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2. FINANCIEEL VERSLAG VAN HET BESTUUR

Algemeen

De volgende organisaties zijn aan elkaar gerelateerd:

Patiëntenvereniging HOOFD-HALS was NSvG, uitbreiding doelstelling en 

activiteiten

12 Kringen van PVHH en de 12 Kringen zijn gerelateerd aan PVHH  en 

Regionale contactpersonen van worden samen met de regionale contacten

Klankbord  van Stg. Klankbord omgezet naar 12 districten

De 2e Stemwinkel B.V. 100 % dochtermaatschappij van PVHH

                                             

Stichting Klankbord is niet van naam veranderd, wel van doelstelling.

Stichting Michel Keijzer Fonds is niet van naam veranderd

Per 1 mei 2016 is De Stichting Klankbord gefuseerd met De Patiëntenvereniging 

NSvG. Daartoe is de NSvG omgevormd tot De Patiëntenvereniging HOOFD-HALS 

(PVHH) en zijn de statuten van alle relevante rechtspersonen aangepast aan de nieuwe 

situatie. De naam van de Stichting Klankbord is ongewijzigd gebleven. De PVHH 

voert alle activiteiten van de combinatie uit conform het daarvoor opgestelde 

Beleidsplan 2017. De totale uitgaven en ontvangsten van de combinatie zijn in de 

begroting 2017 opgenomen. In 2016 zijn de activiteiten van beide organisaties 

geleidelijk aan geïntegreerd en waar nodig nog afzonderlijk uitgevoerd. Met betrekking 

tot de integratie van de activiteiten van de Kringen en de decentrale activiteiten van 

Stichting Klankbord is een periode van 5 jaar uitgetrokken.

De uitgaven en ontvangsten die samenhangen met de activiteiten van de voormalige 

NSvG en van de voormalige Stichting Klankbord zijn in 2016 nog in gescheiden 

administraties verwerkt en zijn ook in de onderscheiden jaarrekeningen verantwoord. 

Vanaf 1 januari 2017 worden alle activiteiten en daarmee samenhangende uitgaven en 

ontvangsten uitgevoerd in en verantwoord door de PVHH.  In de Stichting Klankbord 

zullen vanaf 1 januari 2017 uitsluitend de uitgaven en ontvangsten worden opgenomen 

die betrekking hebben op de doelstellingen van de Stichting als steunstichting. 

De activa en passiva op de balans per 31 december 2016 worden overgedragen aan de 

PVHH. Dit betreft liquide middelen en overlopende activa en passiva. Na afwikkeling 

van deze overlopende posten ad € 17.005 resteert nog aan liquide middelen € 29.199. 
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2. FINANCIEEL VERSLAG VAN HET BESTUUR (vervolg)

Doelstelling:

Bestuur:

Het bestuur is over het verslagjaar 2016 als volgt samengesteld:

Klankbord PVHH

Functie t/m 30 april Vanaf 1 mei t/m 30 april Vanaf 1 mei

Voorzitter P. Roelfzema R.A. Burdorf R.A. Burdorf R.A. Burdorf

Vicevoorzitter P. Roelfzema P. Roelfzema

Secretaris W.M. Jansen C. Grootveld C. Grootveld C. Grootveld

Penningmeester H.W.A. Doedee H.W.A. Doedee H.W.A. Doedee

Bestuurslid Dr. M. de Boer Dr. M. de Boer

Bestuurslid W. v.d. Hulst W. v.d. Hulst W. v.d. Hulst

Bestuurslid M. de Kraa M. de Kraa

Bestuurslid M. Lukkien M. Lukkien

Bestuurslid Dr. R. de Bree Dr. R. de Bree

Bestuurslid W.N.M. Dol

Bestuurslid M. de Jonge M. de Jonge

Bestuurslid P. Valença P. Valença

Hoofd infocentrum P. Verdouw P. Verdouw

De laatste 2 stichtingen zijn bestuurlijk gerelateerd aan de PVHH doordat de bestuursfuncties 

voorzitter, secretaris en penningmeester van beide stichtingen zijn ingevuld door de personen 

die dezelfde functie bij PVHH vervullen.

