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Inleiding

2016 was een spannend jaar voor Stichting IPSO. De continuïteit van de organisatie in de bestaande 

vorm stond onder druk, omdat het lang onzeker bleef of de middelen gevonden zouden worden om de 

ingeslagen weg te kunnen vervolgen. De kwaliteitsontwikkeling en samenwerking — zowel binnen de 

eigen gelederen als daarbuiten met de ketenpartners — had de afgelopen jaren echt gestalte gekregen 

en de ambitie binnen IPSO om daar een vervolg aan te geven, was groot. 

Uiteindelijk kwam de erkenning voor de ambitie van het Ministerie van VWS. Zij kenden IPSO een 

driejarige projectsubsidie toe en onderstreepten daarmee enerzijds het belang van goede psycho- 

oncologische zorg en anderzijds de noodzaak van samenwerking tussen formele en informele zorg. 

Zowel de overheid als de ketenpartners raken steeds meer doordrongen van de noodzaak dat ook de 

bekostiging van de informele zorg binnen de oncologische zorgketen geborgd moet worden. Dit blijkt 

uit de bijeenkomsten van de themagroep Kosten en bekostiging van de VWS-werkgroep. Een van de 

benoemde knelpunten is het ontbreken van structurele financiering voor vrijwilligersorganisaties als 

de IPSO-inloophuizen. Daarnaast staat ook de gespecialiseerde psycho-oncologische zorg die wordt 

vergoed door de zorgverzekeraars onder druk. IPSO heeft in 2016 voorbereidend werk gedaan en de 

verwachting is dat op beide issues in 2017 resultaten geboekt zullen worden.

Ook in 2016 is IPSO blijven streven naar samenwerking met andere partijen. Dit is een bewuste stra-

tegische keuze vanuit de overtuiging dat meer samenwerking noodzakelijk is om de versnippering in 

het aanbod aan zorg voor mensen met kanker en hun naasten verder terug te dringen. Daarmee wil 

IPSO bijdragen aan efficiënte, voor iedereen toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning. 

Het bureau van Stichting IPSO is eind 2016 versterkt met twee nieuwe beleidsmedewerkers. Deze 

extra handen maakten het mogelijk om de ingeslagen weg op het gebied van de ondersteuning van 

kwaliteitsontwikkeling door te zetten en nieuwe activiteiten te starten.

Met de toekenning van de projectsubsidie kon tevens in de loop van 2016 het project OOO (Regionale 

Ondersteuning Optimalisering Psychosociale Oncologische Zorg) van start gaan – een driejarig project 

gericht op de versterking van de samenwerking tussen informele en formele zorg op regionaal niveau. 

Ten slotte kreeg Stichting IPSO in 2016 een nieuwe voorzitter. De tijdelijke voorzitter, Jhr.dr. P.A.C. 

Beelaerts van Blokland, werd in april opgevolgd door de heer Dick van Boven.

Wij hopen dat dit jaarverslag u een goed beeld geeft van de activiteiten en bereikte resultaten van 

Stichting IPSO in 2016.

Sonja Robben

Directeur Stichting IPSO
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Feiten over kanker
Het aantal mensen dat de diagnose kanker krijgt groeit ieder jaar. Door betere diagnostiek en behandeling verbeteren de overle-

vingskansen en stijgt het aantal mensen dat leeft met (de gevolgen van) kanker. De vraag naar goede ondersteuning en begeleiding 

gedurende het ziekte-, genezings- en/of acceptatieproces neemt daarmee echter eveneens toe. 

1 op de 3 Nederlanders
krijgt gedurende zijn of haar leven kanker

63%
is vijf jaar na de diagnose nog in leven

108.402 mensen
kregen in 2016 de diagnose kanker

Brancheorganisatie IPSO vertegenwoordigt:

Waar staat IPSO voor?
IPSO wil dat de psycho-oncologische zorg en ondersteuning net zo vanzelfsprekend en belangrijk is als medische zorg,  

en dat deze zorg en ondersteuning beschikbaar is voor alle mensen met kanker en hun naasten in Nederland. 

