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JAARREKENING
Voor u ligt de jaarrekening van de Stichting Wemos over het jaar 2016. Deze jaarrekening is 
opgesteld conform de nieuwe Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

HET FINANCIEEL BELEID EN FINANCIËLE  
RESULTATEN 
Het saldo van baten en lasten is positief en 
bedraagt € 46.013. 

De extra inzet van de medewerkers, het immer 
nauwlettend de kosten in de gaten houden en 
het achterwege laten van investeringen in 
computer en kantoorapparatuur (uitgaande  
van een verhuizing in 2016/2017), hebben de 
mogelijkheid gecreëerd een forse dotatie te  
doen aan een bestemmingsreserve om de 
kosten van de verhuizing die in 2017 gaat 
plaatsvinden op te vangen. 
 
Onderstaand een korte verklaring bij het  
vergelijken van de realisatie 2016 met de  
begroting 2016 en de realisatie van 2015. 

Baten  
In de begroting 2016 was reeds rekening  
gehouden met een daling van particuliere  
baten. Helaas is de realisatie nog lager  
uit gevallen dan begroot. Eind 2016 is een  
fondsenwerver aangetrokken, die zich ook  
zal buigen over de mogelijkheid weer meer 
particuliere baten binnen te halen. 

Eind 2015 werd bekend dat het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken een subsidie heeft toege-
kend voor de periode 2016-2020 aan de alliantie 
bestaande uit Amref Nederland (penvoerder), 
ACHEST, HAI en Wemos. Het programma Health 
Systems Advocacy Partnership is voortvarend 
van start gegaan. Echter, de begroting 2016 op 
dit project vertoont wel een onderschrijding  
van ruim 18%. Naar verwachting zal het  
onderschreden budget van het Ministerie  
(ad € 183.326) in 2017 besteed worden. 
 
Lasten 
De uitgaven aan de doelstellingen blijven achter 
bij de begroting en zijn ook lager dan de realisatie 

2015. Door twee (langdurige) zieken, konden 
ondanks extra inzet van andere medewerkers, 
niet alle werkzaamheden opgepakt worden. 

De overschrijding van de kosten bij werving van 
de baten ten opzichte van de begroting, ontstaat 
door het in 2016 genomen besluit, om een 
afdeling communicatie en fondsenwerving in het 
leven te roepen, met als doel actief inkomsten te 
werven en de Stichting zich meer te laten 
profileren onder het publiek. 

De kosten beheer en administratie zijn iets 
toegenomen ten opzichte van 2015 en over-
schrijden de begroting met 17%, doordat door 
toenemende activiteit binnen de organisatie in 
2016 besloten is een financieel/administratief 
assistent aan te stellen. 
 
Fondsenwerving 
In lijn met het strategisch beleidsplan 2016-2020  
‘Gezondheid beschermen: een taak van iedereen’, 
ligt de basis van de fondsenwervingsstrategie in 
diversifiëring van fondsen om in 2020 voor het 
voortbestaan minder afhankelijk te zijn van 
slechts enkele financiers. Vanuit interessante 
partnerschappen wordt gebouwd aan de eigen 
beleidsbeïnvloedingskracht van Wemos. Wemos 
is door deze kracht ook een interessante partner 
voor fondsen en subsidiegevers. 

In 2016 heeft Wemos geïnvesteerd in een 
fondsenwervingsstrategie. Er is een start gemaakt 
met de profilering van de organisatie bij fondsen 
en subsidiegevers. Er zijn nieuwe ingangen 
onderzocht en er is begonnen met een aantal 
nieuwe trajecten. Sinds oktober heeft Wemos 
een fondsenwerver in dienst, die de strategie zal 
voltooien en de uitvoering ervan zal coördineren. 
 
Kengetallen 
De verhouding lasten besteed aan de doel-
stellingen / totale lasten bedraagt 86,9%.  
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De fondsenwervingskosten ten opzichte van de 
totale lasten bedraagt 7,8% en de kosten van 
beheer en administratie bedraagt ten opzichte 
van de totale lasten 5,3%. 

