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1. JAARREKENING EN VERSLAG NETWERK RONDOM  
  
  
1.1 Verantwoording  
  
Inleiding 
Met dit document brengt het bestuur voor zowel externe partijen als intern gebruik verslag uit 
over de gang van zaken en de jaarrekening 2018 van Stichting Netwerk Rondom.  
  
De balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten over 2018 en de toelichting, 
vormen tezamen de jaarrekening 2018. Ook zijn hier nog enige additionele gegevens 
toegevoegd.  
 
De jaarrekening 2018 van Stichting Netwerk Rondom  bestaande uit de balans per 31 december 
2018 en de winst- en verliesrekening over 2018 zijn met een toelichting opgesteld.  
  
Verantwoordelijkheid van het bestuur  
Deze jaarrekening is gebaseerd op de bij het bestuur van de stichting bekende gegevens. De 
verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop 
gebaseerde jaarrekening berusten bij het bestuur van de stichting.  
  
   

1.2 Algemeen  
 
Oprichting  
Blijkens de akte d.d. 21 april 2008 werd de Stichting Netwerk Rondom per genoemde datum 
opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder 
dossiernummer 17224914. 
  
Doelstelling  
De doelstelling van Stichting Netwerk Rondom wordt bij de Kamer van Koophandel als volgt 
omschreven:   

SBl-code: 869299 - Overige diensten opzetten die de gezondheidszorg ondersteunen en 
in stand houden van netwerken die de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking en of aanverwante contactstoornis of psychiatrische aandoening geheel of 
gedeeltelijk overneemt van ouders (of wettelijke vertegenwoordigers) als deze daartoe 
zelf niet meer in staat zijn en van netwerken die ouders of wettelijke vertegenwoordigers 
ondersteunen bij de uitoefening van de zorg.  

 

Daarnaast heeft de stichting vanaf 1 januari 2010 een ANBI erkenning. Netwerk Rondom is trots 
en blij met deze erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling. Netwerk Rondom is 
geregistreerd onder RSIN nummer: 819344540. 

Bestuur 
Het bestuur wordt thans gevormd door: 
  

Dhr. Th.H.M.J. Magermans   - Voorzitter   sinds 21-04-2008 
Dhr. M. Haasnoot   - Vice Voorzitter  sinds 21-04-2008 
Dhr. A.G.M. Schoenmakers   - Penningmeester  sinds 01-01-2019 
Mw. N. van der Spek    - Bestuurslid   sinds 01-07-2018 
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Het gehele bestuur is gezamenlijk bevoegd tot het verrichten van (rechts)handelingen voor of 
namens de stichting Netwerk Rondom.  
De bestuursleden ontvangen behoudens vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte en 
aantoonbare kosten geen enkele verdere (geldelijke) beloning voor hun activiteiten voor de 
stichting. 
 
 
Statutenwijziging  
De laatste statutenwijziging is van 17 december 2014 .  
  
In die statutenwijziging is opgenomen dat het boekjaar vanaf 2014 gewijzigd is naar een volledig 
kalenderjaar . Over het voorgaande jaar is er een staat van baten en lasten gepubliceerd. Met de 
statutenwijziging wordt er vanaf het jaar 2014 een volledige jaarrekening gepubliceerd. 
 

1.3 Ondertekening 
 
Middels ondertekening verklaren ondergetekende bestuursleden zich akkoord met dit document 
Jaarrekening 2018 inclusief alle bijbehorende toelichtingen. 
 
 
Besluitvorming over deze jaarrekening 2018 heeft plaatsgevonden in de bestuursvergadering 
van 3 mei 2019. De jaarrekening 2018 is met instemming met alle aanwezige bestuursleden 
rechtsgeldig vastgesteld. 
 
