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Aan het bestuur van
Stichting Geneesmiddelenbulletin
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.

1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw ondememing, waarin begrepen de balans met
tellingen van € I 18.708 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -21 .856,
gecontroleerd.

Voorde controleverklaring verwijzen wij u naaÍ het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 22van dit
rapport.
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ALGEMEEN

2.1

Bedrijfsgegevens

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de rationele farmacotherapie en het in verband hiermee
verstrekken van onaflrankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelenaan allen die deze
voorschrijven, afleveren en gebruiken.
tracht dit onder meer te bereiken door het zorgdragen voor de redactie en het uitgeven van een periodiek,
het Geneesmiddelenbulletin, alsmede door het onderhouden van een website.

Zij

2.2

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
- H.P.A. Klapwijk (voorzitter)
- C.M. van Straaten (penningmeester)
- D.P. Meerman-Bruring

- W. Heijbroek-de Clercq
- F.M.M.van Exter
- E. Buskens

-J-
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3.1

RESULTAAT
Vergelijkendoverzicht

Het resultaat over 201 9 bedraagt negatief € 21 .856 tegenover positief e 44.87 4 over 201 8. De resultaten over
beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Verschil

Realisatie
2019
Baten

realisatiebegroting
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

€

€

€

656.236

642.686

633.334

13.s50

272.320

246.861

267.127
1.770

25.459
-436
-4.309

Lasten
Beheer en administratie
Personeelslasten

Afschrijvingen materiële vaste activa
Lasten Domus Medica
Automatiseri ngs lasten
Financiële administratie & accountant
Vacatie- en reisgelden RC-, V/AR-leden en

9.422

2.6s0

27.564

28.000
14.000
35.500

24.946

86.s00
I 1.500
181.675

1.358
10.906
1s0.039

22,s00

23.044

13.500

12.718

43.032
-5.060
-2.578

642.686

588.460

35.406

44.874

-21.856

9.69r
31.590

Vergoeding auteurs
Druk- en distributielasten
Bestuur
Diversen

61.561
12.875
224.707
17.440
10.922

Som der lasten

678.092

Saldo

-21.856

referenten

-4-

16.214
30.338
s

6.772

-3.910

-24.939
1.375
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F'INANCIELE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

3l-t2-2019 3t-12-2018
Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal

37.549

59.405

41.321

44.956

-3.772

14.449

81.159

72.142

2.091
75.296
77.387

82.850

3.772

-14.449

Waarvan vastgelegd op lange termijn:
Materiële vaste

activa

Vastgelegd op lange termijn, gefinancierd met middelen op korte termijn

Dit tekort wordt veroorzaakt door:
Kortlopende schulden

Af:
Vorderingen

Liquide middelen

Tekort aan werkkapitaal

-5-

3.741
86.591
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Begroting 2020
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Doel
De Stichting Geneesmiddelenbulletin heeft als doel;

o
o

het bevorderen van rationele farmacotherapie en - in verband daarmee - het
verstrekken van onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen
aan allen die deze voorschrijven, afleveren en gebruiken; en
het verstrekken van onafhankelijke en objectieve informatie over medische
hulpmiddelen aan allen die deze inkopen, toepassen en gebruiken.

Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen werking en bijwerking{en) op basis van de

juiste methodologie.
De belangrijkste activiteit van de stichting is het maandelijks uitbrengen van het

Geneesmiddelenbulletin en het onderhouden van de website.
De inhoud daarvan komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

De Stichting
De mínister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ook voor 2019 subsidie

ter beschikking gesteld van de stichting.
Voor Stichting Geneesmiddelenbulletin staat vast dat haar taak en functie blijven
rechtvaardigen dat de overheid haar activiteiten door middel van een toereikende
subsidie mogelijk maakt. Stichting Geneesmiddelenbulletin zal daarmee haar
belangrijke informerende taak onafhankelijk en wetenschappelijk verantwoord kunnen
vervullen ten behoeve van haar doel.
Dit heeft in 2019 geleíd tot de publicatie van 27 afzonderlijke artikelen, die gebundeld
werden in maandelijkse Ge-Bu-uitgaven. Deze informatie wordt gratis digitaalter
beschikking gesteld aan apothekers, artsen, ondersteunend personeel voor artsen (zoals
specialistisch verpleegkundigen, physician ossistonts, en praktijkondersteuners voor de
huisarts) en allen die daarvoor in opleiding zijn. Een maandelijks papieren versie voor
abonnees wordt op beperkte wijze gecontinueerd.

Met ingang van 2O79 is het doi-systeem ingevoerd, hetgeen een afkorting is van digital
object identifier: een permanent systeem om een specifiek artikelte vinden op het web.
ln 2019 is een nieuw referentenprogramma ontwikkeld dat in 2020 wordt getest. Een
referentenprogramma is een management programma dat de organisatie regelt van het
editoriale proces: vanaf het bedenken van een onderwerp, de verschillende versies van
een manuscript, de commentaren van de referenten en leden van de redactiecommissie
tot en met de uiteindelijke publicatie.
ln 2019 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden waarbij in overleg met het
Ministerie de doelstelling van de Stichting is uitgebreid met het verstrekken van
onafhankelijke en objectieve informatie over medische hulpmiddelen .

