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Bestuursverslag
Het bestuursverslag is separaat aan de leden van de Vereniging ALS Patients Connected ter beschikking
gesteld.
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Balans per 31 december 2021
(voor resultaatbestemming)

31 december 2021 31 december 2020
EUR EUR

Activa
Vlottende activa
Vorderingen 1 - 195
Liquide middelen 2 57.424 40.420

57.424 40.615

Passiva

Reserves en fondsen
Overige reserves 3 53.826 38.459

53.826 38.459

Kortlopende schulden 4 3.598 2.156

57.424 40.615
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Staat van baten en lasten over 2021

2021 Begroot 2021 2020
EUR EUR EUR

Baten

Eigen fondsenwerving 6 52.500 52.500 35.000
Sponsering, giften en acties derden 6 3.000 - 4.039

Som der baten 55.500 52.500 39.039

Lasten

Doelstellingen en werving fondsen 7
Verenigingsondersteuning 22.755 26.250 25.066
Drukwerk 238 1.875 107
Ledenwerving - 6.000 199
Reis- en verblijfs- en congreskosten 295 5.250 182
Contributies 607 675 516
Public relations en communicatie 6.468 5.250 3.044
Nieuw beleid en onvoorzien 2.341 3.000 3.966

32.704 48.300 33.080
Beheer en administratie 8
Juridische en advieskosten 4.986 975 3.850
Reis- en onkostenvergoeding 2.179 2.625 1.017
Overig 145 412 -

7.310 4.012 4.867

Som der lasten 40.014 52.313 37.947

Saldo baten en lasten 15.486 188 1.092

Financiële lasten 9 119 188 119

Exploitatieresultaat 15.367 - 973
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Resultaatbestemming 2021 Begroot 2021 2020
EUR EUR EUR

Toevoeging aan de overige reserves 15.367 - 973

15.367 - 973
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Kasstroomoverzicht 2021
2021 2020
EUR EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat 15.367 973

Verandering in werkkapitaal
Kortlopende vorderingen 195 (864)
Kortlopende schulden 1.442 1.130

17.004 1.239

Liquide middelen
Stand per 1 januari 40.420 39.181
Stand per 31 december 57.424 40.420

Mutatie liquide middelen 17.004 1.239
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Toelichting bij de jaarrekening 2021

Algemeen
Activiteiten
Vereniging ALS Patients Connected (‘APC’ of ‘de vereniging’) is een vereniging voor en door patiënten met de
diagnose amyotrofische laterale sclerose (ALS) en de verwante ziektes progressieve spinale musculaire atrofie
(PSMA) en primaire laterale sclerose (PLS).

Statutaire doelstelling
De vereniging heeft als doel de stem van alle ALS-patiënten maximaal te vertegenwoordigen binnen kansrijke
initiatieven gericht op het oplossen van de ziekte en ondersteuning voor de patiënt.

Met haar doelstelling beoogt de vereniging het algemeen belang te dienen. De vereniging heeft geen
winstoogmerk.

Vestigingsgegevens
De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder
nummer 61729442. De vereniging heeft een statutaire zetel te Gemeente Willemstad.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening 2021 is opgesteld conform de Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven, van de
Raad voor de Jaarverslaggeving.

Vergelijkende cijfers
Ten behoeve van het inzicht heeft er een aanpassing plaatsgevonden in de rubricering van de vergelijkende cijfers
2020 in onderhavige jaarrekening. De aanpassing houdt verband met het salderen van een vordering en schuld
(impact EUR 3.000) die beiden betrekking hebben op eenzelfde tegenpartij. Een en ander heeft geen gevolgen
gehad voor het vermogen en resultaat.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in 2020 is Stichting ALS Nederland (SAN) ook in 2021 zeer
beperkt in staat geweest om fysieke bijeenkomsten en activiteiten te organiseren. Omdat de vereniging zo min
mogelijk last op de exploitatie van SAN wil leggen, gegeven de complexiteit om tijdens corona fondsen te
verkrijgen, was op initiatief van de vereniging de toegezegde bijdrage van SAN in 2020 gehalveerd en is deze in
2021 met 25% verlaagd (van EUR 70.000 naar EUR 52.500). De in het financiële meerjarenplan vastgelegde
afspraken tussen SAN en de vereniging, voor de jaren 2019, 2020 en 2021, zijn als gevolg van de Corona
pandemie een jaar doorgeschoven. Conform de met SAN vastgelegde afspraken is voor het boekjaar 2022 een
budget overeengekomen van EUR 80.000. In de eerste vijf maanden van 2022 hebben de geplande activiteiten
doorgang gevonden. De verwachting voor 2022 is dat de geplande activiteiten in lijn met het budget kunnen
worden uitgevoerd.

