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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 2014. Maximale transparantie is daarbij de maatstaf. 
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Jan Sluijters (1881-1957): Portret van Paula Cornelia Maria Liduina Sormani  (1912-1987) 

gedateerd 1912. Potlood en aquarelverf 272,5 x 212,5 mm 
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    Jaarverslag 2014 
 

 

Bestuursverslag 
 

Dank zij de aanhoudende inspanningen inzake preventievoorlichting blijven de incidentiecijfers 

van SIDS/wiegendood in Nederland voorbeeldig laag. In 2013 waren ze zelfs lager dan ooit sinds 

het begin van de registraties in 1980. Het CBS registreerde in deze categorie doodsoorzaken 10 

overleden baby’s (van 7 dagen tot 1 jaar) op een aantal van 171.341 levend geborenen. 

Uitgedrukt in promillage is dat 0,058. Een fractie beter dan de 0,059 promille die in 2011 werd 

genoteerd. In 2012 ging het om 13 kinderen jonger dan een jaar op een aantal van 175.959 levend 

geborenen, of wel 0,074 promille. 
 

Ook in de aan SIDS/wiegendood grenzende categorieën van doodsoorzaken - acute 

luchtweginfecties, longontsteking, algemene symptomen, diagnose onbekend of vaag en stikken 

door voedsel – daalde de incidentie, waaruit mag worden geconcludeerd dat er geen sprake is van 

slechts een statische verschuiving. Voor SIDS/Wiegendood plus aangrenzende categorieën 

daalde de incidentie van 32 naar 28 gevallen. 
 

Sinds de abrupte beëindiging van de financiering van de zogeheten NODO-procedure (gericht 

postmortaal onderzoek van onverwacht overleden kinderen) door het ministerie van Veiligheid 

en Justitie per 1 januari 2014 groeit wel de vrees dat de incidentie van wiegendood weer kan 

stijgen. De nauw met de stichting verbonden Landelijke Werkgroep Wiegendood probeert zoveel 

mogelijk de situatie van vóór NODO weer op te pakken door zoveel mogelijk 

overlijdensgevallen te registreren, te onderzoeken en te documenteren. Inmiddels bepleit de 

LWW dat het ministerie van Volksgezondheid de kosten van de procedure op zich neemt. 

Medisch onderzoek na het overlijden is van niet te onderschatten belang voor het verwerven van 

meer inzicht in de toedracht en de omstandigheden waaronder wiegendood zich kan voordoen. 

De bevindingen dragen bij aan de verdere ontwikkeling van preventieadviezen.  
 

Dit jaaroverzicht is het negentiende in het bestaan van de stichting. Ook in dit verslagjaar kregen 

alle doelstellingen aandacht. Extra aandacht vereisten de besprekingen met de stichting 

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) te Utrecht over het overdragen van de door 

Stichting Wiegedood ontwikkelde  preventievoorlichting, waartoe de stichting zich bij 

ontstentenis van een opvolger van de onbezoldigd werkende secretaris genoopt ziet. Na het 

bereiken van een principeovereenkomst en instemming van beide stichtingsbesturen werd een 

plan van aanpak opgesteld. De implementatie is voorzien voor voorjaar 2015. 
 

In april werden de uitkomsten gepubliceerd van een studie naar effecten van de zogeheten 

redressiehelm op plat- en scheefhoofdigheid. Het onderzoek werd verricht door promovenda 

Renske M. van Wijk aan de Universiteit Twente in samenwerking met TNO. De stichting droeg 

bij aan de publicatie van het proefschrift. 

Renske M. van Wijk, Magda M. Boere-Boonekamp, Catharina G.M. Groothuis-Oudshoorn, 

Catharina P.B. Van der Ploeg, Leo A. van Vlimmeren, Maarten J. IJzerman. No effect of helmet 

therapy can be shown in infants with positional skull deformation: a randomised controlled trial;  

BMJ 2014;348:g2741 doi: 10.1136/bmj.g2741. 

De stichting reageerde prompt met aanpassing van de voorlichting over scheefhoofdigheid op 

haar websites en informeerde daarover het beroepenveld. 
 