Organisatie, medewerkers & huisvesting
ORGANISATIE

Stichting Geneesmiddelenbulletin kent een bestuur, een hoofdredacteur, een
redactieteam, een redactiecommissie en een wetenschappelijke adviesraad, elk met een
eigen rol. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, in het bijzonder met
de financíële, organisatorische en personele gang van zaken binnen de stichting.
De hoofdredacteur is belast met de dagelijkse leidíng van de stichting en van het

redactieteam, bestaande uit een of meer artsen en/of apothekers of iemand die
afkomstig is uit een andere door het bestuur goedgekeurde discipline, een chef de
bureau, een editorial manager en een webredacteur. De hoofdredacteur is
verantwoordelijk voor de samenstelling van het Geneesmiddelenbulletin en draagt zorg
voor de daarin op te nemen berichten en artikelen en het dienaangaande te voeren
beleid. De hoofdredacteur ís volledig vrij in de keuze en de inhoud van de artikelen. De
hoofdredacteur is ten aanzien van de inhoud van het Geneesmiddelenbulletin geen
verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
De redactiecommissie adviseert de hoofdredacteurten aanzien van de samenstelling

van het Geneesmiddelenbulletin en de daarin op te nemen berichten en artikelen. De
redactiecommissie bestaat uit minimaal vijf personen. De leden van de
redactiecommissie dienen arts of apotheker te zijn, of afkomstig uit een andere door de
wetenschappelijke adviesraad goedgekeurde disciplíne. De redactiecommissie komt
elke maand bijeen.
De wetenschappelijke adviesraad (WAR) adviseert - gevraagd en ongevraagd - het

bestuur, de hoofdredacteuren de redactiecommissie. De WAR vergadert tenminste
tweemaal per jaar en bestaat uit ten minste tien en ten hoogste 20 personen.

MEDEWERKERS

Redactiebureau:
Vaste medewerkers:

dhr dr HJ EM Ja nssens, apotheekhoudend huisarts/hoofd redacteur
mw S van der Heijden, apotheker n.p.1/redacteur
mw S van Kooten, chef de bureau
mw MAE Nieuwhof, apotheker n.p./redacteur (tot l oktober 20L91
mw B Pronk, webredacteur
mw I Swaneveld, arts n.p./editorial manager
N

iet-vaste medewerkers:

dr ALM Kerremans, internist n.p.
dr AJFA Kerst, internist n.p.
dr T Schalekamp, apotheker
I n.p.: niet praktiserend

dr PHTh Slee, internist n.p.
dr LML Stolk, ziekenhuisapotheker n.p., klinisch farmacoloog n.p.
prof dr S Thomas, huisarts n.p.
mw MM Verduijn, apotheker
mw dr P Zetstra-van der Woude, arts
lllustrator: M. Wansing

Redactiecommissie:
dr BLG van Wijk, apotheker, voorzitter
dr CA van den Bogert, apotheker
mw dr LL Krens, zíekenhuisapotheker
dr M Lafeber, klinisch epidemioloog, internist in opleidíng (vasculaire geneeskunde),
klinisch farmacoloog i.o.
T Luchtman, huÍsarts
mw dr F van Stipthout, internist in opleiding {ouderengeneeskunde), klinische
farmacoloog i.o.
dr H Wildschut, gynaecoloog
Wetenschappelijke Adviesraad :
W Koch, huisarts, voorzitter
FMG Brandts, huisarts n.p.
WJ Broekema, ziekenhuisapotheker n.p.
KR van Deventer, apotheker
dr CJ Haagsma, reumatoloog, klinisch farmacoloog
mw dr M Heringa, apotheker-onderzoeker
JA Kaan, arts-microbioloog n.p.
mw MCJ Knippels, internist-klinisch farmacoloog
prof. dr C Kramers, internist-klinisch farmacoloog
J van der Laan, huisarts n.p.
MF Scholten, cardioloog
dr TF Veneman, internist-intensivist
mw JAMJ Verbrugge, apotheker
dr TW de Vries, kinderarts
mw dr MMJ Wiegerinck, gynaecoloog i.o.
mw M Zeeman, internist-ouderengeneeskunde, klinisch farmacoloog
R van Zijderveld, oogarts

Bestuur:
dhr mr HPA Klapwijk, oud-notaris, voorzitter
dhr CM van Straaten, oud-accountant, penningmeester
mw DP Bruring, apotheker n.p.
mw mr W Heijbroek-de Clercq, secretaris
dhr FMM van Exter, huisarts
dhr prof. dr E. Buskens, arts, hoogleraar medical technology ossessment
dhr dr JJE van Everdingen, dermatoloog n.p. (tot 23 augustus 2019)

Coórdinator: dhr prof. dr FM Helmerhorst, gynaecoloog n.p

HUISVESTING

Het bureau van het Geneesmiddelenbulletin is gevestigd in de Domus Medica in Utrecht.

