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1. Algemeen

Inleiding
De Stichting Gehandicaptenplatform te ’s-Hertogenbosch is op 12 maart 1998 bij notariële akte opgericht.

De Stichting is ingeschreven in het stichtingenregister van Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s-
Hertogenbosch onder dossiernummer 17104090

Doel van de Stichting
De Stichting heeft ten doel te fungeren als het advies-, overleg-, informatie- en samenwerkingsorgaan van en
voor organisaties, instellingen en instanties, die zich in het werkgebied van de Stichting - zijnde de gemeente
's-Hertogenbosch - richten op de belangenbehartiging van en dienstverlening aan mensen met een
functiebeperking ongeacht hun leeftijd (verder te noemen de doelgroep). Op dit terrein is de Stichting onder
meer een beleid adviserend orgaan voor de gemeentelijke overheid, organisaties, bedrijven en derden. De
Stichting laat zich bij haar werkzaamheden leiden door het beginsel van inclusief beleid. Onder inclusief
beleid wordt hier verstaan een beleid, waarbij van meet af aan zodanig rekening wordt gehouden met de
leden van de doelgroep, dat er voor hen zo weinig mogelijk exclusieve voorzieningen behoeven te worden
getroffen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen. En voorts al hetgeen met
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
van het woord.

De Stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door:
a. Het fungeren als overlegorgaan tussen in de gemeente werkzame organisaties, instanties en

instellingen, die verantwoordelijkheid dragen voor het realiseren en uitvoeren van het algemene of
specifieke beleid ten aanzien van de doelgroep.

b. Het geven van algemene en specifieke informatie over het gehandicaptenbeleid.
c. Het bevorderen van de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend geheel van

dienstverlening, voorzieningen en verstrekkingen.
d. Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan overheden, organisaties, instellingen en instanties.
e. Het bieden van ondersteuning en service aan organisaties van de doelgroep.
f. Alle andere wettige middelen, welke het gestelde doel kunnen bevorderen.
g. Zij heeft geen partijpolitieke kleur.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur is op 31 december 2021 als volgt samengesteld:

Voorzitter de heer J. Gorter
Secretaris de heer B. Clazing
Penningmeester de heer R. van Rooij
Bestuurslid mevrouw A. Gorter
Bestuurslid



Jaarrekening 2021 Stichting Gehandicapten Platform te ’s-Hertogenbosch pagina 4 van 15

Bestemming van het resultaat over 2021
Het bestuur heeft besloten om het nadelige resultaat 2021 van € -3.135 te onttrekken aan het eigen vermogen.

Activiteiten
Voor een uitgebreid verslag van de activiteiten in het verslagjaar wordt verwezen naar het jaarverslag 2021.

Financiële positie
In het navolgende hebben wij een analyse van de financiële positie van de huishouding gemaakt. Opgemerkt
dient te worden dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per
balansdatum aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurige andere in het verslagjaar gekozen datum.
Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2021 met de overeenkomstige cijfers per
31 december 2020.

x € 1000 % x €1000 %

Vaste activa

Materiële vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen 4 2

Liquide middelen 159 98 129 100

163 100 129 100

Vlottende passiva

Kortlopende schulden 114 70 78 61

Werkkapitaal 49 30 51 39

In de huishouding werkzame vermogen 49 30 51 39

Gefinancierd met:

Eigen vermogen 49 30 51 39

49 30 51 39

Totaal vermogen 163 100 130 100

Ultimo 2021 Ultimo 2020

Fiscale positie
De Stichting is niet belastingplichtig voor de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting. De stichting is
wel inhoudingsplichtig voor de loonheffing. Er is geen achterstand in de aangifte en betaling van de afdracht
loonheffing.
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2. Balans per 31 december 2021

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

€ €

Vaste activa

1. Materiële vaste activa p.m. p.m.

Vlottende activa

2. Vorderingen 4.000 230

3. Liquide middelen 159.153 129.409

163.153 129.639

PASSIVA

Eigen vermogen

4. Eigen vermogen 35.813 38.948

5. Bestemmingsreserve 12.228 12.228

48.041 51.176

Kortlopende schulden

6. Belastingen 53 -650

7. Overige kortlopende schulden 115.059 79.113

115.112 78.463

163.153 129.639

Vastgesteld te ’s-Hertogenbosch, 8 maart 2022

W.G.

Voorzitter, de heer J. Gorter

W.G.

