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J. Veldhuizen AA

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 EMB Nederland. 

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,

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.

Samenstellingsverklaring van de accountant

Amsterdam, 30 maart 2022

Geachte bestuur,

De jaarrekening van Vereniging EMB Nederland te Nijkerk 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.



1 Balans per 31 december 2021

31-dec-21 31-dec-20

€ €

ACTIVA

1.1 Vorderingen en overige vlottende activa

Facilitair Bureau Patientenorg. lening 1.500 0

Debiteuren 0 6.981

1.500 6.981

1.2 Liquide middelen 39.042 35.511

Totaal 40.542 42.492

PASSIVA

1.3 Eigen vermogen

Algemene reserve EMB 39.328 38.383

Bij: Resultaatbestemming -317 945

39.011 39.328

1.4 Kortlopende schulden

Stichting Het Landelijk Bureau rekening-courant 1.482 3.092

Overige nog te betalen bedragen 49 72

1.531 3.164

Totaal 40.542 42.492
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2 Staat van baten en lasten over 2021

Begroting Uitkomsten Uitkomsten

BATEN 2021 2021 2020

€ € €

2.1 Vaste inkomsten eigen vereniging 10.667 11.832 9.280

2.2 Vaste subsidies 73.333 72.658 76.255

2.3 Overige baten 0 452 14.484

2.4 Projectbijdragen 0 0 119.861

TOTAAL BATEN 84.000 84.942 219.880

LASTEN

2.5 Personeelskosten landelijk bureau 0 0 46.250

Personeelskosten projecten 0 0 49.738

Overige personeelskosten 0 0 4.244

Huisvestingskosten 6.977 6.091 6.406

Bureaukosten 8.160 8.122 7.938

Administratieve- en advieskosten 8.043 8.764 30.143

Bestuurskosten en ALV's 0 368 2.379

Overige organisatiekosten 820 1.597 476

VWS Activiteitskosten 60.000 60.317 71.361

TOTAAL LASTEN 84.000 85.259 218.935

Saldo 0 -317 945

Onttrekking aan het besteedbaar 

eigen vermogen 0 -317 945

Totaal 0 -317 945
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3. Bestuursverslag
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3.1. Algemeen

Dit is het derde financiële jaarverslag van de Vereniging Ernstige Meervoudige Beperkingen Nederland (hierna 
EMB Nederland) na oprichting van de vereniging in 2019. De vereniging is ontstaan door opsplitsing van de 
vroegere BOSK in 4 verenigingen. Naast EMB Nederland zijn dat:

● SBH Nederland
● Schisis Nederland
● CP Nederland

De vier verenigingen en het Landelijk Bureau werkten vanaf  2019 nauw samen. Er was hiervoor een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de duur van 3 jaar, maar EMB Nederland had zwaarwegende 
redenen om die samenwerking eerder te beëindigen.

In het kader van deze vroegtijdige uittreding is overeengekomen om de negatieve financiële effecten van deze 
beëindiging voor alle partijen te minimaliseren door in 2021 nog gebruik te blijven maken van de 
bureauondersteuning door Het Landelijk Bureau (HLB), dat -weliswaar niet onder deze naam- vanaf het begin 
van de opsplitsing dit werk ook deed voor de 4 deelnemende verenigingen. De vergoeding voor deze 
dienstverlening en de afkoop van doorlopende verplichtingen uit de oorspronkelijke contractperiode  worden 
daarbij  met gesloten beurzen afgewikkeld, waarbij contributie-opbrengsten van EMB Nederland en 
subsidieopbrengsten van het Prinses Beatrix Spierfonds toekomen aan HLB en HLB geen kosten als gevolg van de 
verbroken samenwerking zal doorbelasten naar EMB Nederland. Op die wijze behoudt EMB Nederland het 
vermogen zoals dat was vóór de beëindiging van de samenwerking. 