Wemos streeft ernaar om minimaal 80% van 
haar lasten aan de doelstelling te besteden.  
De kosten van fondsenwerving worden afge-
meten aan de verantwoorde baten. In 2016 
bedroeg dit 7,5%, ver onder de CBFnorm van 
25%. Wemos zelf streeft naar maximaal 12%.  
In de kosten van beheer en administratie ten 
opzichte van de totale lasten in een jaar streeft 
Wemos ernaar om onder de 8% te blijven.  
 
Reserves 
De organisatie streeft er naar dat de hoogte  
van de continuïteitsreserve tussen de 50% en 
75% van de gemiddelde uitvoeringskosten van 

de eigen organisatie is. De gemiddelde uitvoe-
ringskosten over 2015-2017 bedragen € 850.000, 
waardoor de hoogte van de continuïteitsreserve 
per 31 december 2016 voldoet aan dit criterium 
(62.5%). 

De raad van toezicht heeft het bestuur verzocht 
om in 2017 te verhuizen naar een passende 
nieuwe locatie, die bijdraagt aan de strategische 
positionering van Wemos. Op basis hiervan is 
een bestemmingsreserve van € 45.000 getroffen 
om de kosten die met een verhuizing gemoeid 
gaan te kunnen dekken. 

De innovatie bestemmingsreserve is in 2013 
gecreëerd met als doel de organisatie de financiële 
mogelijkheid te geven om innovatieve concepten 
uit te werken. Eind 2016 is dit proces in gang gezet. 

BALANS  Alle bedragen zijn in euro’s

31-12-2016 31-12-2015

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa 8.076 10.170
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 41.300 150.874
Liquide middelen 1.128.394 1.187.934
TOTAAL ACTIVA 1.177.771 1.348.978

PASSIVA
Reserves
Continuïteitreserve 528.143 528.143
Bestemmingsreserves 77.994 31.981
Totaal reserves 606.137 560.124

Kortlopende schulden 571.634 788.854

TOTAAL PASSIVA 1.177.771 1.348.978
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN  Alle bedragen zijn in euro’s

werkelijk 2016 begroting 2016 werkelijk 2015

BATEN
Baten van particulieren 7.753 10.500 16.083
Baten van subsidies en overheden 813.228 990.600 934.448
Baten van andere organisaties zonder winststreven 242.687 274.500 85.000
Som van de geworven baten 1.063.668 1.275.600 1.035.531

Overige baten 2.796
Som van de baten 1.066.464 1.275.600 1.035.531

LASTEN
Besteed aan doelstelling
Het door beleidsbeïnvloeding versterken van nationale gezondheidssystemen 
die bijdragen aan de structurele verbetering van gezondheid

891.237 1.195.600 930.108

Totaal besteed aan de doelstelling 891.237 1.195.600 930.108

Kosten werving van baten 79.695 39.000 71.222
Kosten beheer en administratie 54.019 46.000 51.655
Som van de lasten 1.024.951 1.280.600 1.052.985

Saldo voor financiële baten en lasten 41.513 -5.000 -17.454

Saldo financiële baten en lasten 4.500 5.000 4.449
SALDO VAN BATEN EN LASTEN 46.013 0 -13.005

Bestemming van het saldo
Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve 0 -1.627
Bestemmingsreserves 46.013 -11.378
Totaal 46.013 0 -13.005

Kengetallen
Besteding doelstelling / totale baten 83,6% 93,7% 89,8%
Besteding doelstelling / totale lasten 87,0% 93,4% 88,3%
Kosten werving van baten / totale baten 7,5% 3,1% 6,9%
Beheer en administratie / totale lasten 5,3% 3,6% 4,9%
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen de aanschafprijs, verminderd met de op 
basis van de geschatte levensduur bepaalde 
afschrijvingen.

De afschrijvingstermijn voor kantoorinventaris is 
5 jaar (20%). Computers en overige hard en 
software worden in 3 jaar (33,3%) afgeschreven.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen en overlopende activa worden 
gewaardeerd tegen de nominale waarde onder 
aftrek van bijzondere waardeverminderingen.