Publicaties 20192
Nr. 1- januari2019
https ://www.ge-bu. n l/jaarga ngen | 2OL9 | L
o Klinischerelevantievanonderzoeksuitkomsten

o

doi : 10.353 51, I eebu.2O19. 1. 1

Cardiovasculaire risico's van diclofenac
doi : 10.35351/gebu.20 19.1,.2

Nr.2-februari2019
htt

ps

://www.

o
o
o

lfi aa rga n ge n/ 2Ot9 | 2
Suppletie omega-3-vetzuren geen cardiovasculair nut
doi : 10.3535 l-lgebu.20 19.2.3
Acetylsalicylzuur voor gezonde ouderen?
doi : 10.3535 1/gebu.20 1.9.2.5
ge-b u.

n

Acetylsalicylzuur voor diabetespatiënten zonder hartvaatziekten?
doi : 1-0.3535 1/gebu.20 19.2.4

Nr.3-maart2019
https ://www.ge-bu.n lfi

o
o

aa rga

ngen/zOLg | 3

Ribociclib bii borstkanker
doi : 10.35351/gebu.2019.3.6
Hydrochloorthiazide en huidkanker. Waarschuwing ter discussie?
doi : 10.3535 1/gebu.20 1,9.3.7

Nr.4-april

2019

n Uiaargan gen/2oL9 | 4
Nieuw geneesmiddel: dimethylfumaraat bij psoriasis
doi: 10.35351/gebu.2019.4.9
Metformine met gereguleerde afgifte
doi : 10.35351/gebu.2019.4.8

https ://www.ge-bu.

o
o

o

Over het Ge-Bu, voorjaar 2019

Nr.5-mei2019
2 Abstracts

en doi ldigÍtal object identifier) in Engelse versie op de website

https ://www.ge-bu.

o

lfi a arga ngen/2Ot9 | 5
Hormonale anticonceptie geen oorzaak van depressie?

o

doi: 10.35351/gebu.2019.5.11
Geen plaats voor antipsychotica bij delier in het ziekenhuis?
doi : 10.35351/gebu.2019.5. 10

n

Nr. 6-7 - juni, julí 2019
https ://www.ge-bu. n lfi a a rga n ge n/ 2OLg | 6-7
Gezondheidsapps voor natuurlijke anticonceptie: oude wijn in nieuwe zakken
doi : 10.3535 1/gebu.20 1.9.6-7 .1.2

.
.

Off-labelgebruikmirtazapinealsslaapmiddel
doi : 10.3535 1/gebu.20 1,9.6-1 .1,3

Nr.8-augustus2019

n l/jaargangen | 2oLg I I
effectief in reductie risico HIV-infectie, mits zorgvuldig toegepast
doi: 10.35351/gebu.2019.8.15
Nauwelijks meerwaarde opioïden bij chronische piin

https ://www.ge-bu.

r

o

PrEP

doi : 10.35351/ge bu.20 19.8.1"4

Nr.9-september2019
https ://www.ge-bu.

o
o

n

l/jaa rgangen | 2OL9 | 9

Behandeling actinische keratose met 5-FU-crème
doi: 10.35351/gebu.2019.9. 16
Nieuwe toedieningsvorm: Calcipotriol/betamethason schuimspray bij psoriasis
doi ; 10.3535 1/gebu.20 19.9.11

Nr. 10 - oktober 2019
https ://www.ge-bu. n lfi

o

n/2ot9 | IO
(Onlzichtbareinvloed hulpmiddelenindustrieinziekenhuizen
aa rga nge

doi : 10.35351/gebu.2019. 10. 19

o

Voor kinderen met nieuw ontdekte diabetes: een insulinepomp niet beter dan
injecties?
doi : L0. 353 51, / eebu.2O19. 10. 18

Nr. 11-12 - november, december 2018
htt ps ://www. ge-bu. n lfi a a rga n ge n/2OL9 | Lt-Lz
o Over het Ge-Bu, najaar 2019
o Leverschade door geneesmiddelen: niet alleen door paracetamol
doi : 10.3535 1/gebu.20 t9.If-12.21-

o

Antidepressivaalsslaapmedicatie?

doi : 10. 3535 1/gebu.20 L9.77-12.2O

CME toetsen3
Nauwelijks meerwaarde opioïden bij chronische pijn.
2019;53(8):69-73
https://www. ntvg. n l/academ ielcm e I L268722
Gezondheidsapps voor natuurlijke anticonceptie: oude wijn in nieuwe zakken.

2Ot9;53(6-7):61-65
https://www. ntvg. n l/academie/cm e / L26867 2
Hormonale anticonceptie geen oorzaak van depressie?
2019;53(5):54-60
https ://www. ntvg.n l/academie/cm e / L268572
Ribociclib bij borstkanker.

2019;53{3):25-31
https://www. ntvg.n l/academ ielcm e I L2684Ls
Klinische relevantie van onderzoeksuítkomsten.

