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1.  Algemeen

1.1 Doelstelling

-

-

-

1.2 Organisatie, bestuur en Comité van Aanbeveling

Het bestuur van de Johannes Wier Stichting bestond in 2013 uit de volgende leden:
- dr. L.H.M. van Willigen, voorzitter
- E.L.M. Luykx, vicevoorzitter
- mr. T.J.J.M. Wijngaard, secretaris
- drs. G.C. Grift, penningmeester
- drs. I. Schaap, bestuurslid
- drs. W. van der Put, bestuurslid
- mr. drs. W.C. Voogt, bestuurslid
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De Johannes Wier Stichting is opgericht op 17 januari 1986 en zet zich in voor
mensenrechten in de gezondheidszorg.

'Het recht op hoogst haalbare standaard van gezondheid' is al decennialang een universeel
mensenrecht, maar desondanks voor velen een doelstelling uit een verre toekomst of een
onwetendheid over het bestaan en het belang van dit mensenrecht.
De Johannes Wier Stichting stelt zich daarom ten doel de bevordering én naleving van
mensenrechten in de zorg op de agenda te plaatsen en te houden. Het right to health vormt
daarbij het uitganspunt voor de activiteiten van de stichting.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

het verstrekken van onafhankelijke informatie over mensenrechten en gezondheidszorg
voor artsen, verpleegkundigen en andere medische professionals;
het organiseren van debatten en refereeravonden over actuele kwesties en dilemma's, met
betrekking tot de zorg aan vreemdelingen/ouderen of medisch beroepsgeheim;
het (indien nodig) verzamelen van getuigenissen van medische professionals over
misstanden in de zorg en deze aankaarten bij beleidsmakers of andere betrokken
autoriteiten.

Organisatie
De Johannes Wier Stichting is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Het secretariaat is
gevestigd in Diemen. De secretariaatsmedewerker is 3 dagen per week aanwezig om
medewerkers van de stichting te ondersteunen en externe cliënten van dienst te zijn.

Bestuur
De Johannes Wier Stichting heeft een Algemeen Bestuur (AB) bestaande uit zeven leden. De
voorzitter, secretaris, penningmeester en vicevoorzitter vormen het Dagelijks Bestuur (DB) dat
toeziet op de uitvoering van de besluiten van het AB. Het AB beslist over het beleid en de
koers van de stichting en stelt de jaarrekening en de begroting vast.

De (gewezen) bestuursleden van de stichting genieten geen beloning (in welke vorm dan ook)
voor de door hun uitgeoefende werkzaamheden.
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- prof. dr. I.D. de Beaufort
- prof. mr. dr. J.K.M. Gevers
- dr. L.J. Gunning-Schepers
- prof. dr. A.M. van Kalmthout
- drs. E.A.M. Nazarski
- prof. dr. A.C. Nieuwenhuijzen
- prof. dr. A. Lagro
- prof. dr. B.M. Oomen
- drs. H.J. Smid
- drs. V.M. Vladár Rivero

1.3 Werkzaamheden
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De Stichting voor Mensenrechten en Gezondheidszorg ‘Johannes Wier’ (JWS) is een
onafhankelijke mensenrechtenorganisatie van en voor professionals in de zorg en heeft,
volgens de statuten, tot doel “de bevordering en naleving van de mensenrechten op het
gebied van of in samenhang met de gezondheidszorg, zoals neergelegd in internationale
verdragen en geformuleerd door de Verenigde Naties en haar organen en de nationale en
internationale ethische codes en verklaringen van de werkers in de gezondheidszorg […],
alles in de ruimste zin des woords”.
Om dat doel te bereiken stimuleert en mobiliseert de stichting professionals in de zorg om de
eerbiediging van het recht van een ieder op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke
gezondheid te bevorderen (de right to health). Dit recht is neergelegd in internationale en
Europese verklaringen en verdragen, en in gedragscodes van internationale en nationale
beroepsorganisaties. Voor de invulling van de right to health baseert JWS zich met name op
artikel 12 van het Internationale Verdrag inzake Economische Sociale en Culturele Rechten
(IVESCR).
JWS ontvangt geen overheidssubsidies voor haar activiteiten en is daardoor vrijwel volledig
afhankelijk van donaties, schenkingen en legaten en bijdragen voor door de stichting
georganiseerde bijeenkomsten.