 
 
Namens het bestuur: 

    
  
Th. H. M. J. Magermans - voorzitter   A.G.M. Schoenmakers – penningmeester 
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2. BESTUURSVERSLAG  
 
2.1. Algemeen  
 
De doelstelling van de stichting is: Het opzetten en in stand houden van netwerken rondom 
mensen met een verstandelijke beperking en of aanverwante contactstoornis of psychiatrische 
aandoening. Dit op het moment dat ouders of wettelijke vertegenwoordigers - geheel of 
gedeeltelijk - daartoe zelf niet meer in staat zijn. De opzet van netwerken dient ouders of 
wettelijke vertegenwoordigers te ondersteunen bij de uitoefening van de zorg. Onder zorg wordt 
verstaan elke vorm van ondersteuning van een individu die het beperkt functioneren ten gevolge 
van een verstandelijke beperking en/of aanverwante contactstoornis of psychiatrische 
aandoening geheel of gedeeltelijk compenseert. De ondersteuning is gericht op het welzijn van 
de mens met deze beperking; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.  
  
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door continuering van de 
ondersteunende ouderrol te faciliteren door het opzetten van en controle houden op een 
kwalitatief goed functionerend netwerk van mensen rondom het kind met een verstandelijke 
beperking en of aanverwante contactstoornis of psychiatrische aandoening . Het complete 
zorgpakket waarvoor ouders en wettelijke vertegenwoordigers normaal staan, bestaat uit de 
hierna genoemde domeinen:  
  

1. Wonen en zorg (inclusief toezicht op de instelling);  
2. Ethiek en beslissingen;  
3. Toekomstplanning; 
4. Inkomsten, uitgaven en vermogensrendementsplanning;  
5. Zorg en ondersteuning;  
6. Medische zorg;  
7. Juridisch- en fiscaal netwerk; Wettelijke vertegenwoordiging; 
8. Familie en sociaal netwerk;  
9. Vrije tijd en hobby;  
10. Onderwijs;  
11. Werk en dagbesteding;  
12. Representatie;  

 
Het verstrekken van informatie aan (potentiële) cliënten van de stichting over de ontwikkelen in 
de hiervoor genoemde domeinen en alle andere wettige middelen.  
  
De stichting heeft geen winst doelstelling.  
 
 

2.2. Bestuur  
 
In het verslagjaar heeft het bestuur een wijziging ondergaan. De bestuursleden Nelleke van der 
Spek – bestuurslid en Ad Schoenmakers - penningmeester zijn toegetreden. De penningmeester 
Astrid van Tuin heeft haar functie wegens drukke werkzaamheden elders moeten neerleggen. 
Astrid was penningmeester van  01-07-2014 tot 01-01-2019. Vanaf deze plek danken wij haar 
nogmaals voor haar toegewijde inzet. 
 
 
 
Het bestuur heeft - samen met de projectleiding - 8 maal een Bestuursvergadering gehouden en 
1 maal een Kick-off van de nieuwe organisatie in november 2018. Hierover later meer. 
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2.3. Ontwikkelingen in het verslagjaar 
 
Het verslagjaar kenmerkt zich door twee belangrijke veranderingen: 
 

1. Intensieve samenwerking met “Emp/ouder”. (Emp/Ouder is een driejarig project van negen 
landelijke belangenorganisaties dat als doel heeft ouders van kinderen met een beperking of chronische 
ziekte zo te versterken (empoweren) dat zij (nog) beter hun rol als ouder / zorgregisseur van hun kind kunnen 
vervullen. Naar aanleiding van een behoefteonderzoek, waarop 302 mensen hebben gereageerd zijn 
verschillende producten ontwikkeld. Deze producten zijn geborgd onder de website van Stichting 
(Sch)ouders (https://schouders.nl)). 
((Sch)ouders is een platform van, voor en door ouders van een kind met een lichamelijke- en/of een 
verstandelijke beperking, chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis (zorgkinderen). (Sch)ouders richt 
zich op onderwerpen waar ouders van zorgkinderen mee te maken (kunnen) krijgen op enig moment, 
ongeacht de soort beperking of aandoening). 

 
Hierdoor kon een digitaal ZorgTestament onder de aandacht gebracht worden van een groot 
aantal ouders en professionals. Als spin-off werd een E-learning module opgesteld en online 
gezet. Inmiddels staat het ZorgTestament en de E-learning module permanent op de site van de 
organisatie ‘Schouders”.  
Het geestelijk eigendom van de content echter blijft in handen van Netwerk Rondom. 
 

