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Aan het bestuur van
Stomavereniging
Godebaldkwartier 363
3511 DT Utrecht

Capelle a/d IJssel, 7 april 2022
Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw
Vereniging.

Capelle a/d IJssel, 7 april 2022
Accountantskantoor Wattel BV
namens deze,

W. Wattel A.A.
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RESULTATEN

ONTWIKKELING RESULTAAT
De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € 62.368, tegenover € -98.822 over 2020. Ter
analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en
lasten.
2021

2020

€

€

Subsidie van overheden
Overige subsidiebaten
Overige baten

45.000
263.890
425.454

45.000
342.815
332.062

Brutomarge (dekkingsbijdrage)

734.344

719.877

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Andere personeelskosten

356.979
15.852

430.890
19.413

3.389

3.276

Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten
Ledenraad, bestuur en vrijwilligers
Financiën en personeelszaken
Kantoorkosten
Lotgenotencontact
Voorlichting en informatievoorziening
Belangenbehartiging
Projectkosten

20.142
15.156
27.180
22.032
48.079
163.509
15.799
-

20.381
22.457
34.615
21.770
62.957
147.761
62.493
1.328

Som der vaste kosten

688.117

827.341

Exploitatieresultaat

46.227

-107.464

Financiële baten en lasten

16.141

8.642

Resultaat

62.368

-98.822

Afschrijvingen en waardeverminderingen
Afschrijvingen materiële vaste activa
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VERGELIJKING RESULTAAT
De ontwikkeling van het resultaat 2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden verklaard:
2021
€

Resultaat hoger door
Stijging brutomarge
Daling personeelskosten
Daling overige bedrijfskosten
Stijging financieel resultaat

14.467
77.472
61.865
7.499

Resultaat lager door
Stijging afschrijvingen en waardeverminderingen

-113

Totaal toename resultaat

161.190
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FINANCIËLE POSITIE

ONTWIKKELING WERKKAPITAAL
Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de liquiditeitspositie ultimo het
verslagjaar en is ontleend aan de balans:

Beschikbaar op lange termijn
Eigen vermogen
Voorzieningen

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa

Werkkapitaal

31 dec 2021

31 dec 2020

€

€

702.024
12.000

639.658
12.000

714.024

651.658

12.501

5.874

12.501

5.874

701.523

645.784

De omvang van het werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de organisatie.

OPBOUW WERKKAPITAAL
Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende
schulden. Op basis van de balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal:
31 dec 2021

31 dec 2020

€

€

Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

86.579
180.599
598.031

71.885
175.328
579.829

Vlottende activa

865.209

827.042

Af: kortlopende schulden

163.686

181.258

Werkkapitaal

701.523

645.784
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KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE
Liquiditeit
Uit de liquiditeit blijkt in hoeverre een organisatie aan haar financiële verplichtingen op korte termijn
kan voldoen. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de
liquiditeitspositie van de organisatie.

Current ratio (vlottende activa / kortlopende schulden)
Quick ratio (vlottende activa minus voorraden / kortlopende schulden)

2021

2020

kengetal

kengetal

5,29
5,29

4,56
4,56

Solvabiliteit
Uit de solvabiliteit blijkt het weerstandsvermogen van een organisatie. Hoe hoog deze solvabiliteit
moet zijn, hangt af van de aard van de organisatie. Hiervoor kunnen geen algemeen geldende
normen worden gegeven. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden
verkregen in de solvabiliteit van de organisatie.

Solvabiliteitsratio I (eigen vermogen / totaal vermogen)
Solvabiliteitsratio II (eigen vermogen / vreemd vermogen)
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2021

2020

%

%
80
400

77
331

BESTUURSVERSLAG
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BESTUURSVERSLAG

Referentie naar plaats van beschikbaarheid
Het inhoudelijke verslag van de activiteiten van de Vereniging is opgenomen in een separaat stuk van
het bestuur.
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ALGEMENE INFORMATIE

