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1 Financieel verslag van het bestuur 1 

1.1 Algemeen 2 

 3 

De jaarrekening 2021 is samengesteld door het bureau van de NVVE, de Nederlandse Vereniging voor een 4 

Vrijwillig Levenseinde, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.  5 

De controle van de jaarrekening is verricht door BDO Audit & Assurances BV te Amstelveen en de 6 

controleverklaring is opgenomen in hoofdstuk 3.2. 7 

 8 

1.2 Doelstelling 9 

 10 

1. De vereniging heeft ten doel: 11 

 a. Het bevorderen van een zo breed mogelijke toepassing en maatschappelijke acceptatie van de 12 

bestaande wettelijke mogelijkheden van een vrijwillig levenseinde; 13 

 b. Het bevorderen van de maatschappelijke aanvaarding en de juridische regeling van een vrijwillig 14 

levenseinde in situaties die niet onder de bestaande wettelijke mogelijkheden vallen; 15 

 c. Het streven naar de erkenning van de keuze voor een vrijwillig levenseinde en de hulp daarbij als 16 

een mensenrecht, alles in de ruimste zin van het woord. 17 

2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 18 

 a. Het uitdragen van het gedachtegoed van de vereniging zoals dit aansluit bij bovengemelde 19 

doelstelling; 20 

 b. Het geven van voorlichting, het doen van onderzoek en het uitvoeren van opiniepeilingen; 21 

 c. Het uitgeven van wilsverklaringen alsmede het bevorderen van het gebruik daarvan; 22 

 d. Voor zover het wettelijk is toegestaan: het bieden van informatie, steun en hulp bij beëindiging van 23 

leven en de vraagstukken die daardoor worden opgeroepen, door aan de vereniging verbonden 24 

werknemers en/of vrijwilligers; 25 

 e. Het uitgeven van studies en publicaties; 26 

 f. Het actief behartigen van de belangen van de vereniging door het nadrukkelijk onder de aandacht 27 

brengen daarvan bij de daarvoor in aanmerking komende organisaties; 28 

 g. Het geven van juridisch advies;  29 

h. Het bewerkstelligen en onderhouden van internationale contacten,  alsook door middel van              30 

andere wettige middelen. 31 

 32 

1.3 Resultaat 33 

De totale baten komen 2% hoger uit dan werd begroot en daar zijn we tevreden over. De gevolgen van de 34 

coronacrisis waren lastig in te schatten. Maar gelukkig werden we niet geconfronteerd met extra 35 

opzeggingen of meer uitstroom door overlijden. Contributie-inkomsten en de totale bijdrage aan giften 36 

vertonen een positief beeld. De opbrengst uit legaten en erfstellingen blijft weliswaar achter bij de 37 

verwachtingen, maar we zijn heel content met deze bijdragen. De totale lasten dalen met 3% waarbij met 38 

name het niet doorgaan van activiteiten van invloed zijn op de communicatiekosten. De exploitatie over 39 

2021 wordt afgesloten met een positief saldo van € 352.279. De Raad van Bestuur stelt voor dit resultaat te 40 

verwerken in het Eigen Vermogen. Het vermogen bestaat uit de onderdelen Continuïteitsreserve, 41 

Bestemmingsreserves en Algemene reserve. De laatste post is vrij besteedbaar binnen de doelstelling van 42 

de vereniging. Op de eindbalans in de jaarrekening is deze keuze reeds verwerkt.   43 

  44 
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Samenvatting Staat van baten en lasten over 2021       

(x € 1.000)         

Baten Resultaat 2021 
Begroting 

2021 
Resultaat 

2020 
Begroting 

2022 

          

Ontvangsten van leden 4.082 4.015 3.622 4.105 

Legaten en erfstellingen 219 300 561 200 

Overige baten 336 235 267 230 

Totaal baten 4.637 4.550 4.450 4.535 

          