2019;53(1):1-11
https://www. ntvg. n l/academie/cm e I L268OGI

3

https://www.ge-bu.nl/over-gebu/nascholing

Website
ln 2OL7 is besloten tot een vernieuwing van de website met als doel de website te
gebruiken als primair medium voor de publicaties van het Ge-Bu, waarmee een optimaal
digitale eigentijdse toegankelijkheid nagestreefd wordt ten behoeve van de doelgroep
van het Ge-Bu. Begin 2018 zijn de vernieuwde website en app in gebruik genomen en in
2019 steeds aangepast.

ISD84
Het Geneesmiddelenbulletin neemt actief deel aan 'the lnternational Society of Drug
Bulletins' (ISDB). F.M.Helmerhorst is de tussenpersoon tussen het Ge-Bu en de ISDB. Hij
heeft namens het Ge-Bu de algemene ledenvergadering te Parijs van 10-12 oktober
2019 bijgewoond.

G5
De G5 ís een samenwerkingsverband van het Farmacotherapeutisch Kompas, het College

ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het Bijwerkingencentrum Lareb en het lnstituut
voor Verantwoord Medicijngebruik en het Geneesmiddelenbulletin.
De G5-leden hebben de volgende intentieverklaring ondertekend:

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het Geneesmiddelenbulletin,
h et I nstitu ut v o o r Ve ro ntwoo rd M e di cii n ge b ru i k, Biiw e rki n g e n ce ntr u m
Lareb, en Zorginstituut Nederlond hebben de intentie en ombitie
om somen goed, objectieve en betrouwbore informatie te verstrekken aan de
(ospirant) voorschrijver (als primaire doelgroep), met als doelte sturen op
ge past geb rui k va n geneesmi d d ele n.
Deze partijen willen in gezamenlijkheid de onafhankeliike
geneesmiddeleninformatie stroomlijnen, zodat de (aspirant) voorschrijver
optimaal wordt ondersteund bij het gepast voorschrijven.
ledere organisatie blijft vonzelfsprekend verantwoordelijk voor de kwaliteit
van haor eigen informatie. Moor de portijen goan wel onderzoeken hoe zii
samen de geneesmiddeleninformotie kunnen versterken, ieder vanuit zijn
eigen vera ntwoordelijkheid en kracht.

Met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het lnstituut voor Verantwoord
Medicijngebruik en het Bijwerkingencentrum Lareb zijn in 2OL9 aÍzonderlijke
overlegmomenten geweest ter verdere oriëntatie van elkaars werkterreinen.

a

https://www.

isd bweb.

org/

l0

Bel ei

1.
2.
3.

dsvoorn em e n 2OL9-202 ls
Ge-Bu publiceert wetenschappelijke artikelen met objectieve informatie over
geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken

a.
b.

medische hulpmiddelen aan allen die deze inkopen, toepassen en gebruiken
Ge-Bu bewaakt de statutair vastgelegde onafhankelijke positie ten opzichte van welke
partij dan ook (<luis in de pels>) oa het jaarlijks verzamelen van de
belangenverstrengelingsverklaringen van iedereen die betrokken bij het Ge-Bu is.
Ge-Bu continueert de bijzondere werkwijze:
a. Ge-Bu producten zijn digitaal gratis toegankelijk en te downloaden (ook via app).

b.
c.
d.
e.

Ge-Bu werkt uitsluitend met uitgenodigde auteurs
Ge-Bu heeft geen advertenties
Ge-Bu heeft een hoog gekwalificeerde en uitgebreide referentengroep
Ge-Bu baseert te publiceren informatie op peer-reviewed medisch-

wetenschappelijke artikelen
Ge-Bu maakt een balans tussen effectiviteit en bijwerkingen gebruik makend van
evidence bosed medicine
Ge-Bu continueert een volledig lidmaatschap van de ISDB.
Het Ge-Bu continueert een samenwerkingsverband met het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen, het lnstituut voor Verantwoord Medicijngebruik, Bijwerkingencentrum
Lareb, en Zorginstituut Nederland met als ambitie en doel om goede, objectieve en
betrouwbare informatie over geneesmiddelen te verstrekken aan de (aspirant)
voorschrijver (als primaire doelgroep), met als doel te sturen op gepast gebruik van

f.

4.
5.

geneesmiddelen. ledere orga nisatie blijft va nzelfsprekend vera ntwoordelijk voor de
kwaliteit van zijn eigen informatie.
6. Ge-Bu is op de hoogte van de mening van lezers over de gepubliceerde informatie
(kwalitatief en kwantitatief) en integreert deze in het nastreven van de doelstellingen.
7 . Ge-Bu real iseert een nieuwe referenten program ma/man ageme ntsysteem
8. Ge-Bu realiseert een lijst met (veel gebruikte) onderzoekmethodologische begrippen; de
lijst is digitaal via de website (gratis) toegankelijk als hulpmiddel bij het op waarde
schatten van onderzoeken over geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.
9. Ge-Bu heeft contact met de onderwijsinstellingen die hen opleiden die in de toekomst
geneesmiddelen en medische hulpmiddelen gaan voorschrijven, afleveren en toepassen.
10. Ge-Bu heeft contact met beroepsverenigingen opdat gepubliceerde informatie maximaal

ten nutte kan komen aan de leden van deze verenigingen, b'tjvoorbeeld in
behandelrichtlijnen.
11. Ge-Bu heeft contact met andere Nederlandstalige farmacotherapeutische of medische
vakbladen als NTvG, Huisarts & Wetenschap, Medisch Contact, Pharmaceutisch
Weekblad opdat gepubliceerde informatie door zoveel mogelijk doelgroepen op zoveel
mogelijk plaatsen gevonden kan worden.