Secretaris, de heer B. Clazing
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3. Resultatenrekening over 2021

Begroting Werkelijk Werkelijk

2021 2021 2020

€ € €

Lasten

A. Personeelskosten 56.550 49.571 53.312

B. Huisvestingskosten 7.850 9.565 7.311

C. Algemene kosten 10.290 7.888 13.794

D. Aktiviteitskosten 81.690 49.629 37.485

156.380 116.653 111.902

Baten

E. Subsidies 152.650 148.650 142.095

F. Overige inkomsten 400 1.300 1.200

-

G. Nog te besteden bedragen project -36.432 -37.260
153.050 113.518 106.035

Resultaat (batig; - = nadelig) -3.330 -3.135 -5.867



Jaarrekening 2021 Stichting Gehandicapten Platform te ’s-Hertogenbosch pagina 7 van 15

4. Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden
de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen 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.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn in het boekjaar ongewijzigd
gebleven en voldoen aan algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Grondslagen van waardering
De materiële vaste activa zijn steeds direct ten laste van de exploitatie aangeschaft en worden p.m.
opgenomen.

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald door de lasten en baten zoveel mogelijk toe te rekenen aan het verslagjaar.
Voordelige resultaten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Nadelige resultaten
worden genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De gepresenteerde bedragen luiden in euro’s.
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

1. Materiële vaste activa

Boekwaarde per ultimo p.m. p.m.

De tot op heden aangeschafte apparatuur en software zijn direct ten

laste van de exploitatie gebracht en verantwoord in het jaar van

aanschaf.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

Vooruitbetalingen 746 230

Overige vorderingen 3.254

4.000 230

3. Liquide middelen

Kas 25 102

ING betaalrekening 3.612 1.144

ING spaarrekening 155.516 128.163

159.153 129.409
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31-12-2021 31-12-2020

€ €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen 48.041 51.177

4. Eigen vermogen, vrij besteedbaar 35.813 38.948

Het verloop van het vermogen was als volgt:

Stand per 1 januari 38.948 44.815

Resultaat -3.135 -5.867

Stand per 31 december 35.813 38.948

5. Bestemmingsreserve 12.228 12.228

Het verloop van de bestemmingsreerve is als volgt:

Stand op 1 januari 12.228 12.228

Bestemd resultaat

12.228 12.228

De bestemmingsreserve is voornamelijk gevormd vanuit de eigen

inkomsten uit projecten gefinancierd door derden en giften aan de

stichting. De bestemmingsreserve wordt volledig ingezet voor

toekomstige tekorten op de dekking van de personeelskosten als

gevolg van de vermindering van de gemeentelijke subsidie.

Verwerking resultaat

Resultaat -3.135 -5.867

Onttrokken aan het eigen vermogen -3.135 -5.867

-3.135 -5.867
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31-12-2021 31-12-2020

€ €

KORTLOPENDE SCHULDEN

6. Belastingen

Loonheffing 53 -650

53 -650

7. Overige kortlopende schulden

Reserveringen t.b.v. personeel 3.368 2.738

Pensioenlasten 1

Vooruitontvangen subsidie, nog te besteden 103.158 66.726

Overige kortlopende schulden 8.532 9.649

115.059 79.113

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er zijn geen bijzondere situaties binnen de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

De voornaamste verplichtingen zijn abonnementen, telecommunicatie , huur pand en

verplichtingen uit de CAO.



Jaarrekening 2021 Stichting Gehandicapten Platform te ’s-Hertogenbosch pagina 11 van 15

6. Kasstroomoverzicht

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat -3.135 -5.867

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen en overlopende activa -3.770 -21

- kortlopende schulden 36.649 1.279

32.879 1.258

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 29.744 -4.609

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutaties geldmiddelen 29.744 -4.609

31-12-2021 31-12-2020



Jaarrekening 2021 Stichting Gehandicapten Platform te ’s-Hertogenbosch pagina 12 van 15

7. Toelichting op de resultatenrekening over 2021

Begroting Werkelijk Werkelijk

Lasten 2021 2021 2020

€ € €

A. Personeelskosten

Bruto salarissen 44.700 43.278 42.042

Sociale lasten 8.250 7.390 7.997

Pensioenpremies 3.500 3.576 3.273

Ontvangen ziekengeld -4.817

Overige personeelskosten 100 144 -

56.550 49.571 53.312

B. Huisvestingskosten

Huur 7.600 6.889 7.180

Overige huisvestingskosten 250 2.676 131

7.850 9.565 7.311

C. Algemene kosten

Reiskosten algemeen 1.100 200 498

Kantoorkosten algemeen 200 38 32

Kopieerkosten 1.500 678 1.506

Telefoon, fax en internet 800 482 1.367

Automatisering 2.000 2.334 2.810

Bestuurskosten 100 - -

Lidmaatschappen 100 64 96

Accountantskosten 1.050 1.089 1.029

Administratiekosten 1.640 1.803 1.803

Verzekeringen algemeen 329 37

Representatie- en verblijfkosten 500 193 324

Promotie en publiciteit 500 67 3.666

Kosten bank 170 157 145

Vakliteratuur 430 454 435

Overige organisatiekosten 200 - 46

Totaal algemene kosten organisatie 10.290 7.888 13.794
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Begroting Werkelijk Werkelijk

