775

TOTAAL LASTEN 90.928 91.003 202.916

Saldo 0 -6.072 -10.548

Toevoeging/onttrekking aan het besteedbaar 

eigen vermogen 0 -6.072 -10.548

Totaal 0 -6.072 -10.548

5



3. Bestuursverslag
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3.1. Algemeen
Dit is het derde financiële jaarverslag van de vereniging Spina Bifida en Hydrocephalus Nederland 
(hierna SBH Nederland) na oprichting van de vereniging in 2019. De vereniging is ontstaan door 
opsplitsing van de vroegere BOSK in 4 verenigingen. Naast SBH Nederland zijn dat:

● CP Nederland
● Schisis Nederland
● EMB Nederland

Voor een overzicht van alle activiteiten en resultaten van deze drie verenigingen verwijzen wij naar 
de jaarverslagen 2021 van iedere vereniging.

De vier verenigingen en het Landelijk Bureau bleven nauw met elkaar samenwerken met ingang van 
2019, onder andere vanwege efficiënt gebruik van de ondersteuning bij administratie, 
communicatie en bestuursondersteuning, en om de aandoenings overstijgende activiteiten 
gezamenlijk te blijven oppakken. Er is een samenwerkingsovereenkomst voor de duur van drie jaar 
gesloten (lopend t/m 31 december 2021) waarin deze samenwerking geborgd wordt. Vanaf 2022 
heeft SBH Nederland een eigen samenwerkingsovereenkomst en Service Level Agreement (SLA) 
met het Landelijk Bureau afgesloten.

Mede gedreven door een subsidiemogelijkheid van VWS was de vereniging Cerebrale Parese vanaf 
2020 niet meer verantwoordelijk voor de backofficeactiviteiten, maar is speciaal voor deze 
activiteiten de Stichting Het Landelijk Bureau opgericht. Er is een samengesteld financieel overzicht 
beschikbaar inclusief de onderlinge verrekening.

3.2. Activiteiten
De activiteiten van SBH Nederland zijn gericht op informatievoorziening, belangenbehartiging en 
lotgenotencontact. SBH Nederland wil objectieve informatie geven aan mensen met spina bifida en 
hydrocephalus (SBH), hun familie en (aanstaande) ouders van kinderen met SBH. Ervaringskennis’ is 
de basis. Je vindt dit terug op de website en tijdens landelijke en regionale bijeenkomsten waar 
mensen met SBH en/of hun ouders elkaar ontmoeten. SBH Nederland verzamelt en deelt de 
ervaringskennis om zo haar leden te ondersteunen. Er wordt hierbij gewerkt met een 
ervaringsteam. Deze kennis wordt gedeeld met zorgverleners om hierdoor de zorg voor mensen 
met SBH te verbeteren. En om op te komen voor hun belangen in de politiek, bij zorgverleners en 
zorgverzekeraars.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
SBH Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73574279.

Huisvesting
De activiteiten van het landelijk bureau van de vier verenigingen werden uitgevoerd aan de 
Randhoeve 221 te Houten.

De samenstelling van het bestuur SBH Nederland per 31 december 2021 is:
● Dhr. R. Werker, voorzitter
● Mevr. M. Bron, vice-voorzitter
● Dhr. P. Jansen, penningmeester
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3.3. Contributies
De vereniging kent diverse soorten lidmaatschappen. De contributie in 2021 was:

● Jongeren 15 t/m 25 jaar € 10,50
● Leden (volwassenen met een beperking en voor ouders/verwanten) € 39,00 
● Buitengewone leden en professionals € 43,00
● Instellingen/verenigingen € 61,00

Daarnaast heeft de vereniging donateurs en relaties. Donateurs zijn personen die de vereniging 
steunen met een jaarlijkse bijdrage die ten minste gelijk is aan de contributie die voor de 
buitengewone leden geldt. Relaties zijn personen of instellingen aan wie het magazine Vieren van 
de verenigingen gratis wordt toegezonden.