Algemene informatie Informatie over de Stomavereniging
De Stomavereniging zet zich sinds 1966 in voor stomadragers, mensen met een pouch en hun
naasten.
De belangrijkste activiteiten van de Stomavereniging bestaan uit:
Informatievoorziening
De Stomavereniging geeft de meest actuele en betrouwbare informatie over stomazorg via de
website, een digitale nieuwsbrief, folders en een kwartaalmagazine. Daarnaast worden gastlessen
over een stoma of pouch georganiseerd.
Lotgenotencontact
De Stomavereniging geeft persoonlijk advies, bijvoorbeeld via de bezoekdienst. Daarnaast
organiseert de Stomavereniging diverse regionale bijeenkomsten en Stomadagen. Tijdens deze
bijeenkomsten wordt informatie gegeven over het leven met een stoma, stomazorg en
stomamaterialen.
Belangenbehartiging
De Stomavereniging behartigt de belangen van alle leden. Regelmatig is de Stomavereniging
aanwezig bij overleg met zorgverzekeraars, zorgaanbieders, medisch speciaalzaken en de overheid.
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Zie hiervoor de informatie opgenomen onder punt 10 Algemene Toelichting.
Leden
Per 31 december 2021 heeft de Stomavereniging 5.753 leden. Gedurende het jaar 2021 hebben zich
453 nieuwe leden aangemeld, hebben 469 leden hun lidmaatschap opgezegd en zijn 98 leden
geroyeerd wegens contributieachterstand.
Verenigingsstructuur
De directeur van de Stomavereniging legt verantwoording af aan het verenigingsbestuur en de
ledenraad. Het verenigingsbestuur houdt toezicht op het proces, de ledenraad ziet toe op het
resultaat. Daarnaast heeft de Stomavereniging een adviesraad met artsen, stomaverpleegkundigen
en deskundigen uit het bedrijfsleven.
Ledenraad
De ledenraad is het hoogste orgaan van de Stomavereniging. De ledenraad vertegenwoordigt alle
leden van de Stomavereniging en denkt vanuit hun perspectief mee over het beleid van de
vereniging. De ledenraad ziet erop toe dat het bestuur opereert volgens de prioriteiten en de doelen
die de leden aandragen.
De ledenraad is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de jaarrekening, het jaarverslag, het
strategisch meerjarenplan, het jaarplan en de begroting. Daarnaast benoemt de ledenraad het
bestuur en denkt de ledenraad mee over de koers van de Stomavereniging.
De ledenraad bestaat uit 14 leden die allemaal een stoma of pouch hebben. De ledenraad vergadert
minimaal drie keer per jaar. De leden worden benoemt voor 4 jaar, met een mogelijkheid tot
eenmalige verlenging van 4 jaar. De ledenraadsleden worden gekozen door de leden van de
vereniging.
Verenigingsbestuur
Het bestuur van de Stomavereniging kwam in 2021 4 keer in vergadering bijeen, in aanwezigheid van
de directie. Ook buiten de formele vergaderingen waren de bestuursleden met regelmaat betrokken
en actief. De bestuursleden hebben hun bestuurstaken onbezoldigd uitgevoerd.
Adviesraad
De adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd de ledenraad, het bestuur en de directie van de
Stomavereniging. De adviesraad bestaat momenteel uit zes deskundigen uit o.a. de zorg en
zorggerelateerde vakgebieden. De adviesraad heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de
organisatie van de Stomavereniging.
11
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Resultaat
Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat. Dit bedraagt € 62.368. Het begrote
resultaat 2021 bedroeg € 0. Het resultaat van 2021 is dus € 62.368 hoger dan begroot.
Reserves
De totale reserves per 31 december 2021 bedragen € 702.024 en bestaan uit een continuïteitsreserve
van € 445.000, de bestemmingsreserve Voorlichting van € 168.574 en de bestemmingsreserve
nalatenschappen van € 88.450.
De continuïteitsreserve is voor de dekking van de risico's en verplichtingen op korte termijn. De
grootte van deze reserve is door het bestuur en de ledenraad gesteld op € 445.000. Dit bedrag is
gebaseerd op de jaarlijkse personeelskosten (exclusief de kosten voor tijdelijk personeel), de
jaarlijkse structurele huisvestingskosten en de helft van de algemene kosten. Wanneer deze
berekening voor 2021 gevolgd wordt, zou de continuïteitsreserve minimaal € 385.031 moeten
bedragen.
De bestemmingsreserve Voorlichting wordt, op voordracht van het bestuur, aangewend voor door de
Stomavereniging geïnitieerde voorlichtingsactiviteiten. Het resultaat van 2021 wordt toegevoegd aan
deze reserve en bedraagt einde boekjaar 2021 € 168.574. Deze reserve zal in 2022 aangesproken
worden om voorlichtingsactiviteiten uit te financieren. Dit om het beperkte begrotingstekort voor
2022 op te vangen.
De bestemmingsreserve nalatenschappen is door het bestuur gevormd vanwege een in boekjaar 2018
ontvangen nalatenschap. Dit bedrag is in 2019 aangevuld met een in 2019 ontvangen nalatenschap.
De reserve is en wordt aangewend ten behoeve van de doelstellingen van de Stomavereniging.
Baten
De totale baten 2021 bedragen € 734.344 en zijn € 16.156 lager dan begroot.
De instellingssubsidie die de Stomavereniging van het ministerie van VWS via Fonds PGO toegekend
heeft gekregen, bedraagt in 2021 € 45.000. Dit is conform begroting.
NFK heeft de Stomavereniging in 2021 een basisbijdrage uit de KWF-gelden toegekend van
€ 209.505. Dit is € 71.757 lager dan in 2020.
De financiering van de Stoma Scholing heeft de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) voor haar
rekening genomen. Dit betekent dat de MLDS in 2021 een bedrag van € 5.196 heeft bijgedragen.
Met ingang van 2019 hebben de MLDS en de Stomavereniging een partnerovereenkomst afgesloten.
Het doel van deze samenwerking is het elkaar als partners versterken en waar nodig ondersteunen bij
het uitvoeren van overeenkomende kerntaken en het samenwerken in inhoudelijke projecten. De
MLDS subsidieert jaarlijks € 15.000. De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar.
De inkomsten uit contributies bedragen in 2021 € 189.191. Dit is nagenoeg gelijk aan het begrote
bedrag van € 190.000. Daarnaast geeft een aantal leden als gevolg van een belactie in 2016 jaarlijks
een extra bijdrage. Deze donaties van leden zijn in 2021 € 23.890. Dit is € 14.148 lager dan het
begrote bedrag van € 38.000.
In 2021 bedragen de inkomsten uit advertenties in het Magazine Vooruitgang en de Innovatiespecial,
via de website en bij de digitale nieuwsbrieven in totaal € 123.529. Begroot was een bedrag van €
114.750, dus zijn deze inkomsten € 8.779 hoger dan verwacht.
De Stomadagen opbrengsten bedroegen € 30.835 terwijl € 20.000 begroot was.
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Lasten
De totale lasten 2021 bedragen € 688.117 en zijn € 62.483 lager dan begroot.
De personeelskosten van 2021 bedragen € 372.831 en zijn hiermee € 41.356 lager dan begroot.
Hiervan is € 374.575 doorbelast aan de doelstellingen Lotgenotencontact, Voorlichting en
Belangenbehartiging, zodat per saldo alles is onderverdeeld.
De formatie bestaat per ultimo 2021 uit 3,8 fte in loondienst. De Stomavereniging volgt de Cao
Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.
De afschrijvingskosten, huisvestingskosten en de kosten voor ledenraad, bestuur en vrijwilligers
bedragen in 2021 in totaal € 38.687. Voor deze posten is in totaal een bedrag van € 62.400 begroot.
Een onderschrijding van € 23.713. Met name de kosten voor ledenraad, bestuur en vrijwilligers zijn
lager uitgevallen.
De kosten van financiën en personeelszaken zijn in 2021 € 27.180 en daarmee nagenoeg gelijk aan
de het begrote bedrag van € 26.500.
De kantoor- en algemene kosten 2021 bedragen € 22.032. Dit is € 4.755 lager dan begroot. Bijna alle
kostenposten zijn lager uitgevallen.
De directe kosten besteed aan de hoofdactiviteiten Lotgenotencontact, Voorlichting en
Informatievoorziening en Belangenbehartiging bedragen in 201 in totaal € 227.387. Dit is € 6.752
meer dan begroot voor deze onderdelen.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA
(Na voorstel resultaatbestemming)

31 dec 2021
€

€

Vaste activa
Materiële vaste activa

31 dec 2020
€

12.501

€

5.874

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa

78.949
7.630

63.067
4.323
4.495
86.579

71.885

Effecten
Liquide middelen

180.599
598.031

175.328
579.829

Totaal

877.710

832.916
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PASSIVA
(Na voorstel resultaatbestemming)

31 dec 2021
€

Eigen vermogen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve Voorlichting
Bestemmingsreserve
Nalatenschappen

€

445.000
168.574

445.000
106.206

88.450

88.452

Voorzieningen
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva

31 dec 2020
€

702.024

639.658

12.000

12.000

17.895

28.519

26.861
231
92.199
26.500

43.518
66.227
42.994

Totaal
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€

163.686

181.258

877.710

832.916
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
Begroting
2021

2021

2020

€

€

€

Subsidie van overheden
Overige subsidiebaten
Overige baten

45.000
269.000
436.500

45.000
263.890
425.454

45.000
342.815
332.062

Som der exploitatiebaten

750.500

734.344

719.877

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Andere personeelskosten

354.623
59.564

356.979
15.852

430.890
19.413

4.500

3.389

3.276

Lasten
Huisvestingskosten
Ledenraad, bestuur en vrijwilligers
Financiën en personeelszaken
Kantoorkosten
Lotgenotencontact
Voorlichting en informatievoorziening
Belangenbehartiging
Projectkosten

22.400
35.500
26.500
26.878
5.000
212.885
2.750
-

20.142
15.156
27.180
22.032
48.079
163.509
15.799
-

20.381
22.457
34.615
21.770
62.957
147.761
62.493
1.328

Som der exploitatielasten

750.600

688.117

827.341

-100

46.227

-107.464

100

16.125
16

8.551
91

-

62.368

-98.822

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve Voorlichting
Bestemmingsreserve Nalatenschappen

