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Doelstellingen
De Stichting Onderzoek en Preventie Zuigelingensterfte bundelt in Nederland opgebouwde
deskundigheid onder medici en onderzoekers alsmede wereldwijd verworven wetenschappelijke
inzichten in het verschijnsel wiegendood en draagt die kennis uit. Zowel naar de (para)medische
beroepen als naar ouders en verzorgers van baby’s. Doel is de incidentie van wiegendood tot een
minimum terug te dringen door de risico’s voor zuigelingen zoveel mogelijk te verkleinen.
Daartoe wil de stichting tevens motor zijn van inspanningen die leiden tot meer kennis en betere
preventie.
Strikt genomen is wiegendood geen doodsoorzaak. Wiegendood is het onverwacht en
ogenschijnlijk onverklaarbaar overlijden van een ogenschijnlijk gezonde baby. Als ook na
volledig postmortaal onderzoek geen verklaring wordt gevonden spreekt men van
wiegendood/SIDS (sudden infant death syndrome).
De Stichting Onderzoek en Preventie Zuigelingensterfte, bij afkorting Stichting Wiegedood, is
sinds haar oprichting in 1996 statutair gevestigd te Utrecht. Zij concentreert zich, conform de
statuten, op vier activiteiten:
* het stimuleren van en deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek
* het ontwikkelen en verspreiden van betrouwbare, uit onderzoek verworven
preventieaanbevelingen, gericht op professionals en publiek
* het voorlichten en bijscholen van bij baby’s betrokken beroepsgroepen
* het ondersteunen en adviseren van getroffen ouders
De stichting wil een centrum zijn van kennis, van waaruit nieuw onderzoek kan worden
aangemoedigd of geïnitieerd. Dat gebeurt door het bieden van financiële steun en door
deelneming. Zo documenteert en analyseert de nauw met de stichting verbonden Landelijke
Werkgroep Wiegendood de zich in Nederland voordoende gevallen van wiegendood. Kennis en
inzichten blijven daardoor actueel.
Nieuwe inzichten dienen te worden vertaald in preventieve maatregelen. De stichting verspreidt
die in de samenleving. Langs die weg kan toekomstige ouders en andere betrokkenen veel leed
worden bespaard. Voorlichting en kennisverbreding onder beroepshalve betrokkenen en het
informeren van de samenleving bevordert de implementatie van preventieadviezen.
Eenmaal getroffen gezinnen en de daarbij beroepshalve betrokkenen verdienen specifieke
ondersteuning, en aandacht bij de komst van een volgend kind. De stichting ondersteunt de
Vereniging Ouders van Wiegedoodkinderen, die zich concentreert op directe hulp aan
lotgenoten. In bijzondere gevallen bemiddelt de stichting in hulpverlening aan getroffen ouders.
Om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken heeft de stichting geld nodig. Zij doet daarvoor
een beroep op particulieren, overheid, medische instanties, fondsen en het bedrijfsleven, maar
zonder daartoe nadrukkelijk te werven d.m.v. campagnes. In bescheiden mate worden inkomsten
verworven uit eigen activiteiten.
In dit verslag en de jaarrekening legt de stichting verantwoording af van besteding en beheer van
haar middelen in 2013. Maximale transparantie is daarbij de maatstaf.
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Simon Willem Maris (1873 - 1935): Moeder en kind. Olieverf op doek 29 x 22,5 cm.
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Jaarverslag 2013
Bestuursverslag
Bij het afsluiten van dit jaaroverzicht waren de incidentiecijfers van 2013 nog niet beschikbaar.
Er zijn evenwel geen tekenen die anders doen vermoeden dan dat SIDS/wiegendood ook in dit
verslagjaar op het inmiddels gebruikelijke, relatief lage en internationaal voorbeeldige niveau is
gebleven. De laatste registratie, over 2012, omvatte 13 kinderen jonger dan een jaar, op een
aantal van 175.959 levend geborenen is dat 0,074 promille. In 2011 registreerde het Centraal
Bureau voor de Statistiek nog 15 overleden zuigelingen.
Zo lang op grond van de nauwgezette documentatie van actuele casussen mag worden
aangenomen dat het aantal verder omlaag kan en niet opnieuw mag stijgen, blijft
preventievoorlichting en nader onderzoek van belang. Daarbij gaat de aandacht tevens uit naar