Om haar unieke positie op het gebied van mensenrechten en gezondheidszorg te kunnen
behouden en van betekenis te kunnen blijven in een sterk veranderlijke omgeving, richt JWS
zich inhoudelijk op een beperkt aantal speerpunten, om zich met heldere kernboodschappen
en positiebepalingen op het terrein van de mensenrechten en gezondheidszorg beter te
profileren.

Comité van Aanbeveling
Het Comité van Aanbeveling komt eenmaal per jaar met het dagelijks bestuur bijeen om over
de strategie van de Johannes Wier Stichting te spreken en de leden bieden tussendoor in
voorkomende gevallen advies aan het bestuur.

Het Comité van Aanbeveling van de Johannes Wier Stichting bestond in 2013 uit de volgende
leden:
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Een van de speerpunten van het beleid van JWS betreft de voorlichting en educatie op het
terrein van mensenrechten en gezondheidszorg. In het verslagjaar werd een start gemaakt
met het voorbereiden van een project om te komen tot een e-cursus ‘Zorg voor
ongedocumenteerden’. Dit project zal in 2014 worden uitgevoerd. Tevens ontving JWS
subsidie van ZonMw om een handreiking te ontwikkelen voor het omgaan met ethische
dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers. Dit project loopt van juli 2013 tot maart 2015. Naar
aanleiding van de massale hongerstakingen in de vreemdelingendetentiecentra kreeg JWS
veel vragen om informatie en advies en werd besloten om het handboek ‘Honger naar recht;
honger als wapen’, van 2000, projectmatig te actualiseren. Dit zal naar verwachting in 2014,
met mogelijk een uitloop in 2015, worden afgerond. Verder werden er ter bevordering van de
deskundigheid binnen het directe netwerk van JWS twee refereerbijeenkomsten
georganiseerd. In het kader van de Dag van de Rechten van de Mens werd in december een
symposium georganiseerd rond ‘Mensenrechten, Ethiek en Gezondheidszorg’. Daarnaast
werden er ook in dit verslagjaar twee (papieren) nieuwsbrieven gepubliceerd en elk kwartaal
een elektronische nieuwsbrief verzonden naar geïnteresseerden.
Een ander speerpunt van JWS betreft de bijdragen aan schaduwrapportages ten aanzien van
die VN-verdragen die (ook) de gezondheidszorg betreffen. In 2013 werden bijdragen geleverd
aan twee schaduwrapportages.
Voor de diverse projecten kan JWS een beroep doen op haar directe netwerk van vrijwilligers
dat belangeloos bijdraagt aan gedachtevorming en uitvoering van activiteiten. JWS onder-
houdt contacten en werkt samen met ondermeer vele non-gouvernementele organisaties,
beroepsverenigingen, waaronder met name de KNMG, gouvernementele organisaties en het
College voor de Rechten van de Mens.

JWS kent een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. In het algemene bestuur (AB) zijn
alle bestuursleden vertegenwoordigd. Deze bespreekt in haar vergaderingen het beleid van
de organisatie, de financiële situatie, de voortgang van projecten en andere strategische
onderwerpen die het functioneren van de stichting betreffen. In 2013 is het algemeen bestuur
zevenmaal bijeengekomen, waarvan eenmaal in een zogenaamde heidag, om het onderling
functioneren en het werkplan voor 2013 te bespreken.
Het dagelijks bestuur (DB) is een afvaardiging van het algemeen bestuur en bestaat uit de
voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het DB voert de besluiten
van het AB uit en draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken van de stichting, zoals het
functioneren van het secretariaat in Diemen, de voortgang van projecten en het te woord
staan van de media in voorkomende gevallen.
In 2012 werd het bestuur uitgebreid tot het vereiste minimum aantal van zeven bestuursleden.
In 2013 traden twee bestuursleden om persoonlijke redenen af en traden twee nieuwe leden
tot het bestuur toe.

