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Aan de Algemene Ledenvergadering van KansPlus, 

p/a De Molen 83, 

3995 AW Houten 

 

 

 

Houten, …...2020 

 

 

 

Geachte leden van de Vereniging KansPlus, 

 

 

Hierbij brengen wij als bestuur van de Vereniging KansPlus verslag uit over de financiële gang van 

zaken binnen onze vereniging gedurende het boekjaar 2019. Het verslag omvat de vermogenspositie 

per 31 december 2019 en de resultaten over het boekjaar 2019 van de ledengroepen en - 

samengevoegd met de gegevens van het landelijk bureau – de vermogenspositie per 31 december 2019 

en het resultaat over 2019 van de vereniging KansPlus als geheel. Zoveel als mogelijk zijn de 

vergelijkbare cijfers over 2018 opgenomen. 

 

Voor de samenstelling van de financiële gegevens van het landelijk bureau hebben wij gebruik 

gemaakt van de werkzaamheden van het accountantskantoor Auren.  

 

Voor de financiële gegevens van de ledengroepen zijn wij uitgegaan van de tot en met 30 april 2020 

van de ledengroepen ontvangen financiële verslagen over 2019. Bij de samengevoegde financiële 

gegevens van de vereniging als geheel (de ledengroepen en het landelijk bureau) zijn daar waar nodig 

schattingen gemaakt voor de op 1 mei 2020 nog ontbrekende financiële verslagen van ledengroepen. 

 

Zoals bij u bekend, heeft Auren aangegeven dat het op grond van de onderliggende administratieve 

organisatie bij de ledengroepen als geheel en mede in de relatie met de organisatie op het landelijk 

bureau, niet zinvol is om accountantswerkzaamheden uit te voeren op de financiële verantwoordingen 

van de ledengroepen. Bestuur en ledengroepen werken eraan om de administratieve organisatie zo snel 

mogelijk op het gewenste niveau te brengen. 

 

Het bestuur is van mening dat de bijgaande samengevoegde balans per 31 december 2019, de 

samengevoegde exploitatierekening over 2019, de balans per 31december 2019 van de ledengroepen 

als geheel en de exploitatierekening over 2019 van de ledengroepen als geheel, een betrouwbaar beeld 

bieden van de vermogenspositie per 31 december 2019 en van de exploitatie over 2019 van de 

Vereniging KansPlus. 

 

Voor het Bestuursverslag wordt verwezen naar het afzonderlijk gepubliceerde Jaarverslag KansPlus 

2019. 
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1  ALGEMEEN 

 

1.1  Bedrijfsgegevens  

  

KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een 

verstandelijke beperking. KansPlus – een vereniging met rechtspersoonlijkheid – is er voor mensen 

met een verstandelijke handicap, hun ouders, broers, zussen en andere naasten. Op lokaal, regionaal en 

landelijk niveau behartigen wij de collectieve en individuele belangen van mensen met een 

verstandelijke beperking. Daarnaast organiseren de ledengroepen lokaal vrijetijdsactiviteiten en 

evenementen voor de leden.  

 

1.2 Bestuur en Directie 

Per 31-12-2019 wordt het bestuur en de directie gevoerd door: 

De heer J.P.S. van de Siepkamp, voorzitter 

Mevrouw J.H.W.M. Laheij, lid 

De heer P.A.J. Grimmelikhuizen, penningmeester 

Mevrouw M.M.J. Zegger, lid 

Mevrouw D. van de Kaa, directie 

 

1.3 Verspreiding historisch financieel overzicht 

Het onderhavige Rapport inzake de jaarstukken 2019 van de vereniging KansPlus is uitsluitend 

bedoeld voor de vereniging KansPlus, haar subsidieverstrekkers en haar leden. 