Vooruitontvangen subsidies / te ontvangen 
subsidies
Sommige subsidies hebben een looptijd langer 
dan een boekjaar.
Het verschil tussen het door de subsidie-
verstrekker in een boekjaar betaalde voorschot 
en in datzelfde boekjaar besteed aan de uitvoe-
ringskosten van een project wordt in de balans 
als ‘vooruitontvangen subsidie’ opgenomen.

Reserves en fondsen
De reserves en fondsen worden aangewend in 
het kader van de doelstelling van de stichting.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING SALDO  
BATEN EN LASTEN

Subsidiebaten
Subsidiebaten worden toegerekend op basis  
van de gerealiseerde uitvoeringskosten van  
een project, binnen de in de subsidiebeschikking 
vastgelegde kaders.

Donaties en giften
Donaties en giften worden verantwoord in het 
boekjaar van ontvangst.

Kostenverdeling
De kosten voor beheer en administratie, fondsen-
werving en de verschillende doelstellingen zijn 
berekend op basis van een verdeelsleutel conform 
Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

Saldo baten en lasten
Het saldo van de baten en lasten wordt berekend 
door het verschil van de aan het boekjaar toe te 
rekenen baten verminderd met de lasten die 
nodig zijn om deze te realiseren.



19 april 2017 | Jaarrapport 2016p.26

TOELICHTING OP DE BALANS  Alle bedragen zijn in euro’s

Materiële vaste activa  31.12.2016 31.12.2015

ACTIVA
Aanschafwaarde beginbalans 181.373 180.502
Investeringen boekjaar  3.923 871
Desinvesteringen boekjaar  -76.648

108.648 181.373
Afschrijvingen t/m vorig boekjaar  171.203 165.400
Afschrijvingen op desinvesteringen   -76.647
Afschrijvingen boekjaar  6.017 5.803

100.572 171.203
Boekwaarde per 31 december  8.076 10.170
Alle materiële vaste activa zijn dienstbaar aan de bedrijfsvoering. Het betreft software € 363, meubilair € 199, kantoormachines € 1.658 en 
computers € 5.858.      

Vlottende activa   31.12.2016 31.12.2015

Nog te ontvangen subsidies  
BuZa alliantie ‘Samen voor verandering’   29.301
Europese Commissie  73.567
Particuliere fondsen  23.369 30.000

23.369 132.868
Vooruitbetaalde bedragen  
Overige vooruitbetaalde kosten  4.459 11.871
PGGM pensioenfonds  6.400 497

10.859 12.368
Overige vorderingen
Rente  4.421 4.449
Debiteuren   381 56
Te ontvangen bedragen 2.138 842
Betaalde borgsommen 50 50
Voorschotten 82 242

7.073 5.638
Totaal vorderingen en overlopende activa   41.300 150.874

Liquide middelen
ASN spaarrekening 998.949 704.889
Triodos spaarrekening 243 429.854
ING spaarrekening 15.970 15.891
Rekening courant (ING en Triodos) 112.756 37.174
Kas euro 302 96
Kas vreemde valuta  175 30

1.128.394 1.187.934
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TOELICHTING OP DE BALANS  Alle bedragen zijn in euro’s

  Continuïteitsreserve Bestemmings reserves

PASSIVA verhuizing innovatie
Reserves 
Boekwaarde 1 januari    528.143 31.981
Mutatie 45.000 1.013

108.648 181.373

Boekwaarde per 31 december  8.528.143 45.000 32.994

De organisatie streeft er naar dat de hoogte van de continuïteitsreserve tussen de 50% en 75% van  
de gemiddelde uitvoeringskosten van de eigen organisatie is. De gemiddelde uitvoeringskosten over 
2015-2017 bedragen € 850.000, waardoor de hoogte van de continuïteitsreserve per 31 december 2016 
voldoet aan dit criterium (62.5%).          

De raad van toezicht heeft het bestuur verzocht om in 2017 te verhuizen naar een passende nieuwe locatie, 
die bijdraagt aan de strategische positionering van Wemos. Op basis hiervan is een bestemmingsreserve 
getroffen om de kosten die met een verhuizing gemoeid gaan te kunnen dekken.    
     
