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Inleiding

2017 was voor Stichting IPSO een jaar van bestendigen en uitbouwen. Er zijn flinke stappen gezet op 

het gebied van verdere kwaliteitsontwikkeling en -borging van de eigen organisatie en de 76 aange-

sloten IPSO-huizen. Het belang van psychosociale zorg bij kanker wordt steeds vaker erkend, zowel 

door zorgverleners als door overheden. Dit groeiende bewustzijn vormt een goede basis voor verdere 

gesprekken over de kosten en bekostiging van deze (formele en informele) zorg. Omdat de continuïteit 

van de zorg alleen geborgd kan worden door structurele financiering, zal IPSO hier komend jaar nog 

meer nadruk op leggen.

In het formele zorglandschap zien we een groeiende bereidheid tot samenwerking met aanbieders 

van informele zorg, waaronder de IPSO-huizen. Onze mening dat de behoefte van de patiënt en diens 

naasten uitgangspunt voor het psychosociale zorgaanbod dient te zijn én dat deze zorg zoveel mogelijk 

regionaal en dichtbij huis moet worden aangeboden, wordt daarmee door het werkveld onderschre-

ven.  Dit resulteert in de eerste, voorzichtige stappen richting matched care, waarbij informele zorg 

in het zorgpad wordt meegenomen. Het IPSO-project ‘OOO’ brengt deze ontwikkeling mede in een 

stroomversnelling. 

In september is IPSO gestart met een bewustwordingsproject over psychosociale klachten bij kanker, 

gefinancierd door het Zorginstituut Nederland, in opdracht van het Ministerie van VWS. Hierin werken 

verschillende organisaties samen aan de normalisering van psychosociale klachten bij kanker en aan 

vergroting van de  vindbaarheid van deze psychosociale zorg en ondersteuning.

Kortom, alle signalen wijzen erop dat psychosociale oncologische zorg en ondersteuning steeds meer 

op de kaart komt te staan. Wij zijn er trots op dat Stichting IPSO en de IPSO-huizen daaraan een bij-

drage mogen leveren.

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

Stichting IPSO in 2017. Wij danken op deze plek de IPSO-huizen, de POC’s en onze samenwerkings-

partners voor hun onmisbare bijdrage aan deze resultaten.

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

Twee derde
is vijf jaar na de diagnose nog in leven

109.663 mensen
kregen in 2017 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: laagdrempelige informele ondersteuning als het kan, intensieve formele 

zorg alleen als het nodig is. Hiermee dragen de IPSO-leden 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

• 3.250 goed opgeleide vrijwilligers

• 210.000 bezoeken 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

tot
1/9/2017
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Onze doelstellingen
In 2017 heeft IPSO onverminderd ingezet op de realisatie van haar doelstellingen. Deze zijn vervat in vier thema´s:

Knelpunten in 2017

Onbekendheid

Psychosociale oncologische zorg 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 en formele zorg is nog onvoldoende ontwikkeld. Ook zijn zij 

niet (goed) bekend met elkaars aanbod. 

Ontoereikende financiering

Voor de IPSO-huizen 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. De 

vergoeding voor behandeling van een aanpassingsstoornis is in 2012 uit het basispakket gehaald. Dat heeft gevolgen voor veel 

(ex-)kankerpatiënten met psychische klachten: zij krijgen niet de zorg waar zij behoefte aan hebben. In 2017 was IPSO betrokken 

bij de voorbereiding van de pilot Aanpassingsstoornis (ingangsdatum 1 maart 2018), een tweejarige pilot waarbij de kosten voor 

de behandeling van psychologische klachten bij kanker worden vergoed.