IPSO spant zich in voor de juiste zorg op het juiste moment: lichte informele ondersteuning als het kan, intensieve formele zorg 

alleen als het nodig is. Hiermee dragen de bij IPSO aangesloten inloophuizen en psycho-oncologische centra bij aan kwalitatief 

goede ondersteuning en zorg tegen acceptabele kosten, snellere re-integratie en het voorkomen van verdere zorgconsumptie 

in een later stadium. 

De impact van kanker
Kanker is niet alleen lichamelijk maar ook emotioneel, mentaal en sociaal een zware ziekte — zowel voor de patiënt als diens 

naasten of nabestaanden. 

Een derde van de mensen die met kanker wordt geconfronteerd heeft behoefte aan psychosociale zorg of ondersteuning.

Inloophuizen
Laagdrempelige, gratis ondersteuning door vrijwilligers

• 78 locaties — landelijk dekkend netwerk

• 3000 goed opgeleide vrijwilligers

• 76.000 bezoekers per jaar

• Luisterend oor, lotgenotencontact, activiteiten

• Voorlichting

• Signaleren en verwijzen — naar POC, therapeuten etc

Psycho-oncologische centra (POC)
Behandeling door gespecialiseerde psychologen, op verwijzing

• 6 centra met 10 locaties

• Gespecialiseerde oncologiepsychologen

• 4000 cliënten per jaar

• Evidence based patiëntenzorg

• Onderzoek en zorginnovatie

• Deskundigheidsbevordering / Opleiding
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Onze doelstellingen
In 2016 heeft IPSO onverminderd ingezet op de realisatie van haar doelstellingen. Deze zijn vervat in vier thema´s:

Knelpunten in 2016

Onbekendheid

Psycho-oncologische zorg en ondersteuning is relatief onbekend onder zowel (ex-)patiënten als verwijzers: slechts 25% van de 

patiënten en 10% van de naasten wordt door de behandelaar geïnformeerd over de mogelijkheden.

Onvoldoende samenwerking

De samenwerking en afstemming tussen aanbieders van informele zorg en formele zorg is nog onvoldoende ontwikkeld. Ook zijn 

zij niet (goed) bekend met elkaars aanbod. 

Ontoereikende financiering

Voor inloophuizen ontbreekt structurele financiering, waardoor continuïteit van de geboden ondersteuning gevaar loopt.

Voor psycho-oncologische centra is de vergoeding voor psychologische (na)zorg uit de zorgverzekering niet kostendekkend. Voor 

mensen met kanker en hun naasten wordt de psychologische behandeling van aanpassingsstoornis en relationele problemen al 

geruime tijd niet meer vergoed.

Erkenning, landelijke bekendheid en inbedding in de oncologische zorgketen
van psycho-oncologische zorg en ondersteuning

Kwaliteitsverbetering en -bewaking
van het zorgaanbod, onder meer via deskundigheidsbevordering, registratie en evaluatie

Toegankelijkheid en laagdrempeligheid
van psycho-oncologische zorg en ondersteuning

Structurele, toekomstbestendige financiering
van de activiteiten van inloophuizen en psycho-oncologische centra (en van het Landelijk Bureau IPSO)
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Thema 1: Erkenning, bekendheid en inbedding in de oncologische zorgketen

In 2016 is het volgende gerealiseerd:

PR en communicatie

Beurzen en symposia

• SPACE4AYA (8 maart)

• Invitational Conference Oncologie (22 maart)

• Roche Patiëntenorganisatiedag (12 mei)

• AvL-symposium ‘Oncologie in perspectief’ (16 juni)

• Oncologiedagen (15 en 16 november)

Pers

• Artikel over inloophuizen (4 februari, Mijn Geheim)

• Themabijlage Oncologie (19 november, Elsevier)

Eigen kanalen

• Website (www.ipso.nl)

• Twitter (twitter.com/IPSO_nl)

• Facebook (facebook.com/StichtingIPSO)

Project ‘Positieversterking in de zorgketen’

In 2016 is het project Positieversterking in de zorgketen uitgevoerd. Vier inloophuizen hebben in 

het kader daarvan, in samenwerking met psycho-oncologische centra, met behulp van regionale 

pilottrajecten op verschillende manieren getest hoe ze hun eigen positie in de zorgketen kunnen 

versterken. Dit heeft geresulteerd in een rapport waarin de verschillende vormen van aanpak zijn 

beschreven en praktische aanbevelingen worden gedaan. Deze kunnen op hun beurt weer gebruikt 

worden door andere IPSO-leden die hun positie in de regio willen versterken. Ook kunnen de 

bevindingen van nut zijn voor het in 2016 gestarte project ‘OOO’.

