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Jaarrekening 

Balans 
   

ACTIVA

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris en apparatuur 10.170    15.102    1.1.

10.170        15.102        

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Subsidies en andere baten 132.868  35.446    1.2.1.
Vooruitbetaalde bedragen 12.368    16.918    1.2.2.
Debiteuren 56            15            
Overige vorderingen 5.582      7.021      1.2.3.

150.874         59.400           
Liquide middelen 1.187.934     648.292         1.3.

1.338.808    707.692      

1.348.978 722.794    

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN
Continuïteitsreserve 528.143  529.770  2.1.1.
Bestemmingsreserve 31.981    43.359    2.1.2.

560.124      573.129      

KORTLOPENDE SCHULDEN
Belastingen en premies 21.476    26.571    2.2.1.
Nog te besteden subsidies en andere 
baten 625.273  -               2.2.2.

Overige schulden 142.105  123.094  2.2.3.

788.854      149.665      

1.348.978 722.794    

toelichting
31 december 2015

€

31 december 2014

€
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Staat van baten en lasten 

   

BATEN 3.
Baten uit eigen fondsenwerving 98.074           143.900          83.235            
Baten uit acties van derden -                      -                       -                       
Subsidies van overheden 934.448        885.100          925.885          
Baten uit beleggingen 4.449             6.000              5.433              
Overige baten 3.009             -                       895                  
SOM DER BATEN 1.039.980 1.035.000  1.015.448  

LASTEN
BESTEED AAN DOELSTELLING
Het door beleidsbeïnvloeding 
versterken van nationale 
gezondheidssystemen die 
bijdragen aan de structurele 
verbetering van gezondheid 930.108  809.100  895.479  4.1.

930.108      809.100       895.479       

WERVING VAN BATEN 4.1.

Kosten eigen fondsenwerving 16.454     58.200     15.147     
Kosten acties van derden 12.526     320          
Kosten verkrijging subsidies 42.242     58.200     40.124     

71.222       116.400       55.591        

BEHEER EN ADMINISTRATIE 4.1.

Kosten beheer en administratie 51.655       109.500       55.197        

SOM DER LASTEN 1.052.985 1.035.000  1.006.267  

RESULTAAT 13.005-      0                9.181         

RESULTAATBESTEMMING
Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve -1.627      -                9.181       
Bestemmingsreserve -11.378   -                -                

-13.005   -                9.181       

realisatie 2015
€

toelichting
begroting 2015

€
realisatie 2014

€
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Kasstroomoverzicht 

   

KASSTROOM UIT 
OPERATIONELE 
ACTIVITEITEN
Bedrijfsresultaat 13.005-           9.181             

AANPASSINGEN VOOR:
Afschrijvingen 5.803      5.297      
 5.803             5.297             

VERANDERING IN 
WERKKAPITAAL:
Vorderingen 61.474-    10.470-    
Kortlopende schulden (exclusief 
banken) 584.556  24.060-    

 523.082         34.530-           
Totaal kasstroom uit 
operationele activiteiten

515.879      20.052-        

KASSTROOM UIT 
INVESTERINGS-
ACTIVITEITEN
Investeringen materiële vaste activa 871-          13.435-    
Mutatie financiële vaste activa -           -           
Totaal kasstroom uit 
investeringsactiviteiten

871-             13.435-        

KASSTROOM UIT 
FINANCIERINGS-
ACTIVITEITEN
Mutatie langlopende schulden -           -           
Totaal kasstroom uit 
financieringsactiviteiten

-               -               

Toename/afname 
geldmiddelen

515.008    33.487-      

Het verloop van de geldmiddelen is 
als volgt:

Stand per 1 januari 648.292         681.778         
Mutatie boekjaar 539.642         33.486-           
Stand per 31 december 1.187.934 648.292    

realisatie 2015
€

realisatie 2014
€
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 
Het rapport is opgesteld op basis van de historische kosten. Verliezen worden in aanmerking 
genomen indien zij hun oorsprong vinden in het boekjaar en zodra deze bekend zijn. Tenzij 
anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Subsidies 
worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Donaties en giften 
worden verantwoord als baten in het jaar waarin de donaties en giften zijn ontvangen. Het 
rapport is opgesteld volgens de ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen’ van de Raad 
voor de Jaarverslaggeving, waarmee is geconformeerd aan de aanbevelingen van het 
Centraal Bureau Fondsenwerving voor fondsenwervende instellingen.  