12. Ge-Bu heeft contact met overkoepelende organisaties als KNMG en KNMP.
13. Naast al een geregistreerde status in Embase6 heeft Ge-Bu ook een 'Medline-status'
aangevraagd.

14. Ge-Bu streeft naar zichtbaarheid op websites, fora en andere sociale media gericht op
de doelgroepen.

s Te

6

downloaden via https://www.ge-bu.nl/over-gebu/bestuur
https://en.wikipedia.org/wi ki/Embase

ll

15. Ge-Bu publiceert (in samenwerking met NTvG) CME-toetsen ten behoeve van BlGTzorgverleners.

Uitwerking

o
o
r
o

Kwalitatief onderzoek middels Google Analytics overeenkomstig de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVGf .
Kwantitatieflezersonderzoek.
Een plan voor een externe visitatie wordt ontwikkeld.

Jaarlijks verzamelen van de belangenverstrengelingsverklaringen van iedereen die

betrokken bij het Ge-Bu is.

o
o
o

Samenwerking met G5.
Contacten onderhouden met Nederlandse beroepsverenigingen, onderwijsinstellingen,
vakbladen, organisaties voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie op het gebied van
farmacotherapie en medische hulpmiddelen.
Ge-Bu publiceert tenminste 5 CME toetsen per jaar.

Begrotin g,2O2O
€599.467

Baten
Lasten

Personeelskosten
Medica
Automatiseringslasten
Financiële administratie en accountant
Lasten Domus

231.000
36.900

tI7.O67
36.000

Vacatie- en reisgelden RC- en WARleden,
vergoeding auteurs en

70.000

proceskosten

74.OOO

Bestuur
Diversen
Totaal

referenten
publiceren

21.500
13.000

€599.467

Saldo
Het vrij besteedbare vermogen bedroeg per 31 december 2OL9 € 37.549 . Dit bedrag is
beschikbaar ter delging van eventuele nadelige saldi van de exploitatie in toekomstige jaren.
ln verband met de Corona-pandemie houdt Ge-Bu zich volledig aan de aanwijzingen van de
regering en de adviezen van het RIVM . Ge-Bu doet er alles aan om te voldoen aan de missie van
het Ge-Bu . De publicatieregelmaat is op orde .
Hierbij is in aanmerking te nemen dat de impact van het Coronavirus COVID-19 op de organisatie
en de continuiteitsveronderstelling van de Stichting in 2O2O vrijwel nihil zal bedragen.

7

Register van zorgverleners met de beschermde
gezondheidszorg (wet BIG).

I

titel

zoals vastgelegd in de Wet op de beroepen in de individuele

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/algemene-informatie-avg
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JAARREKENING
Balans per 31 december 2019
Staat van baten en lasten over 2019
Kasstroomoverzicht 201 9
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2019
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019
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BALAIIS PER 31 DECEMBER 2019

3l

december

3l

2019

december
2018

ACTTVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

(l)

4r.321

44.956

a)

2.091
75.296

82.850

77.387

86.591

Mottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

(3)

118.708

3.741

131.547

PASSIVA
(4)

Vermogen
Egalisatiereserve
Overige reserves

23.018
14.531

44.874

37,549

59.405

45.331

21.232

t4.531

(t

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

tt.7t9

15.402

24.109

35.508

8l.l s9

72.142

I18.708

-9-

131.547
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie

€

€

€

6s6.236

642,686

633.334

272.320

246.86r

Afschrijvingen

(e)
(10)

9.422

2.650

267.127
1.770

Lasten Domus Medica

(l

l)

Automatiseringslasten
Financiële administratie & accountant
Vacatie- en reisgelden RC-, WAR-leden en referenten
Vergoeding auteurs
Druk- en distributielasten
Bestuur
Diversen

27.564
9.691

28.000

(r2)

31.590
61.561
12.875
224.707
17.440
10.922

35.500
86.500

Baten

2018

Lasten
Beheer en administratie
Personeelslasten

3)
(14)
(1

(1

s)

(to
(17)
(18)

Saldo

24.946
16.214

r4.000

1

30.338
s 1.358
10.906

1.500

22.500

s0.039
23.044

3.500

12.718

678.092

642.686

588.460

-21.856

-

44.874

r

81.675
r

r

Resultaatbestemming
-21.856

Egalisatiereserve

l0-

44.874
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KASSTROOMOVERZICHT 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2019

2018

€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Aanpassingen voor:

-21.856

44.874

9.422

1.770

1.650
9.017

-35.796

Afschrijvingen
Veranderingen in het werkkapitaal
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden

