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ACCOUNTANTSVERSLAG

Stichting Florence Nightingale Instituut

Industrieweg 6J

4104 AR Culemborg

Plaats: Culemborg

Datum: 24-5-2019

Betreft: Jaarrekening 2018

Geachte directie,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.

1. SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van Stichting Florence Nightingale Instituut is door ons samengesteld op basis van de

van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst-

en verliesrekening over 2018 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 in

overeenstemming met de Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 

verslaggeving. 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 hebben wij door het lezen

van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze

kennis van Stichting Florence Nightingale Instituut. 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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht

professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij

vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
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2. ALGEMEEN

2.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Florence Nightingale Instituut bestaan voornamelijk uit het voeren van 

een educatief centrum over de geschiedenis van verpleging en verzorging met een museum-

gedeelte

2.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door

"-" dhr. P. Lalleman (voorzitter)

"-" dhr. R. Simons (penningmeester/secretaris)

"-" mevr. G. van Heteren (lid)

"-" dhr. H. Schalkwijk (lid)

"-" vacature 

De directie wordt gevoerd door drs. N. Wiegman

2.3 Start onderneming

De stichting is opgericht op 18 oktober 1993

2.4 Huisvesting

De onderneming is gevestigd aan de Industrieweg 6J te Culemborg

Met vriendelijke groet,

Grever Administraties

Mw. M.M. Verlangen
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FINANCIEEL VERSLAG

1. DIRECTIEVERSLAG OVER 2018

Algemeen

In 2018 stond het veilig stellen van het voortbestaan van het Florence Nightingale Instituut

(FNI) centraal. De strategie voor het behoud van het FNI was gestart in 2017 en in 2018

konden de gesprekken met de beroepsorganisatie V&VN over de uitvoering starten.

Daarnaast stond de communicatie met de doelgroepen hoog in het vaandel. Online

manifesteerde het FNI zich via de sociale media, maar ook in het land brachten we onze

missie over het voetlicht. Bij diverse gelegenheden hielden we historische lezingen en

gastcolleges voor nieuwe lichtingen verpleegkunde studenten. De belangrijkste gebeurtenis

in 2018 was de viering van het 25-jarig bestaan van het FNI op 18 oktober.

Missie

Het Florence Nightingale Instituut is het kenniscentrum voor de geschiedenis van verpleging

en verzorging binnen het brede spectrum van de gezondheidszorg. Het is onze overtuiging

dat kennis over de geschiedenis van de gezondheidszorg zelfbewustheid en beroepstrots bij

(toekomstige) verpleegkundigen en verzorgenden stimuleert. Voor het algemene publiek is

het belangrijk dat ze ontdekken dat professionals aan het bed onmisbaar zijn voor de

Nederlandse gezondheidszorg. Dit gebeurt door het stimuleren van (wetenschappelijk)

onderzoek, het aanbieden van educatieve programma’s aan opleidingen en het delen van

het verpleegkundig erfgoed.

Onderzoek

De activiteiten van het Instituut richtten zich ook in 2018 op inhoud, educatie, erfgoed en

onderzoek. Op diverse terreinen werd nieuw onderzoek verricht zoals op het gebied van de

aidsverpleging en de Spaanse Griep van 1918. De uitkomsten van dit onderzoek zijn

verwerkt in nieuwe themadossiers op de website. Deze dossiers zijn voorzien van foto’s,

verhalen, films, objecten en literatuur. De thema’s sluiten, waar mogelijk, aan bij de

actualiteit. 

Educatie 

De onderwijsmodules die op de website beschikbaar zijn, worden in toenemende mate door

opleidingen gevonden. Ruim 200 verpleegkunde docenten uit Nederland en Vlaanderen

maakten er gebruik van. De bestaande modules zijn in 2018 uitgebreid en verbeterd. De

docenten hebben naar aanleiding van een online enquête aangegeven welke onderwerpen

ze nog meer verwerkt wilden zien. Daarnaast zijn diverse hoorcolleges op opleidingen

gegeven. Ook is samengewerkt met de European Association for the History of Nursing op

internationaal gebied.

Erfgoed.

Het FNI is in 2017 geregistreerd als museum en heeft de zorg voor het verpleegkundig

erfgoed hoog in het vaandel staan. In 2018 is de collectie verder gedigitaliseerd, beschreven

en ontsloten met als doel op termijn online voor het brede publiek toegankelijk te zijn.