3.4. Samenvatting financieel overzicht
De balans opent met een eigen vermogen van € 44.464. De baten van SBH Nederland worden 
gevormd door de contributies van de leden, het aantrekken van financiering voor het uitvoeren van 
projecten en voor een aanzienlijk deel door subsidie die wordt verschaft door VWS, te weten
€ 60.000. Op de laatste pagina vindt u de baten en lasten zoals die zijn opgenomen in de afrekening 
met VWS over de door VWS verstrekte subsidie.

In totaal bedroegen de baten over 2021 € 84.931 ten opzichte van een begroting van € 90.928. Dit 
verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door verminderde contributie inkomsten en het wegvallen 
van de incidentele bijdrage van de Phelps Stichting.

Lasten voor 2021 waren begroot op € 90.928 terwijl de uitkomst € 91.003 bedroeg. Het verschil 
wordt verklaard doordat door corona de lasten van de vereniging lager dan begroot uitvielen, maar 
de kosten voor informatievoorziening, die binnen de VWS subsidie vallen, hoger waren dan 
begroot.

Het begroot negatief resultaat over 2021 bedroeg €0 maar viel als gevolg van de geschetste 
ontwikkelingen €6.072 lager uit en eindigde op een negatief resultaat van € 6.072. Dit bedrag wordt 
geheel ten laste gebracht van het eigen vermogen wat hiermee uitkomt op € 38.392 op 31 
december 2021.



Toelichting baten en lasten 2021

Begroting Afrekening Verschil

2021 2021 2021 

BATEN € € €

Vaste inkomsten eigen vereniging

Contributie 14.000 12.257 -1.743 

14.000 12.257 -1.743 

Vaste subsidies

VWS exploitatie subsidie 60.000 60.000 0

Subsidie Prinses Beatrix Fonds 13.333 12.658 -675 

73.333 72.658 -675 

Overige baten

Overige baten 3.595 16 -3.579 

3.595 16 -3.579 

TOTAAL BATEN 90.928 84.931 -5.997 

Begroting Afrekening Verschil

2021 2021 2021 

LASTEN € € €

Huisvestingskosten

Doorberekende huisvestingskosten 8.516 7.435 1.081

8.516 7.435 1.081

Bureaukosten

Porti en vrachtkosten 0 406 -406 

Kantoorbenodigdheden, drukwerk, repro 0 250 -250 

Doorberekende bureaukosten 9.960 9.382 578

9.960 10.038 -78 

Administratieve- en advieskosten

Bankkosten 0 287 -287 

Doorberekende administratie- en advieskosten 9.818 9.950 -132 

9.818 10.237 -419 

Bestuurskosten

Vergaderingen/bijeenkomsten bestuur 296 0 296

Reis- en verblijfkosten bestuur 1.006 66 940

Algemene Ledenvergadering 126 0 126

Overige bestuurskosten 204 162 42

1.632 228 1.404

Overige organisatiekosten

Contributies lidmaatschappen 0 200 -200 

Incidente lasten 0 310 -310 

Doorberekende organisatie- en voorlichtingskosten 1.002 1.290 -288 

1.002 1.800 -798 

SUBTOTAAL LASTEN VERENIGING 30.928 29.738 1.190

SBH NEDERLAND

SBH NEDERLAND
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Begroting Afrekening Verschil

