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Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)
te Houten

Bestuursverslag

Inleiding

Dit financiële jaarverslag over 2017 legt verantwoording af over de door de NVVS (Nederlandse
Vereniging voor Slechthorenden) ontplooide activiteiten en de hieraan gekoppelde besteding van gelden.
De activiteiten van de NVVS worden in 2017 uitgevoerd door de federatie Stichting Hoormij. De
federatie is een samenwerking van de NVVS, Oudervereniging FOSS en SH-Jong.

De verantwoording van deze financiële rapporten en alle onderliggende activiteiten ligt bij het bestuur
van de NVVS. Het bestuur wordt in de financiële administratie bijgestaan door Non Profit Support (NPS)
te Doorn. NPS administreert alle transacties in de boekhouding en stelt volgens de regels van het Fonds
PGO oa. de jaarrapportage op. De verstrekte controleverklaring is opgenomen onder het hoofdstuk
‘’Overige’’. 

Toelichting jaarrekening NVVS

Het netto resultaat is € 152.769; dit is € 2.731 beter dan de begroting.

Het eigen vermogen komt uit op € 907.720 per 31/12/2017.

Een aantal posten vraagt nadere toelichting:

- In de ALV van mei 2017 is ingestemd met een bijdrage aan de exploitatie Hoormij 2016. Deze bijdrage
is  gelijk aan het negatieve eigen vermogen van Hoormij per einde 2016 zijnde -/- € 98.023; dit is
verwerkt in de realisatie 2017.

- In de post legaten is opgenomen het restant van het legaat van de heer M.L. Weurding, van € 51.209.
Het overige legaat groter dan € 5.000 is ontvangen van mevrouw A. Stapel € 8.000. Wij zijn hiervoor
zeer erkentelijk. 

- Onder de instandhoudingskosten is € 11.732 opgenomen voor dubieuze debiteuren. Dit zijn oninbare
contributie vorderingen voor de jaren 2016 en 2017. Er staan geen debiteuren leden meer open.

- De contributiesopbrengsten zijn lager dan de begroting door dalende ledenaantallen.

Het bestuur is van mening dat de inkomsten uit hoofde van contributies in de toekomst te laag zijn om
alle financiering van Hoormij te blijven dekken. De incidentele inkomsten zijn onzeker en bij Hoormij zal
dan ook aangedrongen worden op een gezondere exploitatie.

Bij NVVS zal er in de komende jaren geen personeel werken of belangrijke investeringen gedaan
worden. De vermogenspositie is goed genoeg voor de komende jaren. Voor de NVVS gelden geen
andere bedrijfsrisico’s.

Houten, april 2018



Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)
te Houten

Balans per 31 december 2017 
(na saldobestemming)

31 december 2017 31 december 2016

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

Handelsdebiteuren - 8.437
Overige vorderingen 26.389 271.608

26.389 280.045

Liquide middelen 887.063 787.705

Totaal activazijde 913.452 1.067.750



31 december 2017 31 december 2016

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Bestemmingsreserves 588.704 712.335
Bestemmingsfondsen 225.000 225.000
Overige reserve 94.016 123.154

907.720 1.060.489

Kortlopende schulden

Overige schulden 5.732 7.261

Totaal passivazijde 913.452 1.067.750
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Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)
te Houten

Staat van baten en lasten over 2017 

Realisatie
2017

Begroting
2017

Realisatie
2016

Baten
Contributies en abonnementen 204.576 218.000 219.298
Legaten en nalatenschappen 69.533 50.000 243.920
Verkopen en diensten - - 261
Financiële baten 1.938 8.000 5.810
Diverse baten en lasten 8.583 - 6.383

284.630 276.000 475.672

Lasten
Activiteitslasten 327 - -
Bijdragen 276.000 276.000 285.000
Instandhoudingskosten 14.898 15.000 13.526
Projecten 146.174 140.500 167.900