Het overzicht van babyproducten met kritische beoordeling en gebruiksadviezen werd in de loop van 

het verslagjaar enkele malen uitgebreid met producten die ondanks aantoonbare risico’s door de 
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leveranciers op de markt werden gebracht. De stichting beschouwt dit overzicht als een speerpunt in 

de voorlichting aan beroepenveld en ouders, maar tevens als een prikkel tot meer aandacht voor 

veiligheidsaspecten bij het bedrijfsleven. 

Het secretariaat beantwoordde 180 vragen van beroepsbeoefenaren, ouders, de babybranche en 

media. 
 

Verscheidene onderzoekers uit de kringen van LWW en stichting verspreidden kennis, d.m.v. 

voordrachten, publicaties en bijscholing. Publicaties waaraan werd bijgedragen: 
 

- Kate van Duijn & Mark Vermeulen & Vincent W. Jaddoe & Albert Hofman & Adèle C. 

Engelberts & Manfred Kayser: PHOX2B polyalanine repeat length is associated with Germaine 

Liebrechts-Akkerman & Fan Liu & Oscar Lao & Ariadne H. A. G. Ooms & sudden infant death 

syndrome and unclassified sudden infant death in the Dutch population Int J Legal Med 18-01-

2014  

- Akhnikh S, Engelberts AC, van Sleuwen BE, L'Hoir MP, Benninga MA: The excessively 

crying infant: etiology and treatment. Pediatr Ann. 2014 Apr;43(4):e69-75. doi: 

10.3928/00904481-20140325-07. 

- Prenatal detection of congenital heart disease-results of a national screening programme. van 

Velzen C, Clur S, Rijlaarsdam M, Bax C, Pajkrt E, Heymans M, Bekker M, Hruda J, de Groot C, 

Blom N, Haak M.BJOG. 2015 Jan 27. doi: 10.1111/1471-0528.13274. [Epub ahead of print] 

-  Prenatal detection of transposition of the great arteries reduces mortality and morbidity. van 

Velzen CL, Haak MC, Reijnders G, Rijlaarsdam ME, Bax CJ, Pajkrt E, Hruda J, Galindo-Garre 

F, Bilardo CM, de Groot CJ, Blom NA, Clur SA. Ultrasound Obstet Gynecol. 2015 

Mar;45(3):320-5. doi: 10.1002/uog.14689. Epub 2015 Jan 27. 

 

Internationale Conferentie  
 

In september was Amsterdam het toneel van (voluit) The 2014 International Conference on 

Stillbirth, SIDS and Baby Survival; Global Action Needed. Een congres gericht op organisaties, 

(para)medici, onderzoekers, hulpverleners en ouders die betrokken zijn bij Stillbirth 

(doodgeboorte) en SIDS (Sudden Infant Death Syndrome). Er verschenen 420 deelnemers uit 48 

landen. 
 

De conferentie wordt elke twee jaar georganiseerd door ISPID (International Society for the 

Study and Prevention of Perinatal and Infant Death) en de International Stillbirth Association. In 

een speciaal voor de organisatie in Nederland opgerichte stichting participeerden drie 

bestuursleden van de stichting. 

Tijdens de openingsceremonie werd de secretaris van de stichting tot zijn verrassing voor zijn 

jarenlange inzet geëerd met de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
 

Voornaamste doelstelling van de conferentie was betrokkenen en deskundigen bij elkaar te 

brengen voor het uitwisselen van inzichten, ideeën en onderzoeksmogelijkheden. Veel aandacht 

kregen de mogelijkheden om preventievoorlichting toe te spitsen op uiteenlopende culturen en de 

achtergrondverschillen in populaties. Wat rouw en nazorg leerden ouders met uiteenlopende 

ervaringen en begeleiders van elkaar, maar ook kwamen er veel overeenkomsten  aan het licht. 
 

De saamhorigheid kwam tot uiting tijdens de bijeenkomst ter herdenking van overleden kinderen 

in het voormalige kerkgebouw De Duif die door ruim 300 congresgangers werd bijgewoond. 