Op het secretariaat van JWS werkten in 2013 een boekhoudster en secretariaatsmede-
werkster op vrijwillige basis. Aan het einde van het verslagjaar werd de secretariaatsmede-
werkster opgevolgd, en werd er actief gezocht naar een uitbreiding van de secretariaats-
medewerksters. Daar in 2012 werd geconstateerd dat de ICT-voorzieningen van JWS
verouderd en aan vervanging toe waren, werden medio 2013 nieuwe pc’s aangeschaft en
nieuwe programmatuur geïnstalleerd. Het bedrijf Constant IT was bereid om tegen een ‘goede
doelen’ vergoeding JWS daarbij te ondersteunen en te zorgen voor het onderhoud van de
apparatuur.
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1.4 Vooruitblik 2014

1.5 Exploitatie 2013
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Baten
De totale baten 2013 bedragen € 84.361 en zijn hiermee € 2.236 hoger dan begroot.
Aan donaties, giften en periodieke schenkingen is € 34.508 gerealiseerd, terwijl er € 40.000
begroot was. Daartegenover staat een legaat van € 25.000 welke niet was begroot.
Met betrekking tot het ZonMw-project is er € 17.382 gerealiseerd, begroot was € 41.625.

Lasten
De lasten 2013 bedragen in totaal € 52.210; begroot was € 61.175. De lagere lasten worden
verklaard door de lagere gerealiseerde kosten activiteiten van € 29.790, begroot was
€ 45.225.

Saldo van baten en lasten
Het saldo van baten en lasten 2013 van € 32.151 is voor € 7.151 gemuteerd op de
continuïteitsreserve. Van het restant ad € 25.000 is een bestemmingsreserve e-learning
cursus 'Recht op zorg' gevormd. Dit bedrag is gebaseerd op een ontvangen legaat van
€ 25.000. De continuïteitsreserve heeft ultimo 2013 een omvang van € 74.037.

In 2014 zal worden voortgegaan op de ingeslagen weg en zal de aandacht vooral gaan naar
het ontwikkelen van e-cursussen, de uitvoering van het door ZonMw gefinancierde project, het
organiseren van debatten, het versterken van het secretariaat en de lancering van de nieuwe
huisstijl en website. Daarnaast zullen de ontwikkelingen in de gezondheidszorg, en met name
de decentralisaties van de ouderen- en jeugdzorg, met argusogen worden gevolgd en zal
daar aandacht aan worden besteed tijdens ondermeer de refereerbijeenkomsten van JWS.
Ook in 2014 zal het jaar worden afgesloten met een symposium in het kader van de Dag van
de Rechten van de Mens.

Verder werd in het verslagjaar met een overstapregeling de rekeningen bij de banken ING en
ABN AMRO omgezet naar rekeningen bij de Triodos Bank en de ASN Bank. Reden daarvoor
was dat de doelstelling van deze laatstgenoemde banken beter aansluit bij de ideële
doelstellingen van JWS.
Ten slotte werd een start gemaakt met het vernieuwen van de website van JWS en werd aan
een ontwerper gevraagd om het logo en de huisstijl van JWS te moderniseren.

Voor verdere informatie over de activiteiten van JWS wordt verwezen naar het volledige
jaarverslag 2013 dat op de website van de stichting (www.johannes-wier.nl) is gepubliceerd.
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Kengetallen

Realisatie Begroting Realisatie
2013 2013 2012

1. Totaal besteed aan de doelstellingen
gedeeld door het totaal van de baten 56,6% 70,6% 73,4%

2. Kosten van eigen fondsenwerving gedeeld
door de baten uit eigen fondsenwerving 3,9% 3,9% 3,8%

3. Kosten beheer en administratie gedeeld
door het totaal van de lasten 3,8% 2,6% 4,6%

4. Totaal besteed aan de doelstellingen
gedeeld door het totaal van de lasten 91,4% 94,8% 90,7%
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1.6 Begroting 2014

Begroting Realisatie
2014 2013

€ €
BATEN

Baten eigen fondsenwerving
- Donaties en giften 32.500 32.228
- Periodieke schenkingen 2.030 2.280
- Erfenissen en legaten p.m. 25.000
- Bijdragen stichtingen p.m. 5.000
- Overige baten eigen fondsenwerving 0 975

Totaal baten eigen fondsenwerving 34.530 65.483
Projectsubsidies 37.263 17.382
Rente 700 1.496

Totaal baten (A) 72.493 84.361

LASTEN (per kostensoort)