-

62.368
-

60.000
-98.822

Bestemd resultaat

-

62.368

-98.822

Afschrijvingen en waardeverminderingen
Afschrijvingen materiële vaste activa

Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten
Opbrengsten vorderingen vaste activa en effecten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Resultaat
Resultaatbestemming
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

Indirecte methode

Exploitatieresultaat
Aanpassing voor afschrijvingen
Mutatie van voorzieningen
Mutatie van effecten
Mutatie van handelsdebiteuren
Mutatie van overige vorderingen
Mutatie van handelscrediteuren
Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden
kredietinstellingen)

2021

2020

€

€

46.227
3.389
-5.271
-15.882
1.188
-10.626

-107.464
3.276
3.500
-13.280
23.279
11.026
-

-6.948

-45.708

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

12.077

-125.371

Ontvangen interest
Ontvangen dividenden

16
16.125

91
8.551

Kasstroom uit operationele activiteiten

28.218

-116.729

Investeringen in materiële vaste activa

-10.016

-2.367

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-10.016

-2.367

18.202

-119.096

Mutatie in liquide middelen
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ALGEMENE TOELICHTING

Naam rechtspersoon
Rechtsvorm
Zetel rechtspersoon
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Stomavereniging
Vereniging
Utrecht
40531913

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stomavereniging, statutair gevestigd te Utrecht bestaan voornamelijk uit:
Zich inzetten voor stomadragers, mensen met een pouch en hun naasten.
Locatie feitelijke activiteiten
De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Utrecht.
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10 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING
ALGEMEEN
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine
rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.
Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Algemene grondslagen bepaling resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 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.
Schattingswijzigingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van de Stomavereniging zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de
in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA
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 restwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Vorderingen
De vorderingen 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.
Effecten
Beursgenoteerde effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen
actuele waarde (reële waarde). De reële waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de
beurswaarde.
Waardeveranderingen worden rechtstreeks in de staat van baten en lasten verwerkt.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden, wissels, cheques en deposito’s met een looptijd
korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden
aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, hetzij de contante
waarde van die uitgaven.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN
Baten
De baten betreffen de subsidies, contributies en de opbrengst van aan derden geleverde goederen
en/of diensten.
Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Op grond van het stadium waarin de afhandeling van de nalatenschap zich
bevindt, wordt op basis van de beschikbare informatie per einde van het boekjaar een betrouwbare
schatting van de ontvangst gemaakt. Bij ontvangst van de akte van verdeling wordt de bate volledig
genomen.
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Immateriële vaste activa (voor zover geactiveerd) inclusief goodwill en materiële vaste activa worden
vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur
van het actief. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen die van toepassing zijn ten
aanzien van bedrijfsgebouwen, beleggingsvastgoed, andere materiële vaste activa en geactiveerde
goodwill. Over terreinen wordt niet afgeschreven.
De activa worden in drie of vijf jaar afgeschreven.
Lasten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben. De instandhoudingskosten betreffen de kosten van instandhouding van de
vereniging. Op basis van de urenbesteding van de medewerkers wordt een deel van de indirecte
kosten toegerekend aan de doelstellingen en de activiteiten. Dit betreft de bestede uren die direct
aan de activiteiten zijn toegekend
Opbrengsten vorderingen vaste activa en effecten
Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en
effecten, worden verantwoord zodra Stomavereniging het recht hierop heeft verkregen.
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa.
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

GRONDSLAGEN VOOR KASSTROOMOVERZICHT
Algemene grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen in buitenlandse
valuta zijn herleid naar euro's met gebruikmaking van de gewogen gemiddelde omrekeningskoersen
voor de betreffende periodes.
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11 TOELICHTING OP BALANS
MATERIËLE VASTE ACTIVA
31 dec 2021

31 dec 2020

€

€

Andere vaste bedrijfsmiddelen
Vaste bedrijfsmiddelen

12.501

5.874

Totaal

12.501

5.874

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:
Andere
vaste
bedrijfsmiddelen
€

Boekwaarde 1 januari 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

34.132
-28.258
5.874

Mutaties 2021
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijving op desinvesteringen
Afschrijvingen

10.016
-16.948
16.948
-3.389
6.627

Boekwaarde 31 december 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

27.200
-14.699
12.501

Toelichting
De activastaat is bijgevoegd als bijlage bij de jaarrekening.
Andere vaste bedrijfsmiddelen - Vaste bedrijfsmiddelen
2021

2020

€

€

Stand 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen

5.874
10.016
-3.389

6.783
2.367
-3.276

Stand 31 december

12.501

5.874
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VORDERINGEN

Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto
Debiteuren

31 dec 2021

31 dec 2020

€

€

78.949

63.067

-

4.323

7.390
240

4.495
-

7.630

4.495

86.579

71.885

Overige vorderingen
Te ontvangen subsidie NOW-regeling
Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Vooruitbetaalde verzekeringen

Totaal

EFFECTEN
31 dec 2021

31 dec 2020

€

€

Overige effecten (kortlopend)
Beleggingsportefeuille ABN AMRO

180.599

175.328

Totaal

180.599

175.328

LIQUIDE MIDDELEN
31 dec 2021

31 dec 2020

€

€

Banktegoeden
ABN AMRO bestuursrekening
ABN AMRO bestuurderspaarrekening
ABN AMRO vermogensbeheerrekening
ING Bank zakelijke rekening
ING Bank zakelijke spaarrekening
Rabobank zakelijke rekening
Rabobank doelreserveren
SNS Bank meersparen
Triodos Bank internet redementrekening

63.124
25.016
41.177
74.884
96.122
98.583
100.113
99.012

57.125
2.343
16.656
4.780
74.884
126.312
98.583
100.112
99.034

Totaal

598.031

579.829

Niet ter vrije beschikking
De ABN AMRO vermogensbeheerrekening is onderdeel van de beleggingsportefeuille en staat niet
volledig ter vrije beschikking van de Stomavereniging.
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EIGEN VERMOGEN
31 dec 2021

31 dec 2020

€

€

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve Voorlichting
Bestemmingsreserve Nalatenschappen

445.000
168.574
88.450

445.000
106.206
88.452

Totaal

702.024

639.658

Continuïteitsreserve

Stand 1 januari
Toevoeging vanuit Bestemmingsreserve Nalatenschappen

Stand 31 december

2021

2020

€

€

445.000
-

385.000
60.000

445.000

445.000

445.000

445.000

Dit bedrag betreft de reserve voor de dekking van de risico's en verplichtingen op korte termijn om
zeker te stellen dat de vereniging ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.
De grootte van de reserve ultimo 2021 is door het bestuur en de ledenraad gesteld op € 445.000.
Op basis van onderstaande berekening is ultimo 2021 een minimale reserve van € 385.031
Berekening Continuïteitsreserve:

Personeelskosten (exclusief tijdelijk personeel)
Huisvestingskosten
Algemene kosten (50%)

€ 332.357
€ 20.142
€ 32.532

Totaal

€ 385.031

Bestemmingsreserve Voorlichting

Stand 1 januari
Resultaatverdeling

Stand 31 december

2021

2020

€

€

106.206
62.368

106.206
-

168.574

106.206

168.574

106.206

De bestemmingsreserve Voorlichting is bedoeld voor voorlichtingsactiviteiten.