 

1.4 Accountantscontrole 

Op het onderhavige rapport is geen accountantscontrole toegepast. 
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2 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 

2.1. ALGEMEEN 

Activiteiten 

De activiteiten van vereniging KansPlus (geregistreerd onder KvK-nummer 30231388), statutair 
gevestigd te Utrecht. De vereniging bestaat uit diverse ledengroepen (per regio). Het onderhavige 
rapport omvat de samengevoegde cijfers van de ledengroepen als geheel alsmede die samengevoegd 
met de cijfers van het landelijk bureau. 

 

Vestigingsadres 

KansPlus (geregistreerd onder KvK-nummer 30231388) is feitelijk gevestigd op de Molen 83 te 

Houten. 

 

2.2. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET HISTORISCH 
FINANCIEEL OVERZICHT 

Het onderhavige rapport is opgesteld op basis van de door het bestuur opgestelde grondslagen.  

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

of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats 

tegen de verkrijgingsprijs. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 

zij voor het opmaken van het historisch financieel overzicht bekend zijn geworden. 

 

2.3. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten 

verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met 

een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de 

aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten. 
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Financiële vaste activa  

Deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden 

uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Deelnemingen waarin deze 

invloed ontbreekt, worden opgenomen tegen verkrijgingsprijs, rekening houdend met een voorziening 

voor waardeverminderingen. 

De Deelneming betreft de 50% deelname in de in 2019 opgerichte besloten vennootschap 

CliëntvertrouwenspersoonPLUS b.v.. Deze vennootschap heeft als doel cliëntondersteuning te leveren 

in het kader van de nieuwe Wet Zorg en Dwang (WZD). Omdat deze vennootschap niet betrokken zal 

worden bij een door de landelijke overheid opgezette pilot gericht op cliëntondersteuning in het kader 

van de WZD, heeft het bestuur in 2019 besloten haar aandeel af te waarderen. Inmiddels is duidelijk 

dat de vennootschap in 2020 zal worden geliquideerd.  

 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 

gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte afwaarderingen voor het risico van oninbaarheid 

worden in mindering gebracht op de vorderingen. Deze afwaarderingen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

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. 

 

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. 

 

 

2.4. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 

verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen 

historische kostprijzen. 
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Resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en 

lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. 

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze 

voorzienbaar zijn. 

 

Algemene baten 

Onder de baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende 

diensten onder aftrek van kortingen. 

 

Lasten algemeen 

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de 

doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten. 

 

Bestedingen doelstellingen 

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn 

toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de 

verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden 

verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan. 

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de 

aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen 

bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder 

de afschrijvingen. 

 

Bijzondere baten en lasten  

Onder bijzondere baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen 

of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone 

bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voortkomen. 

 

In de samengevoegde cijfers zijn de rekening courant verhoudingen en de onderlinge 

vermogensmutaties tussen de ledengroepen en het landelijk bureau geëlimineerd.  
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3. SAMENGEVOEGDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 LANDELIJK BUREAU 

EN LEDENGROEPEN 
 

 

  31 december 2019  31 december 2018 

  € €  € € 
       

ACTIVA       
       

VASTE ACTIVA       
       

Materiële vaste activa       

Inventaris   22.063   5.838  

       

Financiële vaste activa       

Leningen u/g  1.644   6.226  

Deelnemingen  1     

   23.708   12.064 

       

VLOTTENDE ACTIVA       
       

Vorderingen  157.868   185.960  

Liquide middelen  1.219.715   1.439.110  

   1.377.583   1.625.070 

       

       

   1.401.291   1.637.135 

 

 

  31 december 2019  31 december 2018 

  € €  € € 
       

PASSIVA       
       

RESERVES EN FONDSEN       
       

Algemene reserve Landelijk Bureau  330.413   269.488  

Bestemmingsreserve Landelijk Bureau   92.500   96.500  

Algemene reserve Ledengroepen  673.928   849.653  

Bestemmingsreserve Ledengroepen  266.796   262.959  

Resultaat Landelijk Bureau  (192.376)   (61.588)  

Resultaat Ledengroepen  (27.860)   (55.139)  

