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 Financieel jaarverslag Stichting Anticonceptie Nederland 2017 

     
Baten 2016 Begroting 2017 2017 Begroting 2018 
Rente € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Symposium/cursussen € 1.744,77 € 1.500,00 € 1.537,29 € 1.500,00 
Advieskosten € 4.710,00 € 2.000,00 € 450,00 € 1.000,00 
Donaties website SAN € 0,00 € 20,00 € 0,00 € 50,00 

Totaal: € 6.454,77 € 3.520,00 € 1.987,29 € 2.550,00 

     
Lasten 2016 Begroting 2017 2017 Begroting 2018 
Bank + KvK € 190,63 € 200,00 € 187,15 € 200,00 
Directie € 595,70 € 900,00 € 759,96 € 750,00 
Bestuur € 49,61 € 300,00 € 0,00 € 0,00 
Manager logistiek € 2.000,00 € 1.500,00 € 400,00 € 0,00 
Kantoorart. + porti € 253,04 € 250,00 € 383,34 € 250,00 
Kantoorinventaris € 49,99 € 0,00 € 399,00 € 100,00 
Telecommunicatie € 650,12 € 700,00 € 715,32 € 725,00 
Literatuur € 110,16 € 150,00 € 0,00 € 150,00 
Symposium/cursussen € 322,48 € 400,00 € 182,92 € 200,00 
Congreskosten € 70,85 € 300,00 € 0,00 € 300,00 
Website SAN € 592,00 € 600,00 € 728,00 € 725,00 
Contributies € 152,00 € 200,00 € 0,00 € 100,00 
Representatie € 75,98 € 150,00 € 0,00 € 100,00 
Groot onderhoud € 0,00 € 0,00 € 42,50 € 50,00 
HONcode/kwaliteit € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 
Diversen € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 50,00 

Totaal: € 7.178,56 € 5.800,00 € 3.848,19 € 3.750,00 

     
Eigen vermogen Stichting Anticonceptie Nederland   
 31-dec-14 31-dec-15 31-dec-16 31-dec-17 
Kas € 119,57 € 92,41 € 2.288,46 € 90,17 
Spaarrekening € 3.050,63 € 325,89 € 85,56 € 85,56 
Inventaris € 77,54 € 495,89 € 307,64 € 537,52 

Totaal: € 3.247,74 € 914,19 € 2.681,66 € 713,25 
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Toelichting bij het financieel jaarverslag 2017 

De algemene grondslag voor de waardering van baten en lasten als ook het eigen vermogen is de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs gewaardeerd tegen nominale waarde. 

De belangstelling voor trainingscursussen vanuit de beroepsgroep van verloskundigen is in 2017 nog 
iets afgenomen. Dit is mede het gevolg van het integreren van deze trainingen in de opleidingen. In 
2016 werd de accreditatie voor de cursussen opnieuw verlengd voor een periode van 3 jaar. Het 
vrijwel geheel wegvallen van projectsponsoring, vooral het gevolg van strengere 
overheidsvoorschriften, hebben de inkomsten uit het organiseren van de cursussen verminderd. 

Tijdens dit boekjaar zijn wederom geen donaties meer ontvangen, terwijl het aantal beantwoorde 
vragen (ca. 300 per jaar) en ook het aantal bezoekers aan de website (meer dan 1.000 per dag!) niet 
zijn afgenomen.  

De inkomsten uit advies waren beperkt, waardoor het noodzakelijk was om de uitgaven verder in te 
perken.  Dit heeft geleid tot het aanzienlijk verminderen van de toelage van de manager logistiek en 
tot het afschaffen van kosten voor het bestuur. Noodzakelijk overleg vond plaats via whatsapp en/of 
email. Zodoende kon enige ruimte worden gevonden, nodig voor de aanschaf van een nieuwe laptop 
met meer capaciteit, nodig voor de geplande cursussen. 

Renteopbrengsten zijn ten gevolge van de door de bank naar een percentage van 0% teruggebrachte 
vergoeding op zowel spaar- als lopende rekening inmiddels nihil. 

Het eigen vermogen is verder afgenomen. Voor het updaten van de website naar de huidige stand 
van techniek is dit echter nog onvoldoende om deze update te realiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