Kosten activiteiten
- Kosten nieuwsbrief 3.200 3.199
- Actie Medisch Contact 7.000 7.307
- Mensenrechteneducatie 2.000 1.902
- Overige kosten activiteiten (e-learning cursus) 25.000 0
- Projectkosten ZonMw project 37.263 17.382

Totaal kosten activiteiten 74.463 29.790

- Publiciteitskosten 2.500 2.794
- Huisvestingskosten 7.500 5.263
- Kantoorkosten 8.500 8.547
- Algemene kosten 3.000 5.296
- Afschrijvingskosten 500 520

Totaal uitvoeringskosten eigen organisatie 22.000 22.420

Totaal lasten (B) 96.463 52.210

Saldo (A - B) -23.970 32.151
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Het saldo wordt gemuteerd op:

- Continuïteitsreserve 1.030 7.151
- Bestemmingsreserve e-learning
- cursus 'Recht op zorg' -25.000 25.000

Totaal -23.970 32.151

Diemen, 12 juni 2014

dr. L.H.M van Willigen            E.L.M. Luykx
voorzitter            vicevoorzitter

mr. T.J.J.M. Wijngaard            drs. G.C. Grift
secretaris            penningmeester
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van

Johannes Wier Stichting

te

Diemen

Jaarrekening 2013



A.  Balans per 31 december 2013

Ref. 31-12-2013 31-12-2012

€ €

ACTIVA

1. Materiële vaste activa 1.913 346

2. Voorraden 0 432

3. Vorderingen 811 345

4. Liquide middelen 125.591 71.225

Totaal activa 128.315 72.348

PASSIVA

5. Eigen vermogen
- Continuïteitsreserve 74.037 66.886
- Bestemmingsreserve e-learning cursus
- 'Recht op zorg' 25.000 0

6. Kortlopende schulden 29.278 5.462

Totaal passiva 128.315 72.348
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B.  Staat van baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie
2013 2013 2012

€ € €

BATEN

Baten eigen fondsenwerving
- Donaties en giften 32.228 40.000 40.726
- Periodieke schenkingen 2.280 0 0
- Erfenissen en legaten 25.000 0 0
- Bijdragen stichtingen 5.000 0 0
- Overige baten eigen fondsenwerving 975 500 1.881

Totaal baten eigen fondsenwerving 65.483 40.500 42.607

Baten uit gezamenlijke acties
- Projectsubsidies 17.382 41.625 0

Rente baten en baten uit beleggingen
- Rente 1.496 p.m. 0

Totaal baten 84.361 82.125 42.607

LASTEN

Besteed aan doelstelling
- Bevorderen en naleving van de mensen-
  rechten op het gebied van of in samenhang
  met de gezondheidszorg 47.726 57.985 31.253

Werving baten
- Eigen fondsenwerving 2.521 1.595 1.601

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie 1.963 1.595 1.601

Totaal lasten 52.210 61.175 34.455

Saldo van baten en lasten 32.151 20.950 8.152
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Realisatie Begroting Realisatie
2013 2013 2012

€ € €

Het saldo is gemuteerd op:
- Continuïteitsreserve 7.151 20.950 8.152
- Bestemmingsreserve e-learning
  cursus 'Recht op zorg' 25.000 0 0

Totaal 32.151 20.950 8.152

-11-

Johannes Wier Stichting  - financiële jaarstukken 2013
12 juni 2014 - 14-684/MaB



C.  Kasstroomoverzicht

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo van baten en lasten 32.151 8.152
Afschrijvingen 520 682

Mutaties werkkapitaal:
- kortlopende vorderingen -466 191
- kortlopende schulden 23.816 -1.092
- voorraad 432 906

Totaal mutaties in werkkapitaal 23.782 5

Totaal kasstroom uit operationele
activiteiten 56.453 8.839

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen -2.087 0

Nettokasstroom 54.366 8.839

Beginsaldo geldmiddelen 71.225 62.386
Eindsaldo geldmiddelen 125.591 71.225

Mutatie geldmiddelen 54.366 8.839
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2013 2012

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De nettokasstroom
bestaat uit de nettomutatie van de geldmiddelen in het boekjaar.
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D.  Toelichting op de balans

1.

