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1. JAARREKENINGVERSLAG 

  

Stichting "Netwerk Rondom"                              p/a Bredaseweg  93               5038 NA  TILBURG 

Tilburg, 30 maart 2017  

 

1.1  Verantwoording 

Met dit document brengen wij u verslag uit omtrent de jaarrekening 2016 van stichting Netwerk 
Rondom. 

De balans per 31 december 2016, de staat van baten en lasten over 2016 en de toelichting, welke 
tezamen de jaarrekening 2016 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen. 

De jaarrekening 2016 van Stichting "Netwerk Rondom" te Tilburg bestaande uit de balans per 31 
december 2016 en de winst- en verliesrekening over 2016 zijn met een toelichting opgesteld. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Deze jaarrekening is gebaseerd op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De 
verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop 
gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. 

 

1.2  Algemeen 

Oprichting 

Blijkens de akte d.d. 21 april 2008 werd de stichting 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: 

SBI-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. 

 



                     

4 
 

 

Bestuur 

Het bestuur wordt gevoerd door: 

- Th.H.M.J. Magermans - Voorzitter 
- H.P.L. Tomas - Secretaris 
- M. Haasnoot - Vice Voorzitter 
- A.D.M van Tuijn - Penningmeester 

 

Overig 

Statutenwijziging 

De laatste statutenwijziging is van 17 december 2014. 

In de 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.  
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1.3  Resultaatvergelijking 

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 
gebaseerd op de staat van baten en lasten. 

  

 

2016 

 

2015 

 
     Baten  13.599 100,0% 1854 100,0% 

Activiteitenlasten 0 0,0% 0 0,0% 

bruto Exploitatieresultaat 13.599 100,0% 1854 100,0% 

     Overige personeelskosten 1328 9,8% 4634 249,9% 

Verkoopkosten 121 0,9% 5323 287,1% 

Kantoorkosten 2863 21,1% 1258 67,9% 

Algemene kosten 3899 28,7% 2708 146,1% 

Bestuurskosten 0 0,0% 58 3,1% 

Beheerslasten 8211 60,4% 13981 754,1% 

 

        

 Exploitatieresultaat 5.388 39,6% -12.127 -654,1% 

     Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 0,0% 149 8,0% 

Rentelasten en soortgelijke kosten 165 1,2% 166 9,0% 

Som der financiële baten en lasten -165 -1,2% 17 -17,0% 

     Resultaat 5.223 38,4% -12.144 -671,1% 
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1.3  Resultaatvergelijking 

Het resultaat 2016 is ten opzichte van 2015 gestegen met € 17.367,--. De ontwikkeling van het 
resultaat 2016 ten opzichte van 2015 kan als volgt worden weergegeven: 

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:  

Stijging van: 

Baten:        11.745 

Daling van:        

Overige personeelskosten      3.306  

Verkoopkosten        5.202  

Bestuurskosten            58 

        20.311 

 

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:  

Stijging van:  

Kantoorkosten     1.605  

Algemene kosten     1.191 

Daling van: 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    148      

             2.944 

Stijging resultaat                  17.367 
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2. BESTUURSVERSLAG 
2.1. Algemeen 

De stichting draagt de naam: Stichting "Netwerk Rondom". Zij heeft haar zetel in de gemeente Tilburg 

De stichting heeft ten doel: 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 dienen 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 en welke 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 zorggebieden:  

1. Wonen en zorg (inclusief toezicht op de instelling);  
2. Ethiek en beslissingen;  
3. Toekomstplanning;  
4. Inkomsten, uitgaven en vermogensrendementsplanning;  
5. Medische zorg;  
6. Juridisch- en fiscaal netwerk; Wettelijke vertegenwoordiging 
7. Familie en sociaal netwerk; 
8. Vrije tijd en hobby;  
9. Onderwijs;  
10. Werk en dagbesteding;  
11. Representatie; Het verstrekken van informatie aan (potentiële) cliënten van de stichting over 

de ontwikkelen in de hiervoor genoemde zorggebieden en alle andere wettige middelen. 

De stichting heeft geen winstdoelstelling. 

