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Samenstelverklaring accountant

J. Veldhuizen AA

Peer Accountants Amsterdam B.V.

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 de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen 

voor financiële verslaggeving. 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld 

van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Vereniging Schisis. 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 dan ook ervan uitgaan dat wij 

de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd 

en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA 

verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere 

toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

De jaarrekening van Vereniging Schisis te Houten is door ons samengesteld op basis van de 

van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de 

staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is 

onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

opgenomen.

Amsterdam, 05 april 2022

Geachte bestuur,
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1. Balans per 31 december 2021

31-dec-21 31-dec-20

ACTIVA € €

1.1 Vorderingen en overige vlottende activa 1.400 780

1.2 Liquide middelen 29.178 41.444

TOTAAL ACTIVA 30.578 42.224

PASSIVA

1.3 Eigen vermogen

Algemene reserve 27.811 27.477

Bij: Resultaatbestemming 889 334

28.700 27.811

1.4 Kortlopende schulden

Overige vooruit ontvangen en te betalen posten 1.878 14.391

Overige nog te betalen kosten 0 22

1.878 14.413

TOTAAL PASSIVA 30.578 42.224
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2. Staat van baten en lasten over 2021 Begroting Afrekening Afrekening

2021 2021 2020

€ € €

BATEN

2.1 Vaste inkomsten eigen vereniging 4.400 4.189 4.286

2.2 Vaste subsidies 60.000 60.000 60.000

2.3 Overige baten 988 1.733 5.339

2.4 Eigen bijdrage Schisis 3.882 0 64.673

TOTAAL BATEN 69.270 65.922 134.298

LASTEN

2.5 Personeelskosten landelijk bureau 0 0 31.935

Personeelskosten projecten 0 0 8.290

Overige personeelskosten 0 0 2.930

Huisvestingskosten 1.133 996 2.266

Bureaukosten 1.325 1.719 2.946

Administratieve- en advieskosten 1.306 1.583 14.333

Bestuurskosten en ALV's 1.492 258 1.253

Overige organisatiekosten 132 432 168

Activiteitskosten 63.882 60.045 69.843

TOTAAL LASTEN 69.270 65.033 133.964

Saldo 0 889 334

Toevoeging aan het besteedbaar 

eigen vermogen 0 889 334

Totaal 0 889 334
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3. Bestuursverslag

Het jaar 2021 werd gedomineerd door het afronden van de transitie van verantwoordelijkheden 
van  het samenwerkingsverband tussen de vier uit de BOSK voorgekomen verenigingen aan elk 
van die nu volledig zelfstandige verenigingen en door de effecten van de COVID 19 problematiek 
op het programma van Schisis Nederland (SNL). 
Daarmee is SNL nu een volledig zelfstandige en onafhankelijke vereniging geworden.  SNL 
verkreeg in 2021 de status Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarnaast zijn de voorbereidingen 
voor het invoeren van de gevolgen van de Wet Toezicht Bestuur en Rechtspersonen afgerond. 
Nadat het huishoudelijk reglement en de statuten, deze laatste uiterlijk voor eind 2025, zijn 
aangepast zal de vereniging voldoen aan geldende wet- en regelgeving.  

De samenwerkingsovereenkomst tussen de uit de BOSK voortgekomen verenigingen is beëindigd 
op 31 december 2021. Het Landelijk Bureau is de nieuwe serviceprovider van SNL geworden. Alle 
inhoudelijke verantwoordelijkheid en zeggenschap zijn overgedragen aan SNL. Om die 
verantwoordelijkheid gestalte te kunnen geven heeft het Landelijk Bureau een medewerker 
aangenomen met relevante kennis en ervaring. Deze werknemer, Marieke te Rijdt, werkt 
uitsluitend voor het programma van SNL. 

De COVID 19 problematiek heeft geleid tot veranderingen in het programma van SNL. 
Ontmoetingen met fysiek contact zijn deels vervangen door virtuele bijeenkomsten en door een 
vergrote inzet van communicatie via onder andere de website. De financiële gevolgen daarvan 
vindt u terug in het overzicht van VWS gerelateerde activiteiten. 

Het ledenbestand is als volgt opgebouwd. Vijfennegentig leden zijn ouders van een kind met 
schisis, 30 zijn personen met schisis, 9 zijn jongeren leden (15 – 25 jaar), vier zijn kind leden 
(jonger dan 15 jaar), vier zijn naastbetrokkenen van een persoon met schisis, twee zijn 
zorgprofessionals, in twee gevallen betreft het een organisatielidmaatschap en van 1 persoon is 
de aard van zijn betrokkenheid met de vereniging onbekend. 