Lasten         

Personeelskosten 2.262 2.174 2.109 2.277 

Communicatiekosten 370 570 400 617 

Relevant 423 380 400 442 

Dienstverlening leden 31 85 53 55 

Inkoop wilsverklaringen 36 45 47 39 

Bureaukosten 749 757 713 764 

Verenigingskosten 317 329 322 332 

NVVE Fonds 96 73 185 73 

Totaal lasten 4.285 4.413 4.229 4.598 

          

Saldo 352 137 221 -63 

Uit bestemmingsreserve 0 103 0 78 

Resultaat 352 240 221 15 

          

          

Bestemming resultaat         

Mutatie overige bestemmingsreserves 116 -30 -42 -5 

Mutatie bestemmingsreserve NVVE Fonds 154 -73 -85 -73 

Onttrekking continuïteitsreserve -50 0 0 0 

Dotatie algemene reserve 133 0 348 0 

  352 -103 221 -78 

 1 

1.4 Toekomstig financieel beleid 2 

• De Raad van Bestuur signaleert op het punt van risicomanagement een aantal uitdagende 3 

onderwerpen. 4 

Eind 2019 werd het beleid ingezet om de reguliere baten en de reguliere lasten van de vereniging in 5 

evenwicht te brengen. Dat betekent dat er een positief exploitatieresultaat wordt behaald, zonder 6 

rekening te houden met inkomsten uit legaten en erfstellingen. Het afgelopen jaar is dat gerealiseerd 7 

en wij streven ernaar dit structureel te bewerkstelligen. De aandacht voor Schenken en Nalaten via de 8 

Relevant en de website en de ontvangen reacties en de aanvragen voor brochures draagt hier aan bij. 9 

• We hebben met de auditcommissie afgesproken dat er een beleidsnotitie komt waarin een aantal 10 

vraagstukken aan de orde komen. Specifiek gaat dat over het vermogen, onze spaartegoeden en de 11 

negatieve rente. In een aparte notitie aan de raad van toezicht is, op basis van verschillende 12 

afwegingen, het besluit genomen om in ons huidige pand te blijven. De plannen die wij met betrekking 13 

tot onze huisvesting hebben worden nader toegelicht op bladzij 18 (punt 10).  14 

• Een blijvend aandachtspunt is het risico op reputatie- en imagoschade als gevolg van negatieve 15 

publiciteit. Onder andere om deze reden wordt een continuïteitsreserve aangehouden. 16 

 17 
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De pandemie heeft ook in het tweede achtereenvolgende jaar voor de NVVE geen grote gevolgen gehad. 1 

Nog steeds konden in de perioden van lockdown en andere reisbeperkingen veel werkzaamheden vanuit 2 

huis worden gedaan. Zoals ook toegelicht bij communicatie (bladzij 18 punt 6) werden veel lezingen digitaal 3 

verzorgd, maar werden helaas ook een aantal evenementen geannuleerd. De service naar onze leden is op 4 

peil gebleven en de meeste leden hebben hun lidmaatschap gewoon doorbetaald. Ook zijn we in 5 

ledenaantal gegroeid en daar zijn we heel erg tevreden over. Positief is ook te vermelden dat we alle 6 

medewerkers aan het werk hebben kunnen houden. Er werd met medewerkers in het algemeen 7 