Ouders konden hun kind eren door een symbooltje op te hangen in een speciaal voor de 

gelegenheid opgesteld gestileerd boompje. Er werd gemusiceerd en gezongen, waar tussendoor 

enkele ouders in ontroerende bewoordingen hun eigen belevenissen met de aanwezigen deelden. 
 

De volgende conferentie is geagendeerd voor 2016 in Montevideo, Uruguay. 
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Vooruitblik 2015 
 

Eind 2014 was het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) dermate belast met het werk dat 

voortvloeide uit de transities in de jeugdgezondheidszorg dat de overeenstemming die in beginsel 

was bereikt over overdracht van de preventievoorlichting pas voorjaar 2015 zou worden gevolgd 

door daadwerkelijke overdracht. Voorzien werd dat in de loop van april de domeinen 

wiegedood.nl en veiligslapen.info zouden worden overgedragen. De stichting is voornemens zich 

tezelfdertijd op internet terug te trekken op de website van de oudervereniging (wiegedood.org). 
 

Na voltooiing van de overdracht zal de stichting haar doelstellingen voornamelijk beperken tot 

het beherende van de resterende middelen, waarmee de LWW kan worden ondersteund, alsmede 

bij gelegenheid aanmoedigingssubsidies beschikbaar kunnen worden gesteld voor veelbelovend 

wetenschappelijk onderzoek. Daartoe zullen de statuten worden aangepast. 
 

Gezamenlijk zullen stichting en LWW de vereniging Ouders van Wiegedoodkinderen ter zijde 

blijven staan. 

 

Financiën 
 

De stichting boekte in 2014 een exploitatietekort van € 5.195,00  Vooral het gevolg van het 

afnemen van het totaal aan bijdragen en donaties tot € 192,75. Het tekort werd in vermindering 

gebracht op het eigen vermogen, dat evenwel voldoende blijft om de activiteiten voort te zetten. 

De vereniging Ouders van Wiegedoodkinderen nam ook in 2014 de kosten op zich van registratie 

en huisvesting van de beide websites van de stichting. De stichting onderhield de inhoud van 

deze sites, alsmede die van de site van de vereniging. 

Dank is het bestuur verschuldigd aan enkele trouwe relaties die diensten verleenden, en aan de 

sponsors en donateurs. Voor fondsvorming werden, zoals gebruikelijk, geen kosten gemaakt. 
 

Ontvangen donaties van 1 januari 2011 t/m 31 december 2014 

De heer en mevrouw B Kwant-de Graaf  € 25,00 

Kinderopvang Go for Kids te Beuningen  € 20,50 

Mevr. P. van de Haar, Uden, dhr en mevr. D. en A. Rutten, Uden, mevr. M. Wolters, Uden en 

mevr. Viola Ceelen, Uden, allen via de donatiemodule, in totaal ( na aftrek 10% kosten) € 63,22 

Mevr. J.A. Junier, Veghel € 25,00 

Mevr. Linda Schoffelen, Maastricht, via donatiemodule (na aftrek 10% kosten) € 9,03 

Lieke Teelen, Deventer voor bijscholing door R.M. Hopmans ROC Aventus € 50,00 
 

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. 

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 2014. 

Zicht op volgend jaar biedt de Verschillenanalyse ‘rekening versus begroting’. 
 

De volledige jaarstukken worden zoals gebruikelijk gepubliceerd, ditmaal niet op de website 

wiegendood.nl, maar op wiegedood.org. Ze zijn op aanvraag beschikbaar in druk. 
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Organisatie 
 

In 2014 kwam het bestuur niet formeel bijeen. Beraadslaging en besluitvorming verliep 

gedurende het jaar via e-mail en telefoon. Steeds was de coördinator van de Landelijke 

Werkgroep Wiegendood daar bij betrokken. Het dagelijks bestuur beraadslaagde eenmaal om te 

besluiten de bureaukosten van het secretariaat per 1 juli met een kwart te verminderen. 

Per 1 mei werden de bestuursleden De Krom, L’Hoir en Van Vlimmeren herbenoemd voor een 

periode van 3 jaar. Op 22 mei 2014 verliet drs. R. Bijlmer het bestuur. 
 