Financiering: KWF Kankerbestrijding (80%) en andere fondsen (20%)

Project ‘Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen’

Op basis van de bevindingen uit het rapport Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen 

(2015) zijn in 2016 binnen de VWS-werkgroep drie themagroepen actief geweest op het gebied van

1. afbakening

2. kosten & bekostiging

3. bewustwording & vindbaarheid

Stichting IPSO heeft bijdragen geleverd aan alle drie themagroepen. Het is de verwachting dat op 

elk van deze drie gebieden in 2017 concrete acties en resultaten te melden zijn. 

Financiering: Ministerie van VWS

Campagne Wereldkankerdag

In de aanloop naar Wereldkankerdag 2016 heeft IPSO, evenals in voorgaande jaren, via een landelijke 

bewustwordingscampagne aandacht gevraagd voor psycho-oncologische zorg. In 2016 sloot de 

campagne aan bij de centrale thema’s van de UICC-campagne: preventie, vroegdetectie, behande-

ling voor iedereen en kwaliteit van leven, met de nadruk op het laatste aspect. De communicatie 

richtte zich voornamelijk op mensen met kanker en hun naasten, en op verwijzers, en verliep via 

de website www.wereldkankerdag.nl en sociale-mediakanalen.

Financiering: KWF Kankerbestrijding
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Thema 2: Kwaliteitsverbetering en -bewaking

In 2016 is het volgende gerealiseerd:

Project Kwaliteitsontwikkeling inloophuizen

Het project Kwaliteitsontwikkeling inloophuizen, dat in 2012 van start is gegaan, is in 2016 afgesloten. Er is een eindrapportage 

opgesteld en alle activiteiten zijn financieel verantwoord aan de subsidieverstrekker KWF Kankerbestrijding.

Financiering: Subsidie KWF Kankerbestrijding 2014-2015

Trainingen

In 2016 heeft IPSO stevig ingezet op deskundigheidsbevordering van medewerkers van de aangesloten inloophuizen en 

psycho-oncologische centra. Het betrof:

Doelgroep Training Aantal deelnemers

Vrijwilligers Basistraining voor gastvrouwen/-heren (IPSO-trainerspool) 234

(van 31 inloophuizen)

Diverse maatwerktrainingen 265

(van 14 inloophuizen)

Coördinatoren/directeuren Omgaan met vrijwilligers (SESAM Academie) 54

Diverse workshops (IPSO-trainerspool) 51

Lobby gemeentelijke financiering (Van Oort en Van Oort) 60

Inloophuizen Landelijk Registratiesysteem Inloophuizen (Novire) 72

De psychologen van de psycho-oncologische centra hebben hun deskundigheid verder ontwikkeld via supervisietrajecten 

en door deelname aan symposia en Post-Masteropleidingen.

In 2016 is een opvallende groei waargenomen in de behoefte aan verdiepingstrainingen en trainingen op maat (mede van-

wege de veranderingen in het zorglandschap). 

Financiering: Stichting Roparun, Stichting Willemien Cohen en KWF Kankerbestrijding

Landelijk Registratiesysteem Inloophuizen

De invoering van een landelijk registratiesysteem waarmee de inloophuizen op eenduidige wijze data en processen kunnen 

registreren en op managementrapportages kunnen reageren, bleek in de praktijk meer voeten in de aarde te hebben dan was 

verwacht. Om goed met het systeem te kunnen werken, is meer ondersteuning nodig. In oktober zijn 72 medewerkers van 

inloophuizen getraind in het gebruik van het systeem. De definitieve invoeringsdatum van het registratiesysteem is vooruit 

geschoven naar 2017 om inloophuizen de kans te geven ermee te leren werken en alle relevante gegevens in te voeren.