25

Stomavereniging, te Utrecht

Bestemmingsreserve Nalatenschappen

Stand 1 januari
Resultaatverdeling

Toevoeging continuiteïtsreserve
Afronding
Stand 31 december

2021

2020

€

€

88.452
-

247.274
-98.822

88.452

148.452

-2

-60.000
-

88.450

88.452

De bestemmingsreserve nalatenschappen is door het bestuur gevormd vanwege een in het boekjaar
2018 ontvangen nalatenschap. Dit bedrag wordt aangewend ten behoeve van de doelstellingen van
de vereniging.
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VOORZIENINGEN
31 dec 2021

31 dec 2020

€

€

Andere voorzieningen
Internationaal congres en vrijwilligersdag

12.000

12.000

Totaal

12.000

12.000

Andere voorzieningen

2021

2020

€

€

Stand 1 januari
Toename van voorziening

12.000
-

8.500
3.500

Stand 31 december

12.000

12.000

Deze voorziening is bestemd voor de tweejaarlijkse vrijwilligersdag

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

31 dec 2021

31 dec 2020

€

€

17.895

28.519

8.617
466

13.324
2.374

9.083

15.698

17.778

27.820

26.861

43.518

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelastingschulden
Omzetbelasting laatste periode
Omzetbelasting suppletie

Loonheffing- en premieschulden
Loonheffing laatste periode
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Schulden ter zake van pensioenen
PFZW verrekening 2014 tot en met 2021
Overige schulden
Kosten verbouwing en meubilair
Reservering vakantiedagen
Externe adviseurs
Website
Overige kortlopende schulden
Accountant en fiscalist
Loopbaan- en vitatliteitsbudget
Webinar
Brochures en magazine

Overlopende passiva
Vooruitontvangen gelden MLDS
Vooruitontvangen contributies leden
Vooruitgefactureerde bijdragen 2021 Stichting Darmkanker
Nog te besteden bijdrage Hollister - Dansac

Totaal

31 dec 2021

31 dec 2020

€

€

231

-

23.007
14.294
13.547
10.830
7.792
9.200
5.874
5.730
1.925

23.007
9.556
5.500
6.493
7.725
5.913
8.033

92.199

66.227

15.000
11.500
-

15.000
4.650
20.344
3.000

26.500

42.994

163.686

181.258

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
Betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten
Er is een huurovereenkomst aangegaan met IKNL, gevestigd in te Utrecht, voor de kantoorruimte aan
de Godebaldkwartier363, 3e etage, 3511 DT Utrecht, voor de periode van 30 november 2019 tot en
met 30 november 2023, met verlenging voor aansluitende perioden van telkens 5 jaar.
De jaarlijkse huurprijs inclusief servicekosten bedroeg bij het aangaan van deze overeenkomst €
20.000 en wordt jaarlijks vanaf 1 januari 2021 geïndexeerd.
Overige niet in de balans opgenomen verplichtingen
Door de vereniging is een partnerovereenkomst aangegaan met de Nederlandse Lever Darm
Stichting. Het doel van deze samenwerking is het elkaar als partners versterken en waar nodig
ondersteunen bij het uitvoeren van hun overeenkomende kerntaken en het samenwerken aan
inhoudelijke projecten. De samenwerking is gestart op 1 januari 2019 en heeft een looptijd van 3
jaar. Op grond van deze overeenkomst subsidieert de Nederlandse Maag Lever Darm Stichting
gedurende de looptijd voor € 15.000 per jaar.
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12 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN EN BRUTOMARGE

Subsidie van overheden
Instellingssubsidie PGO / VWS

2021

2020

€

€

45.000

45.000

209.505
15.344
15.000
12.395
5.196
3.700
2.750
-

281.080
15.000
10.394
4.000
13.020
10.000
5.000
4.321

263.890

342.815

189.191
79.164
43.000
23.890
30.835
18.800
15.175
10.400
9.634
3.113
1.507
745
-

150.450
86.159
14.305
33.599
4.350
26.900
4.345
6.750
1.692
1.469
494
736
813

425.454

332.062

Som der exploitatiebaten

734.344

719.877

Brutomarge (dekkingsbijdrage)

734.344

719.877

Overige subsidiebaten
Subsidie NFK / KWF Kankerbestrijding
Projecten
MLDS Partnerovereenkomst
Vilans inzet PSH en website meldpunt
Maag Lever Darm Stichting (MLDS) Stoma Scholing
ZonMw
Stoma app en kinder stoma app
Werkgroep darmkanker
Subsidie NFK / KWF Kankerbestrijding uit voorgaand jaar
NFK - Praatkaarten Samen Beslissen
IKNL - expertpanel patiëntenparticipatie van DORP

Overige baten
Contributies
Kwartaalmagazine Vooruitgang
Partnerovereenkomsten
Donaties van leden
Stomadagen
Innovatiespecial
Digitale nieuwsbrief
Website
Algemene donaties en giften
Overige inkomsten
Vacatiegelden
Doceren
Legaten
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PERSONEELSKOSTEN

Lonen en salarissen
Bruto loon
Sociale lasten
Pensioenlasten
Tijdelijk personeel
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Ontvangen ziektegelden en zwangerschapsuitkering & NOW

2021

2020

€

€

279.413
38.362
26.986
24.622
17.629
-30.033

309.767
45.745
28.252
71.368
7.039
-31.281

356.979

430.890

4.561
3.894
2.604
1.144
1.128
1.095
889
537
-

8.353
4.544
3.244
1.407
1.093
659
113

15.852

19.413

372.831

450.303

Andere personeelskosten
Reiskostenvergoeding en dienstreizen
Loopbaanbudget en vitaliteitsbudget
Teamkosten
Salarisadministratie
ARBO-Dienst
Studiekosten
Overige personeelskosten
Telefoonkosten zakelijk gebruik
Consumpties tijdens werktijd

Totaal

Toelichting
De personeelskosten zijn aangewend voor onderstaande activiteiten:

2021

2020

Lotgenotencontact
Voorlichting en informatievoorziening
Belangenbehartiging
Projectkosten

€ 84.005
€ 41.908
€ 246.918
€0

€ 7.885
€ 119.334
€ 166.736
€ 25.714

Totaal

€ 372.831

€ 319.669

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN
2021

2020

€

€

Afschrijving op materiële vaste activa
Apparatuur
Inventaris

3.106
283

3.099
177

Totaal

3.389

3.276

30

Stomavereniging, te Utrecht

LASTEN

Huisvestingskosten
Huur
Verhuiskosten
Overige huisvestingskosten

Ledenraad, bestuur en vrijwilligers
Bestuur
Uitvoering vrijwilligersbeleid
Ledenraad
Ondersteuning commissies

Financiën en personeelszaken
Adviseurs
Accountantskosten
Bankkosten
Financieel pakket
Fondsenwerving
Ledenadministratie