aan SIDS/wiegendood grenzende categorieën van doodsoorzaken: acute luchtweginfecties,
longontsteking, algemene symptomen, diagnose onbekend of vaag en stikken door voedsel.
Dit jaaroverzicht is het achttiende in het bestaan van de stichting. Ook in dit verslagjaar kregen
alle doelstellingen onverminderd aandacht. Het stichtingssecretariaat concentreerde zich bovenal
op preventievoorlichting. De nauw met de stichting verbonden Landelijke Werkgroep
Wiegendood (LWW), waarin bestuursleden van deze stichting participeren, legde zich toe op
documenteren van actuele gevallen van wiegendood/SIDS, het rangschikken in categorieën
doodsoorzaken, het per casus coderen en verslaglegging in wetenschappelijke publicaties. De
ontwikkelingen, in casu de problemen rond de zogeheten NODO-procedure (Nader Onderzoek
Doodsoorzaken) werden nauwlettend gevolgd. Evaluaties wezen er niet op dat het beeld dat de
politiek voor ogen stond – meer blijken van kindermishandeling met dodelijke afloop aan het
licht brengen – wordt bewaarheid. Enkele rechterlijke uitspraken maakten duidelijk dat, ook als
het NODO-onderzoek concludeert dat post mortem onderzoek wenselijk is, daarmee niet
instemmende ouders dat kunnen blokkeren. Kort voor het einde van het jaar kondigde de
staatssecretaris van Justitie aan de financiering van NODO per 1 januari 2014 te staken zonder
een alternatief te bieden. Aandringen bij Justitie op tijd voor het ontwikkelen van een
mogelijkheid tot voortzetting, onder andere door de LWW, bleef zonder resultaat, waardoor in
2014 een onzekere situatie ontstond inzake het onderzoeken van gevallen van SIDS/wiegendood.
Verscheidene onderzoekers uit de kringen van LWW en stichting verspreidden kennis, d.m.v.
voordrachten, publicaties en bijscholing. Publicaties:
- Munsters JMA, Wierenga H, Boere-Boonekamp MM, Semmekrot BA, Engelberts AC.
Aanvullende adviezen voor veilig slapen ter preventie van wiegendood. Ned Tijdschr Geneeskd
2013;157:A5568 (pag 1-7).
- M.P.L’Hoir, C.G.M. Groothuis-Oudshoorn, B.E. van Sleuwen en M.M.Boere-Boonekamp:
Tiende Peiling Veilig Slapen. JGZ april 2013 1 jaargang 45.
-Bakker MEC, Engelberts AC. Referaat: Verstikking door gebruik positioneringsmiddelen bij
zuigelingen, Tijschrift Jeugdgezondheidszorg 2013;45: 44.
- Germaine Liebrechts-Akkerman & Oscar Lao & Fan Liu & Bregje E. van Sleuwen & Adèle C.
Engelberts & Monique P. L’Hoir & Henning W. Tiemeier & Manfred Kayser: Postnatal parental
smoking: an important risk factor for SIDS Eur J Pediatr (2011) 170: 1281-1291.
- Germaine Liebrechts-Akkerman & Fan Liu & Oscar Lao & Ariadne H. A. G. Ooms & Kate van
Duijn & Mark Vermeulen & Vincent W. Jaddoe & Albert Hofman & Adèle C. Engelberts &
Manfred Kayser: PHOX2B polyalanine repeat length is associated with sudden infant death
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syndrome and unclassified sudden infant death in the Dutch population Int J Legal Med 18-012014.
- Germaine Liebrechts-Akkerman, Judith V.M.G. Bovée, Liliane C.C. Wijnaends, Ann Maes,
Peter G. Nikkels and Ronald R. de Krijger: Histological Findings in Unclassified Sudden Infant
Death, Including Sudden Infant Death Syndrome Ped and Dev Pathology 16, 168-176, 2013.
Alle preventiefolders kunnen kosteloos van de websites worden gedownload. Het secretariaat
verwerkte 20 aanvragen voor (digitale) toezending van divers informatiemateriaal. Daarnaast
werden 165 vragen beantwoord van beroepsbeoefenaren, ouders, de babybranche en media.
Het overzicht van babyproducten met kritische beoordeling en gebruiksadviezen werd in de loop van
het verslagjaar weer uitgebreid met enkele producten die ondanks aantoonbare risico’s door de
leveranciers op de markt werden gebracht. Al een reeks van jaren is dit een uniek project, waaraan
andere voorlichtende instanties zich uit vrees voor schadeclaims door ondernemers niet durven
wagen. Het bestuur ziet in de objectief verwoorde uitkomsten van zorgvuldige risicoanalyse op basis
van de in de stichting gebundelde, in voorkomende gevallen van buiten aangevulde expertise een
waardevol voorlichtingsinstrument dat, blijkens reacties, hoog wordt gewaardeerd door op baby’s
gerichte beroepsgroepen.