Volgens de nieuwe statuten per 1 mei 2016 heeft de Stichting Klankbord ten doel het werven 

van fondsen voor de ondersteuning en financiering van de werkzaamheden van PVHH, 

alsmede het inzetten voor de belangen van mensen met kanker in het hoofd-halsgebied en 

zodoende het genereren van opbrengsten ten behoeve van voornoemde rechtspersoon en al 

hetgeen tot een en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, een 

en ander in de ruimste zin van het woord. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk 

niet tot doel.
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2. FINANCIEEL VERSLAG VAN HET BESTUUR (vervolg)

Financieel

In 2016 zijn de baten en lasten circa € 30.000 hoger dan in 2015. Deze stijging vindt 

vooral zijn oorzaak in de aanschaf van 2.000 kookboekjes. Dit kookboekje is het derde 

deel van een reeks kookboekjes en wordt mogelijk gemaakt door het team Dental

Runners dat deelneemt aan de Roparun. 2000 boekjes voor de prijs van € 12 is in totaal 

€ 24.000. Dit is geheel betaald via het team Dental Runners. Naast deze extra bate 

ten behoeve van het kookboekje is de subsidietoezegging 2016 van het Fonds PGO

€ 6.000 hoger dan in 2015. In 2016 is het maximum van € 35.000 toegezegd. 

Ook de uitgaven zijn per saldo met € 30.000 gestegen. Naast de lasten voor de 

kookboekjes van € 24.000 zijn binnen de voorlichtingslasten de lasten voor het magazine 

€ 6.000 hoger en die van het overig voorlichtingsmateriaal zijn € 6.000 lager.  De 

bestuurskosten zijn € 14.000 hoger dan in 2015. Dit vindt vooral zijn oorzaak in de 

doorbelasting van € 9.145 vanuit de PVHH van het evenredig deel van de lasten van het

fusieproject met NSvG.  Bovendien is er sprake van een centrale verantwoording van 

de bestuurskosten. De algemene lasten en de lasten voor lotgenotencontact zijn lager 

dan in 2015. Dit is voor een belangrijk deel veroorzaakt door een lagere doorbelasting 

vanuit de 2e Stemwinkel voor de dienstverlening van het infocentrum aan Stichting

Klankbord in 2016. In totaal zijn de lasten dus € 6.000 hoger dan in 2015  en samen

met de kookboekjes € 30.000.

Vanaf 1 januari 2017 worden alle activiteiten van de Stichting Klankbord en van de NSvG 

gepland en uitgevoerd door de PVHH. Ook de daarmee samenhangende baten en lasten 

zullen geheel in de PVHH administratie worden verwerkt en in de jaarrekening van PVHH

worden verantwoord. Stichting Klankbord voert dan alleen de activiteiten uit, zoals deze

in de doelstelling van de herziene statuten zijn opgenomen. De toekomst zal uitwijzen wat 

het niveau van de ontvangsten zal zijn en daarmee van de ondersteuning van de PVHH.
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2. FINANCIEEL VERSLAG VAN HET BESTUUR (vervolg)

Liquiditeitspositie

31 dec. 2016 31 dec. 2015

Voorraden 0 0

Onderhanden werk 0 0

Debiteuren 0 0

Belastingen 0 0

Overige vorderingen 231 8.908

Liquide middelen 46.205 35.380

46.436 44.288

Kortlopende schulden 17.237 14.971

Liquiditeitspositie 29.199 29.317

Liquiditeitspositie ultimo voorgaand boekjaar 29.317 27.857

Mutatie liquiditeit -118 1.460

Staat van herkomst en besteding der middelen

Herkomst der middelen:

resultaat na belastingen -995 1.120

opname lening (na aftrek geamortiseerde kosten) 0 0

afschrijvingen (exclusief boekresultaat) 877 340

cashflow -118 1.460

Besteding der middelen:

dividenduitkering 0 0

aflossing langlopende leningen (inclusief volgend boekjaar) 0 0

materiële vaste activa verworven groepsmaatschappij 0 0

investeringen in financiële vaste activa 0 0

investeringen in materiële vaste activa 0 0

0 0

-118 1.460
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Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Handelsregister 29.030.712

WB Accountants B.V.

Vestiging Schoonhoven Vestiging Amsterdam

Achterwetering 33a
2871 RK  Schoonhoven

Laan van Vlaanderen 331
1066 WB  Amsterdam

Tel.
Fax

Tel.
Fax

0182 - 38 77 56
0182 - 38 77 65

020 - 614 25 68
020 - 615 60 35

www.wbaccountants.nl info@wbaccountants.nlStichting Klankbord

T.a.v. het bestuur

Vredenburg 24

3511 AA  UTRECHT

Amsterdam, 14 maart 2017

Samenstellingsverklaring

Geacht bestuur,

De jaarrekening van Stichting Klankbord is door ons samengesteld op basis van de van

u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de winst-

en-verliesrekening over 2015 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard

wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening

in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben

daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving

toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons

alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de

daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze

verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het 

lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met 

onze kennins van Stichting Klankbord Wij hebben geen controle- of 

beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een 

conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en

andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht

professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 

vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Met vriendelijke groet,

WB Accountants B.V.