gecommuniceerd via Teams, maar gelukkig soms ook op kantoor.  8 

 9 

  10 

1.5 Samenstelling Raad van Toezicht en Raad van Bestuur 11 

 12 

De samenstelling is per einde 2021 als volgt:  13 

Naam Functie 

Prof. mr. dr. M.J. (Job) Cohen voorzitter Raad van Toezicht 

Drs. Ph. E. (Flip) Sutorius vice-voorzitter Raad van Toezicht 

Mr. B.L.M. (Barbara) Middeldorp lid Raad van Toezicht 

Drs. M.S. (Maarten) ten Doesschate lid Raad van Toezicht 

Prof. Dr. E.S. (Eddy) Houwaart lid Raad van Toezicht  

J.A.H.J. (Hans) van Amstel - Jonker  lid Raad van Toezicht 
  

F. (Fransien) van ter Beek voorzitter Raad van Bestuur 

D. (Dick) Bosscher lid Raad van Bestuur 

 14 

 15 

1.6 Functies leden Raad van Toezicht  16 

Naam Overige functies 

Job Cohen 
Voorzitter 

• Voorzitter Curatorium VNG 

• Voorzitter Cedris, brancheorganisatie voor sociale 
werkgelegenheid 

• Mede-voorzitter OFL, Overlegorgaan voor de Fysieke 
Leefomgeving 

• Voorzitter Raad van Toezicht Vfonds, Fonds voor Vrede, Vrijheid 
en Veteranenzorg 

• Voorzitter Raad van Toezicht Openbare Bibliotheek Amsterdam 

• Voorzitter Raad van Toezicht UAF, Stichting voor Vluchteling-
studenten 

• Voorzitter Amsterdams 4-5 mei comité 

• Lid Politie Onderwijs Raad, voorzitter Commissie Kennis en 
Onderzoek 

• Voorzitter Adviescommissie Grondrechten Functie-uitoefening 
Ambtenaren 

• Voorzitter Stichting Co-Ex, denktank voor preventie van 
radicalisering 

• Voorzitter Bart Tromp Stichting 

• Voorzitter Stichting Cello Oeuvreprijs 

• Voorzitter Bestuur Cappella Amsterdam 

• Voorzitter Stichting MS Nederland 

• Voorzitter Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers 
WO II Transporten NS 

• Voorzitter Raad van Toezicht NVVE 
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• Voorzitter Stichting Ons Amsterdam 

Flip Sutorius 
Vicevoorzitter 

• Huisarts in Hoed Overveen te Overveen (inmiddels gepensioneerd) 

• Scenarts Zuid-Kennemerland 

• Lid Raad van Toezicht Expertisecentrum Euthanasie 

Barbara Middeldorp • LSA advocaat (letselschade en gezondheidsrecht) BRAM Advocaten 

Maarten ten Doesschate • Penningmeester Stichting Buytentwist 

• Lid Raad van Toezicht Stichting Wakker Dier 

Eddy Houwaart 
Voorzitter NVVE Fonds 

• (Em.) Hoogleraar Medische Geschiedenis, Faculty Health, Medicine 
and Life Sciences, Universiteit van Maastricht 

• Secretaris Raad van Advies Stichting Historia Medicinae 

• Voorzitter college van curatoren voor de bijzondere Leerstoel 
kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven, AMC 

• Voorzitter Stichting Medische Geschiedenis 

• Lid Erfgoedcommissie UM 

• Docent Master’s programme History: Medical and Health Humanities 
Vrije Universiteit Amsterdam 

Hans van Amstel - Jonker 
 

• Voorlichter Presentatiedienst en consulent Adviescentrum NVVE 

• Editor bij Exit International 

 1 

 

2 
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2 Jaarrekening 1 

2.1 Balans per 31 december 2021 2 

  
     

Activa     31-12-2021     31-12-2020 

              

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA             

Software  Par 2.4   1     5.882 

              

MATERIËLE VASTE ACTIVA             

Verbouwingen Par 2.4 19.855     26.624   

Inventaris Par 2.4 9.995     15.782   

Hardware Par 2.4 18.619     31.897   

Materiële vaste activa     48.468     74.303 

              

VLOTTENDE ACTIVA             

Vorderingen op leden Par 2.4   18.765     27.250 

Overige vorderingen Par 2.4   37.393     37.453 

Bankrekeningen Par 2.4 1.014.232     333.435   

Spaarrekeningen Par 2.4 3.553.326     3.810.515   

Liquide middelen     4.567.558     4.143.950 

              

Totaal     4.672.186     4.288.838 

       

       
Passiva     31-12-2021     31-12-2020 

              

