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Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het accountantsrapport over het boekjaar 2020 waarin is opgenomen de jaarrekening
van de ApneuVereniging. Op grond van de door u verstrekte opdracht en op basis van de door ons
verrichte werkzaamheden kunnen wij de volgende verklaring afgeven.

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van ApneuVereniging te Arnhem is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten
en lasten over 2020 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. 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 zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
ApneuVereniging. 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 van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
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Algemeen

Naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
In dit jaarverslag is de jaarrekening opgenomen van de ApneuVereniging (Ook bekend in het
handelsregister onder de naam Nederlandse Vereniging Slaap Apneu Patiënten) te Doorn. De
ApneuVereniging is opgericht bij notariële akte d.d. 24 oktober 1990. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd
op 17 maart 2016. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 40311026.

Doelstelling
De vereniging heeft, volgens artikel 2 van de statuten, ten doel:

1. a.het behartigen van de belangen van haar leden;
b.het bevorderen van tijdige en adequate diagnose en behandeling van het 
slaapapneusyndroom;
c.het verbreden van de kennis omtrent het slaapapneusyndroom bij het publiek en bij de 
professionals;
d.het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De vereniging heeft geen winstoogmerk.
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Resultaten 

Bespreking van de resultaten
Uitkomst

2020
Begroting

2020
Uitkomst

2019
€ € €

Baten 388.730 393.000 385.371

Voorlichting 178.503 189.000 154.778
Lotgenotencontact 9.596 38.700 37.761
Belangenbehartiging, onderzoek en opleidingen 29.863 53.500 49.921
Organisatielasten 52.238 66.000 54.268
Afschrijvingen 2.779 3.500 3.054
Projectkosten - 1.000 8.346
Algemene kosten 42.804 54.300 47.566

Som der bedrijfslasten 315.783 406.000 355.694

Netto resultaat 72.947 -13.000 29.677

Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn tot nadere toelichting gaarne bereid.

Hoogachtend,
NonProfit Support

drs. A.H.J. Kraaij
Registeraccountant
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Balans per 31 december 2020 
(na saldobestemming)

31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 10.403 4.210

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 68.680 781
Overige vorderingen 7.017 1.668

75.697 2.449

Liquide middelen 235.769 239.765

Totaal activazijde 321.869 246.424



31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

PASSIVA

Reserves en fondsen

Verenigingsvermogen 20.931 20.931
Bestemmingsreserves 48.500 25.650
Continuïteitsreserve 202.498 152.401

271.929 198.982

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers 30.611 41.366
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 11.568 -
Overige schulden 7.761 6.076

49.940 47.442

Totaal passivazijde 321.869 246.424
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Staat van baten en lasten over 2020 

Uitkomst
2020

Begroting
2020

Uitkomst
2019

€ € €

Baten
Contributies 271.432 281.000 266.741
Subsidies 55.000 55.000 55.782
Advertenties 60.110 55.000 57.650
Giften en legaten 313 1.900 4.384
Overige baten 1.875 100 814

388.730 393.000 385.371

Lasten
Voorlichting 178.503 189.000 154.778
Lotgenotencontact 9.596 38.700 37.761
Belangenbehartiging, onderzoek en opleidingen 29.863 53.500 49.921
Afschrijvingen 2.779 3.500 3.054
Projectkosten - 1.000 8.346
Organisatielasten 52.238 66.000 54.268
Algemene kosten 42.804 54.300 47.566

Som der bedrijfslasten 315.783 406.000 355.694

Netto resultaat 72.947 -13.000 29.677

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve Hoofdredacteur 20.000 -
Bestemmingsreserve Specials voor nieuwe patiënten -13.650 -
Bestemmingsreserve Huisstijl brochures - 20.650
Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling -2.000 2.000
Bestemmingsreserve Magazine -3.000 3.000
Bestemmingsreserve Kantar rapport 1.500 -
Bestemmingsreserve Jubileum 5.000 -
Bestemmingsreserve Digitale uitzendingen 15.000 -
Continuïteitsreserve 50.097 4.027

72.947 29.677
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ApneuVereniging
te Leersum

Kasstroomoverzicht over 2020 

2020 2019
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 72.947 29.677

Aanpassingen voor
Afschrijvingen 2.779 3.054

Verandering in werkkapitaal
Afname (toename) van handelsdebiteuren -67.899 -781
Afname (toename) van overige vorderin-
gen -5.349 960
Toename (afname) van overige schulden 2.498 17.691

-70.750 17.870

Kasstroom uit operationele activiteiten 4.976 50.601

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verwerving van materiële vaste activa -8.972 -1.083
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding
van materiële vaste activa - 151

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -8.972 -932

Mutatie geldmiddelen -3.996 49.669

Verloop mutatie geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de peri-
ode 239.765 190.096
Toename (afname) van geldmiddelen -3.996 49.669

Geldmiddelen aan het einde van de peri-
ode 235.769 239.765
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
ApneuVereniging is feitelijk gevestigd op Maarsbergseweg 20, 3956 KW te Leersum, is statutair
gevestigd in Arnhem en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 40311026.