Inventaris Computers Totaal

€ € €

Boekwaarden per 1 januari 346 0 346
Investeringen 0 2.087 2.087
Af: afschrijvingen -346 -174 -520

Boekwaarden per 31 december 0 1.913 1.913

Aanschafwaarden 2.982 3.240 6.222
Af: cumulatieve afschrijvingen
per 31 december -2.982 -1.327 -4.309

Boekwaarden per 31 december 0 1.913 1.913
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Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarden verminderd met
lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de aanschafwaarden en de verwachte economische
levensduur. In het jaar van aanschaf wordt naar rato afgeschreven. Het afschrijvings-
percentage voor inventaris en computerapparatuur is 20%. De materiële vaste activa zijn
nodig voor de bedrijfsvoering van de stichting.

Het verloop van de materiële vaste activa in 2013 kan als volgt worden weergegeven:

Waarderingsgrondslagen voor de balans

De jaarrekening is opgesteld op basis van geformuleerde grondslagen die betrekking hebben
op de jaarrekening als geheel. De in de balans opgenomen activa en passiva zijn, voor zover
niet anders is vermeld, tegen nominale waarde opgenomen. Onder nominale waarde wordt
verstaan het bedrag dat te zijner tijd bij afwikkeling van de desbetreffende post zal worden
ontvangen of betaald.

Bij het opstellen van de jaarrekening is de richtlijn 650 van de Raad voor de Jaarverslag-
geving, richtlijn voor fondsenwervende instellingen, gevolgd.
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31-12-2013 31-12-2012

€ €

2. Voorraden

Voorraad per ultimo boekjaar 0 432

3. Vorderingen

Nog te ontvangen rente 460 0
Vooruitbetaalde bedragen 288 345
Nog te ontvangen bedragen 63 0

Totaal vorderingen 811 345

4. Liquide middelen

Triodosbank 49.018 2.479
ASN bank 46.314 0
Triodosbank inzake ZonMw-project 24.714 0
ING Bank 5.545 23.461
ABN AMRO Bank 0 45.285

Totaal liquide middelen 125.591 71.225
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De voorraad ultimo 2012 betrof drukwerk en kantoorartikelen. Gezien de aard van de
voorraad is besloten om deze niet meer te waarderen en direct in de (kantoor)kosten te
verantwoorden.

De vorderingen worden aangewend voor de doelstelling van de stichting en worden als
volwaardig beschouwd.

De liquide middelen worden aangewend voor de doelstelling van de stichting.
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31-12-2013 31-12-2012

€ €

5. Eigen vermogen

- Continuïteitsreserve

Saldo per 1 januari 66.886 58.734
Bestemming saldo boekjaar 7.151 8.152

Saldo per 31 december 74.037 66.886

- Bestemmingsreserve e-learning cursus 'Recht op zorg'

Saldo per 1 januari 0
Bestemming saldo boekjaar 25.000

Saldo per 31 december 25.000 0

6. Kortlopende schulden

Vooruitontvangen projectgelden ZonMw-project 17.442 0
Nog te betalen Universiteit Utrecht 4.457 0
Crediteuren 4.372 5.462
Nog te betalen AMC 2.148 0
Nog te betalen projectkosten 859 0

Totaal kortlopende schulden 29.278 5.462
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Het vrij besteedbaar vermogen heeft als doel de werkzaamheden van de Johannes Wier
Stichting, in jaren met achterblijvende baten, te waarborgen.
De continuïteitsreserve heeft als doel de werkzaamheden van de Johannes Wier Stichting, in
jaren met achterblijvende baten, te waarborgen.

Het vrij besteedbaar vermogen heeft als doel de werkzaamheden van de Johannes Wier
Stichting, in jaren met achterblijvende baten, te waarborgen.
De bestemmingsreserve e-learning cursus 'Recht op zorg' is gevormd uit de in 2013
ontvangen legaat van € 25.000 en zal in 2014 worden aangewend voor de financiering van de
e-learning cursus 'Recht op zorg'.
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31-12-2013 31-12-2012

€ €

Vooruitontvangen projectgelden ZonMw-project

Stand per 1 januari 0
Ontvangen subsidiebijdragen ZonMW 34.824
Af: lasten boekjaar -17.382

Stand per 31 december 17.442 0

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
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Huur pand
Betreffende de huisvesting van de stichting is op 15 augustus 2008 een huurovereenkomst
aangegaan voor 1,5 jaar ingaande op 15 augustus 2008, waarna zonder opzegging
verlenging plaatsvindt voor een periode van telkens 1 jaar. De ruimte is 30 m2 groot. De huur
is € 438,61 inclusief btw per maand.