Buitenlandse valuta 
Transacties in buitenlandse valuta zijn omgerekend naar euro's tegen de koers per 
transactiedatum. Aan het einde van het boekjaar worden alle vorderingen en schulden in 
buitenlandse valuta omgerekend naar euro's op basis van de koers per balansdatum. 
Koersresultaten zijn verantwoord in de staat van baten en lasten. 

Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumula-
tieve afschrijvingen. De materiële vaste activa worden afgeschreven rekeninghoudend met 
de verwachte levensduur en een eventuele restwaarde. Materiële vaste activa aangeschaft 
gedurende het boekjaar worden tijdsevenredig afgeschreven: 
• De kantoorinventaris wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met een 

lineaire afschrijving van 20% per jaar; 
• De computerapparatuur en -programmatuur wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 

verminderd met een lineaire afschrijving van 33,3% per jaar; 
• De verbouwing wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met een lineaire 

afschrijving van 10% per jaar. 

Reserves en fondsen 
De reserves en fondsen van de stichting worden aangewend in het kader van de doelstelling 
van de stichting. Voor zover de reserves niet worden gepresenteerd als vastgelegde 
reserves in het kader van de doelstelling worden deze gepresenteerd als 
continuïteitsreserve. 

Vorderingen 
De waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een eventuele voorziening 
wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen. 

Niet uit de balans blijkende financiële rechten en verplichtingen 
De niet uit de balans blijkende financiële rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld 
in de toelichting opgenomen tegen nominale waarde. 

Donaties en giften 
De baten uit eigen fondsenwerving zijn de opbrengsten uit donaties en giften en andere 
inkomsten die zijn ontvangen in het desbetreffende boekjaar. Voor zover over donaties 
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schenkingsrecht is verschuldigd, zijn de donaties na aftrek van het schenkingsrecht verant-
woord. 

Subsidies 
Uitsluitend subsidies van overheden, waaronder begrepen de Europese Unie of vergelijkbare 
internationale instellingen, overheidsinstellingen en publiekrechtelijke instellingen, worden 
onder het hoofd subsidies van overheden verantwoord. Overige subsidies worden als baten 
uit eigen fondsenwerving of als aandeel in acties van derden verantwoord.  
Onder subsidies zijn te verstaan bijdragen die door de verstrekker afhankelijk zijn gesteld 
van de uitvoeringskosten van een project. Subsidies worden toegerekend aan de 
opbrengsten van het verslagjaar voor zover deze zijn gerelateerd aan de met deze 
opbrengsten samenhangende kosten.  
Verliezen die zijn ontstaan doordat in enig verslagjaar de toegerekende subsidieopbrengsten 
lager zijn dan de met deze opbrengsten samenhangende kosten worden in het verslagjaar 
tot uitdrukking gebracht in de staat van baten en lasten. 

Doorbelastingen van kosten 
Kosten worden doorbelast aan de doelstellingen op basis van bedrijfseconomisch 
aanvaardbare methodes. Organisatiekosten worden doorbelast aan uitgaven in het kader 
van fondsenwerving en aan uitgaven in het kader van de doelstelling op basis van een vaste 
procentuele verhouding. De directe kosten die betrekking hebben op de projecten, worden 
verantwoord als kosten gemaakt in het kader van de doelstelling. De directe kosten die 
betrekking hebben op fondsenwervende activiteiten worden verantwoord als kosten eigen 
fondsenwerving. 
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Toelichting op de balans 

1. Activa 
1.1. Materiële vaste activa 

 
Alle materiële vaste activa zijn dienstbaar aan de bedrijfsvoering. De investeringen in 2015 
betreffen de aanschaf van twee nieuwe desktopcomputers. 