Drs. C.J. Meenhorst RA
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B. JAARREKENING
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1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Balans per 31 december 2016 na bestemming van het resultaat.

ACTIVA 31 dec. 2016 31 dec. 2015

€ €

Vaste activa

Materiële vaste activa 1. 0 877

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2. 231 8.908

Liquide middelen 3. 46.205 35.380

46.436 44.288

TOTAAL 46.436 45.165
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Stichting Klankbord te Amersfoort

PASSIVA 31 dec. 2016 31 dec. 2015

€ €

Eigen vermogen 4.

Algemene reserves 29.199 30.194

29.199 30.194

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

en overlopende passiva

Crediteuren 1.839 5.921

Overige schulden 5. 15.398 9.050

17.237 14.971

TOTAAL 46.436 45.165

Ondertekening bestuurders: Utrecht, 14 maart 2017

……………………… …………………………….

R.A. Burdorf P.J. Roelfzema-Geurtsen

……………………… …………………………….

C. Grootveld H.W.A. Doedée
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2. Exploitatierekening

van Stichting Klankbord te Amersfoort

2016 Begroting 2015

€ € €

Baten

Subsidies 6. 62.552 54.000 55.906

Bijdragen 7. 28.781 17.000 5.703

91.333 71.000 61.609

Lasten

Voorlichting 8. 46.124 29.500 18.210

Lotgenotencontact 9. 11.073 24.000 17.464

Belangenbehartiging 10. 0 2.000 23

Afschrijvingen 877 0 340

Apparaatskosten 11. 17.420 7.500 22.471

Bestuurskosten 12. 16.582 2.500 2.009

92.076 65.500 60.517

BEDRIJFSRESULTAAT -743 5.500 1.092

Rentebaten en -lasten 13. -252 0 28

Resultaat voor resultaatbestemming -995 5.500 1.120

Resultaatbestemming

-995 5.500 1.120

Onttrekking uit bestemmingsreserve 0 0 0

-995 5.500 1.120

Toevoeging / onttrekking uit algemene 

reserve
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3. TOELICHTING

a. ALGEMEEN

1. Activiteiten

De doelstelling van Stichting Klankbord, zoals omschreven in de statuten gedateerd 18 september 

2009, is als volgt: De stichting heeft ten doel de ondersteuning van (ex-)patiënten met kanker in 

het hoofd-halsgebied, in het bijzonder waar het gaat om de emotionele, relationele, sociale en/of 

praktische aspecten, alles in de ruimste zin van het woord.

Per 1 mei 2016 is Stichting Klankbord samen gegaan met de Patiëntenvereniging NSvG. 

Daarbij zijn de activiteiten van Stichting Klankbord ondergebracht in de Patiëntenvereniging 

HOOFD-HALS. Vanaf dat moment fungeert Stichting Klankbord als "Steunstichting" voor de 

Patiëntenvereniging HOOFD-HALS. Vanaf 1 mei 2016 is de doelstelling van Stichting Klankbord 

daarom gewijzigd in: Het werven van fondsen voor de ondersteuning en financiering van de 

werkzaamheden van Patiëntenvereniging HOOFD-HALS alsmede het inzetten voor de mensen 

met kanker in het hoofd-halsgebied.

Hoewel de fusie per 1 mei 2016 plaats vond, heeft de stichting voor geheel 2016 een zelfstandige

begroting vastgesteld en daarvoor subsidie aangevraagd en verkregen. 

2. Vestigingsplaats, Rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Klankbord is statutair gevestigd te Amersfoort en houdt kantoor te Vredenburg 24, 

3511 BB Utrecht. De stichting is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41190147.

3. Groepsverhoudingen en consolidatie

Het bestuur van de patiëntenvereniging HOOFD-HALS benoemt de bestuursleden van de 

stichting, waarbij alleen bestuursleden van de patiëntenvereniging als bestuur benoemd kunnen

worden. Op grond van de omvangscriteria zijn zowel de patiëntenvereniging als de stichting als 

kleine organisatie aan te merken en is consolidatie achterwege gelaten.

4. Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt 

het bestuur van de stichting 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.
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3. TOELICHTING (vervolg)

b. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN VAN RESULTAATBEPALING

1. Grondslagen van waardering

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn

C1 voor kleine organisaties zonder winststreven. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 

vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

In de balans en winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen, waarmee wordt

verwezen naar de toelichting.

Vergelijking voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 

van het voorgaande jaar.