Beleidsplan 2013
Begin 2013 werd het beleidsplan aangepast. Dat gebeurde als gevolg van het aangekondigde
terugtreden per 1 januari 2015 van de secretaris, tevens kantoorhouder, voorlichter en webmaster,
per 1 januari 2015. Het bestuur zal moeten nagaan of, en zo ja, hoe de stichting na die datum kan
voortbestaan. In 2013 en 2014 zal daartoe worden gezocht naar een samenwerkingspartner.
Begin 2014 tekende zich een mogelijkheid af.
De stichting heeft zich sinds haar ontstaan voorspoedig en overwegend volgens plan ontwikkeld.
Zij heeft zich inmiddels een ruime bekendheid en gezag verworven in het beroepenveld dat zich
bezighoudt met wiegendood. De beide hoofddoelstellingen - onderzoek en preventie - zijn
gediend met uiteenlopende activiteiten, waarvan de laatste gezien mag worden als speerpunt. In
toenemende mate zijn de inspanningen erop gericht de aandacht voor (de preventie van)
SIDS/wiegendood niet te laten verslappen.
De doelstellingen uit de beleidsplannen (1997 en 2000 en verder) zijn op het punt preventie in
ruime mate verwezenlijkt. De voorlichting dient wel doorlopend actueel te zijn. De belangrijkste
instrumenten om de doelgroepen te bereiken zijn de websites. Daarnaast zijn bijscholingen en
publicaties van belang. Ook worden vragen van professionals en publiek beantwoord. Voor de
sector Kinderopvang wordt een voorbeeld-protocol actueel gehouden.
Activiteiten richting bedrijfsleven, in het bijzonder gericht op fabrikanten van alle mogelijke aan
baby's gerelateerde artikelen, blijven onverminderd noodzakelijk. Gebleken is dat deze doelgroep
slechts moeizaam ontvankelijk is voor de pleidooien voor preventie. Men vraagt soms advies,
maar is niet altijd geneigd dat te volgen. De unieke kritische productvoorlichting, gepubliceerd
op de websites op de pagina’s Producten veilig of onveilig roept van tijd tot tijd afwijzende
reacties op van producenten en detaillisten, maar vindt veel steun en weerklank van het
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde,
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, de Stichting VeiligheidNL en
beroepsbeoefenaren in verpleeg- en verloskunde, kraamzorg en diverse opleidingen.
De activiteiten t.b.v. van de hoofddoelstelling onderzoek worden beperkt door de schaarse
middelen waarover de stichting beschikt. Niettemin zal ook de komende jaren de Landelijke
Werkgroep Wiegendood, die gevallen van wiegendood beoordeelt en documenteert,
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onverminderd financieel worden ondersteund. Ook blijven er mogelijkheden
wetenschappelijk onderzoek d.m.v. een bescheiden aanmoedigingssubsidie te stimuleren.