* Bron: Behoefte-onderzoek inloophuizen, M. Martens & A. Hesselink, ResCon, november 2014

Erkenning, landelijke bekendheid en inbedding in de oncologische zorgketen
van psychosociale oncologische zorg 

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

Toegankelijkheid en laagdrempeligheid
van psychosociale oncologische zorg 

Structurele, toekomstbestendige financiering
van de activiteiten van de IPSO-leden en van het Landelijk Bureau IPSO
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Thema 1: Erkenning, bekendheid en inbedding in de oncologische zorgketen

In 2017 is het volgende gerealiseerd:

Project OOO (Regionale Ondersteuning Optimalisering Psychosociale Oncologische Zorg)

Het Project OOO (Regionale Ondersteuning Optimalisering Psychosociale Oncologische Zorg) heeft tot doel dat alle aanbie-

ders van psychosociale en (palliatieve) oncologische zorg elkaars aanbod kennen, tijdig doorverwijzen, kennis met elkaar delen 

en elkaar versterken. Het project heeft een looptijd van drie jaar en is in 2016 van start gegaan. Zie verder onder thema 3.

Project ‘Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen’

IPSO participeert in alle drie de themagroepen van VWS, te weten: (1) Afbakening, (2) Kosten & bekostiging en (3) Bewust-

wording & vindbaarheid. 

Ad.1 IPSO neemt deel aan de schrijfgroep van het Kennis Instituut Medisch Specialisten (KIMS) om te komen tot een kwa-

liteitskader psychosociale oncologische zorg.

Ad.2 Deze themagroep heeft onder leiding van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het adviesrapport ‘Psychosociale zorg 

bij somatische problematiek’ in maart 2017  opgeleverd en aan de minister aangeboden. In dit rapport staan knelpunten en 

aanbevelingen op het gebied van de kosten en bekostiging benoemd.

Ad.3 Project ‘OOO (Regionale Ondersteuning Optimalisering Psychosociale Oncologische Zorg)’

Campagne Wereldkankerdag 2017

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

aandacht gevraagd voor psycho-oncologische zorg. Het thema van 2017 was ‘aandacht voor naasten’. Op zo’n 60 locaties 

in het land vonden Wereldkankerdagactiviteiten plaats, waaronder verwenmomenten, lezingen en gratis consulten. Dag-

jewellness.nl en Topbloemen boden via de campagnewebsite respectievelijk een gratis wellnessbezoek en een Wereldkan-

kerdagboeket aan die cadeau konden worden gedaan aan naasten. Het merendeel van de IPSO-leden organiseerde een 

open dag, een doorgeef-rozenactie en/of een ander evenement om hun aanbod onder de aandacht te brengen. Op landelijk 

niveau organiseerde IPSO een inzamelingsactie voor gebruikte borstprotheses. Ex-patiënten konden deze inleveren bij de 

inloophuizen, waarna ze voor hergebruik naar Koerdistan en Suriname werden vervoerd. 

Maar liefst 64 organisaties die betrokken zijn bij de medische en psychosociale oncologische zorg hebben zich bij de cam-

pagne aangesloten, een forse toename ten opzichte van de 11 organisaties die het jaar ervoor betrokken waren. 
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PR en communicatie

Beurzen en symposia

• SPACE4AYA (8 maart)

• NVPO-congres (17 maart)

• Roche Patiëntenorganisatiedag (30 maart)

• AvL-symposium  (15 juni)

• AVG voor verenigingen (6 september)

• Versterken draag- en veerkracht ( 15 september)

• Studiedag psychosociale zorg en ondersteuning (29 september)

• Inspire to live ( 3 november)

• Congres NHG ( 17 november)

• Oncologiedagen (21 en 22 november)

Pers

• RTL4 heeft aandacht besteed aan het fenomeen IPSO-inloophuizen

• In het kader van Wereldkankerdag: interview met een naaste in Mijn Geheim

• Artikel ‘Ik weet niet wat ik moet zeggen: hoe ga je om met iemand die ernstig ziek is?’ (RTL Nieuws) 

Eigen kanalen

• Website www.ipso.nl

• Twitter

• Facebook 

• YouTube

• IPSO mini-documentaire, najaar 2017
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Thema 2: Kwaliteitsverbetering en -bewaking

In 2017 is het volgende gerealiseerd:

Trainingen

In 2017 heeft IPSO stevig ingezet op deskundigheidsbevordering van medewerkers van de IPSO-huizen en de tot 1 sep-

tember 2017 aangesloten psycho-oncologische centra. Het betrof:

Doelgroep Training Aantal deelnemers

Vrijwilligers Basistraining voor gastvrouwen/-heren (IPSO-trainerspool) 254

(van 42 inloophuizen)

Diverse maatwerktrainingen 264

(van 18 inloophuizen)

Coördinatoren/directeuren Twee coördinatorendagen met diverse workshops 1e 47

2e 55

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

en door deelname aan symposia, workshops en Post-Masteropleidingen.