1.2. Vlottende activa 

1.2.1. Subsidies en andere baten 

 
Deze posten zijn reeds bestede fondsen die in 2016 nog te ontvangen zijn van 
fondsenverstrekkers. Zie ook paragraaf Subsidiecontracten op pagina 45 voor meer 
informatie over onze meerjarige subsidieovereenkomsten met fondsenverstrekkers. 
  

31 december 2015 31 december 2014
€ €

Aanschafwaarde beginbalans 180.502                       172.985                       
Investeringen boekjaar 871                               13.435                         
Desinvesteringen boekjaar -                                5.918-                           

181.373                       180.502                       

Afschrijvingen t/m vorig boekjaar 165.400-                       166.020-                       

Afschrijvingen op desinvesteringen                                    -                               4.791 

Afschrijvingen boekjaar                             5.803- 4.171-                           
171.203-                       165.400-                       

Boekwaarde per 31 december                    10.170                    15.102 

31 december 2015 31 december 2014
€ €

Eigen fondsenwerving:
Overige baten -                        2.500                    
Subsidies van overheden:

Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
via alliantie 'Samen voor Verandering' 29.301                   883                       
Europese Commissie 73.567                   5.813                    
Donaties en giften:
Particuliere fondsen 30.000                   26.250                   

Boekwaarde per 31 december                  132.868                    35.446 
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1.2.2. Vooruitbetaalde bedragen 

 

1.2.3.  Overige vorderingen 

 

1.3. Liquide middelen 

 
De liquide middelen zijn direct opeisbaar met uitzondering van een bedrag van € 15.160 
vanwege een in 2011 door de ING Bank afgegeven bankgarantie ten behoeve van het 
huurcontract. Dit bedrag staat op een ING Zakelijke Spaarrekening.  

31 december 2015 31 december 2014
€ €

ASN Spaarrekening 84.53.88.258 704.889                       350.282                       
Triodos Spaarrekening 429.854                       240.161                       
ING Zakelijke spaarrekening 15.891                         23.853                         
ING Bank Actierekening 5080 9.411                           15.759                         
ING Bank R/C 42.65.727 12.628                         9.395                           
Triodos R/C 15.135                         7.628                           
Kas Euro 96                                 162                               
Kas Vreemde Valuta 30                                 142                               
Kruisposten -                                910                               

Boekwaarde per 31 december               1.187.934                  648.292 

31 december 2015 31 december 2014
€ €

Rente 4.449                           5.432                           
Te ontvangen bedragen 842                               1.212                           
Betaalde borgsommen 50                                 235                               
Voorschotten 242                               142                               

Boekwaarde per 31 december                     5.582                     7.021 

31 december 2015 31 december 2014
€ €

Overige vooruitbetaalde kosten 11.871                         16.918                         
PGGM pensioenfonds 497                               -                                

Boekwaarde per 31 december                    12.368                    16.918 
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2. Passiva 
2.1. Reserves en fondsen 

 

2.1.1. Continuïteitsreserve  

De continuïteitsreserve bedraagt per 31 december 2015 € 528.143 en is bestemd voor 
continuïteit bij tijdelijk tegenvallende subsidieopbrengsten en voor dekking van risico's bij 
investering in nieuwe projecten. De organisatie streeft naar een continuïteitsreserve die 
tussen 50 procent en 75 procent van de begrote uitvoeringskosten eigen organisatie 
bedraagt. Eind 2014 was de reserve 82,7 procent van de voor 2015 begrote 
uitvoeringskosten eigen organisatie. Doordat de begroting 2016 een stijging van 24% ten 
opzicht van die van 2015 te zien geeft, dekt per eind 2015 de reserve 55,8% van de voor 
2016 begrote uitvoeringskosten eigen organisatie.  