om

Vooruitblik 2014
De stichting ondersteunt de Internationale Conferentie SIDS/Wiegendood en Stillbirth, op 18 t/m
21 september 2014 te Amsterdam. Verscheidene bestuursleden zetten zich in voor de organisatie.
Ook de vereniging Ouders van Wiegedoodkinderen wordt voor deze gelegenheid ondersteund.
Het bestuur verwacht in de loop van 2014 besprekingen af te ronden met een instelling die de
activiteiten per 1 januari 2015 wil en kan overnemen. Als dat project slaagt, zal de stichting in
2015 haar statuten wijzigen en haar taken terugbrengen tot het beheren van het resterende fonds,
dat kan worden aangewend om de LWW te ondersteunen en aanmoedigingssubsidies
beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek.

Financiën
Financieel laat 2013 een stabiel beeld zien. In de eerste plaats te danken aan de vereniging
Ouders van Wiegedoodkinderen die € 10.400,00 overmaakte, zijnde de bijdragen voor verleende
ondersteuning in 2011 en 2012. De stichting onderhoudt de website van de vereniging, staat de
vereniging met raad en daad ter zijde en werkt mee aan contactdagen.
Dank is het bestuur verschuldigd aan enkele trouwe relaties die diensten verleenden, en aan de
sponsors en donateurs. Voor fondsvorming werden geen kosten gemaakt.
Ontvangen donaties van 1 januari 2011 t/m 31 december 2013:
H.W.C. Bos, Nieuwe Pekela, elfmaal € 2,00
M. Bolle, Utrecht € 15,00
De heer en mevrouw B Kwant en J C Kwant-De Graaf € 25,00
Ton Ernst, Heerlen, via de donatiemodule (-10 % kosten) € 18,00
Mevr. Ineke Poirters, Rosmalen, via de donatiemodule (- 10 % kosten) € 22,50
Van Stichting VeiligheidNL (tot april 2012 Consument en Veiligheid) werd ontvangen de
jaarlijkse structurele bijdrage van € 3.000,00. St Jude Medical Nederland BV stortte € 1000,00
namens de deelnemers aan een kindercardiologie symposium. Secretaris Hopmans verwierf door
voorlichting € 220,00 en uit copyright € 50,00 aan donaties.
In de rubriek ‘Fondsvorming’ op de website worden de donaties in het lopende jaar gemeld. Een
specificatie van alle bedragen, met uitzondering van de afrondingen die soms op bestellingen van
informatiemateriaal worden toegepast, wordt opgenomen in het jaarverslag. De stichting beschikt
over het door de belastinginspecteur verstrekte predikaat ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling).
De stichting steunde zoals gebruikelijk de LWW door participatie en vergoeding van onkosten.
Het jaar 2013 werd afgesloten met een exploitatieoverschot van € 6756,00. Voornamelijk dank
zij de over enkele jaren strekkende bijdrage van de oudervereniging. Het overschot werd
toegevoegd aan het eigen vermogen, dat toereikend om de continuïteit voor een reeks van jaren
veilig te stellen.
Een belangrijk deel van de activiteiten blijft buiten het financiële beeld, omdat zij in eigen
beheer, geheel om niet, of zonder kosten worden uitgevoerd. De stichting besteedt niet meer
aandacht aan fondsvorming dan strikt nodig om haar taken te vervullen. Zie voor de kapitalisatie
van de activiteiten die zich daarvoor lenen de Jaarrekening 2013.
Zicht op volgend jaar biedt de Verschillenanalyse ‘rekening versus begroting’.
De volledige jaarstukken worden zoals gebruikelijk gepubliceerd op de website wiegendood.nl
en zijn op aanvraag beschikbaar in druk.
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Organisatie
In 2013 kwam het bestuur eenmaal informeel bijeen te Ooij (Gld). Beraadslaging en
besluitvorming verliep gedurende het jaar via e-mail en telefoon. Steeds was de coördinator van
de Landelijke Werkgroep Wiegendood daar bij betrokken. Per 1 mei werden de bestuursleden
Hopmans en Ven Sleuwen herbenoemd voor een periode van 3 jaar.
De Landelijke Werkgroep kwam in het verslagjaar tweemaal plenair bijeen in Utrecht.
Drie bestuursleden van de stichting maakten in 2013 deel uit van het stichtingsbestuur dat de in
september 2014 in Amsterdam te houden Internationale Conferentie SIDS & Stillbirth voorbereid.
Bestuur
Voorzitter: dr. T.M. Hoorntje, kinderarts-cardioloog
Secretaris: R.M. Hopmans, journalist, oud-voorzitter Vereniging Ouders van Wiegedoodkinderen
Penningmeester: M.T.M.P. de Krom, registeraccountant
Leden:
dr. M.P. L'Hoir, klinisch pedagoog, psychotherapeut
dr. A.C. Engelberts, kinderarts
drs. R.P.G.M. Bijlmer, kinderarts
dr. B.E. van Sleuwen, bioloog
dr. L.A. van Vlimmeren, kinderfysiotherapeut
Raad van aanbeveling
Kristien Hemmerechts, schrijfster
prof. dr. C. Spreeuwenberg, huisarts, oud-hoofdredacteur Medisch Contact
prof. dr. S.P. Verloove-Vanhorick, emeritus hoogleraar preventieve en curatieve
gezondheidszorg voor kinderen
H. Wiegel, oud-voorzitter Zorgverzekeraars Nederland
prof. dr. J. van den Bout, hoogleraar klinische psychologie
Pia Dijkstra, lid Tweede Kamer
Tom van 't Hek, consultant/huisarts
dr. G.O. van Veldhuizen, burgemeester van Hoorn
Lodewijk J. de Waal, oud-directeur Humanitas, oud-voorzitter FNV
Landelijke Werkgroep Wiegendood
Coördinator: drs. J.C. Mulder, kinderarts
Secretaris: dr. A.C. Engelberts, kinderarts
Noorden, 30 juni 2014
Namens het bestuur
w.g.
R.M. Hopmans, secretaris
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Jaarrekening 2013
Balans per 31 december 2013
na voorstel bestemming nettoresultaat (bedragen in euro’s)
Activa