In 2017 werd, na de opvallende groei van 2016, duidelijk dat opleiden en trainen toe is aan een doorontwikkeling. Het komt 

steeds vaker voor dat één IPSO-huis ‘de klas niet vol krijgt’ uit eigen gelederen omdat de vrijwilligers al zijn opgeleid. Daarom 

groeit de behoefte aan gezamenlijke trainingen met andere huizen. 

Om uniformiteit en kwaliteit te borgen, zijn er in het  najaar van 2017 twee aanvullende trainingen - naast de basistraining 

die al uniform was - uitgeschreven. Hiermee is  het startschot gegeven om ook de verdiepingstrainingen en trainingen op 

maat meer uniform en kwalitatief gelijkwaardig te kunnen aanbieden.

Landelijk Registratiesysteem Inloophuizen

De invoering van een landelijk registratiesysteem waarmee de IPSO-huizen op eenduidige wijze data en processen kunnen 

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

was verwacht.  Het systeem blijkt onvoldoende intuïtief en ook de afstemming van eigen procesgang van het inloophuis met 

het registratiesysteem blijkt niet overal even soepel te verlopen. In de zomer is er naast de volledige variant een anonieme 

variant ingevoerd om de huizen voor wie de volledige variant niet passend was tegemoet te komen. 

AVG

Vanaf de zomer van 2017 onderzoekt IPSO hoe zij de inloophuizen kan ondersteunen bij de implementatie van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). De eigen organisatie én de huizen AVG-proof maken vereist een grootschalige 

aanpak, mede door het grote aantal en de onderlinge diversiteit van de IPSO-huizen. 
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Profilering

In 2017 is een aanzet gegeven tot de profilering van de IPSO-huizen. Hiermee beogen we om het activiteiten- en diensten-

aanbod voor (potentiële) gasten, verwijzers en andere derden inzichtelijk te maken. Bovendien helpt deze informatie het 

Landelijk Bureau IPSO om meer behoeftegerichte maatwerkondersteuning te bieden. Een eerste uitgebreide inventarisatie 

is in 2017 uitgevoerd. 
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Thema 3: Toegankelijkheid en laagdrempeligheid

In 2017 is het volgende gerealiseerd:

Project OOO (Regionale Ondersteuning Optimalisering Psychosociale Oncologische Zorg)

Met dit driejarige project draagt IPSO bij aan de optimalisering van matched care. Het streven is dat oncologiepatiënten in 

alle regio’s van het land toegang hebben tot tijdige en passende psychosociale zorg, zo dicht mogelijk bij huis; laagdrempelige 

informele ondersteuning als het kan, intensieve formele zorg alleen als het nodig is. Voorwaarde voor het slagen van dit 

project is samenwerking tussen de aanbieders van formele en informele zorg.  

Het Project OOO wordt gefaseerd in de verschillende regio’s uitgerold. De bestaande regionale structuren, netwerken en 

samenwerkingsverbanden vormen het vertrekpunt voor versterking, verbreding en verdieping van de contacten tussen 

de formele en informele zorgaanbieders. Tijdens verschillende bijeenkomsten voor zorgaanbieders – formeel, informeel of 

een combinatie daarvan – worden best practices en initiatieven gedeeld, ook uit andere regio’s en van landelijk opererende 

organisaties.

Project ‘Normaliseren van het hebben van psychosociale klachten en vergroten van de vindbaarheid van de beschik-

bare zorg’

In maart 2017 heeft IPSO uit naam van de VWS-werkgroep ‘Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen’ 

als penvoerder een subsidie aangevraagd bij het Zorginstituut. Het Zorginstituut had een ‘call’ uitgeschreven voor projecten 

gericht op transparantie in de psychosociale zorg. Deze subsidie is toegekend en loopt van september 2017 tot juli 2019. 