De Landelijke Werkgroep kwam in het verslagjaar tweemaal plenair bijeen in Utrecht. 

Drie bestuursleden van de stichting maakten in 2014 deel uit van de organisatie (stichting) die in 

september 2014 in Amsterdam de Internationale Conferentie SIDS & Stillbirth organiseerde.  

 

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, tot 22 mei 2014 

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, 21 juni 2015 

Namens het bestuur 

 

w.g. 

 

R.M. Hopmans, secretaris 
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     Jaarrekening 2014 
 

 

Balans per 31 december 2014  
na voorstel bestemming nettoresultaat (bedragen in euro’s) 

 

Activa           boekjaar 2014    boekjaar 2013 

 

Materiële Vaste Activa: 

- Computer              0          0 

Vorderingen: 

- Rente                       778           1.041 

- Verzekering                             365                        365 

          _____          _____ 

        1.143     1.406 

 

Liquide middelen: 

- Rentemeer rekening      90.423        86.632 

- Postbank               67        10.860 

         ______        ______ 

90.490        97.492 

          ______     ______ 

 

Totaal                91.633               98.898 

                                                                  ======   ====== 

 

Passiva 

 

Eigen vermogen:              76.413      81.608 

 

Schulden: 

Belastingen                   1.673          1.673 

Subsidie LWW                  1.049             801 

Gelden van derden           12.470        14.792 

Overige schulden                   28               24 

        ______        ______ 

15.220      17.290 

      ______    ______ 

 

Totaal                     91.633                98.898 

               ======             ====== 
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    Staat van Baten en Lasten over 2014 
                                   Bedragen in euro’s 

 

Fondsenwerving 
 

                    Werkelijk 2014            Begroot 2014       Werkelijk 2013 

 

Baten uit eigen fondsenwerving: 

Giften, donaties, schenkingen          222                   750     1.372 

Bijdrage oudervereniging            0            0   10.400 

VeiligheidNL (v/h Consument en Veiligheid     0     3.000     3.000 

______  ______  ______  

     222      3.750            14.772 

 

Kosten eigen fondsenwerving: 

Kosten                                                  -           -            - 

          ______            ______            ______ 

Netto Baten:          222     3.750            14.772 

 

Resultaat leveringen: 

- netto-omzet informatiemateriaal        108        150         106 

- kostprijs/ brutowinst/ uitvoeringskosten      PM        PM          PM 

      ______  ______  ______ 

Totaal baten uit 

eigen fondsenwerving         330    3.900           14.878 

 

(kosten in % van baten uit 

eigen fondsenwerving)     (0,00)    (0.00)    (0,00) 

 

Aandeel in gezamenlijke acties           -            -            - 

Aandeel in acties van derden           -            -            - 

      ______  ______  ______ 

Beschikbaar uit fondsenwerving       330      3.900             14.878 

 

Resultaat beleggingen 

- renteopbrengsten         778      1.250    1.041 

Overige baten en lasten            -            -            - 

      ______  ______  ______ 

Totaal beschikbaar 

voor doelstelling      1.108      5.150  15.919 

=====   =====  ===== 
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  Vervolg Staat van Baten en Lasten 2014 

 

Bestedingen 
 

               Werkelijk 2014          Begroot 2014       Werkelijk 2013 

 
 

Besteed aan doelstelling: 

 

Wetenschappelijk onderzoek: 

- verstrekte subsidies                  750               3.000     3.000 

______           ______   ______ 

    750      3.000         3.000 

Preventie en voorlichting: 

- eigen activiteiten 
 

Ontwikkeling/exploitatie websites           -             -                    - 

- uitvoeringskosten      5.553     6.425     5.913 

Afschrijvingen             0        250                250 

      ______  ______  ______ 

  5.553     6.675     6.163 

 

Hulpverlening:             -            -             - 

______  ______  ______ 

Totaal besteed aan doelstellingen    6.303     9.675     9.163 

______  ______  ______ 

 

Tekort  / Overschot            -/- 5.195           -/- 4.525             6.756 

          ======           ======           ====== 

 

