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Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het rapport over het boekjaar 2021, waarin is opgenomen de jaarrekening van uw
stichting. Op grond van de door u verstrekte opdracht en op basis van de door ons verrichte
werkzaamheden kunnen wij de navolgende verklaring afgeven.

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur van Stichting Hoormij

De jaarrekening van Stichting Hoormij te Houten 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.

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. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

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
Stichting Hoormij.

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 er dan ook van 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.



 

NonProfit Support is een handelsnaam van DetacheringsPartners in Finance & Accounting Nederland BV

Stichting Hoormij
te Houten

Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn tot nadere toelichting gaarne bereid.

Hoogachtend,
NonProfit Support

drs. A.H.J. Kraaij
Registeraccountant
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Stichting Hoormij
te Houten

Bestuursverslag

Inleiding

In dit jaarverslag legt het bestuur van stichting Hoormij verantwoording af over haar activiteiten in 2021
en de hieraan verbonden inkomsten en uitgaven. 

De stichting heeft als statutair doel het ondersteunen van de Nederlandse Vereniging voor
Slechthorenden (NVVS) bij het verwezenlijken van haar doelen. De doelstelling van de NVVS is de
behartiging van de belangen van alle mensen in Nederland die problemen hebben met het gehoor, dit in
de ruimste zin van het woord.

Relatie met de NVVS

Stichting Hoormij is een nevenstichting van de Vereniging NVVS. In de stichting Hoormij zijn de
uitvoerende activiteiten van de organisatie ondergebracht. De NVVS en stichting Hoormij vormen een
samenwerkingsverband van twee afzonderlijke rechtspersonen die onder de naam “Hoormij·NVVS”
opereren als één organisatie. Om de eenheid van beleid veilig te stellen, is statutair vastgelegd dat de
besturen van beide organisaties een personele unie vormen. Het bestuur van de stichting Hoormij
bestaat uit de leden van het bestuur van de NVVS. De inkomsten en uitgaven van beide organisaties zijn
nauw met elkaar verweven. Voor intern gebruik wordt informeel uitgegaan van één geïntegreerd
overzicht van resultaten en vermogens. 

Voor de activiteiten wordt een indeling gehanteerd naar de kernactiviteiten informatievoorziening,
lotgenotencontact en belangenbehartiging. De uitvoering van de financiële administratie is in handen
gelegd van Non Profit Support (NPS) te Leersum. 

Financieel

Het netto resultaat bedroeg in 2021 € 38.642 (2020 € 3.875). In de begroting was geen resultaat
voorzien. Dit resultaat is inclusief het negatieve resultaat van OPCI van - € 2.319. De bijdrage van
NVVS van € 342.000 inclusief een bijdrage voor innovatie en versterking van de organisatie is door het
bestuur conform begroting vastgesteld. Het vermogen einde boekjaar bedroeg € 40.059, maar gelet op
de garantstelling van de NVVS heeft het vermogen niet de functie van een algemene reserve als buffer.

Beoordeling van het resultaat Hoormij·NVVS en de risico’s en onzekerheden

Het totale resultaat van de vereniging NVVS en stichting Hoormij bedraagt in 2021 € 55.810.
Dit is een hoger resultaat ten opzichte van 2020 (€ 27.483) als de begroting 2021 (- € 90.700). De baten
waren € 187.763 boven begroting. Dit is vooral toe te schrijven aan incidentele baten in de vorm van
legaten en nalatenschappen, baten uit opgeheven afdelingen en een subsidie van ZonMw voor een
project. In totaal waren de lasten € 41.253 boven begroting door kosten gerelateerd aan het project van
ZonMw en de conferentie tinnitus en deels gecompenseerd door lagere organisatiekosten. 