Doel van dit project is het normaliseren van psychosociale klachten bij kanker en het vergroten van de vindbaarheid van 

beschikbare zorg. In dit project werken verschillende partijen die actief zijn binnen het werkveld van de psychosociale 

oncologie met elkaar samen.
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Thema 4: Structurele en toekomstbestendige financiering
 
In 2017 is het volgende gerealiseerd:

Subsidies voor deskundigheidsbevordering

IPSO hecht sterk aan het vergroten, verbreden en verdiepen van kennis onder haar leden. Dit komt niet alleen de zorg voor 

mensen met kanker en hun naasten ten goede, maar het is ook een voorwaarde voor erkenning en inbedding van informele 

zorg in de oncologische zorgketen. 

Lobby voor structurele financiering

De resultaten van de lobby voor structurele financiering van informele zorg lieten in 2017 nog even op zich wachten, onder 

meer als gevolg van de kabinetswisseling. Desalniettemin is IPSO stevig blijven inzetten op een toekomstbestendige finan-

cieringsmix ten behoeve van de psychosociale oncologische zorg en zijn steeds meer partijen van mening dat de financiering 

van deze zorg (formeel en informeel) moet verbeteren.
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De ontwikkelingen binnen het Landelijk Bureau IPSO

Formatie

De formatie van IPSO bestond in 2017 uit 2,9 FTE. 

Daarnaast huurde 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.

In 2017 heeft IPSO afscheid genomen van freelancer Pieternel Geurts, die sinds 2012 diverse projecten 

heeft gerealiseerd. Ook in het bestuur heeft een wisseling plaatsgevonden: Dick van Boven heeft het  

voorzitterschap per 1 november 2017 overgedragen aan (ad interim) Rein Kuipers.

Met het uittreden van de psycho-oncologische centra per 1 september 2017 zijn de representanten die 

namens de POC’s zitting hadden in het bestuur automatisch geen bestuurslid meer. 

De samenstelling van de organisatie in 2017 was als volgt:

Landelijk Bureau IPSO

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

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

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

Mevr. M. (Monique) van Orden, beleidsmedewerker

Bestuur Stichting IPSO

De heer drs. D.J.W. (Dick) van Boven, voorzitter, tot 1 november

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

De heer R. (Rein) Kuipers, lid, voorzitter vanaf 1 november

Mevr. dr. drs. E.J. (Eline) Aukema, lid, tot 7 april

De heer J. Ligthart, lid tot 7 april

Leden Raad van Advies

De heer E.J.M. (Evert) Douwes, voorzitter tot 1 september

Mevr. drs. F.C.E. (Fenna) Postma, secretaris, tot 1 september

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 OOO

• Bya Advies: Project OOO

• Human Talent Consulting : Project OOO (vanaf oktober)

• Novire: implementatie en ondersteuning Landelijk Registratiesysteem Inloophuizen

• Pieternel Geurts: advies en uitvoering projecten

• De Stijlerij: advies en uitvoering communicatie 

• Scorpion Computers: technisch onderhoud IPSO KennisCentrum

• GOLD ICT: leverancier en helpdesk IT

• VDH Bestuurszaken: advies bestuurlijke vernieuwing

• Petri Rouwenhorst: extern projectleider Project ‘Normaliseren van het hebben van psychosociale 

klachten en vergroten van de vindbaarheid van de beschikbare zorg’

Strategische partners

Samenwerking

Binnen IPSO werken inloophuizen 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



Jaarrekening 2017
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Balans per 31 december 2017
in €

31 december 2017 31 december 2016

Activa

Vaste Activa

Inventaris 2.285 3.808

Vlottende Activa

Vorderingen

Debiteuren 8.372 13.800

Overige vorderingen - 103

Overlopende activa - 1.333

8.372 15.236

Liquide middelen

Banktegoeden  339.384  293.367 

 339.384  293.367 

    350.041     312.411 

Passiva

Eigen Vermogen   97.404   67.068 

Bestemmingsreserves

Trainingen - 17.492

Kinderprojecten 8.760 8.760

8.760 26.252

Kortlopende schulden

Crediteuren 47.359 44.087

Belastingen en premies sociale verzekeringen 12.877 8.469

Vooruitontvangen subsidiegelden 173.149 75.813

Overige schulden 10.492 90.722

243.877 219.091

 350.041  312.411 
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Resultatenrekening over 2017
in €