2021 2021 2021 

€ € €

Activiteitskosten VWS-subsidie

Lotgenoten uren

A1 Ontmoetingsdagen SBH vrijwilligerscoordinator 8.075 3.060 5.015

A2 Online netwerk van lotgenoten SBH vrijw.coord. 6.375 5.100 1.275

Informatievoorziening uren 0

B1 Website en Social media SBH Comm. adviseur 8.500 12.835 -4.335 

B2 Online Magazine SBH Communicatie adviseur 7.650 10.115 -2.465 

Belangenbehartiging uren 0

C1 Behoud van deskundigheid SBH Contactpers 8.075 8.925 -850 

Totaal activiteitskosten VWS - uren 38.675 40.035 -1.360 

Activiteitskosten

Lotgenoten materiele kosten

A1 Ontmoetingsdagen SBH zaalhuur /catering 1.000 540 460

A1Ontmoetingsdagen SBH sprekers 250 411 -161 

A1Ontmoetingsdagen SBH (reis)kosten 275 124 151

A1Ontmoetingsdagen SBH catering 1.700 0 1.700

Informatievoorziening materiele kosten

B1 Materiele kosten website SBH 0 955 -955 

B2 Online Magazine SBH opzetkosten 2.900 4.200 -1.300 

Belangenbehartiging materiele kosten

C1 Materiele kosten voorlichtingsmateriaal 200 0 200

Totaal activiteitskosten VWS - materiele kosten 6.325 6.230 95

Totaal activiteitskosten VWS uren & materiële kosten 45.000 46.265 -1.265 

Backoffice VWS 15.000 15.000 0

TOTAAL ACTIVITEITSKOSTEN VWS-SUBSIDIE 60.000 61.265 -1.265 

TOTAAL LASTEN 90.928 91.003 -75 

RESULTAAT 0 -6.072 -6.072 

Ondertekening bestuur voor akkoord

Houten, 07 april 2022

Dhr. R. de Werker, voorzitter Mevr. M. Bron, vice-voorzitter

Dhr. P. Jansen, penningmeester

SBH NEDERLAND
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SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING BIJ DE JAARREKENING 

 
 
Peer Accountants Amsterdam B.V. 
t.a.v. de heer J. Veldhuizen AA 
Baarsjesweg 224 
1058 AA AMSTERDAM 

Datum: 7 april 2022 

Betreft: Bevestiging bij de jaarrekening 2021 

Geachte heer Veldhuizen, 

In het kader van de aan u verleende opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van SBH 
Nederland over 2021, bevestigen wij naar ons beste weten en overtuiging het volgende: 

1. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor het opmaken van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor 
financiële verslaggeving. 

2. Wij hebben u toegang verschaft tot de gehele financiële administratie en daarbij 
behorende bescheiden en wij hebben u alle notulen van algemene vergaderingen, 
commissarissen en directie ter inzage getoond. 

3. Wij hebben u alle gegevens verschaft met betrekking tot: 

• informatie over eventuele claims en rechtszaken; 

• belangrijke schulden of mogelijke of voorwaardelijke activa of passiva die dienen 
te worden verantwoord of toegelicht; 

• gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na jaareinde en die de huidige 
financiële positie in belangrijke mate doen afwijken van hetgeen uit de balans van 
die datum blijkt of die een verandering of toelichting noodzakelijk maken in de 
(geconsolideerde) jaarrekening; 

• verliezen die resulteren uit het al of niet nakomen van verkoopovereenkomsten; 

• verliezen die resulteren uit koopverplichtingen van voorraden boven de normale 
behoefte of tegen prijzen die hoger zijn dan de gangbare marktprijzen; 

• transacties met niet-onafhankelijke derden en de daaruit voortvloeiende 
vorderingen of schulden, met inbegrip van verkopen, aankopen, leningen, 
betalingen, leaseovereenkomsten en garantieverplichtingen; 
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• opties of overeenkomsten met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen of 
aandelenkapitaal dat gereserveerd is voor opties, warrants, conversies of andere 
verplichtingen; 

• overeenkomsten met financiële instellingen betreffende compensatie van saldi of 
andere overeenkomsten met beperkende bepalingen betreffende kas- en 
banksaldi, kredietfaciliteiten of andere overeenkomsten van vergelijkbare 
strekking; 

• overeenkomsten met recht of plicht van terugkoop van eerder verkochte activa. 

4. Er is geen sprake van plannen of intenties die van belangrijke invloed zouden kunnen zijn 
op de huidige waarde of rubricering van activa en passiva. 

5. Het economisch eigendom van de activa berust bij de vereniging. Er zijn geen andere 
pand- of hypotheekrechten gevestigd op de activa van de vereniging, dan die welke zijn 
vermeld in de toelichting van de jaarrekening. 

6. De vereniging heeft voldaan aan alle bepalingen en overeenkomsten die een belangrijke 
invloed zouden hebben op de jaarrekening. 

7. Wij bevestigen dat wij instemmen met de op 7 april 2022 door u aan ons overhandigde 
samengestelde jaarrekening over onderhavig boekjaar. 

Hoogachtend, 

 

 

R. de Werker 
Voorzitter 
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