De afgelopen jaren heeft het bestuur gezocht naar mogelijkheden om het financiële resultaat structureel
te verbeteren, onder andere door het verhogen van de inkomsten middels een contributieverhoging, een
aanpassing in de personeelsformatie en het verlagen van de organisatiekosten. De effecten hiervan zijn
in het verslagjaar 2021 deels zichtbaar geworden, echter leiden nog niet tot een sluitende begroting in
2022.
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Voor 2022 en komende jaren vormen de contributies en de subsidie van het Rijk van rond de € 300.000
een zekere bron van inkomsten. Deze inkomsten zijn echter niet voldoende om de jaarlijkse uitgaven
volledig te dekken. Hoormij·NVVS is afhankelijk van aanvullende inkomsten uit haar activiteiten,
projecten, donaties en nalatenschappen. Eventuele negatieve resultaten worden ten laste gebracht van
het vrij besteedbare vermogen van de NVVS. De belangrijkste functie van dit vermogen is het vormen
van een buffer voor het opvangen van financiële tegenvallers. 

Garantstelling stichting Hoormij

Als moederorganisatie stelt de NVVS met een vermogen einde boekjaar van € 776.150 zich garant voor
stichting Hoormij voor een eventueel in de toekomst te ontstaan negatief eigen vermogen,
liquiditeitstekort en de rekening-courant positie.

Gebeurtenissen na balansdatum Hoormij·NVVS

De financiële situatie blijft onzeker. Voor komende jaren blijven daarom nieuwe initiatieven ter verhoging
van baten of verlagen van de lasten noodzakelijk om tot een sluitende begroting te komen. 
Alle inspanningen blijven erop gericht om te komen tot een krachtige en toekomstbestendige organisatie.
In 2021 zijn een aantal projecten gestart die in 2022 tot volle wasdom zullen moeten komen. Deze
projecten hebben tot doel het verhogen van de zichtbaarheid van de organisatie en dit zou moeten
leiden tot hogere inkomsten door meer leden, donaties en mogelijk sponsoren. Deze projecten worden
voor een groot deel gefinancierd uit reserves van de vereniging. Hiertoe hebben de leden een specifieke
projectbegroting naast de reguliere begroting 2022 goedgekeurd. De projecten zijn begin 2022
voortvarend opgepakt. In de algemene ledenvergaderingen worden de leden over de voortgang op de
hoogte gehouden en zal waar nodig voor bijstelling van plannen goedkeuring worden gevraagd.

Samenstelling bestuur

Tijdens het verslagjaar bestond het bestuur uit:

Roelof Eleveld (voorzitter)
Marcel Bobeldijk (vicevoorzitter)
René van Schalkwijk (secretaris)
Hein Topper (penningmeester)
José Beck (algemeen bestuurslid)
Hein de Wit (algemeen bestuurslid tot 9 maart 2021)
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Balans per 31 december 2021 
(na resultaatbestemming)

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa 4.063 4.063

Vlottende activa

Vorderingen

Handelsdebiteuren 39.190 1.052
Overige vorderingen 10.811 18.579

50.001 19.631

Liquide middelen 130.965 33.626

Totaal activazijde 185.029 57.320



31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Bestemmingsreserves 23.800 26.119
Egalisatiereserve - -
Algemene reserve 16.259 -24.702

40.059 1.417

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskre-
dieten 4.644 12.972
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 27.072 18.107
Overige schulden 113.254 24.824

144.970 55.903

Totaal passivazijde 185.029 57.320
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Staat van baten en lasten over 2021 

Uitkomst
2021

Begroting
2021

Uitkomst
2020

€ € €

Baten
Subsidiebaten 104.126 55.000 55.000
Bijdragen 342.000 342.000 326.500
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten
en/of diensten 102.340 80.000 80.225
Diversen 6.185 - 18.514

554.651 477.000 480.239

Lasten
Lotgenotencontact 3.512 6.000 3.257
Informatievoorziening 39.718 45.000 53.110
Belangenbehartiging 3.396 3.000 2.556
Personeelskosten 306.489 300.000 309.880
Huisvestingskosten 14.504 17.000 16.655
Organisatiekosten 81.580 106.000 86.017
Projectlasten 66.810 - 4.889

Som der bedrijfslasten 516.009 477.000 476.364

Netto resultaat 38.642 - 3.875

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve OPCI -2.319 12.116
Algemene reserve 40.961 -8.241

38.642 3.875
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Kasstroomoverzicht over 2021 