Som der bedrijfslasten 437.399 431.500 466.426

Netto resultaat -152.769 -155.500 9.246

Resultaatbestemming

2017 2016
€ €

Bestemmingsreserve Participatiefonds -65 -3.549
Bestemmingsreserve Bijdragen Commissie CI -4.316 -
Bestemmingsreserve Mensen met Tinitus en Hyperacusis - -52
Bestemmingsreserve Tinnitus preventie 1.000 -
Bestemmingsreserve wetenschappelijk onderzoek Ménière - -10.000
Bestemmingsreserve overgedragen vermogen opgeheven afdelingen -16.000 -19.262
Bestemmingsreserve OPCI 6.854 -
Bestemmingsfonds nalatenschap Weurding - 225.000
Overige reserve -29.138 -182.891
Bestemmingsreserve Innovatie en versterking -111.104 -

Totaal -152.769 9.246
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Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)
te Houten

Kasstroomoverzicht over 2017 

2017 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat -152.769 9.246

Verandering in werkkapitaal
Debiteuren 8.437 10.264
Overige vorderingen 245.219 -185.922
Kortlopende schulden (exclusief banken) -1.529 -74.297

252.127 -249.955

Kasstroom uit operationele activiteiten 99.358 -240.709

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Desinvesteringen financiële vaste activa - 8.836

Mutatie geldmiddelen 99.358 -231.873

Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar 787.705 1.019.578
Mutaties in boekjaar 99.358 -231.873

Stand per eind boekjaar 887.063 787.705
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Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)
te Houten

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) is feitelijk en statutair gevestigd op Randhoeve
221, 3995 GA te Houten en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 40532151.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van alle mensen in Nederland die
problemen hebben met het gehoor, zulks in de meest uitgebreide zin.
De vereniging heeft geen oogmerk van winst of geldelijk voordeel.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgemaakt onder Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen

Financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële
waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering
wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

Andere baten
Legaten en nalatenschappen worden, ongeacht hun omvang, verantwoord via de resultatenrekening.
Legaten en nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld.

6



Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)
te Houten

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend
tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het
kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en
winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden
zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of
uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor
het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt
en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)
te Houten

Toelichting op de balans

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2017 31-12-2016

Handelsdebiteuren

Debiteuren leden 19.750 16.456
Dubieuze debiteuren -19.750 -8.019

- 8.437

Overige vorderingen

Overige 26.389 271.608

Overige

RC verhouding Hoormij 17.840 37.606
Depot TNT 1.825 1.825
Bankrente 1.724 4.677
Te ontvangen legaten/nalatenschappen 5.000 227.500

26.389 271.608

Liquide middelen

ABN AMRO NL88 ABNA 0598 1344 41 196.907 196.694
ABN AMRO NL26 ABNA 0553 0408 39 -223 -98
ING betaalrekening NL54 INGB 0000 0662 69 10.747 43.965
ING spaarrekening NL54 INGB 0000 0662 69 41.132 40.960
Rabobank NL95 RABO 0394 7607 00 2.001 2.029
Rabobank NL97 RABO 1096 6627 52 574.500 340.594
Rabobank NL86 RABO 3462 1963 24 58.492 158.492
Rabobank NL68 RABO 0326 2739 48 3.507 5.069

887.063 787.705
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Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)
te Houten

Passiva 

2017 2016

Bestemmingsreserve Innovatie en versterking

Stand per 1 januari 542.332 542.332
Resultaatverdeling -111.104 -

Stand per 31 december 431.228 542.332

Deze bestemmingsreserve is gevormd uit de nalatenschap Bronts. Op voordracht van het bestuur is dit
bedrag onder strikte voorwaarden bestemd voor aan te wijzen projecten op het gebied van innovatie en
versterking van de organisatie.

2017 2016

Bestemmingsreserve Participatiefonds

Stand per 1 januari 32.901 36.450
Resultaatverdeling -65 -3.549

Stand per 31 december 32.836 32.901

In 2015 heeft de bestemmingsreserve Ouderenzorg en slechthorendhied een nieuwe naam gekregen als
bestemmingsreserve Participatiefonds.

2017 2016

Bestemmingsreserve Bijdragen Commissie CI

Stand per 1 januari 4.316 4.316
Resultaatverdeling -4.316 -

Stand per 31 december - 4.316

Deze bestemmingsreserve is gevormd uit beschikbaar gekomen bijdragen voor CI-activiteiten. Op
voordracht van het bestuur is dit bedrag bestemd voor activiteiten op het gebied van CI. Deze
bestemmingsreserve is gesaldeerd met de bestemmingsreserve OPCI.