Huur apparatuur
Op 9 oktober 2002 werd met de Lage Landen Vendorlease een copy-rent overeenkomst
gesloten voor een termijn van 60 maanden, waarna zonder opzegging verlenging plaatsvindt
voor een periode van telkens 1 jaar. Het termijnbedrag voor de apparatuur bedraagt € 354,61
inclusief btw per kwartaal.
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E.  Toelichting op de staat van baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie
2013 2013 2012

€ € €

BATEN

Projectsubsidies 17.382 41.625 0

Rente

Rentebaten 2012 782
Rentebaten 2013 714

Totaal rente 1.496 p.m. 0
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ZonMw heeft op 16 mei 2013 het project "Development of guidelines regarding ethical
dilemmas in mental health care for asylum seekers" gehonoreerd en een bedrag van
maximaal € 87.060 toegezegd voor de duur van 20 maanden. De verantwoorde subsidiebaten
betreffen de gerealiseerde projectkosten in 2013 ad € 17.382. In 2013 is € 34.824 door
ZonMw bevoorschot, het verschil tussen de bevoorschotting en de verantwoorde
subsidiebaten 2013 is opgenomen onder de vooruitontvangen projectgelden ZonMw.

Waarderingsgrondslagen voor de staat van baten en lasten

Bij de bepaling van het saldo van baten en lasten zijn, voor zover niet anders is vermeld, de
aan het boekjaar toe te rekenen uitgaven en inkomsten opgenomen.

De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen zodra zij
voorzienbaar zijn. De baten uit nalatenschappen worden in het jaar verantwoord waarin een
redelijke mate van zekerheid bestaat over de omvang ervan.
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Realisatie Begroting Realisatie
2013 2013 2012

€ € €

LASTEN

Kosten activiteiten

Kosten nieuwsbrief 3.199 3.600 7.986
Actie Medisch Contact 7.307 0 0
Mensenrechteneducatie 1.902 0 0
Overige kosten activiteiten 0 0 10.457
Projectkosten ZonMw-project 17.382 41.625 0

Totaal kosten activiteiten 29.790 45.225 18.443

Publiciteitskosten

Kosten stands 300
Reclamekosten 2.494

Totaal publiciteitskosten 2.794 0 0

Huisvestingskosten

Huur 5.263 5.500 5.373

Totaal huisvestingskosten 5.263 5.500 5.373
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Realisatie Begroting Realisatie
2013 2013 2012

€ € €

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 899 50 50
Internet- en automatiseringskosten 1.328 0 899 *
Kopieerkosten 1.408 1.400 1.349
Drukwerk 1.207 150 139
Contributies/bijdragen 1.038 2.400 1.532
Bestuurskosten 447 1.800 1.822
Representatiekosten 422 100 560
Reiskostenvergoedingen 1.659 1.200 0
Overige bedrijfskosten 139 60 1.142

Totaal kantoorkosten 8.547 7.160 7.493

*

Algemene kosten

Administratiekosten 4.513 1.250 1.255
Assurantiekosten 50 350 322
Bankkosten 733 0 0
Overige algemene kosten 0 1.000 886

Totaal algemene kosten 5.296 2.600 2.463

Afschrijvingskosten 520 690 683
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De kosten voor het financieel pakket ad € 899 waren in de begroting opgenomen onder contributies/
bijdragen. In de vergelijkende cijfers 2012 waren deze kosten oorspronkelijk verantwoord onder de
contributies/bijdragen. Voor de vergelijkbaarheid van de realisatiecijfers zijn de kosten van het financieel
pakket 2012 nu verantwoord onder de post internet- en automatiseringskosten.
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Toelichting lastenverdeling 2013 - specificatie en verdeling lasten naar bestemming

Besteed aan Werving
doelstellingen baten

Bevorderen Eigen Beheer Totaal
… gezond- fondsen- en admini- realisatie Begroting Realisatie