2021 2020
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 38.642 3.875

Verandering in werkkapitaal
Afname (toename) van handelsdebiteuren -38.138 5.265
Afname (toename) van overige vorderin-
gen 7.768 31.652
Toename (afname) van overige schulden 89.067 -47.327

58.697 -10.410

Kasstroom uit operationele activiteiten 97.339 -6.535

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding
van financiële vaste activa - 4.773

Mutatie geldmiddelen 97.339 -1.762

Verloop mutatie geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de peri-
ode 33.626 35.388
Toename (afname) van geldmiddelen 97.339 -1.762

Geldmiddelen aan het einde van de peri-
ode 130.965 33.626
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Hoormij is feitelijk en statutair gevestigd op Randhoeve 221, 3995 GA te Houten en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 62053000.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De stichting 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, en in de taalontwiokkeling. Tot de doelgroep
behoren in ieder geval: mensen met verschillende vormen van gehoorverlies, tinnitus, hyperacusis,
Ménière, brughoektumor en cochleair implantaten en mensen met een taalontwikkelingsstoornis.
De stichting heeft geen oogmerk van winst of geldelijk voordeel.

Informatieverschaffing over continuïteit
Stichting Hoormij is een nevenstichting van de NVVS met als doel het ondersteunen van NVVS bij het
bereiken van haar doelen. Zonder jaarlijkse bijdragen vanuit de NVVS kan Stichting Hoormij niet de
bedoelde ondersteuning bieden. Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van
materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de
continuïteitsveronderstelling van de stichting. Het bestuur van de NVVS heeft daarom een
garantiestelling afgegeven voor een eventueel in de toekomst te ontstaan negatief eigen vermogen,
liquiditeitstekort en de rekening-courantpositie bij stichting Hoormij. De flinke financiële buffer van NVVS
maken dat de Stichting Hoormij haar activiteiten kan voortzetten. Daarmee is voldoende onderbouwing
om de jaarrekening op te stellen op basis van continuïteit.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

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

Het bestuur ontvangt geen beloning. De beloning van de directie wordt niet vermeld in verband met de
privacy.

De waardering van activa en passiva en 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 indiend zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.

In verband met de vergelijkbaarheid zijn de cijfers 2020 op een aantal onderdelen geherrubriceerd.

Informatieverschaffing over stelselwijzigingen
In 2021 is er een stelselwijziging doorgevoerd naar aanleiding van de wijzigingen in regelgeving met
betrekking tot de verantwoording van baten uit nalatenschappen. Deze werden verantwoord als de
omvang betrouwbaar was vast te stellen en met ingang van het boekjaar 2021 worden deze verantwoord
op het moment dat de akte van verdeling of verantwoording wordt ontvangen. Deze stelselwijziging is
prospectief verwerkt en heeft geen invloed gehad op de individuele posten in de jaarrekening, aangezien
ultimo 2021 geen baten uit nalatenschappen bekend zijn.
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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.

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, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Legaten en nalatenschappen worden, ongeacht hun omvang, verantwoord via de resultatenrekening.
Legaten en nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de akte van verdeling, dan wel
als er geen akte van verdeling is, de rekening en verantwoording is ontvangen. De organisatie verwerkt
uitbetalingen in de vorm van voorschotten in het boekjaar waarin ze worden ontvangen als baten uit
nalatenschappen.

Subsidiebaten
Sinds 1 januari 2009 vallen de subsidies officieel weer onder het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. Het ministerie heeft de uitvoering overgedragen aan Unit Fonds PGO. Het Fonds PGO
heeft een Instellingssubsidie toegekend.

De overige activiteiten van de stichting worden gefinancieerd door middel van projectsubsidies en
bijdragen.
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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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Toelichting op de balans

Vaste activa

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Financiële vaste activa

Overige vorderingen 4.063 4.063

Overige vorderingen

Waarborgsom Randhoeve 221 4.063 4.063

Vlottende activa

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren 39.190 1.052

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 3.363

Overige vorderingen

Diversen 639 14.631
Subsidie ZonMw 9.826 -
Vooruitbetaalde kosten 346 585

10.811 15.216

De vorderingen hebben een resterende looptijd van ten hoogste één jaar. 

