
NVWBS Jaarverslag 2020 + financieel 

 

Inleiding 
Dit is het jaarverslag van de Nederlandse Vereniging Williams Beuren Syndroom (NVWBS) 2020. 
 
Het jaar 2020 was het zesde verenigingsjaar na de oprichting. In dit jaar is verder ontwikkeld op de 
inspanningen uit voorgaande jaren. 2020 was een bijzonder jaar ivm Corona. Veel geplande activiteiten 
konden niet doorgaan en een alternatief programma is bedacht om toch verder te kunnen ontwikkelen 
als vereniging. Er is gewerkt aan het opzetten van commissies, zodat er een bredere groep binnen de 
vereniging zich kan inzetten. Verder is een online kennisplatform ontwikkeld, is de bestuurs-
ondersteuning gewijzigd naar QS10 support en zij enkele bestuurswijzigingen doorgevoerd. Verder 
hebben alle leden een “hart onder de riem” toegestuurd gekregen om het gemis aan contact in 2020 
enigszins te verlichten. 

Ledenontwikkeling 
In het verenigingsjaar 2020 zijn tien nieuwe leden bijgeschreven en zijn er 4 leden uitgeschreven. Het 
totaal aantal leden op 31-12-2019 was 156 en op 31-12-2020 waren dit 163 leden. 

Samenstelling bestuur 
 
De samenstelling van het bestuur was in 2020 als volgt: 
 

Naam Rol tot ALV Rol na ALV (November 2020) 

Twan de Kruijf Voorzitter Voorzitter 

Paul Wezenbeek Penningmeester 
Secretaris 

 

Robbert Jan Meijer Bestuurslid Bestuurslid 

Onno Ceelen Bestuurslid Bestuurslid 

Robert Lamers  Penningmeester 

Rene Joppe Bestuurslid Secretaris 

Lotgenotencontact 
Alle activiteiten die waren gepland voor lotgenoten contact konden vanwege corona niet doorgaan in 
2020. Wel is naar ieder lid in het kader van het onderhouden van de contacten en om een hart onder 
de riem te steken, een doosje bonbons met kaart gestuurd in juli 2020. 
 

Informatievoorziening 

Kennisplatform 

In 2020 is de commissie kennisplatform opgericht met als doel het ontwikkelen en inrichten van een 
online kennisplatform voor leden en professionals. Het kennisplatform is in 2020 technisch ontwikkeld. 

Daarnaast is een Webinar tool geïmplementeerd om online sessies met leden te kunnen houden. 

Communicatieplan 
In 2020 is de huisstijl van de nieuwsbrief gerestyled, om deze beter toegankelijk te maken voor 
meerdere communicatie kanalen en aan te passen aan de huidige tijdsgeest. 

Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief is in 2020 in handen gegeven van een extern bureau, die naast het restylen van de 
nieuwsbrief ook de eerste nieuwsbrief nieuwe stijl heeft gedeeld met alle leden.  
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Financiële verantwoording 
Voor de vereniging was 2020 het derde jaar dat er gebruik gemaakt kon worden van de PGO 
subsidie. Naast de instellingsubsidie van € 45.000 was er ook de beschikking over € 10.000 euro ten 
behoeve van het ondersteunen van de Back-office. Beide subsidies zijn in eerste instantie ter 
beschikking gesteld aan onze vereniging. 2020 bleek een jaar met andere uitdagingen. De plannen 
die het bestuur had om de ter beschikking gestelde subsidie in te zetten voor de vereniging bleken 
snel niet realistisch ivm met de Covid 19 situatie en bijkomende maatregelen.  
Derhalve is halverwege het jaar een aangepaste subsidie aanvraag gedeeld met de overheid om de 
ter beschikking gestelde subsidie op een andere manier in te kunnen zetten en daarmee de 
vereniging vooruit te helpen. 
 
Dit is grotendeels gelukt. De nieuwe subsidie verstrekking is goedgekeurd voor een bedrag van 
€42.495,23 plus €10.000 ten behoeve van het ondersteunen van de Back-office. 
 
Gebleken is dat er iets minder aan gewenste inspanningen is kunnen leveren waardoor een deel van 
de verstrekte subsidie zal worden teruggestort. Belangrijke oorzaak hiervan was het niet meer kunnen 
plannen van een online webinar aan het einde van het jaar. 
 
Het jaar is afgesloten met een klein positief saldo van €119,42. De algemene kosten en kosten voor 
de hart onder de riem actie halverwege het jaar, hebben de inkomsten vrijwel in zijn geheel 
gecompenseerd. 
 