Hiervoor zijn deskundige vrijwilligers ingezet.
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Communicatie 

Ook voor 2018 was het de uitdaging om meer doelgroepen bij het FNI te betrekken. Hiervoor

werd veelvuldig gebruik gemaakt van sociale media als twitter en facebook. Maandelijks

verschenen er e-nieuwsbrieven, artikelen, columns en blogs in diverse bladen, tijdschriften

en platforms. Voor het vakblad TvZ werden diverse columns geschreven. De aantallen

volgers op sociale media stegen, evenals het aantal unieke bezoekers van de website. 

Events

Scholen en ziekenhuizen hebben behoefte aan (historische) beleving. Daarom maakt het

Florence Nightingale Instituut waar mogelijk een koppeling tussen online en offline

activiteiten. In 2018 waren we met events als lezingen, modeshows pop-exposities en foto

exposities in het land aanwezig. Dit leverde vooral zichtbaarheid en naamsbekendheid op,

en ook bescheiden inkomsten.

Financiële paragraaf

In 2018 heeft het FNI een negatief resultaat behaald van € 62.691,00 hetgeen ten laste

komt van de algemene reserve, welke hiermee per ultimo 2018 uitkomt op een bedrag van

€ 83.790,-

Toekomst FNI

Hoewel overheid, beroepsgroep én onderwijs aangeven het werk van het Florence

Nightingale Instituut op hoge prijs te stellen, is het tot op heden niet gelukt hen te bewegen

tot medefinanciering van het FNI als zelfstandig instituut. Dat betekent dat er geen

structurele inkomsten zijn om de exploitatie, hoe bescheiden ook, te dekken. Ook de eigen

inkomsten, gegenereerd via externe activiteiten, zijn niet voldoende om een substantiële

financiële bijdrage te leveren aan de exploitatiekosten. Dat betekent dat het Instituut haar

bescheiden reserves ook in 2018 verder moest aanspreken. Maar er gloort hoop! In 2018

zijn de gesprekken gestart om het Instituut onder te brengen bij de beroepsorganisatie

V&VN. V&VN ziet het als een van haar taken om de geschiedenis van de verpleging en

verzorgen te behouden en tot nut te laten zijn voor de huidige beroepsgroep. In 2019 zijn de

gesprekken vervolgd hetgeen ertoe zal leiden dat het FNI, zij het in een iets andere vorm,

eind 2019 ondergebracht zal worden bij V&VN. Hiermee is de toekomst van FNI veilig

gesteld. 

Voor het jaarverslag over 2018 zij verwezen naar https://www.fni.nl/jaarverslag-2018-stug-verder 

Culemborg, juni 2019

Drs. Nannie Wiegman

Directeur Florence Nightingale Instituut
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JAARREKENING 2018

Balans per 31 december 2018

Winst- en verliesrekening over 2018

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2018
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1. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Balans per 31-12-2018

VASTE ACTIVA

2018 2017

-€          -€              -€           -€              

Inventaris (1) 0 0

Overige vorderingen (2) -            6.806         

-            6.806         

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden (3) 6.422        6.534         

Vorderingen (4) -            -              

Debiteuren 5.863        9.323         

Belastingen/sociale verzekeringen -            -              

Overige vorderingen 6.806        6.806         

Overlopende activa 48             152             

19.139          22.815          

Liquide middelen (5) 75.929      75.929          147.190     147.190        

Totaal -                -                

95.068          170.005        
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Balans per 31-12-2018

PASSIVA 2018 2017

-€              -€              -€              -€              

Reserves en fondsen 

Overige reserves 59.790         108.081       

Reservering compensatieregeling

Mevr. N. Wiegman 24.000         38.400         

83.790         146.481       

Voorzieningen (6)

KORTLOPENDE SCHULDEN (7)

Crediteuren 5.395            16.788         

Project educatie -                -                

Belasting/premies soc. Verz. 5.404            7.780            

BTW -2.597          -5.667          

Vakantiegeld/netto lonen 2.876            4.623            

Overige schulden -                -                

Overlopende passiva 200               -                

11.278         23.524         

95.068         170.005       
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie Realisatie