Liquide middelen

Rabobank NL82 RABO 0300 7732 69 22.078 7.507
Rabobank NL50 RABO 0329 6245 55 31.887 26.119
Rabobank NL16 RABO 3181 5338 07 77.000 -

130.965 33.626
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Passiva 

2021 2020
€ €

Bestemmingsreserve OPCI

Stand per 1 januari 26.119 14.003
Resultaatverdeling -2.319 12.116

Stand per 31 december 23.800 26.119

OPCI heeft haar gelden ondergebracht bij Stichting Hoormij. Door het bestuur van Stichting Hoormij zijn
deze gelden blijvend geoormerkt zodat deze ten bate van OPCI beschikbaar blijven.

2021 2020
€ €

Algemene reserve

Stand per 1 januari -24.702 -16.461
Resultaatverdeling 40.961 -8.241

Stand per 31 december 16.259 -24.702

Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 4.644 12.972

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 4.545 -
Loonheffing 22.010 18.107
Pensioenen 517 -

27.072 18.107
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige schulden

Rekening-courant NVVS 89.710 15.007
Nog te ontvangen facturen 4.265 213
Accountantskosten - 4.449
Reservering loopbaanbudget 5.709 3.352
Vooruitontvangen bijdragen OPCI 8.125 -
Vergoeding FODOK - 1.803
Project-uren Auditieve beperking en werk 5.445 -

113.254 24.824

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Ontvangen garantiestelling
Het bestuur van de NVVS heeft een garantiestelling afgegeven voor een eventueel in de toekomst te
ontstaan negatief eigen vermogen, liquiditeitstekort en de rekening-courantpositie van stichting Hoormij.

Huurovereenkomsten
Er is een huurovereenkomst gesloten met Ricoh Nederland BV inzake een kopieerapparaat. De
overeenkomst is aangegaan op 17 maart 2020 en heeft een looptijd van 60 maanden. De hieruit
voortvloeiende verplichting bedraagt circa € 2.200 exclusief BTW per jaar. De huurtermijnen worden
verantwoord in de staat van baten en lasten onder kantoorkosten.

Met Bakker Beheer BV, gevestigd te Amersfoort, is een huurovereenkomst gesloten voor het pand aan
de Randhoeve 221 te Houten. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 augustus 2020 en heeft een
looptijd van 2 jaar. Na verstrijken van deze periode kan de overeenkomst voortgezet worden voor de
periode van telkens 2 jaar. De opzegtermijn bedraagt 6 maanden. De huurpijs per 2022 bedraagt circa
€ 17.000 (incl. servicekosten en BTW) op jaarbasis. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Uitkomst
2021

Begroting
2021

Uitkomst
2020

€ € €

Subsidiebaten

Instellingssubsidie VWS 55.000 55.000 55.000
ZonMw - Auditieve beperking en werk 49.126 - -

104.126 55.000 55.000

De instellingssubsidie VWS heeft een structureel karakter. De subsidie ZonMw heeft een incidenteel
karakter. Beide subsidieafrekeningen zijn nog niet definitief goedgekeurd.

Bijdragen

Bijdrage NVVS 295.080 342.000 326.500
Bijdrage NVVS Innovatie en versterking organisatie 46.920 - -

342.000 342.000 326.500

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

Verkoop diensten: Advertenties 41.596 36.000 43.228
Verkoop diensten: Ringleidingen 5.572 11.000 7.460
Verkoop diensten: Informatiemateriaal 538 - 1.298
Deelnemersgelden 3.019 - -
Bijdrage Hoorwijzer/CQI metingen 36.500 30.000 17.175
Overige 15.115 3.000 11.064

102.340 80.000 80.225

Diversen

Opci 2.614 - 14.991
Giften en donaties 3.571 - 3.457
NVVS Participatiefonds - - 66

6.185 - 18.514
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Uitkomst
2021