:

-910

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-1.767

9.938

Kasstroom uit operationele activiteiten

-1.767

9.938

-5.787

-43.685

-7.554

-33.747

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

Samenstelling geldmiddelen
2019

201 8

€
Geldmiddelen per I januan

82.850

116.597

Mutatie liquide middelen

-7.554

-33.747

75.296

82.8s0

Geldmiddelen per

3l

december

-

ll

-
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vestigingsadres
Stichting Geneesmiddelenbulletin (geregistreerd onder KvK-nummer 30278122) is statutaire gevestigd te
Utrecht.
AI,GF'.MF',Ntr', GRONTISI,AGEN VOOR DT', OPSTEI,I,ING VAN TTF".IAARRNKF',NING
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJK C 1 "kleine organisaties zonder winststreven".
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zyn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONT}SI,AGF'N VOOR IIT', \ilAARTIF'RING \/AN ACTTVA F"N PASSTVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd
met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele
restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of
vervaardigingslasten.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het
risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van

individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

-12-
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GRONDSI,A GF'.N VOOR RT"SITI,T

A A TRF'.PA

I,ING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van hetjaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzetgeheven belastingen.

Lasten algemeen
De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedin gen doelstellin gen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijkeverplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dataan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van
gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

GRONDSI,

A

GF',N

VOOR

TIF',

OPSTNI,I,ING V AN HNTKA SSTR OOMOVF',RZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

-
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TOELICHTING OP DE BALA}IS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

3t-12-2019

3t-12-2018

1. Materiële vaste activa

41.321

Inventaris

44.956

Inventaris

Boela,vaarde

per l januari 2019

Aanschaffrngswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

54.934
-9.978
44.9s6

Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen

-8.1 l 5

Afschrijving desinvesteringen
Afschrijvingen

-9.422

5.787
8.1

l5

-3.635
Boela,ttaarde per 31 december 2019

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrij vingen en waardeverminderingen
Boekwaarde per

3l

52.606
-11.285
41.321

december 2019

Afs c hrij v in gsp e rc ent a ge s

%
20

Inventaris

-14-
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VLOTTENDE ACTIVA
2. Vorderingen

3t-12-2019

31-12-2018

Debiteuren
355
-355

1.915

Debiteuren

Voorziening dubieuze debiteuren
1.915

2019

2018

Voorziening dubierce debiteuren
Stand per I januari

35s

230

-355

-238

363

Dotatie

Onttrekking

355

Stand per 31 december

3t-12-2019

31-t2-2018

Overige vorderingen en overlopende activa
176

0verlopende activa

3.741

Overlopende activa
3.741

Huur
176

Verzekeringen

176

3.741

3. Liquide middelen

75.296

Rabobank, rekening-courant

15-

82.850
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PASSIVA
4. Vermogen
2018

2019
€

Egalisatiereserve
Stand per I januari
Resultaatbestemming

44.874

-2t.8s6

Stand per 31 december

44.874

23.018

44.874

14.531

14.s31

Overige reserves
Stand per I januari

5. Kortlopende schulden

3l-12-2019

3t-12-2018

€

€

Crediteuren
4s.331

Crediteuren

21.232

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

9.045
2.674

Loonheffing
Pensioenen

tt.7t9

16-

15.077

325
15.402
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31-12-2019

3t-12-2018

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende

passiva

24.109

35.508

8.034
L000
3.130
-

9.647
12.005

Overlopende passiva

vakantiegeld
Financiële administratie & accountantslasten
Vergoeding WAR leden, bestuur, redactiecomissie en referenten
Teveel ontvangen subsidie
Netto loon
Diversen
Reservering

I

9.628
2.000

1.315

630
24.109

2.228
35.508

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur
De Stichting huurt kantoorruimte en inrichting in de Domus Medica aan de Mercatorlaan 1200 te Utrecht. De
hiermee samenhangende huurverplichting inclusief servicelasten bedragen circa€ 10.109 perjaar.

Gebeurtenissen na balansdatum

Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening heerst wereldwijd het Coronavirus. De uitbraak van het
coronavirus gedurende de eerste maanden van2020 heeft grote gevolgen op de wereldwijde economie. De
gevolgen van de uitbraak van het coronavirus worden aangemerkt als gebeurtenissen na balansdatum die geen
nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en zijn derhalve niet in de jaarrekening
over 2019 verwerkt. Inmiddels worden in diverse landen, waaronder Nederland, overheidsmaatregelen
getroffen om de impact van het Coronavirus te beperken. Tevens is het mogelijk dat nog meer
overheidsmaatregelen zullen worden getroffen of bestaande maatregelen zullen worden verlengd teneinde de
gevolgen van het Coronavirus daar waar mogelijk te minimaliseren. De kans is gering dat het resultaat
beihvloed wordt. Gelijktijdig biedt de overheid diverse faciliteiten om gezonde ondememingen zoveel
mogelijk te helpen bij het overleven van de crisis, waarbij een redelijke verwachting bestaat dat in principe
gezonde bedrijven geholpen zullen worden. Om die reden zijn de in de jaarrekening gehanteerde grondslagen
van waardering en resultaatbepaling dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuileit.".