2018 2017

-€               -€               

Baten (8) 67.054           103.914         

Projecten (9) -                  -                  

Werving baten

Kostprijs van de omzet (10) 1.412             3.691             

Beheer en administratie

Personeelslasten (11) 71.325           77.133           

Afschrijvingen (12) -                  -                  

Transitie (13) -                  -                  

Huisvestingslasten (14) 24.233           21.968           

Kantoorlasten (15) 11.557           8.101             

Algemene lasten (16) 3.791             3.721             

Financiële baten en lasten (17) 422                 -599               

Verkooplasten (18) 6.781             13.194           

Project lasten (19) 10.224           30.274           

129.745         157.483         

Saldo -62.691          -53.569          
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3. KASSTROOMOVERZICHT 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

2018

-€              -€             

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat -62.691        

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen -                

Mutatie voorzieningen -

Veranderingen in werkkapitaal:

Mutatie voorraden 112               

Mutatie vorderingen

Mutatie kortlopende schulden

(exclusief kortlopend deel van langlopende schulden) 12.246         

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -50.333       

Rentebaten -               

Kasstroom uit operationele activiteiten -50.333       

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -               

-               

Samenstelling geld middelen

Liquide middelen per 1 januari 147.190       

Mutatie liquide middelen 71.261         

75.929         
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4. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

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 zijn gerealiseerd. Lasten worden 

verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

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 vervaardigingslaten.

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening 

is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.

Financiële activa

De vorderingen op en leningen aan de deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij 

de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominal waarde, onder aftrek van noodzakelijk 

geachte voorzieningen.

Voorraden

Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-

opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele 

beoordeling van de voorraden.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde geamortiseerde kostprijs zijn

gelijk aan 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

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 

beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

12/25



Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen 

worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de 

moeten voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn 

om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. 

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Personeelsbeloningen

De stichting heeft een pensioenregeling die wordt gefinancieerd door afdrachten aan

 verzekeringsmaatschappijen, bedrijfstakpensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen. De

pensioenuitvoerders, te pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgende de "verplichting 

aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder 

te betalen premie als last in de winst-en verliesrekening verantwoord.

Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen 

naast  de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balans-

datum bestaan. 

Deze additionele verplichtingen, waar onder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de

pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de stichting en worden in de balans opgenomen in een 

voorziening. Bij eindloonregelingen wordt een verplichting (voorziening) voor (coming) backservice

opgenomen indien toekomstige salarisverhogingen op balansdatum reeds zijn toegezegd.

De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 

deze per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, 

wordt de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt plaats op basis 

van rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties.

Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respecievelijk ten gunste 

van de winst- en verliesrekening.

Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer de stichting beschikkingsmacht 

heeft over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen die de pensioenvordering in zich bergt zullen toekomen aan de stichting, en wanneer de 

pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Ultimo 2018 waren er voor de groep geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen 

naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
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Project

De projecten betreffen ontvangen subsidies verminderd met de aan de projecten toe te rekenen 

uitgaven en kosten.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

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 het jaar, gewaardeerd

tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten

en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goeden zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze 

voorzienbaar zijn.

Baten

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 omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat 

alle belangrijke recht op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan

 op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

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.

Bestedingen en doelstellingen

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. Voorwaardelijke verplichtingen worden

verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
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Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van

de aaanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -

verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onde de afschrijvingen, boekwinsten,

echten alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende

investeringen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten- en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-

opbrengsten en lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met 

fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijke niet aftrekbare lasten.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende 

schulden aan kredietinstellingen en de vlottende effecten.

De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

15/25



5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

1. Materiële vaste activa

Inventaris

-€          

Boekwaarde per 1 januari 2018

Aanschaffingswaarde 0

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 0

0

Mutaties

Afschrijvingen 0

Boekwaarde per 31 december 2018

Aanschaffingswaarde 0

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 0

-

Afschrijvingspercentages %

Inventaris 10/20/33

2. Financiële vaste activa

   31-12-2018 31-12-2017

-€            -€            

Overige vorderingen

Waarborgsom huur 6.806 6.806

3. Voorraden

Voorraad webwinkel 6.421 6.534

Een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht.
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4. Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017

-€            -€            

Debiteuren

Debiteuren 5.863 9.323

Een voorziening voor vermoedelijk oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Rekening-courant Stichting Zuster Vernède 0 0

Overlopende activa

Huur 0 0

Rente 48 152

Nog te ontvangen St. Zr. Vernède 0 0

Nog te ontvangen St. Else 0 0

48 152

5. Liquide middelen

ING Bank NV, rekening-courant 62.27.492 14.200 45.613

ING Bank NV, vermogen spaarrekening 67.27.492 61.729 101.577

Kas 0 0

75.929 147.190
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31-12-2018 31-12-2017