2017 2016

Bestemmingsreserve Mensen met Tinitus en Hyperacusis

Stand per 1 januari 7.948 8.000
Resultaatverdeling - -52

Stand per 31 december 7.948 7.948

Deze bestemmingsreserve is gevormd uit beschikbaar gekomen middelen uit het in 2012 gehouden
Tinnitus symposium. Op voordracht van het bestuur is dit bedrag bestemd voor aan te wijzen projecten
op het gebied van mensen met Tinitus en Hyperacusis.
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Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)
te Houten

2017 2016

Bestemmingsreserve Ménière

Stand per 1 januari 1.248 1.248
Mutaties - -

Stand per 31 december 1.248 1.248

Het NVVS-bestuur heeft in 2015 dit bedrag uit het NVVS-Participatiefonds gereserveerd voor de kosten
die gepaard gaan met het 35-jarig jubileum van de commissie Ménière en voor deelname aan het
congres in Rome.

2017 2016

Bestemmingsreserve Onderwijs/ROC's

Stand per 1 januari 1.000 1.000
Mutaties - -

Stand per 31 december 1.000 1.000

Het NVVS-bestuur heeft in 2015 dit bedrag uit het NVVS-Participatiefonds gereserveerd voor de
inspanningen die de Werkgroep Voorlichting van de commissie SH wil leveren voor
informatieoverdracht over slechthorenden, aan studenten op de beroepsopleidingen van ROC's. De
werkgroep zal een leskit samenstellen en implementeren.

2017 2016

Bestemmingsreserve Tinnitus preventie

Stand per 1 januari 7.000 7.000
Resultaatverdeling 1.000 -

Stand per 31 december 8.000 7.000

De nalatenschap van mevrouw C.W. Wiersma in 2015 was geoormerkt voor tinnitus. Op voorstel van de
commissie Tinnitus & Hyperacusis heeft het NVVS-bestuur deze nalatenschap bestemd voor activiteiten
rond preventie van tinnitus, gericht op jongeren. De werkgroep Jongeren van de commissie Tinnitus &
Hyperacusis gaat deze activiteiten opzetten.
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Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)
te Houten

2017 2016

Bestemmingsreserve Tinnitus scriptieprijs

Stand per 1 januari 10.000 10.000
Mutaties - -

Stand per 31 december 10.000 10.000

De nalatenschap van mevrouw J. Lingen-Slagboom in 2015 was geoormerkt voor onderzoek naar
tinnitus. Op voorstel van de commissie Tinnitus & Hyperacusis heeft het NVVS-bestuur deze
nalatenschap bestemd voor de tinnitus-scriptieprijs. Deze prijs is bedoeld om aandacht voor tinnitus te
stimuleren bij afsturende studenten op het WO en HBO en om via hun afstudeerwerk inzichten onder de
aandacht te brengen die mensen met tinnitus perspectieven bieden om te gaan met hun tinnitus.

2017 2016

Bestemmingsreserve wetenschappelijk onderzoek Ménière

Stand per 1 januari - -
Resultaatverdeling - -10.000
Overboeking van overige reserve - 10.000

Stand per 31 december - -

Deze bestemmingsreserve is gevormd uit beschikbaar gekomen middelen uit een legaat van een
Ménière-patiënte. Zij wilde graag dat een deel van haar erfenis wordt gebruikt voor wetenschappelijk
onderzoek naar de ziekte van Ménière. Op advies van de Commissie Ménière wordt dit geld nu besteed
aan literatuuronderzoek naar de Utermöhlen-prismabril, om meer duidelijkheid te krijgen of zo’n bril echt
werkt voor mensen met Ménière.

2017 2016

Reserve overgedragen vermogen opgeheven afdelingen

Stand per 1 januari 105.590 124.852
Resultaatverdeling -16.000 -19.262

Stand per 31 december 89.590 105.590

2017 2016

Bestemmingsreserve OPCI

Stand per 1 januari - -
Resultaatverdeling 6.854 -

Stand per 31 december 6.854 -

Deze bestemmingsreserve is gevormd uit beschikbaar gekomen bijdragen voor CI-activiteiten. Op
voordracht van het bestuur is dit bedrag bestemd voor activiteiten op het gebied van CI.
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Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)
te Houten

2017 2016

Bestemmingsfonds nalatenschap Weurding

Stand per 1 januari 225.000 -
Resultaatverdeling - 225.000

Stand per 31 december 225.000 225.000

Het bestemmingsfonds is gevormd op basis van een nalatenschap, waaraan voorwaarden ter besteding
zijn verbonden.