-17 -
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TOELICHTING OP DE STAAT VAI\ BATEN EN LASTEN OVER2O19
Realisatie

Realisatie

2019

201 8

€
6. Netto-omzet

8.953

Omzet abonnementen en opbergmappen

9.301

7. Subsidiebaten

645.250

Subsidie ministerie VWS/CVZ

621.986

8. Overige baten

_

Overige

,fi3

2.047

9. Personeelslasten
192.837

Lonen en salarissen
Sociale lasten

32.241
2s.941

Pensioenlasten
Overige personeelslasten

21.301

203.690
34.956
23.608
4.873

272.320

267.127

t9s.34s

203.690

Lonen en salarissen

Bruto lonen

-2.508

Ontvangen ziekengelduitkeringen

192.837

203.690

Socíale lasten

27.162
5.079

29.212

32.241

34.956

25.941

23.608

Reislastenvergoedingen

6.1 53

4.482

Reis- en verblijflasten
Opleidingslasten
Overige personeelslasten

1.472

21

4.793
8.883

291
79

21.30r

4.873

Premies sociale verzekeringswetten

WGA Hiaat en ziekengeldverzekering

s.744

Pensioenlasten
Pensioenlasten
Overige personeels lasten

Personeelsleden

Bij de Stichting waren in 2019 gemiddeld 3,0 personeelsledenwerkzaam (2018: 3,0).
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WNT-verantwoording 2O19 Stichting Geneesmiddelenbulletin
De WNT is voor het eerst van toepassing op Stichting Geneesmiddelenbulletin in 2019. Derhalve
zijn geen vergelijkende cijfers opgenomen over 2018. Het voor Stichting Geneesmiddelenbulletin
toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000 dit betreft het algemene

bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Aanvang en einde functievervulling
2019
Omvang dienstverband (als

in

0l/0L

- 3f/L2

0l/Ol - 3I/I2

0,25

0,50

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N,v.t.

N.v.t.

deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in

2019

Bezoldiging

Voorzitter
Ol/Ol - 3l/L2

Penningmeester
O1/Ol - 3I/72

2.500

2.s00

Individueel toepasselij ke
bezoldig ingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en
terugontvangen bedrag

29.100

19.400

Bezoldiging

2.500

2.500

Bezoldiging

Lid

Ol/Ol

-

31/12

2.500

Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens

onverschuldigde betaling

Functiegegevens
Aanvang en einde

Secreta

in

2019

Bezoldiging
Bezoldiging

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens

onverschuldigde betaling

ris

otlot - 3t/t2

Lid

olloL -

3L/12

2.500

2.s00

19.400

19.400

2.500

2.500

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

o7/o1'

-

3L/L2

2.500

2.500

Aanvang en einde functievervulling in

2019

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

Reden waarom de overschrijding al dan
is toegestaan

Toelichting op de vordering
onverschuldigde betaling

wegens

01/01

-

31/08

t2.g33
N'v't'

niet

N.v.t.
N,v,t.
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Realisatie
2019

Realisatie
201 8

10. Afschrijvingen

Materiële vaste activa
Afs

c

hrijvín gen mat eri ë I e

vas t e

9.422

1.770

9.422

|.770

16.816

16.619

5.806

7,102

1.172

1.096
129

activa

Inventaris

Overige bedrijfslasten
I l. Lasten Domus Medica
Huur en servicelasten etc.
Vergaderlasten
Lasten kopiëren
Telefoon en porti

3.770

27.564

24.946

I 2. Automatis erings lasten
Automati seri ngs lasten

9.691

16.214

19.430

12.r60

18.503
I 1.835

31.590

30.338

60.595

50.450
908

I 3. Financiële administratie & accountant
Financiële administratie
Accountantslasten

I 4. Vacatie- en reisgelden RC-, l4rARJeden en referenten
Uitbetaalde vacatie-vergoedin g

966

Reislasten

.358

61.561

s

t2.875

r0.906

1

I 5. Vergoeding auteurs
Uitbetaalde declaraties voor artikelen

,),)
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Realisatie
2019

Realisatie

€

€

201 8

16. Druk- en distributielasten
Cross Media drukwerk

KNMG verzending Geneesmiddelenbulletin
Nieuwsbrief
Website en banner

1

30.118
43.594
6.837

26.lll

44.1 58

82.03s

33.084
8.809

224.707

150.039

773
16.667

5.127
17.917

17.440

23.044

7.0s8

8.682

2s0

272

3.614

3.401

10.922

12.7t8

I7. Bestuur
Advieslasten
Bestuursvergoeding

I8. Diversen
Contributies en abonnementen
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
Banklasten etc.
Diversen

363

Ondertekening bestuur voor akkoord

Utrecht, 28 mei2020

H.P.A. Klapwij k (voorziuer)

C.M. van Straaten (penningmeester)