 

2.2. Bestuur 

Het bestuur is als volgt samengesteld: 

1. Magermans, Theo Henricus Maria Johannes, Voorzitter sinds 21-04-2008 
2. Tomas, Hendrik Paul Lodewijk, Secretaris sinds 21-04-2008 
3. Haasnoot, Maarten. Bestuurder sinds 21-04-2008 
4. Tuijn van, Astrid. Penningmeester sinds 01-07-2014  

Allen gezamenlijk bevoegd. 
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2.3. Bestuursverslag 

Stichting "Netwerk Rondom" biedt een oplossing voor de vraag van ouders van kinderen met een 
verstandelijke beperking of met een stoornis in het autisme spectrum: "Wie neemt de zorg van mij 
over als ik er niet meer ben?" Daartoe is een instrument (het ZorgTestament) ontwikkeld, dat ouders 
ondersteuning geeft bij het opbouwen van een sociaal netwerk rondom hun kind. Binnen dat op te 
bouwen sociaal netwerk, waarbij vanuit hun organisatie adviezen worden gegeven hoe dat bereikt kan 
worden, bevinden zich de mensen die (verdeeld in onderdelen) de taken van ouders over kunnen 
nemen. In deze periode wilden zij voldoende deelnemers krijgen zodat we zicht hadden op uitgroei 
naar een selfsupporting organisatie. In hun doelen was aangegeven dat ze wilden groeien tot een 
deelnemersaantal eind 2012 van 200. Dat is niet bereikt, het aantal deelnemers is gegroeid naar 80. 

De focus is in dit verslagjaar steeds meer komen te liggen op het traceren van potentiële deelnemers 
door het organiseren van thema-avonden en cursussen. Deze laatste helpen de ouders bij de opzet van 
en het nemen van beslissingen over de inhoud van het ZorgTestament. 

Alle baten in het verslagjaar zijn ten goede gekomen aan het doel waarvoor de stichting is opgericht. 
 

Tilburg,     31 maart 2017  

Het bestuur Stichting "Netwerk Rondom": 

 

 

 

Th.H.M.J. Magermans     H.P.L. Tomas 

 

 

M. Haasnoot       A.D.M. van Tuijn 

 

 

 

  



                     

9 
 

 

3 Jaarrekening  

3.1  Balans per 31 december 2016 

 (Na resultaatbestemming) 

 

 

31 december 
2016 

  

31 december 
2015 

 ACTIVA   €  € 

 

 €  € 

Vlottende activa 

     

      Vorderingen Handelsdebiteuren  0 

  

0 

 Overige vorderingen  0 

  

50 

  Overlopende activa  6 

  

649 

 

  

6 

  

699 

Liquide middelen 

 

7.367 

  

2.114 

  

  

  

  

Totaal activazijde 

 

7.373 

  

2.813 

       

Tilburg,    31  maart 2017  

Het bestuur Stichting "Netwerk Rondom": 

 

 

T.H.M.J. Magermans     H.P.L. Tomas 

 

 

M. Haasnoot       A.D.M. van Tuijn 
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3.1  Balans per 31 december 2016 

 (Na resultaatbestemming) 

 

31 december 2016    31 december 2015 

 

PASSIVA  

     Vrij besteedbaar vermogen    

     Stichtingskapitaal  6.734 

  

2.257 

 

  

6.734 

  

2.257 

Kortlopende schulden   

     Handelscrediteuren 190 

  

51 

 Overlopende passiva 449 

  

505 

 

  

639 

  

556 

  

  

  

  

Totaal passivazijde  

 

7.373 

  

2.813 

      Tilburg,     31 maart 2017  

Het bestuur Stichting "Netwerk Rondom": 

 

 

 

T.H.M.J. Magermans     H.P.L. Tomas 

 

 

M. Haasnoot       A.D.M. van Tuijn 
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3.2  Staat van baten en lasten over 2016 

 

2016 

 

2015 

 

 € 

 

 € 

Baten uit fondsenwerving en giften 13.599 

 

1.854 

Activiteitenlasten 0 

 

0 

bruto Exploitatieresultaat 13.599 

 

1.854 

    Overige personeelskosten 1.328 

 

4.634 

Verkoopkosten Zorgtestament 121 

 

5.323 

Kantoorkosten 2.863 

 

1.258 

Algemene kosten 3.899 

 

2.708 

Bestuurskosten 0 

 

58 

Beheerslasten 8.211 

 

13.981 

 

  

 

  

 Exploitatieresultaat 5.388 

 

-12.127 

    Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 

 

149 

Rentelasten en soortgelijke kosten 165 

 

166 

Som der financiële baten en lasten -165 

 

-17 

    Resultaat 5.223 

 

-12.144 

    Tilburg,    31 maart 2017  

Het bestuur Stichting "Netwerk Rondom": 

 

 

T.H.M.J. Magermans     H.P.L. Tomas 

 

M. Haasnoot       A.D.M. van Tuijn  
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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 Tilburg is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder dossiernummer 17224914. 

 

Activiteiten 

De activiteiten van Stichting "Netwerk Rondom", statutair gevestigd te Tilburg, bestaan voornamelijk 
uit: 

SBI-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  

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de p/a Bredaseweg  93 te Tilburg. 