EIGEN VERMOGEN             

Continuïteitsreserve Par 2.4 850.000     900.000   

Overige Bestemmingsreserves   384.675     269.136   

Bestemmingsreserve NVVE Fonds   549.805     395.886   

Totaal Bestemmingsreserves Par 2.4 934.480     665.022   

Algemene reserve Par 2.4 607.496     474.676   

Totaal Eigen Vermogen     2.391.976     2.039.698 

              

              

KORTLOPENDE SCHULDEN             

Vooruit ontvangen contributie Par 2.4 1.889.526     1.871.804   

Crediteuren Par 2.4 116.736     80.711   

Belastingen en sociale premies Par 2.4 113.060     136.756   

Div. overlopende posten Par 2.4 160.887     159.870   

      2.280.209     2.249.140 

              

Totaal     4.672.186     4.288.838 

 3 
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2.2 Staat van baten en lasten over 2021 1 

 2 

Baten 
Resultaat 

2021 
Begroting 

2021 
Resultaat 

2020 

    
Ontvangsten van leden    
Contributies 4.025.605 3.950.000 3.555.777 

Wilsverklaringen 56.320 65.000 66.390 

 4.081.925 4.015.000 3.622.167 

Overige baten    
Donaties en periodieke giften 318.047 225.000 262.887 

Legaten en erfstellingen 218.659 300.000 561.436 

Interest -28 500 -842 

Overige baten 17.994 9.500 4.566 

 554.672 535.000 828.047 

    
Totaal baten 4.636.597 4.550.000 4.450.214 

    

    
Lasten       

Personeelskosten 2.261.460 2.175.000 2.108.925 

Communicatiekosten 370.102 570.000 399.509 

Relevant 423.474 380.000 399.763 

Dienstverlening leden 31.399 85.000 52.774 

Inkoop wilsverklaringen 36.030 45.000 47.359 

Bureaukosten 748.298 757.000 712.594 

Verenigingskosten 317.313 329.000 323.014 

NVVE Fonds 96.081 73.000 185.086 

Totaal lasten 4.284.318 4.414.000 4.229.022 

    
Saldo 352.279 136.000 221.257 

    
Resultaat 352.279 136.000 221.257 

    
Bestemming resultaat       

Mutatie overige bestemmingsreserves 115.539 -30.000 -42.255 

Mutatie bestemmingsreserve NVVE Fonds 153.919 -73.000 -85.086 

Onttrekking continuïteitsreserve -50.000 0 0 

Dotatie algemene reserve 132.820 0 348.598 

 352.279 -103.000 221.257 

 3 

  4 
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 1 

 
2.3.1 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 

 2 

De vereniging handelt onder de naam NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, 3 

gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 4 

40407122.  5 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van de prijs van 6 

verkrijging of vervaardiging. Tenzij bij de grondslag voor een specifieke balanspost anders wordt vermeld, 7 

worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 8 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, met uitzondering van 9 

giften en legaten. Deze worden opgenomen in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden 10 

vastgesteld. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum bekend zijn. Verplichtingen 11 

en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht 12 

genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 13 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur zich 14 

verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 15 

bedragen. De feitelijke uitkomsten kunnen van deze schattingen afwijken. De schattingen en onderliggende 16 

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in 17 

de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen 18 

heeft. 19 

De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn 640 (Organisaties zonder winststreven) van de Raad voor de 20 

Jaarverslaggeving.  21 

 22 

Continuïteit  23 

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn 24 

gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vereniging. De organisatie heeft voldoende 25 

liquiditeit en is voldoende solvabel. Het bestuur is van mening dat de gevolgen van de coronacrisis geen 26 

materieel effect hebben op de financiële positie van de vereniging. 27 

 
2.3.2 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 28 

 
Immateriële vaste activa 29 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de 30 

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse 31 

afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans 32 

is gespecificeerd. 33 

 34 

Materiële vaste activa 35 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 36 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 37 