boekjaar 2013

Materiële Vaste Activa:
- Computer
Vorderingen:
- Rente
- Oudervereniging
- Verzekering

boekjaar 2012

0
1.041
365
_____

250
1.567
340
_____

1.406
Liquide middelen:
- Rentemeer rekening
- Postbank

86.632
10.860
______

Totaal

1.907
87.815
450
______

97.492
______

88.265
______

98.898
======

90.422
======

81.608

74.852

Passiva
Eigen vermogen:
Schulden:
Belastingen
Subsidie LWW
Gelden van derden
Overige schulden

Totaal
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1.673
801
14.792
24
______

1.673
294
13.578
25
______
17.290
______

15.570
______

98.898
======

90.422
======
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Staat van Baten en Lasten over 2013
Bedragen in euro’s

Fondsenwerving
Werkelijk 2013
Baten uit eigen fondsenwerving:
Giften, donaties, schenkingen
Bijdrage oudervereniging
Consument en Veiligheid

Kosten eigen fondsenwerving:
Kosten
Netto Baten:
Resultaat leveringen:
- netto-omzet informatiemateriaal
- kostprijs/ brutowinst/ uitvoeringskosten
Totaal baten uit
eigen fondsenwerving
(kosten in % van baten uit
eigen fondsenwerving)
Aandeel in gezamenlijke acties
Aandeel in acties van derden
Beschikbaar uit fondsenwerving
Resultaat beleggingen
- renteopbrengsten
Overige baten en lasten
Totaal beschikbaar
voor doelstelling
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Begroot 2013

Werkelijk2012

1.372
10.400
3.000
______
14.772

750
0
3.000
______
3.750

710
3.000
_____
3.710

______
14.772

______
3.750

______
3.710

106
PM
______

150
PM
______

138
PM
______

14.878

3.900

3.848

(0,00)

(0.00)

(0,00)

______
14.878

______
3.900

______
3.848

1.041
______

1.250
______

1.567
______

15.919
=====

5.150
=====

5.415
=====
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Vervolg Staat van Baten en Lasten 2013
Bestedingen
Werkelijk 2013

Begroot 2013

Werkelijk 2012

Besteed aan doelstelling:
Wetenschappelijk onderzoek:
- verstrekte subsidies

3.000
______
3.000

3.000
______
3.000

3.000
______
3.000

Preventie en voorlichting:
- eigen activiteiten
Ontwikkeling/exploitatie websites
- uitvoeringskosten
Afschrijvingen

5.913
250
______
6.163

6.425
250
______
6.675

8.713
0
______
8.713

Hulpverlening:

______
9.163
______

______
9.675
______

______
11.713
______

6.756
======

-/- 4.525
======

-/- 6.298
======

Totaal besteed aan doelstellingen
Overschot / Tekort

Het gerealiseerde overschot is aan het vrij besteedbaar vermogen toegevoegd.
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Waarderingsgrondslagen
Alle bedragen in de balans en de staat van baten en lasten betreffen de nominale waarde.
Balans / Activa:
De vorderingen op de balans zijn gewaardeerd op nominale waarde.
Een voorziening voor oninbaarheid werd niet noodzakelijk geacht.
Van de liquide middelen is € 97.492,-- onmiddellijk ter vrije beschikking.
Balans / Passiva:
Het eigen vermogen is geheel vrij besteedbaar in overeenstemming met de doelstellingen.
Staat van Baten en Lasten
Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De baten uit eigen fondsenwerving zijn verantwoord zonder dat daarop de eventueel daarmee
samenhangende kosten in mindering werden gebracht.
Het resultaat beleggingen, i.c. het renteresultaat, is netto verantwoord.
De bestedingen van gelden aan respectievelijk wetenschappelijk onderzoek, preventie en
voorlichting zijn geschied in overeenstemming met de doelstellingen.