2017 Begroting 2016

Baten

Eigen inkomsten

Contributies 15.800 16.000 15.100

Overige opbrengsten 2.565 - 148

18.365 16.000 15.248

Subsidiënten 

Ministerie van VWS 431.345 434.904 176.535

Zorginstituut Nederland 8.640 - -

KWF Kankerbestrijding 4.804 - 180.226

Roparun 130.526 157.800 64.671

Overige fondsen - - 19.044

Willemien Cohen Fonds 7.492 - 22.242

582.807 592.704 462.718

Totaal baten 601.172 608.704 477.966

 

Lasten

Personeel in loondienst 236.339 245.000 163.902

Personeel ingehuurd 124.968 122.500 125.669

Huisvesting 4.810 4.800 3.200

Algemeen 8.460 8.200 9.222

Communicatiekosten 48.361 45.000 16.139

Reis en verblijf 10.079 4.000 6.025

Administratie 7.017 7.500 7.223

Accountant 315 6.000 4.710

Bestuurskosten 24.058 8.000 8.495

Ledenvergadering IPSO Inloophuizen 608 - 1.914

Automatisering 11.079 11.000 11.422

Verleende subsidies 111.843 146.650 172.201

Totaal lasten 587.937 608.650 530.122

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 13.235 54 52.156-

Financiële baten en lasten 391- 500- 323-

Exploitatieresultaat 12.844 446- 52.479-

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



17

Toelichting op de balans per 31 december 2017
in €

Materiële vaste activa

Aanschafwaarde Afschrijving 2017 Cumulatieve 
afschrijving

Boekwaarde 
31-12-2017

Inventaris 4.570 1.523 2.285 2.285

Afschrijvingspercentages:

Inventaris

33,33%

Vlottende Activa
31 december 2017 31 december 2016

Liquide middelen    

Van Lanschot  rekening-courant 178.601 262.584

Van Lanschot  spaarrrekening 160.783 30.783

339.384 293.367

Eigen Vermogen
Stand per 1 januari 2017 67.068

Toevoeging resultaat 2017 30.336

Stand per 31 december 2017 97.404

Bestemmingsreserves

Trainingen

Stand per 1 januari 2017 17.492 

Onttrekking resultaat 2017 17.492-

Stand per 31 december 2017 - 

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

Kinderprojecten

Stand per 1 januari 2017  8.760 

Onttrekking resultaat 2017  - 

Stand per 31 december 2017  8.760 

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

31 december 2017 31 december 2016

Subsidieafrekening KWF Kankerbestrijding - 80.137

Vakantiegeld 7.242 4.625

Administratie 1.250 1.250

Accountantskosten 2.000 4.710

10.492 90.722
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Toelichting op de resultatenrekening over 2017
in €

 

2017 Begroting 2016

Personeel in loondienst

Salarissen 180.451 135.802

Sociale lasten 28.220 20.367

Pensioenlasten 16.545 5.948

Overige personeelskosten 11.123 1.785

236.339 163.902

Algemeen

Kantoorartikelen 836 741

Telefoon 2.049 1.045

Drukwerk 1.111 1.550

Representatie 1.784 4.698

Afschrijvingen 1.523 762

Diversen 1.157 426

8.460 9.222

 

Communicatiekosten

Communicatie- en advieskosten 45.897 14.812

Beurs- en congreskosten 2.464 1.327

48.361 16.139

Automatisering

Automatiseringskosten 7.687 8.519

Internetkosten 3.392 2.903

11.079 11.422
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Overige gegevens

Statutaire bepaling omtrent resultaatbestemming 

 

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

 

Besluit resultaatbestemming 2017 

 

Het bestuur besluit het resultaat over 2017 ad € 12.844 (positief) als volgt te bestemmen:

 

 

€

Toevoegen aan Eigen Vermogen 30.336

Onttrekken aan de bestemmingsreserve Trainingen -17.492

12.844

 

 

Dit besluit is reeds in de jaarrekening 2017 verwerkt.
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