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage 38 

van de aanschafprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 39 

moment van ingebruikneming.  40 

 41 

Vlottende activa 42 

Vorderingen 43 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 44 

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 45 

waarde. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordelingen. 46 

 47 

  48 
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Liquide middelen 1 

De liquide middelen bestaan uit kasgelden en direct opeisbare tegoeden in rekening courant bij ING, ABN 2 

Amro, ASN Bank (onderdeel van Volksbank NV, voorheen SNS Reaal), de Rabobank, en Triodos Bank. De 3 

rekening bij van Lanschot is opgeheven en het saldo is overgeboekt naar de ING. 4 

 5 

Eigen Vermogen 6 

Volgens artikel 19 lid 2 van de statuten zal bij ontbinding van de vereniging de bestemming van het batig saldo 7 

door de ledenvergadering worden bepaald. Deze bestemming dient in overeenstemming te zijn met het doel 8 

van de vereniging.  9 

Het Eigen Vermogen van de vereniging bestaat uit de onderdelen: continuïteitsreserve, bestemmingsreserves, 10 

en algemene reserve. 11 

 12 

Continuïteitsreserve  13 

Dit is de buffer die bij een financieel gezonde organisatie aanwezig moet zijn om bij tegenslagen de uitgaven in 14 

geleidelijk tempo aan te passen.  15 

De hoogte van de continuïteitsreserve wordt jaarlijks geactualiseerd. Dit heeft dit jaar geresulteerd in een 16 

aanpassing van het saldo.  17 

 18 

Bestemmingsreserve 19 

De bestemmingsreserve is het deel van het vermogen waar de vereniging een concrete bestemming aan heeft 20 

gegeven. Dit deel kan ingezet worden voor de benoemde activiteiten.  21 

 22 

Bestemmingsreserve NVVE Fonds 23 

In het NVVE Fonds komen bedragen die via legaten en erfstellingen aan de vereniging worden geschonken. 24 

Vanuit dit fonds wordt onderzoek en kennisvermeerdering gestimuleerd ten aanzien van 25 

keuzevraagstukken rond het levenseinde. De vormen van onderzoek en manieren om kennis te 26 

vermeerderen zijn divers en vallen binnen het kader van de doelstellingen van de NVVE. De 27 

bestedingsdoelen van het NVVE-fonds sluiten aan op de doelstellingen van het meerjarenplan van de 28 

NVVE, dat is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Het NVVE-fonds kan, ten behoeve van 29 

genoemd onderzoek, ook een hoogleraar en/of (beroep gerelateerd) onderwijs financieren op het terrein 30 

van vraagstukken rond het levenseinde. Het fonds heeft een eigen adviescommissie en reglement. 31 

Honorering van aanvragen genereert aandacht in de media door acties van het communicatie team. Dit 32 

alles opdat het publieke debat goed geïnformeerd kan plaatsvinden.  33 

 34 

Algemene reserve 35 

De algemene reserve is het bedrag dat vrij besteedbaar is binnen de doelstellingen van de vereniging.  36 

 37 

Kortlopende schulden 38 

Vooruit ontvangen contributie. 39 

Deze post bestaat uit ontvangen contributie waarvan de looptijd van het lidmaatschap betrekking heeft op het 40 

volgende boekjaar. De contributie wordt recht evenredig verdeeld over twaalf maanden vanaf het tijdstip van 41 

facturering. 42 

 43 

Overige schulden en overlopende passiva 44 

De overige schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 45 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan 46 

de nominale waarde. De kortlopende schulden betreffen schulden met een looptijd korter dan 1 jaar. 47 

 48 

Langlopende schulden 49 

De vereniging heeft geen langlopende schulden.  50 
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2.3.3 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT 1 

 2 

Algemeen 3 

Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de totale baten en de totale lasten over het jaar te 4 

bepalen en dat te waarderen tegen de nominale waarde. 5 

 6 

Baten 7 

Baten uit hoofde van contributies  en de verkoop van wilsverklaringen aan leden worden in aanmerking 8 

genomen in het jaar waarop zij betrekking hebben.  9 

Giften en legaten worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang ervan betrouwbaar is vast te stellen. 10 