De baten van SNL zijn voor wat betreft subsidie inkomsten in lijn met budget. De contributie 
inkomsten vielen € 211 lager uit dan gebudgetteerd, hoewel het leden aantal toenam tot 147, 
een stijging met bijna 50% ten opzichte van 1 januari 2021. Toch vertaalt deze stijging van het 
ledenaantal zich niet in een toename van contributiebaten. Dit is het gevolg van het feit dat 
nieuwe leden alleen betalen vanaf het moment van lid worden en omdat een deel van de 
nieuwe leden jeugd- dan wel kind-leden zijn die minder of geen contributie betalen. Overige 
baten vielen aanmerkelijk lager uit dan gebudgetteerd, mede omdat als gevolg van de 
ontwikkelingen in het verloop van de pandemie geen beroep hoefde te worden gedaan op het 
eigen vermogen van de vereniging, gebudgetteerd voor € 3.882. 
Tot slot deden leden van de vereniging mee aan het programma Uitkomstgerichte Zorg. De 
vacatievergoeding van de deelnemers was niet in het budget opgenomen en is aan de vereniging 
ten goede gekomen. Over de uitkomst van het programma Uitkomstgerichte zorg zult u na 
afloop van dat programma worden geïnformeerd. 

De uitgaven gedaan in het kader van het subsidieprogramma vindt u als eerder aangegeven in 
bijlage. 
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Voor wat betreft de kosten zoals opgenomen onder Lasten valt op dat € 400 minder is 
uitgegeven dan begroot. Dit kwam als volgt tot stand. Aan Huisvestingskosten werd € 137 
minder uitgegeven dan begroot.  Aan Bureaukosten is € 394 meer dan begroot uitgegeven. Dit 
wordt veroorzaakt door kosten verbonden aan uitgaande post en daarmee verbonden porti. Aan 
Administratieve en advieskosten is € 277 meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door bank en giro kosten. Aan bestuurskosten werd € 1.253 minder uitgegeven dan 
begroot, grotendeels als gevolg van de COVID 19 problematiek. Aan Overige organisatie- en 
voorlichtingskosten is € 300 meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de 
lidmaatschapskosten van Ieder(in), door onderlinge verrekeningen tussen partijen ten bedrage 
van 170 EU onder het beëindigde contract en door betalingen aan VWS van in totaal 213 EU over 
2019 en 2020. 

De COVID 19 problematiek heeft geleid tot zodanige veranderingen in het budget 2021 dat 
daarvoor goedkeuring van VWS noodzakelijk was. Een verzoek daartoe is ingediend bij VWS. Een 
besluit in dezen wordt verwacht in de loop van het tweede kwartaal. 

Niet in het overzicht opgenomen is een project dat is goedgekeurd en aangevraagd bij ZonMW. 
Dit verschijnt met ingang van 2022 op het budget van Schisis Nederland. De begroting van dit 
project bedraagt € 23.175, waarvan op 31 december 2021 € 3.230 was uitgegeven. 

In verband met de genoemde wijzigingen heeft Schisis Nederland bij VWS het verzoek gedaan 
om in te stemmen met de als gevolg van COVID 19 ontstane wijzigingen in het programma over 
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4. Specificatie baten en lasten

Begroting Afrekening

Verschil 

begroting

prognose
2021 2021 2021 

BATEN € € €

Vaste inkomsten eigen vereniging

Contributie 4.400 4.189 -211 

4.400 4.189 211

Vaste subsidies

VWS exploitatie subsidie 60.000 60.000 0

60.000 60.000 0

Overige baten

Opbrengst brochures 0 13 13

Overige baten ontmoetingsdagen 0 135 135

Giften/donaties 0 180 180

Eigen bijdrage Schisis 3.882 0 -3.882 

Overige baten 988 1.405 417

4.870 1.733 -3.137 

TOTAAL BATEN 69.270 65.922 -3.348 

Schisis Nederland
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Begroting Afrekening
Verschil 

begroting

2021 2021 2021 

LASTEN € € €

Huisvestingskosten

Doorberekende huisvestingskosten 1.133 996 137

1.133 996 137

Bureaukosten

Porti en vrachtkosten 0 218 -218 

Kantoorbenodigdheden, drukwerk, repro 0 246 -246 

Doorberekende bureaukosten 1.325 1.255 70

1.325 1.719 -394 

Administratieve- en advieskosten

Bankkosten 0 257 -257 

Doorberekende administratie- en advieskosten 1.306 1.326 -20 

1.306 1.583 -277 

Bestuurskosten

Vergaderingen/bijeenkomsten bestuur 270 0 270

Reis- en verblijfkosten bestuur 918 108 810

Algemene Ledenvergadering 115 0 115

Overige bestuurskosten 189 151 38

1.492 259 1.233

Overige organisatiekosten

Contributies lidmaatschappen 0 48 -48 

Incidentele lasten 0 213 -213 

Doorberekende organisatie- en voorlichtingskosten 132 170 -38 

132 431 -299 

SUBTOTAAL LASTEN VERENIGING 5.388 4.988 400

Schisis Nederland
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Begroting Afrekening