Algemene toelichting

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld op basis van algemeen aanvaarde grondslagen. De waardering van activa
en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de
specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.

Grondslagen

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Bestemmingsreserves
Een bestemmingsreserve wordt gevormd wanneer een deel van de middelen door het bestuur zijn
afgezonderd voor een specifiek doel. 

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.

De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het jaar. De baten en
lasten worden verantwoord in het jaar waarin zij betrekking hebben.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgende de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend
tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van
interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

8



ApneuVereniging
te Leersum

Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Andere vas-
te bedrijfs-

middelen
€

Stand per 1 januari 2020
Aanschafwaarde 11.745
Cumulatieve afschrijvingen -7.535

Boekwaarde per 1 januari 2020 4.210

Mutaties 
Investeringen 8.972
Afschrijvingen -2.779

Saldo mutaties 6.193

Stand per 31 december 2020
Aanschafwaarde 20.717
Cumulatieve afschrijvingen -10.314

Boekwaarde per 31 december 2020 10.403

Dit betreft de door de vereniging aangeschafte ICT apparatuur en programmatuur.
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ApneuVereniging
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Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Debiteuren

Stand per 31 december 68.680 781

Overige vorderingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen - 495
Overige 7.017 1.173

7.017 1.668

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 495

Overige

Vooruitontvangen facturen 6.907 1.073
Waarborgsom PostNL 100 100
Rente 10 -

7.017 1.173

De vorderingen hebben een resterende looptijd van ten hoogste één jaar.

Liquide middelen

Rabobank 103.232 103.409
ING 132.537 136.356

235.769 239.765
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te Leersum

Passiva 

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Verenigingsvermogen

Verenigingsvermogen 20.931 20.931

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Hoofdredacteur 20.000 -
Bestemmingsreserve Specials voor nieuwe patiënten - 13.650
Bestemmingsreserve Huisstijl brochures 7.000 7.000
Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling - 2.000
Bestemmingsreserve Magazine - 3.000
Bestemmingsreserve Kantar rapport 1.500 -
Bestemmingsreserve Jubileum 5.000 -
Bestemmingsreserve Digitale uitzendingen 15.000 -

48.500 25.650

2020 2019
€ €

Bestemmingsreserve Hoofdredacteur

Stand per 1 januari - -
Resultaatverdeling 20.000 -

Stand per 31 december 20.000 -

Deze reserve is in 2020 door het bestuur gevormd om de extra kosten in verband met de inhuur van
een hoofdredacteur voor het magzine in de jaren 2021 en 2022 te kunnen dragen. 

Bestemmingsreserve Specials voor nieuwe patiënten

Stand per 1 januari 13.650 -
Resultaatverdeling -13.650 13.650

Stand per 31 december - 13.650

Het voornemen was om in 2019 twee nieuwe specials voor nieuwe patiënten op te zetten. Deze reserve
is gevormd om dit in 2020 af te kunnen ronden en is in 2020 daadwerkelijk gerealiseerd.
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ApneuVereniging
te Leersum

2020 2019
€ €

Bestemmingsreserve Huisstijl brochures

Stand per 1 januari 7.000 -
Resultaatverdeling - 7.000

Stand per 31 december 7.000 7.000

Het voornemen was om in 2019 de huisstijl van de brochures te vernieuwen. Deze reserve is gevormd
om dit in 2020 af te kunnen ronden. Door COVID-19 heeft de ralisatie hiervan niet plaats kunnen vinden
in 2020. 

Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling

Stand per 1 januari 2.000 -
Resultaatverdeling -2.000 2.000

Stand per 31 december - 2.000

Het voornemen was om in 2019 de bestuurlijke organisatie tegen het licht te houden. Deze reserve is
gevormd om dit in 2020 vorm te gaan geven en is in 2020 daadwerkelijk gerealiseerd.

Bestemmingsreserve Magazine

Stand per 1 januari 3.000 -
Resultaatverdeling -3.000 3.000

Stand per 31 december - 3.000

Het voornemen was om in 2019 het Magazine ontwerpproces professioneel te versterken. Dit is deels
gerealiseerd. Deze reserve is gevormd om dit in 2020 te kunnen afronden en is in 2020 daadwerkelijk
gerealiseerd.