Dat is in vrijwel alle gevallen in het jaar waarin deze daadwerkelijk worden ontvangen (kasbasis). De overige 11 

baten worden in het boekjaar waar zij betrekking op hebben in aanmerking genomen.  12 

 13 

Lasten 14 

Lasten die hun oorsprong hebben in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra zij verschuldigd zijn 15 

dan wel voorzienbaar zijn. 16 

Algemene lasten zoals personeelskosten en huisvesting worden alle vermeld onder de posten 17 

personeelskosten en bureaukosten. Onder de communicatiekosten worden de lasten verantwoord die direct 18 

aan activiteiten zijn toe te kennen. 19 

  20 

Afschrijvingen 21 

De afschrijvingen op de materiële en immateriële vaste activa worden berekend als vaste percentages van de 22 

aanschafwaarde op basis van de verwachte economische levensduur. Voor verbouwingen, inventaris, hard- en 23 

software hanteren we verschillende percentages conform de fiscale regelgeving. 24 

 25 

Belastingen 26 

De vereniging is niet belastingplichtig over het behaalde resultaat. Over de baten wordt geen BTW in rekening 27 

gebracht en de BTW op ontvangen rekeningen wordt bij de betreffende kostensoort in aanmerking 28 

genomen. Er is een uitzondering voor de verkoop van wilsverklaringen. Die valt wel onder de 29 

omzetbelasting, waardoor hierover periodiek aangifte moet worden gedaan.   30 

De vereniging is ANBI-erkend (registratienummer 2946099), waardoor zij geen belasting verschuldigd is over 31 

toegekende legaten en erfstellingen. Voor de leden c.q. donateurs vormen giften onder bepaalde voorwaarden 32 

een aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Deze status vereist onder meer dat de vereniging minimaal 90% 33 

van de lasten binnen haar doelstelling besteedt. In de praktijk van de NVVE geldt dat voor vrijwel alle lasten.  34 

 35 

2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2021 36 

2.4.1 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 37 

 38 

Dit jaar zijn geen bedragen uitgegeven voor aanschaf van software. Ultimo 2021 zijn de activa 39 

afgeschreven naar een boekwaarde van nihil. 40 

 41 

Mutatie overzicht Immateriële vaste activa Software 

Stand per 1 januari 2021   

Aanschafwaarde 78.243 

Cumulatieve afschrijvingen -72.362 

Boekwaarde begin 2021 5.881 

    

Mutaties in 2021   

Aanschafwaarde begin 78.243 

Buiten werking gesteld 0 

Investeringen 0 
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Aanschafwaarde per 31-12-2021 78.243 

    

Cumulatieve afschrijvingen begin 72.362 

Buiten werking gesteld 0 

Afschrijvingen 5.881 

Cumulatieve afschrijvingen per 31-12-2021 78.243 

    

Stand per 31 december 2021   

Aanschafwaarde 78.243 

Cumulatieve afschrijvingen -78.243 

Boekwaarde eind 2021 0 

    

Boekwaarde eind 2020 5.881 

    

Afschrijvingspercentage 20 - 33% 

 1 

 2 

2.4.3 MATERIËLE VASTE ACTIVA 3 

 4 

Het afgelopen jaar werd op het bureau aan hardware € 7.204 uitgegeven. Dit betrof de aanschaf van laptops 5 

en desktops voor zowel uitbreiding als vervanging van bestaande apparatuur. 6 

 7 

Mutatie overzicht Materiële vaste activa Verbouwing Inventaris Hardware Totaal 

Stand per 1 januari 2021         

Aanschafwaarde 124.206 133.675 63.328 321.209 

Cumulatieve afschrijvingen -97.583 -117.894 -31.430 -246.907 

Boekwaarde begin 2021 26.623 15.781 31.898 74.302 

          