Bestuursvergaderingen 2020 
Het bestuur vergadert regelmatig, streven was om ca 10 bestuursvergaderingen per jaar te 
organiseren. Door Covid 19 zijn alle bestuursvergaderingen via Teams gehouden en zijn geen 
vergaderingen op locatie geweest. Het aantal vergaderingen is gedurende het jaar afgenomen mede 
door impact van Covid 19 en de daaruitvloeiende (on) mogelijkheid om activiteiten te organiseren. 
In 2020 zijn op onderstaande data bestuursvergadering georganiseerd. 

 
Datum Locatie 
20-01-2020 Team sessie digitaal 
27-02-2020 Team sessie digitaal 
23-04-2020 Team sessie digitaal 
25-06-2020 Team sessie digitaal 
19-10-2020 Team sessie digitaal Locatie 

 

Vergoedingen bestuursleden 2020 
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de inspanningen die zij voor de vereniging doen. Wel 
kunnen zij gemaakte kosten declareren en ontvangen zij een reiskostenvergoeding van 19ct per 
kilometer.  
 
Afgesproken is dat bestuursleden per reguliere bestuursvergadering op locatie een 
onkostenvergoeding ontvangen van € 50,00 per deelname aan een bestuurdersvergadering, voor 
deze vergaderingen kunnen geen extra declaraties worden ingediend. 
Tijdens deze vergaderingen die centraal in Nederland worden georganiseerd worden de gemaakte 
kosten voor koffie/thee en eenvoudige maaltijden vergoed, deze kosten worden rechtstreeks betaald 
aan de dienstverlener. 
 
Er zijn geen vergaderingen op locatie geweest in 2020 en daarom zijn er geen betaalde vergoedingen 
aan bestuursleden geweest in 2020. 
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BALANS 
     

     

Activa  31-12-2019  31-12-2020 
     

Vlottende activa     
Vorderingen en overlopende activa  -€ 3.582,60  -€ 10.404,32 

     

     

Liquide middelen  € 17.723,59  € 21.772,13 

     

     

Totaal Activa  € 14.140,99  € 11.367,81 

     

Passiva     

Verenigingsvermogen     
Algemene reserve  € 11.242,89  € 11.362,31 

Bestemde reserve  -  - 

     

Kortlopende schulden     
Crediteuren  € 2.898,10  € 5,50 

Overige schulden  -  - 

     

Totaal Passiva  € 14.140,99  € 11.367,81 

     

Totaal Balans  € 0,00  € 0,00 
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TOELICHTING OP DE BALANS 
     

     

Activa  31-12-2019  31-12-2020 
     

Vlottende activa     
Openstaande contributies  € 265,00  € 150,00 

Kruisposten    € 60,00 

Teveel ontvangen subsidie  -€ 5.442,51  - €10.524,32 

Vooruitbetaalde rekeningen 2020  € 1.684,91    

Tussenrekening Balans  -€ 90,00  -€ 90,00 

Vlottende activa  -€ 3.582,60  -€ 10.404,32 

     

Liquide middelen     
Rabobank NL57 RABO 0155 8988 84  € 17.723,59  € 21.772,13 

Liquide middelen  € 17.723,59  € 21.772,13 

     

Totaal Activa  € 14.140,99  € 11.367,81 

     

     

     

Passiva     

Verenigingsvermogen     
Algemene reserve     
Stand per 01.01  € 13.165,05  € 11.242,89 

Gebruikt voor activiteiten  -€ 2.700,00   
Resultaat boekjaar  € 777,84  € 119,42  

Stand per 31.12  € 11.242,89  € 11.362,31 

     
Bestemde reserve  -  - 

     

Kortlopende schulden     
Crediteuren  € 2.898,10  € 5,50 

Overige schulden  -  - 

     

     

     

Totaal Passiva  € 14.140,99  € 11.367,81 

     

Totaal Balans  € 0,00  € 0,00 
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  2019   2020 
      

Baten      
Contributies  € 3.750,00   € 4.380,00 

Subsidies  € 49.557,49   € 49.918,19 

Donaties  € 539,66   € 65,00 

Diverse baten en lasten  € 8.178,25   - 

      

Totaal Baten  € 62.100,40   € 54.363,19 

      

Lasten      
Informatievoorziening  € 24.212,61   € 34.848,00 

Lotgenotencontact  € 23.414,93   € 3.270,96 

Belangenbehartiging  € 695,29   €1.816,67 

Instandhoudingskosten  € 3.586,82   € 14.308,14 

      