2. De overeenkomst met HandicapNL. (HandicapNL heeft vier programma’s ingericht waar onze 

speerpunten ‘heft in eigen handen’ en ‘eerlijke kansen’ samenkomen. Zij ondersteunen projecten die mensen 
met een beperking leren om zelf de regie op zich te nemen. Daarnaast steunen ze projecten die familie en 
mantelzorgers ondersteunen en ontlasten. HandicapNl daagt de maatschappij uit om open te staan voor 
mensen met een handicap en hen eerlijke kansen te bieden). 

 
Deze overeenkomst leidde tot een wezenlijke verandering in de organisatie. Gedurende de 
eerste helft van het verslagjaar zijn er diverse besprekingen geweest met HandicapNL. Deze 
organisatie heeft op basis van een sterk geactualiseerd businessplan haar vertrouwen 
uitgesproken in het doel, de aanpak en organisatie van Netwerk Rondom. Dit vertrouwen werd 
verder versterkt door het aanbieden van diverse assistentie bij het nog duidelijker formuleren van 
de doelstellingen en aanpak en bij het herdefiniëren van het profiel van Netwerk Rondom. 
 
De nieuwe aanpak stelde het bestuur in staat om een projectleider (als ZZP-er) in dienst te 
nemen die op 7 november aan de slag is gegaan. De tot dan toe actieve projectleider Gabie 
Conradi - mede verantwoordelijk voor het mooie resultaat met HandicapNL - heeft te kennen 
gegeven de landelijk op te zetten organisatie niet te kunnen combineren met haar 
werkzaamheden in de regio Noord-Brabant. Daarom zijn wij blij dat zij toch als netwerkcoach aan 
de organisatie verbonden zal blijven en  dat haar kennis en ervaring voor Netwerk Rondom 
behouden blijven. 
 
In de loop van het verslagjaar is nog duidelijker de focus komen te liggen op het traceren van 
potentiële deelnemers. Dit mede door benadering van Zorgaanbieders, Ouderplatforms e.d.  
Ook zijn vele bijeenkomsten voor ouders en professionals georganiseerd waarbij aandacht 
gevraagd is voor het nut van het hebben van een ZorgTestament. Voor de aanpak is gekozen in 
een getrapt proces en is een cursus ontwikkeld. Hierin leren ouders – samen met anderen – om 
te werken aan een inventarisatie van hun wensen omtrent het netwerk rondom hun kind. 
 
Door al deze nieuwe impulsen, die ook voor het bestuur bijzonder vitaliserend zijn, is met nieuw 
elan gewerkt en heeft inmiddels geleid tot: 

• Een nieuwe definiëring en  frisse aanpak van de dienstverlening 

• Vergroting van het aantal bijeenkomsten landelijk 

https://schouders.nl)/
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• Contacten met zorgaanbieders 

• Het herinrichten van de database 

• Contacten met netwerkcoaches voor een landelijke dekking 

• Het aantrekken van vrijwilligers voor website en communicatie 
 
Alle baten in het verslagjaar zijn ten goede gekomen aan het doel waarvoor de stichting is 
opgericht en worden ingezet om de organisatie in 2019 verder te versterken met het doel in 2020 
een in belangrijke mate zelfvoorzienende organisatie te zijn. Met HandicapNl zijn elk kwartaal 
evaluatie- en voortgangsgesprekken. 
 
Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de ingeslagen wegen zullen leiden tot beter resultaat 
en realisering van de doelen van Netwerk Rondom. 
 
  
  
Eindhoven, 30 mei 2019 
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3 JAARREKENING 
 
3.1 Balans per 31 december 2018 
 
 

 
 
 
 

3.2. Staat van baten en lasten over 2018 (met ter vergelijking 2017) 
 

 
 
 
 

NETWERK RONDOM 

Balansen per 31 december 2018  respectievelijk per 31 december 2017

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017 PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017

Vaste activa Eigen vermogen

100 Stichtingskapitaal 6.725€           8.961€              

300 Nog te bestemmen resultaat 1.555€           -2.236€             

Subtotaal eigen vermogen 8.280€          6.725€             

Totaal vaste activa -€                   -€                Totaal vaste passiva 8.280€           6.725€              