Kantoorkosten
Kantoorautomatisering (inclusief telecommunicatie)
Kopieerkosten en drukwerk
BTW-correctie
Verzekeringen
Kantoorbenodigdheden
Portokosten
Overige algemene kosten

Lotgenotencontact
Regiobijeenkomsten en Stomadagen
Bezoekdienst
Aanbieden helpdesk

Voorlichting en informatievoorziening
Kwartaalmagazine Vooruitgang
Aanbieden brochures
Website - delen informatie (ook via social media)
Ontwikkelen informatieve podcast
Informatievoorziening algemeen
Digitale Nieuwsbrief
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2021

2020

€

€

20.142
-

20.000
207
174

20.142

20.381

7.974
5.217
1.965
-

9.319
8.677
4.381
80

15.156

22.457

9.589
8.600
4.819
1.950
1.414
808

9.183
8.156
4.545
1.766
7.522
3.443

27.180

34.615

19.168
1.174
466
454
275
271
224

15.731
1.564
2.377
434
658
780
226

22.032

21.770

45.869
950
1.260

59.382
2.315
1.260

48.079

62.957

88.308
37.479
32.158
3.019
2.545
-

90.057
27.619
23.772
5.666
647

163.509

147.761
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2021

2020

€

€

Belangenbehartiging
Belangenbehartiging
Implementatie module Stoma Hulpmiddelen
Samenwerking strategische partners
Bepalen onderzoeksagenda
Concretiseren samenwerking op gebied van darmkanker
Dienstenaanbod voor specifieke doelgroepen
Gastlessen

7.470
5.770
2.559
-

18.979
1.209
2.815
6.011
27.359
6.097
23

15.799

62.493

-

1.328

-

1.328

311.897

373.762

Projectkosten
MLDS - Stoma Scholing

Totaal

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Opbrengsten vorderingen vaste activa en effecten
Opbrengsten uit effecten
Rentebaten banken
Rente

Financiële baten en lasten (saldo)
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2021

2020

€

€

16.125

8.551

16

91

16.141

8.642
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13 OVERIGE TOELICHTINGEN
ONDERTEKENING
Capelle aan den IJssel, 7 april 2022
Naam

Handtekening

Sanne Blom
Voorzitter
John van de Langenberg
Penningmeester
Arjen Noordzij
Algemeen bestuurslid
Wim Gerlag
Gedeeld vicevoorzitter
Ilse van Woudenberg
Gedeeld vicevoorzitter
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OVERIGE GEGEVENS
ACCOUNTANTSVERKLARING
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Bestuursverslag 2021
Het bestuur was in 2021 als volgt samengesteld:







Sanne Blom, voorzitter
John van de Langenberg, penningmeester
Carl Peter Cremers, algemeen bestuurslid (tot 4-9-2021)
Arjen Noordzij, algemeen bestuurslid
Wim Gerlag, gedeeld vicevoorzitter
Ilse van Woudenberg, gedeeld vicevoorzitter

Bestuurlijke wijzigingen
Carl Peter Cremers is per 4 september 2021 teruggetreden als algemeen bestuurslid van de
Stomavereniging. Carl Peter trad toe tot het bestuur 2013 en heeft de maximale drie termijnen
volgemaakt. De Stomavereniging dankt Carl Peter hartelijk voor zijn bestuurlijke inbreng en
betrokkenheid van de afgelopen jaren.
De Stomavereniging heeft een vacature uitgezet om de positie van Carl Peter in te vullen. Daarnaast
heeft de vereniging een extra vacature geplaatst voor een bestuurslid met een
(stoma)verpleegkundige achtergrond.
Ledenraadverkiezing
Twee leden van de ledenraad hebben zich vanwege persoonlijke omstandigheden teruggetrokken
uit de ledenraad. De ledenraad bestaat nu uit 12 leden.
Directeur en landelijk bureau
Binnen het landelijk bureau hebben zich een aantal wisselingen voor gedaan. De
beleidsmedewerker, medewerker communicatie en de office manager hebben na jarenlange dienst
gekozen voor een nieuwe uitdaging. De Stomavereniging dankt hen voor hun jarenlange inzet. De
ontstane vacatures waren aan het einde van het jaar opnieuw ingevuld. Door de personele
wisselingen is er enige tijd sprake geweest van een verminderde capaciteit op het landelijk bureau.
Uitgevoerde activiteiten 2021
In 2021 hebben de vrijwilligers, het bureau en het bestuur van de vereniging weer veel werk verzet
in het belang van mensen met een stoma of pouch. Daarnaast heeft de Stomavereniging collega
patiëntenorganisatie Stichting Darmkanker ondersteund in de opbouw van activiteiten. Het bestuur
wil eenieder die daaraan een bijdrage heef geleverd hartelijk bedanken. Dit verslag geeft in
vogelvlucht een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten in 2021.
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1. Belangenbehartiging
Platform Stoma Hulpmiddelen
De Stomavereniging heeft in 2021, net als in voorgaande jaren, een trekkende en coördinerende rol
gehad in het Platform Stoma Hulpmiddelen (PSH). De Stomavereniging bereidde hierbij intensief de
overleggen van het platform voor. Met het PSH zijn duidelijke stappen gezet om de afspraken
rondom de functioneringsgerichte aanspraak te implementeren. Zo hebben de deelnemende
partijen de Agenda voor de toekomst opgesteld, waarin zij beschrijven wat zij gaan doen om te de
implementatie te laten slagen. Deze agenda is 15 december in het platform vastgesteld en moet
ervoor zorgen dat in 2022 gewerkt wordt conform het functioneringsgericht voorschrijven.
Een belangrijk onderdeel van de agenda is de oprichting van het Meldpunt Stomazorg dat door de
Stomavereniging beheerd wordt. Afgesproken is dat alle aangesloten partijen naar hun achterban
communiceren dat signalen over stomazorg en de ervaringen met het functioneringsgericht
voorschrijven gemeld kunnen worden bij dit nieuwe meldpunt. In 2021 heeft de Stomavereniging
alle voorbereidingen getroffen om dit meldpunt in januari 2022 te kunnen lanceren. Het betrof
onder andere de uitbreiding van de telefonische bereikbaarheid van de Stomavereniging (maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) en de inrichting van de website. Het aanmeldingsformulier hierop
zorgt ook voor managementinformatie voor het platform.
Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen
Naast het PSH neemt de Stomavereniging actief deel aan het Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen
(BOH) waar de platforms op stomahulpmiddelen, continentie, compressie, diabetes en prothesen
samenkomen. Vanuit het BOH is aan de diverse platforms gevraagd om een structuur en werkwijze
te bedenken waarmee het in de toekomst in afgeslankte vorm kan functioneren. Het BOH zal dan
niet meer bestaan uit een vertegenwoordiging van alle deelnemende platforms. Ook wordt gekeken
tegen welke generieke knelpunten elk platform aan is gelopen en hoe deze opgelost kunnen
worden.
Aan alle branchevertegenwoordigers is gevraagd een kwartiermaker te benoemen om het
inrichtingsvraagstuk van het toekomstige BOH op te pakken. Vanuit de patiëntenorganisaties is Hans
Sureveen benoemd om mee te denken. De Stomavereniging wordt intensief betrokken bij dit traject.
Kwaliteit en beschikbaarheid medische hulpmiddelenzorg
Naar aanleiding van de brandbrief over de kwaliteit en beschikbaarheid van medische
hulpmiddelenzorg die de Stomavereniging in december 2020 stuurde aan minister voor Medische
zorg Tamara van Ark, heeft de vereniging in 2021 diverse overleggen gehad om deze zorgen te
bespreken. Zo is er een extra overleg geweest met de Directeur-Generaal Curatieve Zorg van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de aanspraak binnen het
functioneringsgericht voorschrijven. Ook is er gesproken met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en
zijn de NZa en het Zorginstituut Nederland (ZiN) als extra deelnemers bij het BOH aangeschoven.
Het uitspreken van de zorgen in deze overleggen heeft eraan bijgedragen dat de NZa een kort
onderzoek heeft ingesteld naar het huidige functioneren van de markt voor medische
hulpmiddelenzorg. De NZa stelt voorzichtig vast dat er aanwijzingen zijn dat groepen van patiënten
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wellicht de dupe zijn van het huidige inkoopbeleid van zorgverzekeraars. In 2022 wordt op deze
bevindingen doorgepakt.
Peilingen onder leden
In 2021 zette de Stomavereniging zes keer een peiling uit onder haar leden en werkte zij mee aan
diverse uitvragen. De peilingen en uitvragen zijn uitgevoerd in samenwerking met onder meer
Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Coloplast, Outward Bound Nederland en
de Radboud Universiteit. De onderwerpen waren onder meer:
•
•
•
•
•
•

