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Whiplash Stichting Nederland  
Noorderweg 62  
1221 AB  Hilversum

Den Haag, 22 mei 2019  

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van
€ 186.326 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 16.932, samengesteld.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

De jaarrekening van Whiplash Stichting Nederland  te Woerden is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 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 Nederlandse grondslagen, zoals vastgelegd in
de 'Richtlijn C1 voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven'. 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 kennis van Whiplash Stichting Nederland .
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. 

 
 
 

 
 
 

 



FINANCIËLE POSITIE

In het navolgende hebben wij een analyse van de financiële positie van uw onderneming gemaakt. Onderstaand volgt een
samenvatting van de balans per 31 december 2018 met de overeenkomstige cijfers per 31 december 2017:

31-12-2018

€ €

31-12-2017

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Algemene reserve 79.594 62.662

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 9.335 4.419
Liquide middelen 176.991 220.749

186.326 225.168

Af: kortlopende schulden 106.732 162.506

Werkkapitaal 79.594 62.662

Heeft u nog vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
Ruitenburg adviseurs & accountants

drs. P.F.J.W.T. van Amelsvoort RA
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JAARREKENING 2018

 
 
 

 
 
 

 



BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na winstbestemming)

31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

Actief

Vlottende activa

Vorderingen  (1) 9.335 4.419
Liquide middelen  (2) 176.991 220.749

 186.326 225.168

 186.326 225.168

Passief

Reserves en fondsen  (3)

Algemene reserve 79.594 62.662

Kortlopende schulden  (4) 106.732 162.506

 186.326 225.168

 
 
 

 
 
 

 

Samenstellingsverklaring afgegeven
Whiplash Stichting Nederland  in Hilversum 6



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie 2018

€

Realisatie 2017

€
Baten

Projectsubsidies  (5) 581.002 496.717
Overige Baten  (6) 85.386 76.616

Som der baten 666.388 573.333

Lasten

Projecten

Project Samen Bouwen aan Participatie 581.003 496.717

Overige Lasten 

Personeelslasten  (7) 21.443 26.517
Overige bedrijfskosten  (8) 46.261 36.131

67.704 62.648

Saldo voor financiële baten en lasten 648.707 559.365

Financiële baten en lasten  (9) 749 799

Saldo 16.932 13.169
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TOELICHTING ALGEMEEN EN GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

Activiteiten

Whiplash Stichting Nederland , is statutair gevestigd te Woerden.
De stichting heeft tot doel het bevorderen van de (h)erkenning van het whiplashsyndroom door
middel van belangenbehartiging, voorlichting, hulpverlening en begeleiding. De stichting heeft voorts
tot doel:
- whiplash patiënten te ondersteunen en met elkaar in contact te brengen, één en ander onder deskundige
begeleiding;
- het verlenen van steun verlenende activiteiten;
- het geven van voorlichting aan belanghebbenden en/of geïnteresseerden, onder wie functionarissen in
de gezondheidszorg, alles in de ruimste zin des woords;
- te fungeren als nationale overlegstructuur teneinde het contact tussen alle op het gebied van de
whiplash problematiek werkzame instanties en personen te bevorderen en gezamenlijke standpunten
te verkrijgen, dan wel adviezen te formuleren en informatie uit te wisselen.

Vestigingsadres

Whiplash Stichting Nederland  (geregistreerd onder KvK-nummer 41183589) is feitelijk gevestigd op Noorderweg 62 te
Hilversum.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van 'Richtlijn C1 voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties-
zonder-winststreven'.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 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.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden toegerekend aan de
periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. 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. Dit is meestal de nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

De instellingssubsidie wordt ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht voor het jaar waarover de subsidie is
verleend.
De overige subsidies worden in de vorm van voorschotten ontvangen. De afrekening wordt verantwoord in het jaar waar de
subsidie betrekking op heeft. 
De donaties worden verantwoord op het moment van ontvangst.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het
jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

De kosten worden bepaald op historische basis.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en -lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIEF

Vlottende activa

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Vorderingen  (1)

Debiteuren 782 554
Overlopende activa 8.553 3.865

9.335 4.419

Liquide middelen  (2)

ABN-AMRO Bank, rekening-courant 122.008 164.543
ABN-AMRO Bank, deposito 54.983 56.206

176.991 220.749
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PASSIEF

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Eigen vermogen  (3)

Algemene reserve 79.594 62.662

Algemene reserve

Saldo per 1 januari 62.662 49.493
Resultaatbestemming 16.932 13.169

Saldo per 31 december 79.594 62.662

Kortlopende schulden  (4)

Crediteuren 61.972 50.624
Loonheffingen 1.289 1.227
Overlopende passiva 43.471 110.655

106.732 162.506

Overlopende passiva

Vakantiegeld 1.894 1.894
Accountantskosten 1.525 2.500
Voucherproject Samen Bouwen aan Participatie 29.078 88.081
Instellingssubsidie 5.636 17.722
Nog te betalen kosten 5.338 458

43.471 110.655
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie 2018

€

Realisatie 2017

€
Projectsubsidies   (5)

Project Samen Bouwen aan Participatie 581.002 496.717

Overige Baten  (6)

Donaties 37.925 38.265
Instellingssubsidie Fonds PGO 39.972 27.769
Advertentieopbrengsten 6.500 9.000
Opbrengsten sponsor loterijen 466 694
Giften 328 497
Verkoop informatiemateriaal 195 391

85.386 76.616

Personeelslasten  (7)

Lonen en salarissen 36.536 36.205
Sociale lasten 7.165 5.308
Pensioenlasten 1.669 1.618
Overige personeelskosten -23.927 -16.614

21.443 26.517

Overige personeelskosten

Reis- en verblijfkosten 7.851 8.097
Kosten vrijwilligers 108 -
Ziekengeldverzekering en Arbodienst 1.195 1.351
Overige personeelskosten - -1.941

9.154 7.507
Aan projecten doorberekende personeelskosten -33.081 -24.121

-23.927 -16.614

Personeelsleden

Bij de onderneming was in 2018, evenals in 2017, één personeelslid in dienst.

Overige bedrijfskosten  (8)

Huisvestingskosten 6.822 5.273
Kantoorkosten 15.185 12.194
Verkoopkosten 1.270 4.912
Algemene kosten 22.984 13.752

46.261 36.131
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Realisatie 2018

€

Realisatie 2017

€
Huisvestingskosten

Huur 5.197 5.207
Schoonmaakkosten 38 -
Onroerende zaakbelasting - 66
Overige huisvestingskosten 1.587 -

6.822 5.273

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 207 229
Drukwerk 3.005 2.927
Telecommunicatie 963 1.580
Porti 3.743 4.298
Contributies en abonnementen 1.336 3.354
Kopieerkosten 322 422
Computers 3.786 -666
Overige kantoorkosten 1.823 50

15.185 12.194

Promotiekosten

Whiplash Magazine 21 2.934
Relatiegeschenken 1.177 1.886
Incassokosten 72 92

1.270 4.912

Algemene kosten

Accountantskosten 3.842 3.751
Advieskosten 18.029 8.656
Verzekeringen 1.113 1.032
Overige kosten - 313

22.984 13.752

Financiële baten en lasten  (9)

Rentelasten en soortgelijke lasten -749 -799
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Woerden, ................................

I. Geeraedts P. Roestenberg 

J.J. Kruthoffer V. Huitema  