De bestemmingsreserve innovatie is in 2013 gecreëerd met als doel de organisatie de financiële mogelijkheid 
te geven om innovatieve concepten uit te werken.        
 

Kortlopende schulden    31.12.2016 31.12.2015

Belastingen en premies  
Loonbelasting en premies volksverzekeringen  28.983 21.476

28.983 21.476
Nog te besteden subsidies en andere baten   
BuZa alliantie Health Systems Advocacy Partnership  357.037 495.073
Particuliere fondsen    50.882 130.200
   407.919 625.273
Overige kortlopende schulden  
Te betalen aan medecontractanten   22.456 73.965
Crediteuren 45.890 30.719
Overige nog te betalen bedragen  21.137 3.644
Salarissen en vakantiegeld  19.085 15.986
Accountantskosten  9.075 11.000
Reservering vakantiedagen  17.089 6.791

134.732 142.105
Totaal kortlopende schulden    571.634 788.854



19 april 2017 | Jaarrapport 2016p.28

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN      
   
Projecten 
Wemos is alliantiepartner in het project ‘Health Systems Advocacy Partnership’. Amref Flying Doctors  
is de penvoerder voor deze door het Ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekte subsidie, voor  
de periode 2016-2020. Het begrote deel van Wemos voor deze totale periode bedraagt € 5.346.500. 
        
Huisvesting 
Wemos heeft een huurcontract met een stilzwijgende verlenging van telkens twee maanden.  
Ook de opzegtermijn bedraagt twee maanden. De huurprijs wordt jaarlijks in juni geïndexeerd.  
Per 31 december 2016 bedraagt de huurprijs € 37.762 per jaar; hierover wordt geen btw geheven. 
Voor het huurcontract is door de ING Bank een bankgarantie afgegeven ter grootte van € 15.160. 
Dit bedrag is opgenomen onder de liquide middelen.      
   
Kopieermachine/printer         
Wemos heeft een serviceovereenkomst voor verbruiksartikelen en onderhoudskosten van haar 
kopieermachine/printer. Deze overeenkomst loopt tot 31 december 2019 en de jaarlijkse kosten 
bedragen € 1.380 incl. btw.         
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  Alle bedragen zijn in euro’s

werkelijk 2016 begroting 2016 werkelijk 2015

BATEN
Baten van particulieren
Donaties en giften 7.753 10.500 16.083

Overheidssubsidies
BuZa, alliantie ‘Samen voor verandering’  0 577.806
BuZa, alliantie ‘Health Systems Advocacy Partnership’ 804.834 990.600
Europese Commissie 8.394 0 356.642

813.228 990.600 934.448

Organisaties zonder winststreven 
Dioraphte 23.369 41.300 60.000
Adessium 119.606 120.400
Triodos Foundation 5.000 10.000
Nog te werven 16.800
IDA Charity Foundation 94.712 96.000 15.000

242.687 274.500 85.000

Overige baten
Bijdragen aan activiteiten 2.796
Totaal generaal 1.066.464 1.275.600 1.035.531

LASTEN
Besteed aan doelstelling
Health System Advocacy Nederland 67.012 116.400
Health System Advocacy International 64.669 113.600
Medicijnen 30.512 42.200
Hormoonverstorende stoffen 23.439 61.200
Pesticiden in Afrika 13.344
Human Resources for Health 79.189
Global Health Governance 96.236
Grenzeloos Gezond 10.939
Health Workers for All and All for HW 245.342

198.976 333.400 431.706

Toegerekende kosten eigen organisatie 692.262 862.200 498.402
891.238 1.195.600 930.108

Besteed aan werven van baten 9.013 25.100 48.319
Toegerekende kosten eigen organisatie 70.683 13.900 22.903
Totaal werven van baten 79.696 39.000 71.222

Besteed aan beheer en administratie 144 8.400 273
Toegerekende kosten beheer en administratie 53.873 37.600 51.382
Totaal beheer en administratie 54.017 46.000 51.655
Totaal generaal 1.024.951 1.280.600 1.052.985