Het is momenteel niet mogelijk om een inschatting te maken van de gevolgen van de coronapandemie voor de
vereniging op (middel)lange termijn. Een langdurige continuering van de maatregelen die worden genomen kan
van wezenlijk financieel belang zijn voor de vereniging. Zij heeft echter in 2021 bewezen flexibel te zijn, door
snel te reageren met het aanbieden van het crisisbudget en daar zeer actief op te monitoren en bij te sturen. Het
is niet uit te sluiten dat deze ontwikkelingen in de toekomst een significante invloed hebben op de financiële
toestand van de vereniging. Gezien de bewezen flexibiliteit, het zeer lage aandeel vaste kosten,  de omvang van
het vermogen en beschikbare liquiditeit per jaareinde 2021 en het overeengekomen budget van EUR 80.000 voor
2022 is het bestuur van mening dat de continuïteitsveronderstelling gerechtvaardigd is.
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Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt,
voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
naar de vereniging zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard
zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag
waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Verplichtingen die hier
niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen
verplichtingen.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

Gebruik van schattingen
Het opstellen van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden periodiek beoordeeld. Herzieningen van schattingen
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft.

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het bestuur het meest kritisch voor het weergeven
van de financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen:

● Overlopende activa

● Overlopende passiva

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders
is vermeld, staan deze Liquide middelen ter vrije beschikking aan de vereniging.

Kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van maximaal een jaar.
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is veelal gelijk aan de nominale
waarde.

Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Algemeen
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen kosten. Alle kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.
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Baten
De baten zijn bepaald op basis van de (te) ontvangen bedragen en worden verantwoord in het jaar waarop deze
betrekking hebben, en voor zover het bedrag ervan op betrouwbare wijze kan worden bepaald en de inning van
de te ontvangen bedragen waarschijnlijk is.

Lasten
Lasten die hun oorsprong vinden in het verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn
en de omvang van de lasten voldoende betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten die samenhangen met de
activiteiten van de vereniging worden toegerekend aan de periode waarin de baten worden verwerkt die
samenhangen met deze activiteiten.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen, en andere vorderingen/schulden. Renteopbrengsten worden
tijdsevenredig verwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende actiefpost.

Kasstroomoverzicht
In het kasstroomoverzicht wordt alleen rekening gehouden met geldstromen die feitelijk in het boekjaar hebben
plaatsgevonden. Het is het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven gedurende het afgelopen boekjaar.

Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de
datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers
van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
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Toelichting op de balans

1. Vorderingen
Overlopende activa

Het onder de overlopende activa opgenomen bedrag per eind 2020 betrof vooruitbetaalde contributie van
EUR 195.

2. Liquide middelen
Het saldo liquide middelen staat ter vrije beschikking van de vereniging.

3. Reserves en fondsen

Overige reserves
EUR

Stand per 1 januari 2021 38.459
Resultaat boekjaar 15.367

Stand per 31 december 2021 53.826

Op grond van het missie- en visiedocument van de vereniging heeft geen enkele rechtspersoon doorslaggevende
zeggenschap binnen de vereniging. Aldus kan geen enkele (rechtspersoon) beschikken over het vermogen van
de vereniging als ware het eigen vermogen.

De reserves en fondsen staan uitsluitend ten dienste van het realiseren van de statutaire doelstellingen van de
vereniging, in overeenstemming met haar statuten en de afspraken met Stichting ALS Nederland in het kader van
de begrotingsgarantie (zie ook toelichting 5), waarbij het streven is om voldoende reserves en fondsen ter
beschikking te hebben ter hoogte van EUR 80.000 om twee jaar zonder subsidie te kunnen.

Het bestuur stelt voor het batig saldo over 2021 van EUR 15.367 toe te voegen aan de overige reserves.
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Ledenvergadering is dit voorstel reeds
in deze jaarrekening verwerkt.

4. Kortlopende schulden
31 december 2021 31 december 2020

EUR EUR

Crediteuren 95 1.418
Overige schulden en overlopende activa 3.503 738

3.598 2.156
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Overige schulden en overlopende passiva
31 december 2021 31 december 2020

EUR EUR

Te betalen kosten inhuur zzp’ers 1.960 -
Overige te betalen kosten 1.543 738

3.503 738

De overige te betalen kosten hebben voornamelijk betrekking op de reservering accountantskosten van
EUR 1.356 (2020: EUR 726). In de reserverings accountantskosten voor 2020 was de BTW van EUR 630 ten
onrechte niet meegenomen.

Alle schulden hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar.

5. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Op 13 November 2018 hebben Stichting ALS Nederland (SAN) en APC een overeenkomst tot samenwerking
gesloten voor onbepaalde tijd. SAN is bereid met ingang van 2019, onder voorwaarden, APC een
begrotingsgarantie te geven ten einde de continuïteit van APC te waarborgen. Als voorwaarden gelden onder
anderen dat APC de verkregen middelen uitsluitend zal aanwenden voor het bevorderen van haar doelstellingen
zoals vastgelegd in haar statuten, en dat APC voldoet aan voorwaarden die door toezichthouders aan een stichting
(met bijvoorbeeld een ANBI status) worden gesteld.