 

Personeelsleden 

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld geen werknemers in dienst op basis van een fulltime 
dienstverband en ook niet met een parttime dienstverband. In het jaar 2015 was een gedeelte van het 
jaar een parttime werknemer in dienst. 

 

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 
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schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 
desbetreffende jaarrekeningposten. 

 

Valuta 

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta 
worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de 
verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele 
koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten. 

 

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016  

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2016 wordt verwezen naar de staat van baten en 
lasten. 

 

3.3  Toelichting op de jaarrekening 

 

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 betreffen de direct opeisbare vorderingen op 
kredietinstellingen en kasmiddelen. 

Eigen vermogen 

Vrij besteedbaar vermogen 
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Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde 
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen 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. 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd 
tegen nominale waarde. 

 

3.3 Toelichting op de jaarrekening 

 

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 wordt 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. 

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. 

Activiteitenlasten 

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten. 

Beheerslasten 

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Financiële baten en lasten 
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De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 
renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden. 

 

 

3.4  Toelichting op de balans 

 

2016 

 

2015 

 

 € 

 

 € 

ACTIVA  

  VLOTTENDE ACTIVA 

  

  Vorderingen 31-12-2016 

 

31-12-2015 

Handelsdebiteuren 0 

 

2.475 

Overige Vorderingen    

Waarborgsommen 0 

 

50 

Overlopende activa 

   Voorruitbetaalde bedragen 0 

 

620 

Nog te ontvangen rente 6  29 

 

6 

 

649 

Liquide middelen  
Rabobank NL16RABO0139839720       669      145  
Rabobank NL34RABO3289817008    6.698   1.969 

 

 

7.373 

 

2.114 
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PASSIVA  

  Eigen vermogen 

Vrij besteedbaar vermogen  

  

 

31-12-2016 

 

31-12-
2015 

Stand per 1 januari 2.150  14.700 

Resultaat 5.223  -12.443 

Stand per 31 december 7.373  2.150 

    

    

KORTLOPENDE SCHULDEN    

Handelscrediteuren 

   Crediteuren 190  320 

 

Overlopende passiva 

   Overlopende passiva   

 Te betalen bankkosten 14  15 

Te betalen declaraties personeel 435  490 

 449  505 
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3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

2016 

 

2015 

 

 € 

 

 € 

Sponsorbijdragen Bijdrage fondsen 10.000 

  

 

10.000 

  Giften en baten uit fondsenwerving 

   Fondsenwerving 0 

  Giften 1.576 

  Deelnemers contributie 25 

 

450 

 

1.601 

 

450 

Overige opbrengsten 

   Deelnemers uren  1.673 

 

1.404 

Deelnemers intake en uren  325 

  

 

1.998 

 

1.404 

Overige lasten 

    Inkoop ten behoeve van trainingen 

   

 

0 

 

0 

Overige personeelskosten  

   Reiskostenvergoeding 

   Vergoeding bestuur -169 

   Vrijwilligersvergoeding 

    Inhuur personeel (uren)  -70 

 

3.034 

Inhuur kilometervergoeding 

  

1.600 
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Overige kosten inhuur  -1.088 

  

 

-1.328 

 

4.634 

 

 

Verkoopkosten 

   Bijeenkomsten 

  

294 

Websitekosten verkoop -121 

 

2.404 

Materiaal voorlichting 

   Dotatie voorziening oninbare debiteuren 

  

2.625 

 

-121 

 

5.323 

Kantoorkosten 

   Telecommunicatie -224 

 

175 

Kosten automatisering -2.408 

 

679 

Contributies en abonnementen -231 

 

404 

 

-2.863 

 

1.258 

 

Algemene kosten    

Administratie en -accountantskosten -630 

 

1.525 

Advieskosten -3.363 

 

629 

 Zakelijke verzekeringen 93 

 

554 

 

-3.899 

 

2.708 

Bestuurskosten 

   Representatiekosten 

   

 

0 

 

58 

Financiële baten en lasten 

   Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

   Rentebaten bank   

 

-149 

    



                     

19 
 

Rentelasten en soortgelijke kosten   

   Bankkosten en provisie -165 

 

166 
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Wat komt er op ons af? Voor ouders zowel als verstandelijk gehandicapte? 

We merken dat u zich steeds meer afvraagt, wat voor uw zoon/dochter of broer/zus met een 
verstandelijke beperking, de betekenis is van alle ontwikkelingen (bezuinigingen) in de zorg. Wat zijn 
uw antwoorden op de vragen van de zorgaanbieders om mee te werken aan invulling van het leven 
van uw kind?  En als uw kind niet meer in een instelling kan/wil worden opgevangen maar zelf in de 
maatschappij blijven? Zijn/haar kwetsbaarheid toch goed blijven ondersteunen?  