Stoma en werk
Neuropathie
Vergoedgeregeld
Zorgen of angst bij kanker
Gebruik stomahulpmiddelen
De Stomavereniging laat je meedoen

De Stomavereniging gebruikt de uitkomsten om haar dienstverlening te verbeteren en de belangen
van mensen met een stoma of pouch optimaal te behartigen.

2. Informatievoorziening
Stomadagen, webinars en overige activiteiten
In 2021 heeft de Stomavereniging een divers aanbod aan activiteiten georganiseerd voor mensen
met een stoma of pouch. Uiteraard was het door de restricties in verband met COVID-19 niet
mogelijk om grote landelijke dagen te organiseren, maar is er creatief naar andere mogelijkheden
gezocht.
Zo zijn in intensieve samenwerking met de vrijwilligers uit de regio’s en met samenwerkingspartners
de volgende activiteiten georganiseerd:






Vier regionale Stomadagen met in totaal bijna vierhonderd bezoekers. De onderwerpen die op
de agenda stonden waren huidgezondheid, reizen en mentale veerkracht.
Vijf webinars met in totaal meer dan duizend kijkers. De webinars stonden in het teken van:
- de lancering van de onderzoeksagenda van de Stomavereniging
- kwaliteit van darmkankerzorg
- huidproblematiek
- vergoedingen en verkrijgbaarheid van hulpmiddelen
- voorlichting over colostoma, irrigeren en haptonomie.
Gastlessen op opleidingen
Het onderhouden van de contacten met de stomapolis’s van ziekenhuizen. Er zijn ook speciale
nieuwsbrieven naar de stomaverpleegkundigen verstuurd en was Sanne Blom voorzitter van het
Live Congres voor Stomaverpleegkundigen van de V&VN.

Daarnaast ondersteunde de Stomavereniging activiteiten van partners, zoals Day@thePool en
Day@theBeach van Coloplast.
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StomaJONG
In 2021 is met StomaJONG overlegd aan welke activiteiten behoefte is. Omdat live activiteiten
nauwelijks aan de orde waren vanwege COVID-19, zijn er laagdrempelige online bijeenkomsten
georganiseerd zoals digitale pubquizzen en borrels.
Voor de toekomt zijn er afspraken gemaakt over live events. Zo is besloten om samen met Crohn
Colitis NL een jongerendag te organiseren op 9 april 2022. De voorbereidingen voor die dag zijn in
volle gang. Voor het najaar van 2022 staat een gala op de agenda.
Verder heeft StomaJONG deelgenomen aan overleggen met de jongerentakken van andere
kankerpatiëntenorganisaties: zou het interessant zijn om gezamenlijke activiteiten op te pakken?
Vooralsnog zijn deze gesprekken verkennend geweest.
Bereikcijfers communicatiekanalen
In 2021 is de Stomavereniging zeer actief geweest in informatievoorziening. Er zijn ervaringsverhalen
gedeeld, inhoudelijke artikelen geschreven, actuele ontwikkelingen over stomazorg gedeeld en
campagnes opgezet om taboes te doorbreken. De ingezette communicatiemiddelen zijn onder meer
het magazine Vooruitgang, de nieuwsbrieven, de Innovatiespecial, de website en de diverse social
mediakanalen. Door alle ingezette acties is het bereik van de Stomavereniging wederom gegroeid.
Eén van de succesvolste campagnes was Wereld Stomadag. Dat leverde landelijke aandacht op
waarmee honderdduizenden mensen zijn bereikt.
Bereikcijfer
Aantal volgers Facebook (algemeen)
Aantal leden besloten Facebookgroep
StomaJONG
Aantal leden besloten Facebookgroep
StomaKIDS
Aantal leden besloten Facebookgroep
Stoma40+
Aantal volgers Instagram
Aantal volgers LinkedIn
Aantal volgers Twitter
Aantal magazines per jaar
Oplage per uitgave
Aantal digitale nieuwsbrieven per jaar
Aantal bezoekers website

2020
2112
348

2021
2590
355

46

66

250

292

507
485
1518
4
10.000
12 x met bereik 5591
191.514

801
691
1535
4
10.000
12 x met bereik 5601
265.000

Andere media en projecten
Lage gezondheidsvaardigheden
Net als in voorgaande jaren ontwikkelde de Stomavereniging ook dit jaar communicatiemateriaal
voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden: informatie in begrijpelijke taal, ondersteund door
duidelijke illustraties. Samen met Crohn Colitis NL bracht de vereniging een set Praatkaarten over
een ileostoma na de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa uit. Binnen de NFK loopt een project over
lage gezondheidsvaardigheden waarbinnen de Stomavereniging werkt aan een folder over tijdelijk
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stoma. Ook wordt met de andere kpo’s een eigen testpanel samengesteld om het materiaal zo goed
mogelijk af te stemmen op de doelgroep.
Niet meer op de potcast
In juni kwam Niet meer op de potcast uit, waarin openhartige, persoonlijke verhalen over het leven
met een stoma worden afgewisseld met informatie en tips van zorgprofessionals zoals een chirurg,
seksuoloog en stomaverpleegkundigen. De podcast is gemaakt door de artsen Marion Deken en
Lianne Wellens, in samenwerking met de Stomavereniging en is mede mogelijk gemaakt door
ZonMw.
Bijdragen aan media
De Stomavereniging droeg ook bij aan het tot stand komen van artikelen en in video’s in de
verschillende media, zoals de Seniorenwijzer, 65 Plus Vitaal, Libelle, het digitale platform VERTEL
(MediReva), Samen Leven (Coloplast), Lynch Polyposis en de campagne ‘Jouw Buik’ van Planet
Health i.s.m. de Telegraaf.