-€            -€            

6. Overige reserves

Stand per 1 januari 59.790 108.081

Reservering N. Wiegman 24.000 38.400

Resultaatbestemming boekjaar

83.790 146.481

7. Korlopende schulden

Crediteuren 

Crediteuren 5.394 16.788

Project educatie 0 0

Belastingen en premies sociale verzekeringen 8.279 7.780

Loonheffing 0 0

Overige schulden

Overlopende posten 0 0

Overlopende passiva

Vakantiegeld/netto lonen 2.877 4.623

BTW -2.597 -5.667

280 -1.044
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjaring financiële verplichtingen

Huur

De Stichting is een huurovereenkomst aangegaan tot en met 2018. De huurverplichting bedraagt ca.

1.500,00€   per maand

Leasing

De stichting is operational lease verplichtingen aangegaan tot en met 2018. De maandelijkse

verplichting bedraagt ongeveer  € 500.
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6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie Realisatie

31-12-2018 31-12-2017

-€            -€            

8. Baten

Totale baten

Diensten aan St. Zuster Vernède 0 0

Webshop 4.987 6.033

Foto expositie 1230 790

Vrienden 4.145 3.768

Lezingen/colleges 1.532 2.975

Donateurs 2.898 2.748

Diversen 0 310

Pleegzuster Anna 0 813

St. Else/S.Z.V. 40.000 0

Diensten aan derden 53 6.750

Bijdrage fondsen/giften 0 70.000

Symposium Nightingale 0 1.063

Modeshow 500 2.414

Pop up expositie 10.450 6.250

Symposium Nightingale 1.260 0

Totale baten 67.055 103.914

9. Projecten

Diversen 0 0

0 0

10. Kostprijs van de omzet

Inkopen webshop 1.412 3.691

Inkoop projecten 0 0

1.412 3.691
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Realisatie Realisatie

31-12-2018 31-12-2017

-€            -€            

11. Personeelslasten

Loon en salarissen 55.968 54.010

Sociale lasten 3.768 3.571

Pensioenlasten 0 0

Vakantietoeslag 4.148 3.973

Reis- en verblijflasten 165 0

Opleidingslasten 824 168

Kosten operational lease 6.452 15.411

Overige personeelslasten (vrijwilligers) 0 0

71.325 77.133

Bij de stichting was in het gehele jaar 2018 1 personeelslid werkzaam, berekend op fulltimebasis

12. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 0 0

13. Transitie

Mutatiereservering Transitie 0 0

Kosten Transitie 0 0

0 0
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Realisatie Realisatie

31-12-2018 31-12-2017

-€            -€            

Overige bedrijfslasten

14. Huisvestingslasten

Huur onroerende zaak 19.761 18.000

Energie 1.430 739

Schoonmaaklasten 999 1.048

Beveiligingskosten 1.420 1.109

Overige huisvestingslasten 620 1072

24.230 21.968

15. Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden 713 869

Telefoon 784 972

Porto website 1.036 1.056

Computer en internetkosten 4.022 2.334

Werk verricht door derden 73 0

Kantoorversnaperingen 606 287

Advieskosten 1.411 0

Kosten vrijwilligers 916 0

Reparatie en onderhoud 296 879

Contributies en abonnementen 1.699 1.704

11.556 8.101

22/25



Realisatie Realisatie

31-12-2018 31-12-2017

-€            -€            

16. Algemene lasten

Accountantslasten 1.732 1.850

Assurantiekosten 1.477 1.409

Wegenbelasting 582 463

3.791 3.722

17. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 422 375

energie/correcties voorgaande jaren/betalingsverschillen 0 -974

422 -599

18. Verkooplasten

Relatiekosten 288 309

PR. en communicatie 930 5.740

Website 5.446 6.311

Diversen 116 834

6.780 13.194
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Realisatie Realisatie

31-12-2018 31-12-2017

-€            -€            

19. Projectlasten

Kosten Events 3.983 3.525

St. Zuster Vernède 3.672 24.430

Nightingale symposium 2569 2319

Project Educatie 0 0

10.224 30.274

Ondertekening directie voor akkoord Ondertekening bestuur voor akkoord

Culemborg, 24 mei 2019 Culemborg, …............

Drs. N. Wiegman
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OVERIGE GEGEVENS

1. Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de

jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole

verstrekt. Derhalve ontbreekt een controleverklaring.
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