Bestemmingsreserve Kantar rapport

Stand per 1 januari - -
Resultaatverdeling 1.500 -

Stand per 31 december 1.500 -

Deze reseve is gevormd om de vertaling van het Kantar rapport naar het Engels te kunnen bekostigen. 

Bestemmingsreserve Jubileum

Stand per 1 januari - -
Resultaatverdeling 5.000 -

Stand per 31 december 5.000 -

Door COVID-19 heeft de viering van het 30 jarige jubileum van de ApneuVereniging in 2020 geen
doorgang kunnen vinden. Deze reserve is gevormd om dit op een later tijdstip alsnog te kunnen
uitvoeren. 
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ApneuVereniging
te Leersum

2020 2019
€ €

Bestemmingsreserve Digitale uitzendingen

Stand per 1 januari - -
Resultaatverdeling 15.000 -

Stand per 31 december 15.000 -

Deze reserve is gevormd met het oog op COVID-19 om de website aan te kunnen passen zodat er
digitale uitzendingen mogelijk zijn via de website. 

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 152.401 148.374
Resultaatverdeling 50.097 4.027

Stand per 31 december 202.498 152.401

In 2013 is er door het bestuur besloten om de algemene reserve om te zetten naar een
continuïteitsreserve. Streven is deze reserve ongeveer gelijk te houden aan de helft van de lasten
zodat, bij het opdrogen van de baten, alle verplichtingen op een correcte wijze afgewikkeld kunnen
worden.

Kortlopende schulden

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Schulden aan leveranciers 

Crediteuren 30.611 41.366

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 11.568 -

Overige schulden

Nog te ontvangen facturen 7.696 6.076
Vooruitontvangen contributie 65 -

7.761 6.076

13



ApneuVereniging
te Leersum

Toelichting op de staat van baten en lasten

Uitkomst
2020

Begroting
2020

Uitkomst
2019

€ € €

Baten

Contributies 271.432 281.000 266.741
Subsidies 55.000 55.000 55.782
Advertenties 60.110 55.000 57.650
Giften en legaten 313 1.900 4.384
Overige baten 1.875 100 814

388.730 393.000 385.371

Voorlichting

Magazine 77.766 83.000 75.132
Brochures 28.416 31.000 21.107
Special nieuwe leden 24.132 25.000 13.070
Special onderzoeksresultaten 18.241 3.000 2.275
Special MRA 9.522 - -
Website 9.217 11.000 10.880
Beurzen 5.709 21.000 16.123
Reis- en verblijfskosten 4.044 12.000 12.436
Public Relations 1.456 2.000 3.755
Kenniscentrum redactiesupport - 1.000 -

178.503 189.000 154.778

Lotgenotencontact

Regionale themabijeenkomsten 6.461 16.700 14.353
Reis- en verblijfskosten 1.800 10.000 10.711
Algemene ledenvergadering 1.335 12.000 12.637
Landelijke gebruikersgroepen - - 60

9.596 38.700 37.761

Belangenbehartiging, onderzoek en opleidingen

Kwaliteitstoetsing 22.139 27.400 22.677
Professionalisering 4.949 19.800 22.178
Belangenbehartiging 2.775 6.300 5.066

29.863 53.500 49.921

Afschrijvingen

Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.779 3.500 3.054
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ApneuVereniging
te Leersum

Uitkomst
2020

Begroting
2020

Uitkomst
2019

€ € €

Projectkosten

Reis- en verblijfkosten - 1.000 -
Risicoscreening osa - - 8.346

- 1.000 8.346

Organisatielasten

Kosten ICT 11.668 13.000 13.289
Portikosten 8.328 17.000 14.230
Kosten vrijwilligers 11.646 10.000 9.452
Vergaderkosten 4.241 4.000 3.327
Drukwerk 3.730 3.000 1.955
Notuleerkosten 7.396 7.000 6.677
Telefoonkosten 3.678 6.000 3.532
Kantoorkosten 1.440 1.500 965
Papier en enveloppen 111 1.500 841
Organisatieontwikkeling - 3.000 -

52.238 66.000 54.268

Algemene kosten

Uitbesteding administratie en secretariaat 35.103 41.000 38.085
Reis- en verblijfkosten 4.841 10.000 6.684
Bankkosten 1.733 1.800 1.627
Verzekeringen 1.121 1.200 1.095
Contributies en abonnementen 6 200 -
Kosten iDeal - 100 75

42.804 54.300 47.566

Leersum, 17 maart 2021

ApneuVereniging

H.K. Hardeman P.J.M. de Veer-Akkermans M.T.J. Peters
Voorzitter Penningmeester Secretaris

H.A.T.M. Verhagen C.M. Vos
Bestuurslid Bestuurslid
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