 

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 € 90.490,-- 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 nadelige resultaat over 2014 is in mindering gebracht op 

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 2014 
 

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:  Doelstelling Fondsen- Totaal  Begroot Werkelijk

 preventie werving  2014    2014    2013 

Salaris/sociale Lasten           -          -                  -           - 

Pensioenlasten            -                    -           -           - 

Overige pers. Kosten            -          -           -                     - 

Reis- en verblijfskosten           -          -           -                    - 

Website            0           0       500           0 

Huisvestingskosten    1.200    1.200    1.200    1.200 

Afschrijvingen           0           0       250       250 

Bestuur/Secretariaat    3.500     3.500    4.000    4.000 

Overige algemene kosten      853         853       725             713 

______    _____  ______ ______ 

  5.553               5.553    6.675    6.163 

=====    =====   =====  ===== 
 

 

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 Begroot     Werkelijk Verschil 

  2015              2014            2014            Werkelijk/ 

     Begroot   

 

Baten uit eigen fondsenwerving: 

 

Giften, donaties, schenkingen:          200       750        222  -/-    528 

Bijdrage oudervereniging                 -           -             -             - 

Consument en Veiligheid            0    3.000             -          -/- 3.000 

      ______ ______ ______ _______ 

     200    3.750          222 -/- 3.528 

 

Kosten eigen fondsenwerving: 

Kosten                                                  -          -                 -               - 

  ______ ______ ______ _______ 

Netto Baten:          200     3.750       222           -/- 3.528 

 
 

Resultaat leveringen: 

 

- netto-omzet informatiemateriaal        100       150        108 -/-     42 

 

- kostprijs/ brutowinst/ uitvoeringskosten      PM       PM        PM         PM 

      ______ ______ ______   ______ 

Totaal baten uit eigen fondsenwerving      300     3.900       330 -/- 3.570 

 

 

Resultaat beleggingen 

- renteopbrengsten         500      1.250       778 -/-    472 

Overige baten en lasten            -           -           -               - 

      ______ ______ _____  _______ 

Totaal beschikbaar 

voor doelstelling         800     5.150    1.108           -/- 4.042 

=====  ===== =  ===== ======= 
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Begroot  Begroot Werkelijk Verschil 

    2015              2014     2014 Werkelijk/ 

Begroot 

 

Bestedingen aan doelstellingen: 

 

Wetenschappelijk onderzoek: 

- eigen activiteiten 

- verstrekte subsidies        500     3.000     750            -/- 2.250 

 

Preventie en voorlichting:  

- eigen activiteiten 

Ontwikkeling/exploitatie websites       250        500          0  -/-    500 

- uitvoeringskosten 

Secretariaat en vergaderkosten    1.500     4.000   3.500  -/-    500 

Verzekeringen          625             575      640  +       65 

Huisvesting          600     1.200   1.200              - 

Reiskosten en congressen            -                -          -              - 

Afschrijvingen             0        250          -  -/-    250  

Overige kosten         250        150      213  +        63 

      ______ ______ ______            _______ 

          3.225     6.675    5.553 -/-  1.122 

Hulpverlening:             -             -          -              - 

      ______ ______ ______    ______ 

Totaal besteed aan doelstellingen    3.725     9.675   6.303            -/- 3. 372 

      ______ ______ ______ ________  

          -/-2.925         -/-4.525         -/- 5.195             -/-     670 

          ======         ======         ======           ======= 

 

 

Toelichting op de verschillen tussen de begroting 2014 en de realisatie 2014: 
 

Baten 

De baten zijn alle lager dan begroot, mede vanwege het vervallen van de bijdrage van consument 

en Veiligheid.  

 

Lasten 

Bij enige lasten posten kon een besparing worden gerealiseerd. De traditionele bijdrage aan 

LWW bleef vanwege het wegvallen van de eerder genoemde bijdrage door Consument en 

Veiligheid achterwege. 

 

Noorden, 21 juni 2015  

Namens het bestuur 

 

w.g. 

 

M.T.M.P. de Krom RA, penningmeester 

 