Financiering: subsidie KWF Kankerbestrijding in het kader van het project ‘Vergroten doelmatigheid en toegankelijkheid inloophuizen’
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Thema 3: Toegankelijkheid en laagdrempeligheid

In 2016 is het volgende gerealiseerd:

Samenwerking met Stichting OOK

IPSO werkt samen met Stichting OOK aan de ontwikkeling van een landelijk netwerk van steunpunten voor mensen met 

kanker en hun naasten. IPSO Inloophuizen en Stichting OOK delen de visie dat informele zorg bijdraagt aan het verbeteren 

van de kwaliteit van leven van mensen met kanker en hun naasten, en dat informele, door vrijwilligers aangeboden onder-

steuning beter (professioneler) moet aansluiten op de formele (verzekerde) zorg. Daarom hebben beide organisaties in 

2016 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Er is een pilot gepland waarin zes inloophuizen onderzoeken op welke 

manier de steunpunten gestalte kunnen krijgen. 

Project OOO (Regionale Ondersteuning Optimalisering Psychosociale Oncologische Zorg)

Het project OOO is in het vierde kwartaal van 2016 van start gegaan, gefinancierd vanuit een driejarige subsidie van het 

Ministerie van VWS. Doel is dat alle aanbieders van psychosociale en palliatieve oncologische zorg elkaars aanbod kennen, 

tijdig doorverwijzen, kennis met elkaar delen en elkaar versterken. Er wordt naar gestreefd om, op regionaal niveau, de lij-

nen tussen informele en formele zorg zo kort mogelijk te houden. In de oriëntatiefase van het project is onderzocht wat de 

ontwikkelingen op dit terrein zijn en welke initiatieven andere stakeholders op dit gebied ondersteunen. Waar mogelijk en 

van toegevoegde waarde is samenwerking met hen gezocht. In 2017 zullen er pilots starten in Limburg en Noord-Holland. 

Financiering: Ministerie van VWS
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Thema 4: Structurele en toekomstbestendige financiering
 
In 2016 is het volgende gerealiseerd:

Driejarige projectsubsidie VWS

Het Ministerie van VWS heeft eind mei een projectsubsidie aan Stichting IPSO toegekend met een tweeledig doel. Deze sub-

sidie is enerzijds bedoeld voor het doorontwikkelen en borgen van het ingezette kwaliteitsontwikkelingstraject. Anderzijds 

heeft IPSO de opdracht gekregen om een verbindende rol te spelen bij de inbedding, onderlinge afstemming en financierings-

afspraken van het totale aanbod aan psychosociale ondersteuning en zorg in de oncologische zorgketen op regionaal niveau. 

Alle aanbieders van psychosociale oncologische zorg – formeel en informeel – dienen hierin een plaats en rol te krijgen. 

Subsidies voor deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering in het kader van kwaliteitsontwikkeling van het aanbod van inloophuizen en psycho-oncologische 

centra blijft voor Stichting IPSO een belangrijke taak. Goede zorg voor en ondersteuning van mensen met kanker en hun 

naasten is vanzelfsprekend het primaire achterliggende doel. Daarnaast is een hoge kwaliteit van de zorg en ondersteuning 

voorwaarde voor het verwerven en behouden van een positie in de oncologische zorgketen. 

Financiering: Stichting Roparun en Stichting Willemien Cohen

Lobby voor structurele financiering

In 2016 is een start gemaakt met een uitgebreide lobby om de structurele financiering van de informele zorg bij relevante 

stakeholders onder de aandacht te brengen en in de toekomst een toekomstbestendige financieringsmix te kunnen reali-

seren. De eerste resultaten hiervan worden in 2017 verwacht.
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De ontwikkelingen binnen het Landelijk Bureau IPSO

Formatie

In 2016 is de personeelsformatie in loondienst van het Landelijk Bureau IPSO van 2.0 Fte, verdeeld over 

drie medewerkers, uitgebreid naar 2,9 Fte, verdeeld over vier medewerkers.

Ineke van Dijk, officemanager van Stichting IPSO, heeft na 9,5 jaar dienst haar baan per 1 september 2016 

opgezegd. Op 1 november zijn in dienst getreden Reimeke Spanjaard en Monique van Orden, beiden in 

de functie van beleidsmedewerker. 

Daarnaast huurt IPSO freelancekrachten in voor het uitvoeren van gesubsidieerde projecten. Dit is een 

bewuste keuze om de flexibiliteit van de organisatie te waarborgen en expertise op maat te kunnen inzetten.