3. Lotgenotencontact
De Stomavereniging staat mensen met een stoma of pouch en hun naasten bij met zijn
ervaringsdeskundigheid. Dat doet de vereniging middels Stomadagen, besloten Facebookgroepen,
de Helpdesk, de Bezoekdienst en met het organiseren van inlopen.
Stomadagen en besloten Facebookgroepen
De Stomadagen worden niet alleen gewaardeerd vanwege hun informatieve waarde, maar juist ook
vanwege het bieden van lotgenotencontact. Dit kwam weer duidelijk naar voren in de evaluatie van
de vier regionale stomadagen van 2021. Daarnaast is het gebruik van de besloten Facebookgroepen
in 2021 met 10% is toegenomen.
Helpdesk
De Stomavereniging heeft zijn telefonische bereikbaarheid uitgebreid naar vijf dagen in de week van
9.00 tot 17.00 uur. Om die bereikbaarheid te garanderen is een contract gesloten met dienstverlener
Pricon. De samenwerking met Pricon is 1 oktober ingegaan. Deze uitbreiding zorgde voor een
toename van 60 naar bijna 100 telefoontjes per maand.
De helpdesk is ook bereikbaar via de chatservice, de e-mail, social media en de website. In 2021 zijn
er in totaal 2.284 geregistreerde contactmomenten geweest waarvan 729 telefonisch, 918 via de email en 647 via website, social media en chat. De hulpvragen gaan over adviezen over leven met een
stoma of pouch, vergoedingen van stomahulpmiddelen, medische adviezen, klachten over de
stomazorg en aanvragen voor de bezoekdienst.
Bezoekdienst en (online) inlopen
Met de bezoekdienst en inlopen heeft de Stomavereniging in 2021 enkele honderden mensen
geholpen door gesprekken met ervaringsdeskundigen. Naast de gebruikelijke vormen van een
thuisbezoek, telefonisch contact of een live inloop, organiseerde de Stomavereniging ook online
inlopen, omdat de gebruikelijke inlopen in de ziekenhuizen vanwege COVID-19 zelden konden
plaatsvinden. Tijdens een (online) inloop krijgen nieuwe of toekomstige stomadragers en hun
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partners de gelegenheid om in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen van de Stomavereniging.
Voor deze inlopen is steeds meer belangstelling.

4. Onderzoek en Ontwikkeling
Participatie in onderzoek en projecten
De Stomavereniging participeerde in 2021 in diverse onderzoekstrajecten. Onder andere is een
bijdrage geleverd aan:
-

de ontwikkeling van de StomaApp en de kinderstoma app StoMakker met Amsterdam UMC
de ontwikkeling en lancering van 12 podcasts mede mogelijk gemaakt door ZonMW
onderzoek naar de zorg rond PEG-sondes (Percutane Endoscopische Gastrostomie)
onderzoek naar Sacrale neuromodulatie voor patiënten met therapieresistente
idiopathische slow-transit-obstipatie
het project Uitkomst Gerichte Zorg voor darmkanker vanuit het Zorginstituut Nederland
het project richtlijnontwikkeling van prehabilitatie vanuit het Kennisinstituut FMS

Daarnaast wordt samen met Coloplast en Team Heartbeats (specialist in veerkrachtprogramma’s)
gewerkt aan het programma Sterk met Stoma. Dit is een 6-weeks online trainingsprogramma die
stomadragers helpt om veerkrachtig(er) te zijn. Het programma wordt begin 2022 gratis aangeboden
aan alle stomadragers.