Participatiemaatschappij…. Meedoen…   Mooie woorden, maar hoe vullen we dat in? Waar moeten  
we rekening mee houden? Hoe legt u vast wat u belangrijk vindt?  

ZorgTestament 

Daarvoor is het ZorgTestament ontwikkeld.  Dat is een zeer waardevol instrument en we willen 
iedereen tegen geringe bijdrage in de gelegenheid stellen om daarvan gebruik te maken. Uiteraard 
krijgen bestaande deelnemers de meest recente versie van alle zorgvelden toegestuurd.  Bent u een 
nieuwe deelnemer of wilt u dat gaan worden, dan kunt u tegen een eenmalige bijdrage van € 50,-, de 
zorgvelden op papier of digitaal ontvangen *). Zodat iemand die aan de slag wil,  dit ook onmiddellijk 
kan.  

ZorgTestament ingevuld en dan?  

Onze ervaring leert intussen dat het niet zo eenvoudig is om zelf aan de slag te gaan en te blijven. Om 
te zorgen dat het document leesbaar en  hanteerbaar wordt. Een echt een document, dat kan worden 
overgedragen aan uw opvolgers. Want dat is wel het doel van het ZorgTestament.  

Dus we bieden trainingen aan, die met tenminste 8 deelnemers kunnen worden gevolgd. Voor een 
overzicht van kosten verwijzen wij u naar de bijlage.  

Individuele ondersteuning 

Individuele ondersteuning  telefonisch is tegen betaling mogelijk. Persoonlijke ondersteuning aan huis 
geschiedt tegen kostprijs en wordt vooraf afgestemd. Het uurtarief hiervoor is € 40,- (excl. reiskosten). 

Aanbod voor zorgaanbieders 

We bieden zorgaanbieders de mogelijkheid aan, om hun personeel te trainen om te gaan met de 
andere wijze waarop ze mantelzorgers/ouders/verwanten etc. moeten betrekken bij hun cliënten. 
Zodat kwalitatief goede zorg kan geboden kan blijven. Met minder professionele inzet.  Dat vraagt 
namelijk een omslag in denken. Wij hebben de mogelijkheden om die omslag in gang te zetten, om 
mensen aan het denken te zetten. Vanuit onze expertise en ervaring 

Onze vraag aan u 

Natuurlijk is het belangrijk, dat Netwerk Rondom voor u aan de slag blijft. Dé organisatie die een u 
passende hulp geeft, in het zoeken naar het antwoord op de vraag “wie neemt de zorg van mij over als 
ik er niet meer ben?” O.a. willen we de mogelijkheid bieden om een training te volgen 

Graag willen we onze opgebouwde expertise behouden en wij zijn van mening dat dat alleen goed 
mogelijk is als we een zelfstandige organisatie blijven. Hiervoor zoeken wij uw steun. Deze kunt u op 
meerdere manieren geven: 
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1. U wordt vriend van Netwerk Rondom en draagt bij aan onze organisatie door een jaarlijkse 
donatie (bij voorkeur via automatische incasso met ons af te spreken) 

2. U geeft zich op voor een training  
3. U maakt de zorgaanbieder waarmee u contact heeft attent op ons werk. Graag zijn we bereid 

een informatieavond verzorgen om ons werk zo meer bekendheid te geven.  

In ieder geval zouden we een reactie van u zeer op prijs stellen. Wat u van ons vindt en wat u 
belangrijk vindt. 

Natuurlijk hopen wij op een positieve reactie en graag maken we u attent op het aanmelden voor  
onze nieuwsbrief.  Daar willen we graag verder onze energie in steken. U wilt toch ook op de hoogte 
blijven van ontwikkelingen die direct met uw kind en ons thema te maken hebben?! 

 

 
Netwerk Rondom is een stichting zonder winstoogmerk en daarom door de belastingdienst 
aangemerkt als ANBI stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daardoor is de jaarlijkse 
deelnemersbijdrage fiscaal aftrekbaar. Wij bieden onze diensten tegen zelfkostprijs aan. 
 

 
 

 

*) De wetgeving rondom privacy is dusdanig aangescherpt, dat het voor ons te kostbaar en dus niet 
haalbaar meer is, om on line Zorgtestament-gegevens op de site achter te laten. 

 
 

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

https://www.netwerkrondom.nl/cms/zorgtestament/13-nieuws/31-anbi