2.1.2. Bestemmingsreserve Toekomstopties 

Wemos heeft nog onvoldoende zicht op potentiële financieringsmogelijkheden vanuit nieuwe 
partijen. In lijn met onze strategie 2013-2015 zijn we gestart met de ontwikkeling van 
innovatieve concepten (diensten/producten) die we in 2016 verder willen uitwerken. We 
hebben in 2013 besloten hiervoor een bestemmingreserve te creëren. De 
bestemmingsreserve Toekomstopties zal worden aangewend om deze mogelijkheden te 
verkennen en een start te maken met uitwerking van wenselijke financieringsopties en 
concepten.  
 
De bestemmingsreserve Toekomstopties bedroeg per 31 december 2014 € 43.359. In 2015 
hebben we een deel van de bestemmingsreserve ingezet voor de voorbereidingen voor het 
strategisch partnerschap Health Systems Advocacy for Africa per 1 januari 2016. Twee 
medewerkers hebben in het najaar van 2015 een reis naar Afrika gemaakt. Er zijn klinieken 
bezocht en in overleg met lokale partnerorganisaties zijn de plannen voor 2016 voorbereid. 
Ook hebben twee teamleden een regionale conferentie bijgewoond van de Afrikaanse 
gezondheidsministers. De reizen verschaffen inzicht in de gezondheidsuitdagingen in Afrika 
en geven voeding aan onze beleidsbeïnvloedingsactiviteiten. Met ingang van 1 januari 2016 
gaan we binnen het strategisch partnerschap gezamenlijk aan oplossingen werken. Met het 
tijdig opbouwen en aanhalen van relaties met Afrikaanse organisaties en het uitwisselen van 
ideeën vergroten we de kansen voor gezamenlijke fondsenwerving. Dit is vooral noodzakelijk 
voor het vergroten van onze kansen op subsidies van de Europese Commissie. De 
onttrekking aan de bestemmingsreserve bedraagt € 11.378 en daarmee komt het saldo van 
de bestemmingsreserve per 31 december 2015 op € 31.981. 
 

31 december 2015
toevoe-
gingen 
2015

ontrek-
kingen 
2015

31 december 2014

€ € € €

Continuïteitsreserve 528.143             -           1.627      529.770             

Bestemmingsreserve Toekomstopties 31.981                -           11.378    43.359                

Totaal 560.124          -        13.005   573.129          
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Met het resterende deel van de bestemmingsreserve Toekomstopties gaat Wemos in 2016 
verder werken aan diversificatie van financiering door haar rol als kennismakelaar 
(kwartiermaker en leverancier van diensten) uit te diepen. Met de Lobbymonitor 
Internationale Gezondheidsuitdagingen is een start gemaakt, maar het in de markt zetten 
ervan vereist kennis die Wemos niet zelf in huis heeft. Naar verwachting gaan we expertise 
inhuren om mee te denken over het ontwikkelen hiervan. Vanuit deze reserve kan in de 
daadwerkelijke ontwikkeling van een nieuwe rol, dienst of product worden geïnvesteerd. 

2.2. Kortlopende schulden 

2.2.1. Belastingen en premies 

 

2.2.2. Nog te besteden subsidies en andere baten 

 
Zie ook paragraaf Subsidiecontracten op pagina 45 voor meer informatie over onze 
meerjarige subsidieovereenkomsten met fondsenverstrekkers. 