Totaal Lasten  € 61.322,56   € 54.243,77 

      

      

Exploitatieresultaat  -€ 777,84   € 119,42 

      

Resultaatbestemming      
Mutatie algemene reserve  -€ 777,84   € 119,42 

Mutatie bestemde reserve        
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  2019   2020 
      

Baten      

Contributies      

Leden  € 4.680,00   € 4.380,00 

Donateurs  € 90,00   € 65,00  

Contributies  € 4.770,00   € 4.445,00 

Donaties      

Giften  € 539,66   € 0 

Donaties  € 539,66   € 0 

Afboeking inkomsten      

Niet betaalde contributies  € 930,00     

Teveel betaalde donatie  € 15,00     

Afboeking inkomsten  € 945,00   € 0,00 

      

Netto Baten (excl. Subsidie)  € 4.364,66   € 4.445,00 

Subsidies      

VWS Instelling subsidie PGO  € 45.000,00   € 45.000,00 

VWS Backoffice subsidie PGO  € 10.000,00    € 10.000,00 

Niet besteedbare subsidie PGO  -€ 5.442,51    -€ 5.081,81 

Subsidies  € 49.557,49   € 49.918,19 

Diverse en bestemde baten      

Bijdrage deelnemers WBS dagen  € 2.978,25    
Bijdrage deelnemers 20+ Weekend  € 2.500,00     
Inzet eigen middelen voor subsidie 

activiteiten  € 2.700,00     

VSOP declaratie  
toetsing expertisecentrum       

Diverse en bestemde baten  € 8.178,25    

      

Totaal Baten  € 62.100,40   € 54.363,19 
 
 
 
 
 
 
      

Lasten      

Activiteiten (gesubsidieerd)      

Informatievoorziening      

         Ontwikkeling expertisecentrum  
         Williams Beuren Syndroom  € 11,71    
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          WaihonaPedia (instandhouding)  € 5.060,00    
          Portrettengallerij WBS  € 1.071,90     
Nieuwsbrief najaar 2020 en restyling 
nieuwsbrief      € 3.630,00  
Ontwikkeling en inrichting online 
kennisplatform office 365 en Yammer      € 29.766,00 

Online webinar: sprekers en webinar tool       € 1.452,00  

COM-Plan-Stakeholderanalyse  € 9.949,00     

COM-Plan-Informatieportaal NVWBS  € 8.120,00     

Informatievoorziening  € 24.212,61   € 34.848,00 

Lotgenotencontact      

Muziekdag        

Williams-Beuren dag  € 17.689,35    
Studiedag / Familiedag       
Regionale Picknicks  € 429,14     

20+ Dag Voorbereiding & bijeenkomst  € 5.296,44   € 3.270,96 

FEWS Kamp        

Lotgenotencontact  € 23.414,93   € 3.270,96 

Belangenbehartiging      

WaihonaPedia (instandhouding)     € 1.666,67  

FEWS bijeenkomst  € 545,29    
Kosten        

Contributie FEWS + Bijeenkomst  € 150,00   € 150,00 

Lidmaatschap Ieder(in)        

Belangenbehartiging  € 695,29   € 1.816,67 

Bestuursondersteuning      

Secretariele ondersteuning PGO  € 9.412,91   € 9.982,56 

Bestuursondersteuning  € 9.412,91   € 9.982,56 

      

Som Activiteiten (gesubsidieerd)  € 57.735,74   € 49.918,19 
 
      

Activiteiten ( niet gesubsidieerd)      

Instandhoudingskosten      

Vergaderen - bestuur  € 2.076,07   € 0,00 

Kosten – INF – ontwikkeling folders      € 87,73 

Licentie kosten boekhoudprogramma  € 744,15   €937,75 

Rabobank NL57 RABO 0155 8988 84  € 223,66   €220,39 

Kosten I-deal transacties  € 89,80   €51,62 

Aansprakelijkheidsverzekering  € 385,68   €395,04 

Lotgenoten contact hart onder de riem      € 2.450,26 

Secretariaat Algemeen  € 57,46   € 182,79 

Druk en verzendkosten postleden  € 10,00    
Instandhoudingskosten  € 3.586,82   € 4.325,58 

      

Totaal Lasten  € 61.322,56   € 54.243,77 
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Exploitatieresultaat  -€ 777,84   € 119,42 

      

Resultaatbestemming      

Mutatie algemene reserve  -€ 777,84   € 119,42 

Mutatie bestemde reserve        

      
 

 