3.2. Activiteiten

EMB Nederland is de vereniging van mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB), hun ouders, 
familie en mantelzorgers. We streven naar een optimale zorg voor mensen met EMB. EMB Nederland wil dan 
ook de positie van hun directe netwerk versterken, zodat ouders en broers en zussen de regie in eigen handen 
kunnen nemen en eigen keuzes kunnen maken in de zorg voor hun naaste met een ernstig meervoudige 
beperking.

3.3. Contributies

De vereniging kent diverse soorten lidmaatschappen. De contributie in 2021 was:
● Jongeren 15 t/m 25 jaar €  10,50
● Leden (volwassenen met een beperking en voor ouders/verwanten) €  39,00
● Buitengewone leden en professionals €  43,00
● Instellingen/verenigingen €  61,00
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3.4. Samenvatting financieel overzicht

De balans opent met een eigen vermogen van €39.328. De baten van EMB Nederland worden gevormd door de 
contributies van de leden; activiteiten- en administratiesubsidie van VWS; en subsidie van het Prinses Beatrix 
Spierfonds. Op pagina 9 vindt u de baten en lasten zoals die zijn opgenomen in de afrekening met VWS over de 
door VWS verstrekte subsidie.

In totaal bedroegen de baten over 2021 € 84.942 ten opzichte van een begroting van € 84.000. 

De lasten voor 2021 waren begroot op € 84.000 terwijl de uitkomst € 85.259 bedroeg. 
Er werd derhalve een 0 resultaat begroot, terwijl het uiteindelijke resultaat € 317 negatief was. 
Dit negatieve resultaat wordt ten laste gebracht van ons vermogen, dat daarmee per ultimo 2021 op € 39.011 
komt. De doelstelling  om het vermogen van de Vereniging, bij een activiteitenniveau dat vergelijkbaar is met 
2020, te stabiliseren op het niveau ultimo 2020 is dus op een klein verschil na gerealiseerd.  

3.5. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

EMB Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73574295.

3.6. Administratieve uitvoering werkzaamheden en overige ondersteuning

De administratie is uitbesteed aan Het Landelijk Bureau, Randhoeve 221, 3995 GA Houten. 

Dhr Han Mennen heeft een arbeidsovereenkomst met HLB en levert van hieruit de inhoudelijke ondersteuning 
aan onze Vereniging, waarbij taak, inhoud en verantwoording hierover met EMB Nederland zijn 
overeengekomen.

Hij treedt in dienst van EMB Nederland per 1 januari 2022 en wordt betaald volgens de CAO Welzijn en 
Maatschappelijke dienstverlening.

3.7. ANBI status 

EMB Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een ANBI. Het voordeel voor leden en donateurs is dat 
zij hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast betaalt EMB 
Nederland geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Wij kunnen de financiële 
bijdragen dus volledig inzetten voor onze vastgestelde doelen.

3.8. Samenstelling van het bestuur EMB Nederland

EMB Nederland heeft een vrijwillig bestuur. Het bestuur geniet geen beloning. Gemaakte onkosten worden op 
declaratiebasis vergoed. 
Per 31 december 2021 is de samenstelling van het bestuur:

● Dhr. G. Benjamins, voorzitter
● Dhr. M. Snijders, penningmeester
● Mevr. M. Leeuwis, secretaris
● Dhr. L. van Dam, algemeen lid
● Mevr. E. Marijnusse, algemeen lid



Toelichting baten en lasten
Begroting Afrekening Verschil

2021 2021 2021 

€ € €
BATEN

Vaste inkomsten eigen vereniging
Contributie 10.667 11.832 1.165

10.667 11.832 1.165
Vaste subsidies
VWS exploitatie subsidie 60.000 60.000 0
Terug te betalen subsidie VWS 0 0 0
Subsidie Prinses Beatrix Fonds (aandeel loterij) 13.333 12.658 -675 