2.2.3. Overige kortlopende schulden 

 

31 december 2015 31 december 2014
€ €

Loonbelasting en premies volksverz. 21.476                         20.498                         
PFZW pensioenen -                                6.073                           

Boekwaarde per 31 december                    21.476                    26.571 

31 december 2015 31 december 2014
€ €

Subsidies van overheden:
Ministerie van Buitenlandse Zaken, via 
strategisch partnerschap 'Health 
Systems Advocacy for Africa'

495.073                       
                                   -   

Donaties en giften: -                                
Particuliere fondsen 130.200                       -                                

Boekwaarde per 31 december                  625.273                          -   

31 december 2015 31 december 2014

€ €

Te betalen aan medecontractanten 73.965                         29.761                         
Crediteuren 30.719                         26.067                         
Overige nog te betalen bedragen 3.644                           33.909                         
Salarissen en vakantiegeld 15.986                         15.958                         
Accountantskosten 11.000                         10.527                         
Reservering vakantiedagen 6.791                           6.872                           

Boekwaarde per 31 december                  142.105                  123.094 
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
Subsidiecontracten 

Wemos heeft enkele langlopende overeenkomsten met fondsenverstrekkers. De MFS2-
subsidieovereenkomst in het kader van de Samen voor Verandering: ‘Communities of 
Change’-coalitie is door penvoerder Cordaid afgesloten met het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. In de bilaterale overeenkomst die Wemos met penvoerder Cordaid heeft afgesloten 
is het gedeelte van de subsidie voor het werk van Wemos, € 2.889.030, voor de periode 
2011-2015 vastgelegd. 
In 2013 is Wemos samen met organisaties uit zeven andere Europese landen met het 
project ‘Health workers for all and all for health workers’ gestart. De hoofdfinancier van het 
project is de Europese Commissie. Wemos is penvoerder van het project, het totale 
subsidiebedrag voor de projectperiode voor alle partners is € 995.124. Dit project, dat deel 
uitmaakt van het project Zorgpersoneel van Wemos, liep oorspronkelijk van 1 januari 2013 
t/m 31 december 2015. In het najaar van 2015 hebben wij een kostenneutrale verlenging van 
de projectperiode t/m 29 februari 2016 aangevraagd. Deze verlenging is toegekend door de 
Europese Commissie.  
In 2015 heeft het strategisch partnerschap Health Systems Advocacy for Africa de 
subsidieovereenkomst met het ministerie van Buitenlandse Zaken getekend. Het programma 
loopt van 2016-2020 en Wemos ontvangt in deze periode € 5.346.500 aan subsidie. 
Penvoerder van het partnerschap is Amref Flying Doctors. 

Huisvesting 

In december 2011 heeft Wemos een nieuw huurcontract afgesloten met Vlaanderen & 
Meybaum makelaars o.g. (optredend namens de eigenaren) aansluitend op het lopende 
huurcontract t/m mei 2012. Dit nieuwe contract behelst minder vierkante meters en geldt 
voor de periode juni 2012 t/m november 2012 met stilzwijgende verlenging van telkens twee 
maanden en een opzegtermijn van twee maanden.  
De huurprijs wordt jaarlijks in juni geïndexeerd, per 31 december 2015 bedraagt de huurprijs 
€ 37.530 per jaar, hierover wordt geen btw geheven. Voor het huurcontract is door de ING 
Bank een bankgarantie afgegeven ter grootte van €15.160.  

Kopieermachine/printer 

In oktober 2013 heeft Wemos een gereviseerde multifunctionele kopieermachine/printer 
aangeschaft. Er is een service-overeenkomst met de leverancier afgesloten voor 
verbruiksartikelen en onderhoudskosten. De looptijd van deze overeenkomst hebben wij in 
2015 verlengd t/m 31 december 2019. De jaarlijkse kosten bedragen € 1.397 incl. btw. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

3. Baten 

 
De post ‘Baten uit beleggingen’ bestaat uit renteopbrengsten van de bank- en 
(internet)spaarrekeningen die Stichting Wemos bij de Triodos Bank, de ING Bank en de ASN 
bank heeft. Naast de gebruikelijke bankkosten zijn er geen verdere kosten gemoeid met het 
beheer. 
  