D.P. Meerman-Bruring

W. Heijbroek-de Clercq

F.M.M. van Exter

E.Buskens
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AccouNTANrs EN ADVrsËuRs

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJIG
ACCOUNTANT
Aan: het besnrur van Stichting Geneesmiddelenbulletin te Utrecht

A. Verklaring

ovet de in het iaarvedagopgenomen iaarekening2019

Ons ootdeel

Wij hebben de jaarrekening20lg van Stichting Geneesmiddelenbulletin te Utrecht gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarekening een getÍouw beeld van de grootte en
de samenstelling van het veÍÍnogen van Stichting Geneesmiddelenbulletin op 31 december 2019 en van
het resultaat over 2019 in overeenstemming met de grondslagen op basis w^ rv^Ít de jaarrekening is
opgesteld, fuchtlijn voor de Jaarverslaggeving RiK C1 "kleine organisaties zonder winst" en de bepaling
krachtens de WNT.

De jaarrekening bestaat uit.'

1,.
2.
3.

de balans per 31 december 2019;
de staat van baten- en lasten over ?019; en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onaflrankelijk van Stichting Geneesmiddelenbulletin zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onaflrankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).

\Yij vinden dat de door ons verkregen controle-infortnatie voldoende en geschikt is als basis vooÍ ons
oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontÍoleetd
In overeenstemrning met het Controleprotocol STNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld
in artikel 1.6a WNT en artikel 5, [d 1, sub j Uitvoeringsregeling \XNT, niet gecontroleerd. Dit betekent
dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfuncrionaris vanwege eventuele dienstberekkingen als leidinggevende topfunctionaris
bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
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ACCOUNÍANTS EN ADVISEURS

B.

Verkladng over de in het iaawerslag opgenomen andete informatie

Naast de iaarekening en onze controleverklaÀngdaarl>ilj, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:

o

Het bestuursverslag;

o

De overige informatie.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zrjnwtj van mening dat de andere informatie:

.
o

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afirijkingen bevat.
alle informati.e bevat die op grond van de bepalingen van en krachtens de WNT is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van orrze kennis en ons b.gtip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, oveÍwogen of de andere informatie materiële aÁrijkingen
bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de bepaling van en krachtens de WNT, alsmede de
Nederlandse Standaard 720.Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarekening.
Het bestuur is verantwoordelijk vooÍ het opstellen van de andete informatie, waaronder het
bestuuÍsveÍslag en de ovenge gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor deJaawerslaggeving RiK

c1.

C. Beschrijving

van veraÍrtwoordeliikheden met betrekking tot de iaarekening

Verantwoordeliikheden van het bestuur vooÍ de iaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getÍouw weergeven van de jaarrekening rn
overeensteÍnming met Richdijn voor deJaarverslaggeving RiK C1 "kleine organisaties zonder winst" en
de bepalingen krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur verantwooÍdelijk voor een zodanige inteme
beheersing die het bestuuÍ noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van mater-ieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afivegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggewingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuiteitsveronderstelling,tenzï1het bestuur het
vooÍnemen heeft om de stichting te liquideren of de bedriifsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede tq4fel zou kunnen bestaan of de
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continurteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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Onze vetantwootdeliikheden voor de contÍole van de iaanekening
Onze verantwoordehjkheid is het zodanig plannen en uin'oeren van een contoleopdracht dat wii daar:rnee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate

m aï geen absolute

mate van zekerheid waardoor het

mogelijk is dat wrj tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afrvijkingen kunnen ontstaan als gevolg van ftaude of fouten en zrjn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonder$k of gezamenlijk, van invloed kunnen zljn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit bernvloedt de aard,
timing en omvang van oflze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel knusch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemrning met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze contole bestond onder andere uit:

.

het identiírceren en inschatten van de r-isico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitv'oeren van
controlewerkzaamheden en het verkriigen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
van materieel belang niet ontdekt
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een
"Ár.iikittg
wordt groter dan biy fouten. Bij fraude kan sprake zljn var' samenspanning, valsheid in geschrifte, het

opzettelijk nalaten transacties \rast te leggen, het opzetteli,k verkeerd voorstellen van zaken ofhet
doorbreken van de interne beheersing.

.

het verkriigen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zljn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheetsing van
de entiteit.

.

het evalueren van de geschrktheid van de gebruikte grondslagen voor írflanciële verslaggeving en het
evalueren van de redehjkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de

jaarrekening staan.

.

het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continurteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen conffole-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatiehaar
bedrijfsactiviteiten in continurteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zrjnwlj verplicht om aandacht in onze controlevetklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Àls de toelichtingen inadequaat zljn, moeten

wij onze verklaring

aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die

verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continurteit niet langer kan
handhaven;
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het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingery en

.

het evalueren ofde jaarrekening een getfouu/ beeld geeftvan de oadediggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de governance belaste peÍsonen ondet andere over de geplande rcikwiidte en
timing van de controle elt oveÍ de significante bevindingen die uit onze controle naaÍ voÍen zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen ia de inteme beheersing.

Nieuwegein, 5 julll-202O
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