   1.143.401   1.361.873 

       

       

VOORZIENINGEN   0   0 

       

KORTLOPENDE SCHULDEN   257.890   275.262 
       

       

       

   1.401.291   1.637.135 
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4. SAMENGEVOEGDE EXPLOITATIEREKENING 2019 LANDELIJK BUREAU EN 

LEDENGROEPEN 

 
  Realisatie 

2019 

 Realisatie 

2018 

  €  € 

     

Baten     
     

Algemene baten  90.876  100.257 

Baten uit fondswerving  265.549  264.863 

Subsidiebaten  70.000  51.730 

Opbrengsten van de activiteiten van de ledengroepen  190.827  219.589 

Projectbaten *  165.234  604.319 

Contributies  46.716  46.246 
     

Som der baten   829.202  1.287.004 

     

Lasten     
     

Kosten Landelijk Bureau  426.294  366.952 

Projectlasten  168.920  533.138 

Totaal apparaatskosten ledengroepen  61.962  67.432 

Kosten van de activiteiten ledengroepen  396.262  436.209 
     

Som der lasten   1.053.438  1.403.731 

Buitengewone baten en lasten  0  0 

Gedekt vanuit bestemmingsreserve  4.000   

Resultaat KansPlus  (220.236)  (116.727) 
     

 
* Incl. accountantscorrectie 2018 ad €34.521 
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5. BALANS VAN DE LEDENGROEPEN PER 31 DECEMBER 2019 
(na winstbestemming)  

 

 

  31 december 2019  31 december 2018 

  € €  € € 
       

ACTIVA       
       

VASTE ACTIVA       
       

Materiële vaste activa       

Inventaris   601   826  

       

Financiële vaste activa        

Leningen u/g  1.644   6.226  

   2.245   7.052 

       

VLOTTENDE ACTIVA       
       

Vorderingen  18.099   18.741  

Liquide middelen  957.647   1.107.763  

   975.746   1.126.504 

       

       

   977.991   1.133.557 

 

 

 

  31 december 2019  31 december 2018 

  € €  € € 
       

PASSIVA       
       

RESERVES EN FONDSEN       
       

Algemene reserve Ledengroepen  673.928   849.653  

Bestemmingsreserve Ledengroepen  266.796   262.959  

Resultaat Ledengroepen  (27.860)   (55.139)  

   912.864   1.057.473 

       

       

VOORZIENINGEN   0   0 

       

KORTLOPENDE SCHULDEN   65.127   76.084 
       

       

   977.991   1.133.557 
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6. EXPLOITATIEREKENING VAN DE LEDENGROEPEN 2019 

 
  Realisatie 

2019 

 Realisatie 

2018 

  €  € 

     

Baten     
     

Schenkingen  58.043  41.459 

Contributie  46.716  46.246 

Aandeel landelijke collecte  48.888  48.967 

Opbrengsten van de activiteiten  190.827  219.589 

Overige opbrengsten  85.890  92.241 
     

Som der baten   430.364  448.502 

     

Lasten     
     

Bijdrage aan derden  6.364  16.269 

Totaal apparaatskosten ledengroepen  55.598  51.163 

Kosten van de activiteiten ledengroepen  393.262  436.209 

Overige lasten  0  0 
     

Som der lasten   458.224  503.641 

Buitengewone baten en lasten 

 

 0  0 

Resultaat ledengroepen   (27.860)  (55.139) 

     

     

VERDELING RESULTAAT     
     

Mutatie bestemmingsreserve  3.837  58.217 

Onttrekking algemene reserve  (31.697)  (113.356) 
     

  (27.860)  (55.139) 
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7. Ondertekening bestuur voor akkoord 

 
Houten, …..  2020 

 

 

 

J.P.S. van de Siepkamp     P.A.J. Grimmelikhuizen RA 

 

 

 

 

J.H.W.M. Laheij     M.M.J. Zegger 

 

 

 

 

D. van de Kaa 