Toelichting op de balans
In deze jaarrekening is de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen gevolgd.
Vermogen
Het vermogen is vrij besteedbaar. Het voordelige resultaat over 2013 is toegevoegd aan het
vermogen.
Belastingen
Betreft de mogelijk verschuldigde schenkingsrechten over in voorgaande jaren ontvangen giften.
Gelden van derden
Betreft voor derden beheerde gelden ten behoeve van specifieke onderzoeken.
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Toelichting op staat van baten en lasten 2013
Baten:
-De verantwoorde giften, donaties en schenkingen betreffen allen ‘baten uit eigen
fondsenwerving’.
-Er zijn geen baten verantwoord, welke een aandeel zijn in gezamenlijke acties van eenmalige of
tijdelijke samenwerkingsverbanden of aandeel zijn in acties van derden.
Lasten:
-Onder de lasten zijn geen lasten verantwoord die zijn aan te merken als specifieke kosten
fondsenwerving.
-De verstrekte subsidies betreffen bestedingen ten behoeve van de doelstelling bevorderen
wetenschappelijk onderzoek.
-De uitvoeringskosten zijn hieronder nader gespecificeerd.
-Bestuurders van de stichting ontvangen noch bezoldiging, noch kostenvergoeding.

Toelichting op de uitvoeringskosten
Kosten:
Salaris/sociale Lasten
Pensioenlasten
Overige pers. Kosten
Reis- en verblijfskosten
Website
Huisvestingskosten
Afschrijvingen
Bestuur/Secretariaat
Overige algemene kosten

Doelstelling Fondsenpreventie
werving
0
1.200
250
4.000
713
______
6.163
=====

Totaal
2013
0
1.200
250
4.000
713
_____
6.163
=====

Begroot
2013
500
1.200
250
4.000
725
______
6.675
=====

Werkelijk
2012
2.332
1.200
250
4.000
931
______
8.713
=====

In de bestuurs- en secretariaatskosten zijn geen vergoedingen voor de verrichte prestaties door
bestuurders opgenomen.
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Overige gegevens
Verschillen analyse ‘werkelijkheid versus begroting’
Begroot
2014

Begroot
2013

Werkelijk
2013

Verschil
Werkelijk/
Begroot

750
______
750

750
3.000
______
3.750

1.372
10.400
3.000
______
14.772

+ 622
+ 10.400
_______
+ 11.022

______
750

______
3.750

______
14.772

_______
+ 11.022

150

106

PM
______
3.900

PM
______
14.878

PM
______
+10.978

1.000
______

1.250
______

1.041
_____

-/- 209
_______

1.810
=====

5.150
======

15.919
=====

+10.769
=======

Baten uit eigen fondsenwerving:
Giften, donaties, schenkingen:
Bijdrage oudervereniging
Consument en Veiligheid

Kosten eigen fondsenwerving:
Kosten
Netto Baten:
Resultaat leveringen:
- netto-omzet informatiemateriaal

60

- kostprijs/ brutowinst/ uitvoeringskosten

PM
______
Totaal baten uit eigen fondsenwerving
810
Resultaat beleggingen
- renteopbrengsten
Overige baten en lasten
Totaal beschikbaar
voor doelstelling
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-/-

44

Begroot
2014

Begroot
2013

Werkelijk
2013

3.000

3.000

3.000

300

500

0

4.000
575
1.200
250
150
______
6.675
______
9.675
______
-/-4.525
======

4.000
614
1.200
250
99
______
6.163
______
9.163
______
+ 6.756
======

Verschil
Werkelijk/
Begroot

Bestedingen aan doelstellingen:
Wetenschappelijk onderzoek:
- eigen activiteiten
- verstrekte subsidies
Preventie en voorlichting:
- eigen activiteiten
Ontwikkeling/exploitatie websites
- uitvoeringskosten
Secretariaat en vergaderkosten
Verzekeringen
Huisvesting
Reiskosten en congressen
Afschrijvingen
Overige kosten
Hulpverlening:
Totaal besteed aan doelstellingen

4.000
625
1.200
0
150
______
6.275
______
9.275
______
-/-7.465
======

-

+

500

-/- 39
+
51
_______
+
512
______
+
512
________
-/- 11.281
=======

Toelichting op de verschillen tussen de begroting 2013 en de realisatie 2013:
Baten
De baten zijn hoger dan begroot, met name doordat er van de VOWK betalingen werden
ontvangen betreffende 2011 en 2012.
Lasten
De lasten met betrekking tot de websites waren lager dan begroot.
Noorden, 30 juni 2014
Namens het bestuur
w.g.
M.T.M.P. de Krom RA, penningmeester
◘
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