Verschil 

begroting

prognose
2021 2021 2021 

€ € €

Activiteitskosten VWS-subsidie

Lotgenoten uren

A1 Landelijke Schisisdag personeel 2.550 3.995 -1.445 

A2 Metamorfosedag Schisis personeel 2.550 2.295 255

A3 Online netwerk van lotgenoten Schisis personeel 3.400 7.055 -3.655 

A4 Netwerk organiseren huisbezoek Schisis personeel 1.700 765 935

Informatievoorziening uren

B1 Website,magazine, social media Schisis pers 8.075 15.385 -7.310 

B2 Schisis Advies Punt "van A,B tot Z" 8.500 3.570 4.930

Belangenbehartiging uren

C1 Weerbaar als individu, ouder collectief pers. Schisis 8.500 3.825 4.675

C2 Belangengroep Stickler & Pierre Robin Schisis pers. 2.550 425 2.125

Totaal activiteitskosten VWS - uren 37.825 37.315 510

Lotgenoten materiele kosten

A1 Landelijke Schisisdag huur 1.500 1.928 -428 

A1 Landelijke Schisisdag sprekers 400 36 364

A1 Landelijke Schisisdag reiskosten 275 40 235

A1 Schisis conferentie 0 756 -756 

A2 Metamorfosedag Schisis fotograaf 750 0 750

A2 Metamorfosedag Schisis reiskosten 275 0 275

A3 Online netwerk van lotgenoten 3.882 0 3.882

A4 Materiele kosten reiskosten huisbezoeken 228 0 228

Informatievoorziening materiele kosten

B1 Website, magazine en social media Schisis ov. 3.405 4.970 -1.565 

Belangenbehartiging materiele kosten

C2 Materiele kosten reiskosten huisbezoeken 342 0 342

Totaal activiteitskosten VWS - materiele kosten 11.057 7.730 3.327

Totaal activiteitskosten uren & materiële kosten 48.882 45.045 3.837

Backoffice VWS 15.000 15.000 15.000

SUBTOTAAL ACTIVITEITSKOSTEN VWS-SUBSIDIE 63.882 60.045 3.837

TOTAAL LASTEN 69.270 65.033 4.237

RESULTAAT 0 889 889

Ondertekening bestuur voor akkoord

Houten, 05 april 2022

Dhr. D. de Haan, voorzitter Dhr. R. Stolp, penningmeester

Schisis Nederland
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SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING BIJ DE JAARREKENING 

 
 
Peer Accountants Amsterdam B.V. 
t.a.v. de heer J. Veldhuizen AA 
Baarsjesweg 224 
1058 AA AMSTERDAM 

Datum: 5 april 2022 

Betreft: Bevestiging bij de jaarrekening 2021 

Geachte heer Veldhuizen, 

In het kader van de aan u verleende opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van 
Vereniging Schisis over 2021, bevestigen wij naar ons beste weten en overtuiging het volgende: 

1. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor het opmaken van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor 
financiële verslaggeving. 

2. Wij hebben u toegang verschaft tot de gehele financiële administratie en daarbij 
behorende bescheiden en wij hebben u alle notulen van algemene vergaderingen, 
commissarissen en directie ter inzage getoond. 

3. Wij hebben u alle gegevens verschaft met betrekking tot: 

• informatie over eventuele claims en rechtszaken; 

• belangrijke schulden of mogelijke of voorwaardelijke activa of passiva die dienen 
te worden verantwoord of toegelicht; 

• gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na jaareinde en die de huidige 
financiële positie in belangrijke mate doen afwijken van hetgeen uit de balans van 
die datum blijkt of die een verandering of toelichting noodzakelijk maken in de 
(geconsolideerde) jaarrekening; 

• verliezen die resulteren uit het al of niet nakomen van verkoopovereenkomsten; 

• verliezen die resulteren uit koopverplichtingen van voorraden boven de normale 
behoefte of tegen prijzen die hoger zijn dan de gangbare marktprijzen; 

• transacties met niet-onafhankelijke derden en de daaruit voortvloeiende 
vorderingen of schulden, met inbegrip van verkopen, aankopen, leningen, 
betalingen, leaseovereenkomsten en garantieverplichtingen; 
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• opties of overeenkomsten met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen of 
aandelenkapitaal dat gereserveerd is voor opties, warrants, conversies of andere 
verplichtingen; 

• overeenkomsten met financiële instellingen betreffende compensatie van saldi of 
andere overeenkomsten met beperkende bepalingen betreffende kas- en 
banksaldi, kredietfaciliteiten of andere overeenkomsten van vergelijkbare 
strekking; 

• overeenkomsten met recht of plicht van terugkoop van eerder verkochte activa. 

4. Er is geen sprake van plannen of intenties die van belangrijke invloed zouden kunnen zijn 
op de huidige waarde of rubricering van activa en passiva. 

5. Het economisch eigendom van de activa berust bij de vereniging. Er zijn geen andere 
pand- of hypotheekrechten gevestigd op de activa van de vereniging, dan die welke zijn 
vermeld in de toelichting van de jaarrekening. 

6. De vereniging heeft voldaan aan alle bepalingen en overeenkomsten die een belangrijke 
invloed zouden hebben op de jaarrekening. 

7. Wij bevestigen dat wij instemmen met de op 5 april 2022 door u aan ons overhandigde 
samengestelde jaarrekening over onderhavig boekjaar. 

Hoogachtend, 

 

 

Dhr. D. de Haan 
Voorzitter 
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