Vreemde valuta

De posten in de jaarrekening van de vennootschap worden gewaardeerd met inachtneming van

de valuta van de economische omgeving waarin de stichting haar bedrijfsactiviteiten 

voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is

zowel de functionele als de presentatievaluta van de vennootschap.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die 

behoren tot het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille 

van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het 

incidentele karakter van de post.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs,

verminderd met een vaste afschrijving gebaseerd op de levensduur. De levensduur voor de

inventaris is gesteld op 5 jaar.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de

tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste 

verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens 

oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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3. TOELICHTING (vervolg)

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden 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.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die

op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen

noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die 

noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen 

worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden 

gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 

zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

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.

Stichting Klankbord - Jaarrapport 2016 14 Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 14 maart 2017



3. TOELICHTING (vervolg)

2. Grondslagen voor de resultaatbepaling in de exploitatierekening

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden

kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. 

Baten worden verantwoord in het jaar waarop de subsidie en bijdragen betrekking hebben.

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking

genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij

betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de vaste activa worden berekend op onderstaande percentages van de

aanschafwaarde:

Inventaris : 20 %
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

31 dec. 2016 31 dec. 2015

€ €

1. Materiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

Saldo per 1 januari 877 1.217

Af: Afschrijving -877 -340

Stand per 31 december 0 877

2. Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 0 1.438

Overlopende activa 0 7.470

Nog te ontvangen bedragen 231 0

231 8.908

3. Liquide middelen

ABN-AMRO Bank, rekening-courant 1.667 3.216

ING Bank, rekening courant 33.850 21.529

ING Bank, spaarrekening 10.688 10.635

46.205 35.380

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (vervolg)

31 dec. 2016 31 dec. 2015

€ €

4. Eigen vermogen

Algemene reserve

Saldo per 1 januari 30.194 29.074

Bij: resultaat boekjaar -995 1.120

Saldo per 31 december 29.199 30.194

Bestemmingsreserve

Per balansdatum is geen bestemmingsreserve gevormd (2015: idem).

5. Overige schulden

Doorbelasting kosten magazine 5.883 0

Nog te betalen kosten samengaan PVHH 6.775 0

Terug te betalen KWF 0 1.880

Te betalen accountantskosten 2.740 0

Transitoria 0 7.170

15.398 9.050
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2016 2015

€ €

6. Subsidies

Subsidie KWF (Levenmetkanker) 27.552 26.906

Subsidie Fonds PGO (Ministerie VWS) 35.000 29.000

62.552 55.906

7. Bijdragen

Donaties 4.536 5.413

Bijdrage Roparun aan "Kookboek" 24.000 0

Overige bijdragen en giften 245 290

28.781 5.703

8. Voorlichting

Patiëntenvoorlichting 184 0

Training voorlichters 4.424 1.964

Beurzen en congressen 346 0

Commissie voorlichting 291 0

Kosten "Kookboek" * 24.000 0

Kosten Magazine ** 16.158 9.037

Folder Klankbord 0 5.722

Overige voorlichting 721 1.487

46.124 18.210

* Uit de bijdrage van Roparun is de uitgifte van het kookboek gefinanceerd. Aan de

voorraad kookboeken per 31 december 2016 is geen waarde toegekend.

** De kosten magazines zijn opgenomen onder aftrek van advertentie-inkomsten.

In 2016 zijn 5 magazines uitgegeven (2015: 4), daarvan zijn er 2 door de stichting 

zelf uitgegeven en 3 gezamenlijk door de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS.

9. Lotgenotencontact

Lotgenotenbijeenkomsten 10.547 12.237

Diensten 0 5.227

Lotgenotencontact overige 526 0

11.073 17.464
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2016 (vervolg)

2016 2015

€ €

10. Belangenbehartiging

Voorlichting aan doelgroep 0 23

0 23

 11. Apparaatskosten

Algemene lasten 15.505 17.017

Overige algemene lasten 720 5.202

Drukwerk en papier 497 0

Portikosten 526 0

Telefoonkosten 172 0

Advies/ondersteuning 0 252

17.420 22.471

12. Bestuurskosten

Kosten bestuursdag 2.694 0

Reiskosten 3.289 0

Vergaderkosten bestuur 38 0

Representatiekosten bestuur 1.416 0

Project samengaan PVHH (voorheen: NSvG) 9.145 0

Overige kosten bestuur 0 2.009

16.582 2.009

Voor het project samengaan Patiëntenvereniging HOOFD-HALS (PVHH) is een subsidie 

ontvangen van € 30.000. Deze subsidie is door de PVHH als opbrengst verantwoord. De kosten  

onder aftrek van de subsidie, zijn door de PVHH voor 1/4 deel doorbelast aan de stichting.

13. Rentebaten en -lasten

Bankkosten -305 0

Renteopbrengsten 53 28

-252 28

14. Personeel

Bij de stichting zijn geen werknemers in dienst (2015: idem).
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