73.333 72.658 -675 
Overige baten
Overige baten 0 452 452

0 452 452

TOTAAL BATEN 84.000 84.942 942

Begroting Afrekening Verschil

2021 2021 2021 

€ € €
LASTEN

Huisvestingskosten
Doorberekende huisvestingskosten 6.977 6.091 886

6.977 6.091 886
Bureaukosten
Porti en vrachtkosten 0 275 -275 
Kantoorbenodigdheden, drukwerk, repro 0 170 -170 
Overige bureaukosten kosten 0 17 -17 
Doorberekende bureaukosten 8.160 7.660 500

8.160 8.122 38
Administratieve- en advieskosten
Automatiseringskosten 0 323 -323 
Bankkosten 0 290 -290 
Doorberekende administratie- en advieskosten 8.043 8.151 -108 

8.043 8.764 -721 
Bestuurskosten
Vergaderingen/bijeenkomsten bestuur 0 40 -40 
Reis- en verblijfkosten bestuur 0 176 -176 
Overige bestuurskosten 0 152 -152 

0 368 -368 
Overige organisatiekosten
Overige 0 541 -541 
Doorberekende organisatie- en voorlichtingskosten 820 1.056 -236 

820 1.597 -777 

SUBTOTAAL LASTEN VERENIGING 24.000 24.942 -942 
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Begroting Afrekening Verschil

2021 2021 2021 

€ € €
Activiteitskosten VWS-subsidie
Lotgenoten uren
A1 Ontmoetingsdagen EMB vrijwilligers coord. 1.700 1.530 170

Informatievoorziening uren
B1 Website en Social media EMB Comm. adviseur 6.290 9.860 -3.570 

Belangenbehartiging uren
C1 Beantwoorden vragen indiv.leden Contactpers 4.250 4.250 0
C2 Belangenbehart.op land.niveau Contactpers 13.600 14.705 -1.105 
C2 Participatie 0 0 0

Totaal activiteitskosten VWS - uren 25.840 30.345 -4.505 

Lotgenoten materiele kosten
A1 Ontmoetingsdagen EMB zaalhuur 3.800 0 3.800
A1 Ontmoetingsdagen EMB sprekers/inleiders 3.600 0 3.600
A1 Ontmoetingsdagen EMB (reis)kosten vrijwilligers 1.100 0 1.100
A1 Conferentie Klein Geluk 0 9.552 -9.552 

Informatievoorziening materiele kosten
B1 Website en Social media EMB techn. onderh. 1.250 574 676
B1 Website en Social media EMB nader spec. 1.670 4.846 -3.176 

Belangenbehartiging materiele kosten
C2 Belangenbehart.op land.niveau EMB activiteiten 6.840 0 6.840
C2 Part.Najarsbijeenk. Clientenraden reisk. 0 0 0
C2 Part.Najarsbijeenk. Clientenraden organ.kosten 0 0 0
C2 Belangenbehart.op land.niveau EMB verblijfsk 500 0 500
C2 Belangenbehart.op land.niveau EMB lidmaatsch 400 0 400

Totaal activiteitskosten VWS - materiele kosten 19.160 14.972 4.188

Totaal activiteitskosten uren & materiële kosten 45.000 45.317 -317 

Backoffice VWS 15.000 15.000 0

TOTAAL ACTIVITEITSKOSTEN VWS-SUBSIDIE 60.000 60.317 -317 

TOTAAL LASTEN 84.000 85.259 -1.259 

RESULTAAT 0 -317 -317 

Ondertekening bestuur voor akkoord

Nijkerk, 30 maart 2022

Dhr. G. Benjamins, voorzitter Dhr. M.A.C.J.M. Snijders, penningmeester
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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: 30 maart 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 EMB 
Nederland 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 30 maart 2022 door u aan ons overhandigde 
samengestelde jaarrekening over onderhavig boekjaar. 

Hoogachtend, 

 

 

G. Benjamins 
Voorzitter 
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