FINANCIELE BATEN EN LASTEN
Rente op bankrekeningen 4.500 5.000 4.449
SALDO BATEN EN LASTEN 46.013 0 -13.005
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BELONING BESTUURDER  Alle bedragen zijn in euro’s

Anke Tijtsma - Directeur 
onbep duur, parttime 75%, 27 uur p/week, periode dienstverband 01.01 - 15.09.16

Brutoloon Vakantie- 
geld

Eenmalige 
uitkering

SV lasten 
WG-deel

Pensioen 
WG-deel

Bezoldiging 
per uur excl. 

btw

Bezoldiging 
excl. btw

Totaal 2016 Totaal 2015

41.191 5.983 66 4.574 4.728 56.542 76.472

Nelke Manders - Interim Directeur 
geen dienstverband, gemidd 2 dgn p/week, periode 15.08.16 - 31.12.16

Brutoloon Vakantie- 
geld

Eenmalige 
uitkering

SV lasten 
WG-deel

Pensioen 
WG-deel

Bezoldiging 
per uur excl. 

btw

Bezoldiging 
excl. btw

Totaal 2016 Totaal 2015

100 29.000 29.000 0

Ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening is bekend geworden dat per 1 april 2017 de directeurspositie 
weer is voorzien. 

De medewerkers met een dienstverband ontvangen geen hogere bezoldiging dan de directie van Wemos.  

De leden van de raad van toezicht beoefenen hun functie onbezoldigd uit; zij kunnen € 75 per bijgewoonde 
vergadering ter vergoeding van gemaakte onkosten claimen. In 2016 zijn vier leden bij alle vijf vergaderingen 
aanwezig geweest. Een lid is bij vier vergaderingen aanwezig geweest. Totaal is voor € 1.425 gebruik gemaakt  
van dit recht op vergoeding.

Het beloningsbeleid voldoet aan de norm in het kader van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (maximum 2016: € 168.000) zoals vastgesteld door het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken.
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TOELICHTING BESTEDINGEN  Alle bedragen zijn in euro’s

Bestemming Doelstellingen Werving
van baten

Beheer& 
admini- 

stratie

Totaal
2016

Begroot
2016

Totaal
2015

Health 
Systems 

Advocacy 
Nederland

Health Systems 
Advocacy 

internationaal

Medicijnen Hormoon- 
verstorende 

stoffen

Pesticiden 
in Afrika

Totaal

Internationale beleidsbein-
vloeding

64.669 67.012 30.512 23.439 13.344 198.975 198.975 308.300 431.705

Overige activiteits kosten 0 9.013 144 9.157 25.100 48.592

Personeelskosten 254.743 207.673 45.155 73.343 7.160 588.074 60.045 45.766 693.885 773.000 476.497

Huisvestingskosten 18.136 14.785 3.215 5.222 510 41.868 4.275 3.258 49.401 81.500 50.643

Bureaulasten 24.786 20.207 4.394 7.136 697 57.220 5.842 4.453 67.515 85.700 39.745

Afschrijvingen 2.209 1.801 392 636 62 5.100 521 397 6.018 7.000 5.803

TOTAAL 364.543 311.478 83.668 109.776 21.773 891.237 79.696 54.017 1.024.950 1.280.600 1.052.985

Conform Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties worden kosten toegerekend aan de doelstellingen, 
werving van baten en beheer & administratie.        
    
Toerekening heeft plaatsgevonden op basis van de volgende grondslagen:
 •  direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend;
•  niet direct toerekenbare kosten worden toegerekend op basis van een verdeelsleutel gebaseerd op het 

aantal fte's per categorie:

De personeelskosten zijn onder te verdelen in:

Het aantal fte’s met een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd per 31-12-2016 bedraagt:  
10,45 fte (13 personen)  

fte’s

Doelstellingen 7,82
Werving van baten 0,80
Beheer & administratie 0,61

9,23

werkelijk
2016

begroot
2016

werkelijk
2015

Salariskosten 506.553 605.200 364.697
Sociale lasten 79.410 90.800 58.905
Pensioenlasten 44.318 55.200 34.352
Overige personeelskosten 63.604 21.800 18.542

693.885 773.000 476.496