Dick van Boven is per 12 april 2016 benoemd tot voorzitter van het bestuur van Stichting IPSO. Hij volgt 

jhr. P.A.C. Beelaerts van Blokland op. 

Landelijk Bureau IPSO

Mevr. S.B.D. (Sonja) Robben, directeur

Mevr. C.F. (Ineke) van Dijk, officemanager (tot 1 september)

Mevr. K.Y. (Karin) de Weerd, secretarieel medewerkster

Mevr. mr. R.M.C. (Reimeke) Spanjaard, beleidsmedewerker (per 1 november)

Mevr. M. (Monique) van Orden, beleidsmedewerker (per 1 november)

Bestuur Stichting IPSO

De heer drs. D.J.W. (Dick) van Boven, voorzitter

De heer Chr.L. (Chris) Gispen, secretaris

Mevr. T. (Tamara) Oostdam, penningmeester

De heer R. (Rein) Kuipers, lid

Mevr. dr. drs. E.J. (Eline) Aukema, lid

De heer G. (Gerwin) Witvoet, lid (tot 28 november)

Leden Raad van Advies

De heer E.J.M. (Evert) Douwes, voorzitter

Mevr. drs. F.C.E. (Fenna) Postma, secretaris

De heer prof. dr. W (Winald) Gerritsen, lid

Mevr. prof. dr. H. (Hanneke) de Haes, aspirant-lid
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Externe expertise
• De Blauwe Noordzee: project Positieversterking in de Keten

• Novire: implementatie en ondersteuning Landelijk Registratiesysteem Inloophuizen

• Van Oort en Van Oort: training Lobby gemeentelijke financiering

• SESAM Academie: training Omgaan met vrijwilligers

• Pieternel Geurts: advies en uitvoering projecten

• Bya Advies/De Stijlerij: advies en uitvoering communicatie 

• Scorpion Computers: technisch onderhoud IPSO KennisCentrum

• PC Gold: leverancier en helpdesk IT

Strategische partners

Samenwerking

De laastste twee letters van IPSO staan voor Samenwerking en Ondersteuning. Binnen IPSO werken inloophui-

zen en psycho-oncologische centra samen, en daarbuiten wordt gestreefd naar verbinding met strategische 

partners om in gezamenlijkheid de zorg voor mensen met kanker en hun naasten naar een hoger plan te tillen.

Stichting 

Willemien Cohen



Inloophuizen en Psycho-oncologische centra
Samenwerking en Ondersteuning

Jaarrekening 2016
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Balans per 31 december 2016
in €

31 december 2016 31 december 2015

Activa

Vaste Activa

Inventaris 3.808 -

Vlottende Activa

Vorderingen

Debiteuren 13.800  600 

Overige vorderingen 103  108 

Overlopende activa 1.333  270 

15.236  978 

Liquide middelen

Banktegoeden  293.367  216.188 

 293.367  216.188 

    312.411  217.166 

Passiva

Eigen Vermogen   67.068  112.474 

Bestemmingsreserves

Trainingen 17.492  24.565 

Kinderprojecten 8.760  8.760 

26.252  33.325 

Kortlopende schulden

Crediteuren 44.087  14.819 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 8.469  3.670 

Vooruitontvangen subsidiegelden 75.813  46.772 

Overige schulden 90.722  6.106 

219.091  71.367 

 312.411  217.166 
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Resultatenrekening over 2015
in €

2016 Begroting 2015

Baten

Eigen inkomsten

Contributies 15.100 18,000  15.400 

Donaties / sponsors - -  8.379 

Overige opbrengsten 148 -  512 

15.248 18.000  24.291 

Subsidiënten 

Ministerie van VWS 176.535 -

KWF Kankerbestrijding 180.226 701.304

Roparun 64.671 -

Anonieme subsidiënt 19.044 -

Stichting Willemien Cohen 22.242  30.424 

462.718 495.211  731.728 

Totaal baten 477.966 513.211  756.019 

 