2021 2021 2020

€ € €

D. Aktiviteitskosten

Vrijwilligerskosten

- Reiskosten 2.800 - 45

- Vrijwilligersdag 3.000 2.406 983

- Overig 1.005 657

5.800 3.411 1.685

500 - -

500 - -

4.000 - -

1.500 - 110

68.600 46.218 35.690

300

490 - -

81.690 49.629 37.485

66.000 66.000 69.145

82.650 82.650 72.950

4.000 - -

152.650 148.650 142.095

- - -

400 1.300 1.200

- - -

Alg. kosten projecten

Kosten scholenproject

Scootmobielcursus

Praktijkdag

Project MIF

Landelijke week

Overige aktiviteiten

Totaal aktiviteitskosten organisatie

Baten

E. Subsidies

Algemene subsidie gemeente

Subsidie gemeente Project MIF VN-verdrag 
Subsidie scootmobielcursus

F. Overige inkomsten

Giften

Overige inkomsten

Rente

Totaal overige inkomsten organisatie 400 1.300 1.200
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8. Overige gegevens

1. Statutaire regeling omtrent de ontbinding van de stichting.
Bij ontbinding van de Stichting is het bestuur belast met de vereffening. Indien na vereffening van de
schulden een batig saldo overblijft, zal hieraan een zodanige bestemming worden gegeven als door het
bestuur zal worden bepaald, welke zoveel mogelijk met het doel van de Stichting dient overeen te komen.
Voor zover het gelden of zaken betreft welke met overheidssteun zijn verkregen, zal in overleg met de
subsidiënten daaraan een bestemming worden gegeven.

2. Resultaatbestemming
Het bestuur heeft het resultaat van 2021 toegevoegd aan het eigen vermogen.

3. Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed op de jaarcijfers kunnen zijn.



 

Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: Opdrachtgever 

Onze conclusie 
Wij hebben eindafrekening project “VN-verdrag voor mensen met handicap op de kaart” van 
Stichting Gehandicapten Platform 's-Hertogenbosch te 's-Hertogenbosch over de periode 2019-2021 
beoordeeld. 

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de aan deze 
verklaring gehechte eindafrekening geen getrouw beeld geeft van het resultaat over de periode 
2019-2021. 

De basis voor onze conclusie 
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze 
beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden 
voor de beoordeling van de jaarrekening.’ 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Gehandicapten Platform 's-Hertogenbosch zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
onze conclusie. 

Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en 
verspreidingskring 
Onze beoordelingsverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Stichting Gehandicapten Platform 
's-Hertogenbosch en de gemeente 's-Hertogenbosch en dient niet te worden verspreid aan of te 
worden gebruikt door anderen. Onze conclusie is niet aangepast als gevolg van deze 
aangelegenheid. 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de eindafrekening. In 
dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

  



Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de eindafrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven 
conclusie. 

De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan de 
zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400. 

Onze beoordeling bestond onder andere uit: 

• Het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving en in het van toepassing zijnde
stelsel inzake financiële verslaggeving, om gebieden in de eindafrekening te kunnen
identificeren waar het waarschijnlijk is dat zich risico’s op afwijkingen van materieel belang
voor zullen doen als gevolg van fouten of fraude, het in reactie hierop opzetten en uitvoeren
van werkzaamheden om op die gebieden in te spelen en het verkrijgen van assurance-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie;

• Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de entiteit en
het overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het
uitvoeren van cijferanalyses;

• Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de entiteit;
• Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de

eindafrekening;
• Het verkrijgen van assurance-informatie dat de eindafrekening overeenstemt met of aansluit

op de onderliggende administratie van de entiteit;
• Het evalueren van de verkregen assurance-informatie;
• Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële

verslaggeving en het evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk lijken;
• Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de eindafrekening en

de daarin opgenomen toelichtingen; en
• Het overwegen of de eindafrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw

beeld lijkt te geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Den Dungen, 21-02-2022 

Jheronimus Accountants B.V. 

W.G.

N.Th.I. Prevoo RA