Vlottende activa Vlottende passiva

Liquide middelen Kortlopende schulden

1000 Banksaldo 1.874€            2.042€         1900 Subsidie Handicap NL -€                     

1100 Spaarrekening 19.001€          4.850€         1901 Nog te bestemmen resultaat 6.960€           

Subtotaal subsidie Handicap NL 6.960€          -€                    

Overlopende activa Overlopende passiva

1400 Nog te ontvangen bedragen 6.695€            280€            1600 Nog te betalen bedragen 12.331€         447€                

1500 Vooruitbetaalde bedragen -€                   -€                1700 Vooruitontvangen bedragen -€                  

Totaal vlottende activa 27.570€          7.172€         Totaal vlottende passiva 19.291€         447€                

TOTAAL-GENERAAL ACTIVA 27.570€          7.172€         TOTAAL-GENERAAL PASSIVA 27.570€         7.172€              

Baten  en lasten

1 Stichting Netwerk Rondom

Totale lasten 16.698€  6.123€    

Totale baten 18.251€  3.887€    

Resultaat 1.553€    -2.236€   

2 Project HandicapNL

Totale lasten 8.563€    

Totale baten 15.523€  

Resultaat 6.960€    

3 Totalen

Lasten 25.261€  6.123€    

Baten 33.774€  3.887€    

Resultaat 8.513€    -2.236€   

2018 2017
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De rekening van baten en lasten bestaat uit twee hoofdonderdelen: 

1. Baten en lasten die rechtstreeks stichting Netwerk Rondom betreffen. Het resultaat van 
dit onderdeel wordt verrekend via het stichtingsvermogen 

2. Baten en lasten die het project HandicapNL betreffen. Het resultaat van dit onderdeel 
wordt op de balans onder te verantwoorden projectsubsidie als kortlopend actief 
opgenomen. 

 
Een detaillering van de verschillende lasten en baten is opgenomen in onderdeel 3.5 
 
 
 

3.3 Toelichting op de jaarrekening  
  
Algemeen  
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 
grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.  
  
Het is voor het maatschappelijk vertrouwen in de fondsenwerving van belang dat het publiek er 
van uit kan gaan dat de verslaggeving een correcte weergave is van zowel de verwerving als van 
de besteding van de middelen. Een openhartige, heldere en transparante verslaggeving die 
gericht is op deze oordeelsvorming is van belang en RJ 650 is hiervoor uitermate geschikt.  
  
Organisatie  
Stichting Netwerk Rondom, statutair gevestigd te Eindhoven is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder dossiernummer 17224914.  
  
Activiteiten  
De activiteiten van Stichting Netwerk Rondom, statutair gevestigd te Eindhoven, bestaan 
voornamelijk uit:  

SBl-code: 869299 - Overige diensten opzetten die de gezondheidszorg ondersteunen en 
het in stand houden van netwerken die de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking en of aanverwante contactstoornis of psychiatrische aandoening geheel of 
gedeeltelijk overneemt van ouders of wettelijke vertegenwoordigers als deze daartoe zelf 
niet meer in staat zijn en van netwerken die ouders of wettelijke vertegenwoordigers 
ondersteunen bij de uitoefening van de zorg. 

  
Personeelsleden  
De stichting heeft geen personeel in dienst. Dat geldt zowel voor 2018 als het voorgaande jaar 
2017. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt veelal gebruik gemaakt van één ZZP’er 
en diverse vrijwilligers. Om het projectplan HandicapNL adequaat uit te kunnen voeren is een 
externe projectleider (ZZP) aangetrokken op basis van een overeenkomst tot uitvoering van 
werkzaamheden.   
  
Schattingen  
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 
nodig dat het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt en 
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de 
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen 
bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 



 

10 
 

 
Valuta  
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Gedurende de verslagperiode hebben zich geen 
transacties in vreemde valuta voorgedaan. 
 
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING  
  
Algemeen  
De waardering van activa en passiva vindt 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.  
  
Vorderingen  
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze 
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs . De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan 
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 worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet 
anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreft de direct opeisbare vorderingen 
op kredietinstellingen en kasmiddelen.  
  