Lasten

Personeel in loondienst 163.902 181.000  128.194 

Personeel ingehuurd 125.669 72.000  74.376 

Vacatiegelden - -  900 

Huisvesting 3.200 2.500  2.400 

Algemeen 9.222 6.400  8.223 

Communicatiekosten 16.139 31.200  1.632 

Reis en verblijf 6.025 6.500  5.202 

Administratie 7.223 6.000  6.014 

Accountant 4.710 4.000  - 

Bestuurskosten 8.495 8.000  7.158 

Ledenvergadering IPSO Inloophuizen 1.914 -  2.800 

Automatisering 11.422 11.200  5.039 

Verleende subsidies 172.201 207.061  507.819 

Totaal lasten 530.122 535.861  749.757 

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 52.156- 22.650-  6.262 

Financiële baten en lasten 323- 400-  184-

Exploitatieresultaat 52.479-  23.050-  6.078 

    
Het resultaat wordt onttrokken aan het Eigen Vermogen en aan de bestemmingsreserves.



14

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten 

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Vorderingen 

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking van de instelling. 

Voor eventuele oninbaarheid wordt zonodig een voorziening getroffen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking en betreffen de direct 

opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. Deze zijn in overeenstemming met de 

laatste dagafschriften, het kassaldo is in overeenstemming met de kasadministratie. 

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen 

Baten en lasten worden verantwoord in, respectievelijk toegerekend aan, het jaar waarop ze betrekking 

hebben, ongeacht het feit of ze in dat jaar tot een ontvangst of betaling hebben geleid. 

Bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waarde-

ring en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in 

het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking 

genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2016
in €

Vlottende Activa
31 december 2016 31 december 2015

Liquide middelen    

Van Lanschot  rekening-courant 262.584  15.536 

Van Lanschot  spaarrrekening 30.783  200.652 

293.367  216.188 

Eigen Vermogen
Stand per 1 januari 2016  112.474 

Onttrekking resultaat 2016  45.406- 

Stand per 31 december 2016  67.068 

Bestemmingsreserves

Trainingen

Stand per 1 januari 2016  24.565 

Onttrekking resultaat 2016 7.073-

Stand per 31 december 2016  17.492 

De bestemmingsreserve trainingen is gevormd naar aanleiding van een donatie van Stichting Toon Hermans Huis Fryslân.  

Kinderprojecten

Stand per 1 januari 2016  8.760 

Onttrekking resultaat 2016  - 

Stand per 31 december 2016  8.760 

De bestemmingsreserve kinderprojecten is gevormd naar aanleiding van een donatie van de Stichting Adventure for Life.

Overige schulden     

Subsidieafrekening KWF Kankerbestrijding 80.137  - 

Vakantiegeld 4.625  4.603 

Administratie 1.250  1.250 

Accountantskosten 4.710  - 

Diverse nog te betalen posten -  253 

90.722  6.106 
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Toelichting op de resultatenrekening over 2016
in €

 

2016 Begroting 2015

Personeel in loondienst

Salarissen 135.802 175.300  107.234 

Sociale lasten 20.367  17.465 

Pensioenlasten 5.948 - 

Overige personeelskosten 1.785 5.700  699 

163.902 181.000  125.398 

Algemeen

Kantoorartikelen 741 1.100  1.129 

Telefoon 1.045 1.200  956 

Drukwerk 1.550 1.500  2.130 

Representatie 4.698 2.100  3.938 

Afschrijvingen 762 -  - 

Diversen 426 500  70 

9.222 6.400  8.223 

 

Communicatiekosten

Communicatie- en advieskosten 14.812 29.200  225 

Beurs- en congreskosten 1.327 2.000  1.407 

16.139 31.200  1.632 

Automatisering

Automatiseringskosten 8.519 8.000  1.090 

Internetkosten 2.903 3.200  3.949 

11.422 11.200  5.039 
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Overige gegevens

Statutaire bepaling omtrent resultaatbestemming 

 

Er zijn geen statutaire bepalingen ter zake van de resultaatbestemming vastgesteld. 

 

Voorstel resultaatbestemming 2016 

 

Het bestuur stelt voor het resultaat over 2016 ad € 52.479 (negatief) als volgt te bestemmen:

 

 

€

Onttrekken aan Eigen Vermogen -45.406

Onttrekken aan de bestemmingsreserve Trainingen -7.073

-52.479

 

 

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening 2016 verwerkt.
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