Baten uit eigen fondsenwerving:
Particuliere fondsen 85.000       123.900     60.000       
Donaties en giften 13.074       10.000       13.235       

Overige baten uit eigen 
fondsenwerving -              10.000       10.000       

98.074        143.900     83.235        
Subsidies van overheden:

Ministerie van Buitenlandse Zaken 
via alliantie 'Samen voor 
Verandering'

577.806     577.800     612.806     

Europese Commissie 356.642     307.300     313.079     
934.448     885.100     925.885     

Baten uit beleggingen:
Rente op spaarrekening 4.449          6.000          5.433          

4.449          6.000          5.433          
Overige baten:
Bijdragen 1.803          672             
Overige opbrengsten 1.206          223             

3.009          -              895             

1.039.980 1.035.000 1.015.448 

realisatie 2014

€

realisatie 2015

€

begroting 2015

€
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4. Lasten 
4.1. Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 

 
In de kantoor- en algemene kosten is de onkostenvergoeding van de bestuursleden opgenomen, zijnde € 75 per bestuurslid per bijgewoonde 
vergadering. Deze vergoeding dekt de door bestuursleden gemaakte reis- en andere onkosten. Het totaal van de in 2015 toegekende vergoedingen 
bedraagt € 1.200. 
 
De verdeling van de kosten naar bestemming is gebaseerd op de werkelijk bestede uren zoals geregistreerd in ons urenregistratiesysteem. In 2015 
bedraagt het totaal van de bestedingen aan de doelstelling 89,4% van de totale baten. 
 
De kosten voor eigen fondsenwerving bedragen 16,9% van de baten uit eigen fondsenwerving. Het Centraal Bureau Fondsenwerving hanteert de 
volgende norm: de kosten voor de fondsenwerving uitgedrukt als percentage van de baten uit eigen fondsenwerving in enig jaar, bedragen over een 
periode van drie achtereenvolgende jaren gemiddeld niet meer dan 25% van de baten uit eigen fondsenwerving.  
 

Bestemming
Beheer en 

administratie realisatie 2015
begroting 

2015
realisatie 

2014

Lasten

Project 
Human 

Resources for 
Health

Project Global 
Health 

Governance

Project 
Grenzeloos 

Gezond

Project Health 
Workers for All 

and All for 
Health 

Workers Alle projecten
Eigen fondsen-

werving
Acties van 

derden Subsidies
€ € € € € € € € € € € €

Internationale beleidsbeïnvloeding 79.189            96.236            10.939            245.342          431.706          431.706                    382.300          433.496          
Overige activiteitenkosten -                   5.275               10.543            32.501            273                  48.592                       12.000            8.753               
Personeelskosten 85.637            202.938          34.602            91.512            414.689          9.301               1.650               8.105               42.751            476.496                    522.000          474.090          
Huisvestingskosten 9.102               21.569            3.678               9.726               44.075            989                  175                  861                  4.544               50.644                       55.500            52.249            
Kantoor- en algemene kosten 7.143               16.927            2.886               7.633               34.589            776                  138                  676                  3.566               39.745                       58.200            32.370            
Afschrijving en rente 1.043               2.471               421                  1.114               5.049               113                  20                    99                    521                  5.802                         5.000               5.309               

Totaal 182.114       340.141       52.526         355.327       930.108       16.454         12.526         42.242         51.655         1.052.985            1.035.000     1.006.267     

Werving van batenDoelstelling

Alliantie 'Samen voor verandering', penvoerder 
Cordaid
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4.2. Personeelskosten 

 

4.2.1. Bezoldiging directeur 

 
De Wet Normering Topinkomens (WNT) is voor Wemos van toepassing. Volgens de definitie 
van de WNT waren bij Wemos de directeur en de leden van het bestuur in 2015 
‘topfunctionaris’. De bezoldiging van de directeur is hierboven toegelicht. De leden van het 
bestuur zijn onbezoldigd en ontvangen een onkostenvergoeding van € 75 per bijgewoonde 
vergadering. In totaal zijn er in 2015 vier vergaderingen geweest en was het bedrag aan 
vergoedingen € 1.200. 