2017 2016

Overige reserve

Stand per 1 januari 123.154 316.045
Uit resultaatverdeling -29.138 -182.891
Overboeking nar bestemmingsreserve wetenschappelijk onderzoek
Ménière - -10.000

Stand per 31 december 94.016 123.154

Er is sprake van een negatieve vermogen bij Stichting Hoormij en de resultaten van die stichting in de
laatste jaren zijn ook negatief (zonder bijzondere bijdragen NVVS). Deze condities duiden op het
bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen
bestaan over de continuïteitsveronderstelling van Stichting Hoormij. Het bestuur van de NVVS zal de
ALV voorstellen om in 2018 over te gaan tot nadere ondersteuning en aanvulling van het negatieve
vermogen.

Kortlopende schulden

31-12-2017 31-12-2016

Overige schulden

Vooruitontvangen contributie - 422
Overige schulden - 78
Accountantskosten 2.903 1.997
Afdracht afdelingen 2.829 4.764

5.732 7.261
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Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)
te Houten

Toelichting op de staat van baten en lasten

Realisatie
2017

Begroting
2017

Realisatie
2016

Contributies en abonnementen

Contributies en abonnementen 223.793 218.000 239.516
Afdracht naar de afdelingen -19.217 - -20.218

204.576 218.000 219.298

Legaten en nalatenschappen

Legaten en nalatenschappen 69.533 50.000 243.920

Verkopen en diensten

Sprekersvergoedingen - - 261

Financiële baten

Rentebaten 1.938 8.000 5.810

Diverse baten en lasten

Diverse baten en lasten 7.083 - 3.041
Opgeheven afdeling 1.500 - 3.342

8.583 - 6.383

Activiteitslasten

Altijd Design scriptieprijs tinnitus 327 - -

Bijdragen

Bijdrage Hoormij 276.000 276.000 285.000

Instandhoudingskosten

Algemene kosten -100 15.000 -362
Bestuurskosten - - 1.150
Bankkosten 2.357 - 1.815
Accountantskosten 909 - 2.904
Dubieuze debiteuren 11.732 - 8.019

14.898 15.000 13.526
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Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)
te Houten

Realisatie
2017

Begroting
2017

Realisatie
2016

Projecten

Bijdrage projecten Stichting Hoormij -414 - -
NVVS Participatiefonds 65 7.500 3.549
NVVS investering regio's/afdelingen 17.500 17.500 22.604
Bijdrage exploitatie Hoormij - - 9.000
Project jongeren en Tinnitus - 10.000 52
Bijdrage Marketing en Groei 31.000 40.000 40.000
NVVS OPCI 2012 - - 2.468
NVVS OPCI 2014 - - 3.263
Bijdrage exploitatie Hoormij - 23.500 76.964
Onderzoek bewegingswetenschappen (A. Lubeck) - - 10.000
Bijdrage negatief eigen vermogen Hoormij 2016 98.023 - -
Algemeen - 42.000 -

146.174 140.500 167.900

Analyse verschil realisatie met begroting

Realisatie
2017

Begroting
2017 Mutatie

Baten 284.630 276.000 8.630

284.630 276.000 8.630

Activiteitslasten 327 - 327
Bijdragen 276.000 276.000 -
Instandhoudingskosten 14.898 15.000 -102
Projecten 146.174 140.500 5.674

Som der bedrijfslasten 437.399 431.500 5.899

Netto resultaat -152.769 -155.500 2.731
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Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)
te Houten

Houten, 25 april 2018

Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)

Anne de Rooij Henk de Graaf Krijn Olthof
Voorzitter Secretaris Penningmeester

Hennie Epping
Bestuurslid
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Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)
te Houten

Bijlage: Begroting 2018

Begroting
2018

€

Baten
Contributies en abonnementen 210.000
Legaten en nalatenschappen 65.000

0
Financiële baten 1.000
Diverse baten en lasten 0

276.000

Lasten
Bijdragen 276.000
Instandhoudingskosten 15.000
Projecten 150.500

441.500

Resultaat -165.500 

Verkopen en diensten
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