Lasten heidszorg werving stratie 2013 2013 2012

€ € € € € €
Realisatie 2013
Kosten activiteiten 29.790 0 0 29.790 45.225 18.443
Publiciteitskosten 2.235 559 0 2.794 0 0
Huisvestingskosten 4.210 526 526 5.263 5.500 5.373
Kantoorkosten en 
algemene kosten 11.074 1.384 1.384 13.843 9.760 9.956
Afschrijvingen 416 52 52 520 690 683

Totaal 47.726 2.521 1.963 52.210 61.175 34.455

Begroting 2013
Kosten activiteiten 45.225 0 0 45.225
Publiciteitskosten 0 0 0 0
Huisvestingskosten 4.400 550 550 5.500
Kantoorkosten en 
algemene kosten 7.808 976 976 9.760
Afschrijvingen 552 69 69 690

Totaal 57.985 1.595 1.595 61.175

Realisatie 2012
Kosten activiteiten 18.443 0 0 18.443
Publiciteitskosten 0 0 0 0
Huisvestingskosten 4.298 537 537 5.373
Kantoorkosten en 
algemene kosten 7.965 996 996 9.956
Afschrijvingen 546 68 68 683

Totaal 31.253 1.601 1.601 34.455
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Bestemming

Grondslagen voor de lastenverdeling
De Johannes Wier Stichting heeft als doelstelling het bevorderen en naleven van de mensenrechten
op het gebied van of in samenhang met de gezondheidszorg. De activiteitskosten worden dan ook
voor 100% toegerekend aan haar doelstelling.

De publiciteitskosten worden voor 80% aan de doelstelling toegerekend en voor 20% aan de
bestemming eigen fondsenwerving. De kostensoorten huisvestingskosten, kantoor en algemene
kosten en de afschrijvingskosten worden voor 80% toegerekend aan de doelstelling, voor 10% aan
eigen fondsenwerving en voor 10% aan beheer en administratie.

De jaarrekening 2013 wordt voor het eerst opgesteld conform de richtlijn voor fondsenwervende
instellingen, voor de vergelijkbaarheid van de cijfers is de begroting 2013 en de realisatiecijfers 2012
vertaald naar de richtlijn voor fondsenwervende instellingen. De toerekening van de kostensoorten
zoals voor de realisatie 2013 is toegepast is ook gehanteerd voor de begroting 2013 en realisatie
2012.
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F.  Overige gegevens
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Bestemming saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten ad € 32.151 is voor € 7.151 gemuteerd op de
continuïteitsreserve en voor € 25.000 op de bestemmingsreserve e-learning cursus 'Recht op
zorg'. Het vrij besteedbaar vermogen heeft ultimo 2013 een omvang van € 74.037.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan na de balansdatum van 31 december 2013.
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Projectkosten

Realisatie Begroting
2013 2013

€ €

Kostenpost

Personeel 1.109 3.206
Materieel 1.068 3.400
Overig 15.205 35.019

Totaal projectkosten 17.382 41.625

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Totaal t/m 2013 subsidie

€ € € € € €

Uitputting

Personeel 3.206 7.695 1.112 12.013 1.109 10.904
Materieel 3.400 18.500 900 22.800 1.068 21.732
Implementatie 0 2.500 2.000 4.500 0 4.500
Overig 35.019 8.568 4.160 47.747 15.205 32.542

Totaal algemene kosten 41.625 37.263 8.172 87.060 17.382 69.678

Projectbegroting Realisatie

Bijlage

Restant nog 
te claimen
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Nog te be-
talen/voor-

Begroot Verplichting Betaling uitbetaald

€ € € €

Bevoorschotting partners

- AMC Medical Research 8.591 2.148 0 2.148
- Mikado 21.328 8.600 8.600 0
- UU Utrecht 17.828 4.457 0 4.457

Totaal bevoorschotting partners 47.747 15.205 8.600 6.605 Nog te betalen per 31-12-2013

Vooruit-
Ontvangen ontvangen

Bevoorschotting subsidie Begroot Realisatie betaling subsidie

€ € €

ZonMw 87.060 17.382 34.824 -17.442

Totaal bevoorschotting subsidie 87.060 17.382 34.824 -17.442
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