Begroting
2021

Uitkomst
2020

€ € €

Lotgenotencontact

Materiële kosten commissies 3.512 6.000 3.257

Informatievoorziening

Ledenmagazines 24.549 - 24.904
Websites 14.895 45.000 25.614
Overige communicatie en voorlichting 274 - 2.592

39.718 45.000 53.110

Belangenbehartiging

Lidmaatschap samenwerkingsverbanden 3.396 3.000 2.556

Personeelskosten

Lonen en salarissen 225.659 300.000 226.155
Sociale lasten 42.259 - 45.250
Pensioenkosten 22.296 - 20.816
Uitkering ziekteverzuimverzekering - - -10.517
Uitkering Wet Tegemoetkomingen Loondomein -4.429 - -
Kosten beëindiging dienstverbanden 7.906 - 15.811
Verzuimverzekering 10.482 - 8.610
Overige personeelskosten 2.316 - 3.755

306.489 300.000 309.880

Het aantal personeelsleden (in FTE) bedroeg in 2021: 3,93 (2020: 4,08).

Huisvestingskosten

Huur en servicekosten 17.424 17.000 20.673
Overige huisvestingskosten 192 - 1.459

17.616 17.000 22.132
Doorberekening huisvestingskosten -3.112 - -5.477

14.504 17.000 16.655
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Uitkomst
2021

Begroting
2021

Uitkomst
2020

€ € €

Organisatiekosten

Administratie- en accountantskosten 31.960 48.000 44.181
Bestuurs- en vrijwilligerskosten 7.158 - 2.579
Overige organisatiekosten 42.462 58.000 39.257

81.580 106.000 86.017

Projectlasten

Opci 4.933 - 2.876
Opci - bijdrage Hoormij - - 1.426
Regionale activiteiten - - 521
NVVS Participatiefonds - - 66
ZonMw - Auditieve beperking en werk 44.942 - -
Online conferentie Tinnitus 16.935 - -

66.810 - 4.889
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Analyse verschil uitkomst met begroting

Uitkomst
2021

Begroting
2021 Mutatie

€ € € %

Baten 554.651 477.000 77.651 16,3

Lotgenotencontact 3.512 6.000 -2.488 -41,5
Informatievoorziening 39.718 45.000 -5.282 -11,7
Belangenbehartiging 3.396 3.000 396 13,2
Personeelskosten 306.489 300.000 6.489 2,2
Huisvestingskosten 14.504 17.000 -2.496 -14,7
Organisatiekosten 81.580 106.000 -24.420 -23,0
Projectlasten 66.810 - 66.810 -

Som der bedrijfslasten 516.009 477.000 39.009 8,2

Netto resultaat 38.642 - 38.642 -

Het netto resultaat bedroeg in 2021 € 38.642. In de begroting was geen resultaat voorzien.
Dit resultaat is inclusief het negatieve resultaat van OPCI van – € 2.319. De bijdrage van NVVS van
€ 342.000 inclusief de bijdrage voor innovatie en versterking van de organisatie is door het bestuur
vastgesteld en conform begroting.

De baten zijn hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn het ontvangen van een projectsubsidie
van ZonMw en hogere baten voor geleverde producten en diensten.
De lasten zijn ook hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaken daarvoor zijn de projectlasten
verbonden aan het project van ZonMw en de tinnitusconferentie. Deze niet begrote lasten konden deels
worden gecompenseerd door vooral lagere organisatiekosten.

Houten, 5 april 2022

Stichting Hoormij

R.F. Eleveld R.W.F. van Schalkwijk H.P.M. Topper
Voorzitter Secretaris Penningmeester

F.N. Bobeldijk J.N.J. Beck W.J. Verschoor
Vice-voorzitter Bestuurslid Directeur
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Bijlage: Begroting 2022

Begroting
2022

€

Baten
Subsidiebaten 55.000
Bijdragen 235.500

47.000
Diversen 30.000

367.500

Lasten
Lotgenotencontact 5.000
Informatievoorziening 45.000
Belangenbehartiging 3.000
Personeelskosten 295.000
Huisvestingskosten 17.000
Organisatiekosten 98.000

463.000

Resultaat -95.500 

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten 
en/of diensten
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