Stichtingsvermogen  
Dit is het vrij besteedbaar vermogen waarover het bestuur zonder belemmering door wettelijke of 
statutaire  bepalingen  kan beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. 
 
Kortlopende schulden  
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze 
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd  tegen 
de geamortiseerde kostprijs.  
  
 
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING  
  
Algemeen  
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 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.  
  
Baten  
Onder baten worden verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of 
diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, 
alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.  
  
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat 
alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn 
overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode 
toegerekend.  
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Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten  zijn 
verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.  
 
Lasten 
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.  
 
 

3.4. Toelichting balans 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

Nog te ontvangen bedragen 2018 2017

M Haasnoot vrijwillige gift 2017 100,00€          

BOSK Factuur 2018-009 3.375,00€            

BOSK Factuur 2018-008 1.500,00€            

G Conradi Tilburg Afrekening 2018 20,00€                  

SIEN Nijkerk Bijdrage vaste kosten 2018 1.800,00€            

RABObank Ehv-Vhv Creditrente 0,47€                    

G Conradi Tilburg Afwikkeling voorschotten 2017 180,00€          

Totalen 6.695,47€        280,00€       
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3.5. Toelichting resultatenrekening 
 

 
 

 
 

**************************************** 

Resultatenrekening 2018) (met vergelijking naar de resultatenrekening 2017)

Nr Omschrijving Rekening 2018 Rekening 2017 Verschil

Post Groep Post Groep Post Groep

LASTEN / UITGAVEN

Sub 1 Stichting Netwerk  Rondom

4a Afwikkeling voorgaande jaren 180€           -€               180€         

Totaal overige lasten 180€           -€               180€         

5a Reiskostenverrgoeding 2.191€        -€               2.191€      

5b Vergoeding bestuur 594€           777€           -183€        

5c Vrijwilligersverrgoeding 2.007€        -€               2.007€      

5d Inhuur personeel (uren) 3.964€        665€           3.299€      

Totaal overige personeelskosten 8.756€        1.442€        7.314€       

6c Materiaal voorlichting 26€            594€           -569€        

Totaal verkoopkosten 26€            594€           -569€        

7b Automatisering 3.192€        1.065€        2.127€      

7c Contributies en abonnementen 393€           232€           161€         

7d Communicatie 3.237€        -€               3.237€      

Totaal kantoorkosten 6.822€        1.297€        5.525€       

8a Administratiekosten 8€              173€           -165€        

8b Advieskosten -€               1.008€        -1.008€     

8d Huisvestingskosten 180€           1.181€        -1.001€     

Totaal algemene kosten 188€           2.362€        -2.174€      

9a Representatiekosten 517€           238€           279€         

Totaal bestuurskosten 517€           238€           279€         

11 Kosten betalingsverkeer 209€           190€           19€           

Totaal bankkosten 209€           190€           19€           

Totaal lasten stichting NR 16.698€      6.123€       10.575€    

Sub 2 Project Handicap NL

4003 Representatiekosten 400€           

4200 Uren projectleider 7.962€        

4300 Reiskosten projectleider 187€           

4600 Reiskosten bestuur 13€            

Totaal lasten project Handicap NL 8.563€       -€              8.563€      

TOTAAL LASTEN / UITGAVEN 25.261€      6.123€        19.138€    

BATEN / INKOMSTEN

Sub 1 Stichting Netwerk  Rondom

2b Giften 1.883€        1.700€        183€         

2c Deelnemers contributie 60€            55€            5€             

3a Deelnemers uren 16.308€      2.132€        14.176€     

Totaal baten stichting NR 18.251€      3.887€       14.364€    

Sub 2 Project Handicap NL

8200 Subsidie / bijdrage 15.523€      -€               15.523€     

Totale baten prject Handicap NL 15.523€      -€              15.523€    

TOTAAL BATEN / INKOMSTEN 15.523€      -€               29.887€    

RESULTAAT

Sub 1 Stichting Netwerk Rondom 1.553€        -2.236€       3.789€       

Sub 2 Project Handicap NL 6.960€        -€               6.960€       

Totaal jaarrekeningresultaat 8.513€       -2.236€      10.749€    