5. Ontwikkeling van de vereniging
Strategisch Meerjarenplan 2021-2025
De Stomavereniging heeft in 2021 zijn nieuwe Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 vastgesteld. Bij
het opstellen van het plan is bewust op bezoek gegaan bij een aantal externe partijen om te leren
van hun ervaringen. Zo is gesproken met de Diabetes Vereniging Nederland en Scouting Nederland.
Ook in de toekomst blijft de vereniging dergelijke ontmoetingsmomenten met andere partijen op
regelmatige basis doen.
Samenwerking met de regio
De samenwerking tussen het landelijk bureau en de regio’s is in 2021 verder geïntensiveerd. Dit
zorgde onder andere voor het samen ontwikkelen en organiseren van de vier regionale Stomadagen
in Goes, Eindhoven, Leiden en Assen.
Naast het bestaande LCR-overleg met de regiocoördinatoren is het overleg Rondje in de Regio
opgetuigd. In dit overleg bespreekt het bureau samen met de vertegenwoordigers van de regio
welke activiteiten de vereniging samen met de vrijwilligers wil oppakken. Met de regio’s zijn een
paar werkgroepen geformeerd om projecten op te pakken. Zo is onder meer de projectgroep
regionale belangenbehartiging gestart. Deze heeft een training belangenbehartiging ontwikkeld die
in 2022 uitgerold wordt over de regio’s. Verder is een werkgroep ICT opgetuigd om te komen tot één
ondersteunend ICT-systeem voor de Stomavereniging. Het virtueel kantoor waarin de
vrijwilligersorganisatie werkt, wordt samengevoegd met het systeem waar het landelijk bureau mee
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werkt. Hiermee professionaliseert de Stomavereniging zijn ICT-systemen en heeft het continu
aandacht voor privacy en veiligheid. In 2021 is de verkenning van mogelijkheden geweest. Voor 2022
staat de implementatie op de agenda.
Samenwerking met de NFK, MLDS, Ieder(in) en KWF Kankerbestrijding
De Stomavereniging heeft als lid van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties
(NFK) en Ieder(in) en in samenwerking partners Maag Lever Darm Stichting (MLDS) en KWF
Kankerbestrijding haar bijdrage geleverd aan diverse projecten.
NFK
De Stomavereniging heeft onder meer een bijdrage geleverd aan de diverse Doneer Je Ervaringuitvragen. Verder heeft de vereniging binnen NFK continu aandacht gevraagd voor het belang van
specifieke belangenbehartiging en het gebruik maken van de kracht van de individuele
patiëntenorganisaties. Dit om niet alle aandacht en middelen naar generieke belangenbehartiging te
laten gaan. In november heeft dit geleid tot een specifieke dag waarin met alle NFK-leden is
gediscussieerd over de manier en structuur van samenwerking. Een voorstel voor verbetering is
besproken in de ALV van december.
KWF kankerbestrijding
In het verlengde van de samenwerking met NFK ligt de samenwerking met KWF Kankerbestrijding.
De Stomavereniging heeft in 2021 het contact met KWF Kankerbestrijding geïntensiveerd om te
kijken hoe beide organisaties elkaar op zowel generieke als specifieke belangenbehartiging gerichter
kunnen versterken.
MLDS
De Stomavereniging is in 2021 ook weer een actieve partner geweest in de Toiletalliantie waarbij
samen MLDS en diverse andere partijen wordt gestreden voor meer openbare toiletten. Ook is
samen met de MLDS opgetrokken tijdens de Darmkankermaand Maart. Hierbij is het belang van
vroege opsporing onder de aandacht gebracht. Ernst Kuipers (o.m. voorzitter van het Landelijk
Netwerk Acute Zorg en bestuursvoorzitter van het Erasmus MC) en André van Duin ondersteunden
deze campagne.
Fondsenwerving en lidmaatschap
Door de daling in bijdrage vanuit NFK was het voor de Stomavereniging belangrijk om aanvullende
financiering te vinden. Dat is gelukt. De Stomavereniging heeft in 2021 met een drietal partners een
sponsorschap gesloten waarmee op inhoudelijke doelen is samengewerkt. Met het sponsorschap
zijn zo extra financiën binnen gehaald om de vereniging krachtig te houden en om de gewenste
inhoudelijke activiteiten te kunnen organiseren.
Daarnaast was voor 2021 de contributie verhoogd naar € 35 per jaar. Dit heeft maar tot een beperkt
verloop in leden geleid. Eind 2021 heeft de Stomavereniging zo’n 6000 leden en donateurs. De leden
hebben zo een mooie bijdrage geleverd aan het financieel krachtig houden van de Stomavereniging.
Verder is in 2021 op regelmatige basis aandacht besteed aan de mogelijkheid om extra donaties te
doen en aan de optie tot schenken en nalaten.
Samenwerking met Stichting Darmkanker
De Stomavereniging heeft in 2021 Stichting Darmkanker ondersteund in het verder ontwikkelen van
de organisatie en het vormgeven van de operationele activiteiten van de stichting. Beide
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organisaties zetten zich in om de begeleiding van en zorg voor mensen die zijn getroffen door
darmkanker en eventueel een (tijdelijk) stoma krijgen, zo goed mogelijk te maken. Vanuit dat
gezamenlijk belang is ook gekeken hoe de werkorganisatie van beide partijen zo goed en efficiënt
mogelijk kan worden ingericht met behoud van de eigen entiteit en identiteit. In 2021 is besloten om
binnen een gezamenlijk project te kijken of beide organisaties kunnen komen tot een nieuw te
formeren gezamenlijke backoffice entiteit.
Financieel
De Stomavereniging sluit het boekjaar 2021 af met een positief resultaat. Aan de inkomstenkant is
een budget gerealiseerd van € 734.344 (tegenover € 750.600 begroot) en een positief resultaat op
de beleggingen van € 16.141. Dit levert totaal € 750.485 op.
Aan de uitgavenkant is € 688.117 uitgegeven waar een uitgave van € 750.600 begroot was. Het
verschil van € 62.483 in uitgaven is grotendeels te verklaren door de personeelswisselingen die
hebben plaatsgevonden waardoor er tijdelijk sprake was van onderbezetting. Aan totale
personeelskosten is € 41.356 minder uitgegeven (€ 372.831 uitgegeven versus € 414.187 begroot).
Verder is er € 23.713 minder uitgegeven aan onkostenvergoedingen voor de vrijwilligersorganisatie.
Dit is te verklaren doordat de activiteiten voornamelijk digitaal hebben plaatsgevonden en er dus
minder reiskosten zijn gemaakt.
Resultaat
Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van €62.368.
Reserves
De reserves bedragen einde boekjaar 2021 €702.024
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur en de Ledenraad van de Nederlandse Stomavereniging
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van de Nederlandse Stomavereniging te Houten
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Nederlandse Stomavereniging per
31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland
geldende RJ-Richtlijn RJk C1 Kleine organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021;
3. het kasstroomoverzicht 2021; en
4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van de Nederlandse Stomavereniging zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor
de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan
de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring
daarbij. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van RJ-Richtlijn RJk C1 Kleine organisaties
zonder winststreven is vereist voor het bestuursverslag en de overige gegevens.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJ-Richtlijn RJk C1 Kleine
organisaties zonder winststreven en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige
gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn RJk C1 Kleine organisaties zonder
winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn RJk C1 Kleine organisaties
zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vereniging te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de vereniging haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de vereniging.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en
fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden en ethische voorschriften, de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen,
het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
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-

-

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de vereniging haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een vereniging haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de directeur en het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Leersum, 4 april 2022
Van Ree Accountants

ValidSigned by Arwin Kraaij
on 06-04-2022

drs. A.H.J. Kraaij
Registeraccountant
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Activa

Jaar

Aankoop
Waarde

Waarde
Afschrijving Jaar
Locatie 31-12-2020 30-06-2021

Aantal
dagen

Jaar

Aantal
dagen

Waarde
Afschrijving Waarde
30-06-2021 31-12-2021 31-12-2021

Verbouwing 0104/47500
Totaal verbouwing

Machines en installaties 0201/47503
Vouwmachine model V 150X
Beamer
Stepco 2 computers + 3 schermen
Lenovo Ideapad (laptop)
Laptop HP ProBook
HP Probook
HP Client
Maximize NUC PC STD en telefooncentrale
Laptop
Laptop hp, Scherm, toetsenbord, muis en HP Thunderbolt Dock
Laptop Dell, Scherm, toetsenbord, muis en HP Thunderbolt Dock
Laptop hp, Scherm, toetsenbord, muis en HP USB C Dock G5
Laptop hp, Scherm, toetsenbord, muis en HP USB C Dock G5
Laptop hp, Scherm, toetsenbord, muis en HP USB C Dock G5
HP elite display 27 en HP USB C Dock G5
Totaal

Inventaris 0204/47506
Kast kantoor
Zonwering 10 stuks 3 kantoren
Totaal
Totaal generaal

A afschrijving Machines en installaties in 5 jaar
B afschrijving Inventaris in 5 jaar
C volledig afgeschreven met restwaarde 1 euro
D afschrijving verbouwingen in 2 jaar
E afschrijving machines en installaties in 3 jaar (laptops etc.)

0

0

2009 C
2014 C
2016 C
2016 C
2018 E
2019 E
2019 E
2019 E
2020 E
2021 E
2021 E
2021 E
2021 E
2021 E
2021 E

2.071
669
1.834
583
1.134
1.150
665
4.456
953
1.574
2.146
2.177
1.721
1.721
677
23.531

Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht

1
1
1
1
191
481
353
2.918
687
0
0
0
0
0
0
4.634

0
0
0
0
190
383
353
1.485
318
0
0
0
0
0
0
2.729

2010 C
2020 B

2.256
1.414
3.669
27.200

Utrecht
Utrecht

1
1.237
1.238
5.872

0
283
283
3.011

2014

210

2019

155

2016
2018
2019
2019
2019
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021

181
180
272
148
13
306
31
31
31
31
31
31

2019
2021
2022
2022
2022
2023
2024
2024
2024
2024
2024
2024

184
185
93
217
352
59
334
334
334
334
334
334

2020

228

2025

137

1
1
1
1
1
98
0
1.433
369
0
0
0
0
0
0
1.905

0
0
0
0
1
98
0
0
0
44
60
60
48
48
19
377

1
1
1
1
0
0
0
1.433
369
1.530
2.086
2.117
1.673
1.673
658
11.544

1
954
955
2.861

0
0
0
377

1
954
955
12.499