De vereniging heeft geen andere langlopende contractuele afspraken.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

6. Baten
Eigen fondsen werving

Stichting ALS Nederland heeft in 2021 aan de vereniging voor EUR 52.500 aan subsidie verleend (begroting: 
EUR 52.500, 2020: EUR 35.000) voor het bevorderen van de doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten van 
APC (zie ook toelichting 5). De inkomsten in 2021 en 2020 zijn overeenkomstig de met Stichting ALS 
Nederland overeengekomen crisisbegroting als gevolg van corona.

Sponsering, giften en acties derden

Sponsering, giften en acties derden ter hoogte van EUR 3.000 (2020: EUR 4.039) houden voornamelijk verband
met ontvangen donaties. Deze donaties waren niet begroot.

7. Doelstellingen en werving fondsen
Verenigingsondersteuning

In 2021 maakte de vereniging net als in 2020 gebruik van twee verenigingsondersteuners die op diverse gebieden 
ondersteuning verleenden aan het bestuur. In 2021 is hiervoor een vergoeding betaald van EUR 22.755 
(begroting: EUR 26.250, 2020: EUR 25.066). De kosten zijn ten opzichte van 2020  gedaald doordat meer 
verenigingsactiviteiten zijn geannuleerd als gevolg van de coronacrisis.

Ledenwerving

In 2021 zijn geen verenigingsactiviteiten in het kader van ledenwerving georganiseerd (begroot EUR 6.000), 
omdat deze zijn uitgesteld naar 2022 als gevolg van de coronacrisis.

Reis- en verblijfs- en congreskosten

Lagere lasten in 2021 van EUR 295 dan begroot (EUR 5.250) doordat het jaarlijkse internationale Symposium 
ALS/MND in 2021 virtueel werd gehouden, terwijl de kosten voor de fysieke bijeenkomst in de Verenigde Staten 
waren begroot.

Public relations en communicatie

De kosten in 2021 voor Public Relations en Communicatie van EUR 6.468 zijn hoger dan begroot (EUR 5.250) 
en hoger dan vorig jaar (EUR 3.044). De hogere kosten dan begroot is gerelateerd aan hogere kosten voor de 
bouw en realisatie van de nieuwe website en video’s die zijn opgenomen voor op de website.

Nieuw beleid en onvoorzien

De lasten in het kader van Nieuw beleid en Onvoorzien bedragen in 2021 EUR 2.341 (begroting: EUR 3.000, 
2020: EUR 3.966). De kosten in 2021 zien toe op het opstarten van nieuwe projecten in het kader van ALS 
wegwijzer, waarmee leden op een eenvoudigere wijze de gewenste informatie kunnen verkrijgen met betrekking 
tot het stadium van het ziekteproces. De kosten zijn in 2021 lager uitgevallen ten opzichte van de begroting 2021 
en 2020 doordat projecten vanwege de coronacrisis (tijdelijk) zijn stopgezet. Hierdoor zijn er minder consultants 
en externe expertise ingehuurd.

8. Beheer en administratie
Juridische- en advieskosten

Deze categorie betreft accountantskosten van EUR 4.986 (begroting: EUR 975, 2020: EUR 3.850). Toename van 
deze kosten wordt veroorzaakt door een te lage  reservering van de accountantskosten ultimo 2020 waardoor 
EUR 630 in de kosten van 2021 zijn verantwoord en EUR 4.356 betreft de kosten reservering accountantskosten 
2021. Hier tegenover staat een donatie ad EUR 3.000, welke onder de baten is verantwoord (begroting: EUR -, 
2020: EUR 3.000).
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Reis- en onkostenvergoeding

De rubriek reis- en onkostenvergoeding bevat reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen en besprekingen.
Reiskosten voor deelname aan (buitenlandse) congressen zijn onder de rubriek Doelstellingen en werving
fondsen verantwoord. De hogere kosten in 2021 ten opzichte van 2020 (impact: EUR 1.162) wordt veroorzaakt
door de overeengekomen reiskostenvergoeding van de nieuwe verenigingsondersteuner en de eindejaarsattentie
aan alle vrijwilligers binnen de vereniging.

9. Financiële lasten
Financiële lasten betreffen bankkosten van EUR 119 (begroting: EUR 188, 2020: EUR 119).

10. Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die een significante invloed zouden hebben
gehad op de hoogte van de reserves en fondsen en het exploitatieresultaat zoals gepresenteerd in deze
jaarrekening.

Bilthoven, 9 juni 2022

V.B.W. Cornelissen T.J.F. Meister
Voorzitter Penningmeester

P.C. Pietersen - Teunissen A.C. van der Lit-Van Veldhuizen

Bestuurslid Bestuurslid

C.J.W. van der Meijden

Bestuurslid