Anke Tijtsma, directeur 2015 2014

DIENSTVERBAND

Aard onbepaalde duur onbepaalde duur
Uren (voltijds werkweek) 36,00                    36,00                    
Parttime percentage 0,75                      0,80                      
Periode jan - dec 2015 jan - dec 2014

BEZOLDIGING EUR EUR

Jaarinkomen
Bruto loon 57.483                   58.856                   
Vakantiegeld 4.488                    4.572                    
Eindejaars- en eenmalige uitkering 2.441                    2.000                    
Variabel jaarinkomen -                        -                        

Totaal jaarinkomen 64.412                   65.428                   

SV-lasten (werkgeversdeel) 5.431                    5.002                    
Belastbare vergoedingen/bijtellingen -                        -                        
Pensioenlasten (werkgeversdeel) 6.629                    5.222                    
Overige beloningen op termijn -                        -                        
Uitkeringen beeindiging dienstverband -                        -                        

Totaal overige lasten en vergoedingen 12.060                   10.224                   

TOTAAL BEZOLDIGING 76.472               75.652               

%
Lonen en salarissen 364.697   406.900   90% 354.296   
Sociale lasten 58.905     61.000     97% 56.945     
Pensioenlasten 34.352     37.200     92% 32.642     
Overige personeelskosten 18.542     16.900     110% 30.208     

476.496    522.000    91% 474.091    

realisatie 2015

€

begroting 2015

€ €

realisatie 2014
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Kengetallen 

Verschillenanalyse 
Bij de baten zijn de volgende verschillen te constateren:  
• De baten uit eigen fondsenwerving zijn € 46.000 lager dan begroot. Dit is te wijten aan 

enkele aanvragen die niet gehonoreerd zijn. De inspanningen van de externe 
fondsenwerver hebben vooral geresulteerd in financiering voor 2016 en verder. 

• De baten uit subsidies van overheden zijn € 49.000 hoger dan begroot. Dit is het gevolg 
van een verschuiving van activiteiten van het door de Europese Commissie gefinancierde 
Health Workers for All and All for Health Workers project. De 9 projectpartners hebben met 
name in het eerste projectjaar (2013) van het project minder activiteiten uitgevoerd dan 
gepland. In 2015 is die achterstand ingelopen. 

 
Bij de lasten zijn de volgende verschillen te constateren:  
• Er is € 120.000 meer besteed aan de doelstelling dan begroot. Dit heeft deels te maken 

met de extra activiteiten die in het project Health Workers for All and All for Health Workers 
zijn uitgevoerd in 2015 (zie hierboven). Een andere reden hiervoor is dat medewerkers 
minder uren dan begroot hebben gewerkt op ‘beheer & administratie’ en ‘werving van 
baten’, waardoor zij meer tijd te besteden hadden aan projectactiviteiten. 

• Er is € 45.000 minder besteed aan werving van baten. In 2015 hebben wij een externe 
fondsenwerver aangesteld, die de fondsenwerving coördineerde en de projectmedewerkers 
veel werk uit handen nam. Hierdoor hebben projectmedewerkers minder tijd besteed dan 
begroot aan fondsenwerving. 

• De bestedingen voor beheer en administratie zijn € 58.000 lager dan begroot. Deze post 
bleek evenals in 2014 te hoog begroot. In de begroting 2016 is dit gecorrigeerd. 

• De personeelskosten waren in 2015 € 46.000 lager dan begroot. Dit is het gevolg van het 
uitbesteden van de fondsenwerving aan een externe partij in plaats van de eigen 
werknemer die begroot was.  

2015 2014 2013 2012 2011

besteed aan werving van baten tov totale baten 6,8% 5,5% 2,1% 2,2% 1,7%

besteed aan doelstelling tov totale baten 89,4% 88,2% 88,4% 89,5% 85,6%

besteed aan doelstelling tov totale lasten 88,3% 89,0% 92,5% 91,1% 90,1%

besteed aan beheer & admin. tov totale baten 5,0% 5,4% 5,1% 6,6% 7,7%
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Overige gegevens 

Controleverklaring 
 
 
 
 