Mutaties in 2021         

Aanschafwaarde begin 124.206 133.675 63.328 321.209 

Buiten werking gesteld 0 0 0 0 

Investeringen 0 0 7.204 7.204 

Aanschafwaarde per 31-12-2021 124.206 133.675 70.532 328.413 

          

Cumulatieve afschrijvingen begin 97.583 117.894 31.430 246.907 

Buiten werking gesteld 0 0 0 0 

Afschrijvingen 6.768 5.786 20.484 33.038 

Cumulatieve afschrijvingen per 31-12-2021 104.351 123.680 51.914 279.945 

          

Stand per 31 december 2021         

Aanschafwaarde 124.206 133.675 70.532 328.413 

Cumulatieve afschrijvingen -104.351 -123.680 -51.914 -279.945 

Boekwaarde eind 2021 19.855 9.995 18.618 48.468 

          

Boekwaarde eind 2020 26.623 15.781 31.898 74.302 

         
Afschrijvingspercentage 10 - 33% 20 - 33% 10 - 20%  
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2.4.4 VLOTTENDE ACTIVA 1 

 2 

Vorderingen 3 

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan een jaar.    4 

 5 

Overige vorderingen 31-12-2021   31-12-2020 

   Waarborgsom Post NL 10.055   10.055 

   Kooptegoed St Beeldende Kunst 6.718   6.718 

   Onderhoudscontracten 12.211   11.189 

   Vooruitbetaalde licentiekosten 7.836   0 

   Vooruitbetaalde verzekering/abonnementen 573   5.941 

   Overige vorderingen 0   3.549 

  37.393   37.453 

 
 

 
 

     
Liquide middelen 31-12-2021   31-12-2020 

Bankrekeningen en kas       

   ING rekening 1 381.395   157.448 

   ING rekening 2 578.099   134.983 

   ING rekening 3 22.378   5.436 

   ABN Amro 31.957   35.182 

   Rabobank 238   164 

   Bureaukas 165   222 

  1.014.232   333.435 

Spaarrekeningen       

   ING  839.132   842.422 

   ASN  1.036.920   1.040.445 

   Van Lanschot 0   249.348 

   Triodos Bank 248.365   249.431 

Rabobank 386.996   386.977 

   ABN Amro 1 230.000   230.000 

   ABN Amro 2 811.913   811.893 

  3.553.326   3.810.515 

  6 

2.4.5 EIGEN VERMOGEN 7 

Het vermogen van de vereniging wordt opgedeeld in de continuïteitsreserve, bestemmingsreserves en de 8 

algemene reserve. Het eigen vermogen stijgt door het resultaat over het boekjaar 2021. 9 

 10 

Continuïteitsreserve 11 

De reserve wordt gevormd en gesplitst in verplichtingen aan zowel het personeel als aan leveranciers. Jaarlijks 12 

worden de gegevens geactualiseerd op basis van o.a. personele wijzigingen, CAO-aanpassingen en fiscale 13 

wijzigingen. De reserve wordt op basis van berekeningen per ultimo december teruggebracht met € 50.000 14 

tot een saldo van € 850.000. 15 

 16 

Algemene reserve 17 

De algemene reserve is een bedrag dat vrij besteedbaar is binnen de doelstellingen van de vereniging.  18 
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Bestemmingsreserve 1 

Het totaalbedrag aan bestemmingsreserves per begin 2021 was € 2.039.698. In het overzicht staat het verloop 2 

van deze reserves en de beleidskeuzes over bestaande en nieuwe reserves. Dit deel van het Eigen Vermogen is 3 

beschikbaar voor activiteiten ten behoeve van de doelstellingen van de vereniging. 4 

In kolom A staat de verdeling uit de jaarrekening 2020 en in kolom B de onttrekkingen van de reserves in het 5 

afgelopen boekjaar. In kolom C staan de mutaties die bij de vaststelling van deze jaarrekening hun beslag 6 

gekregen hebben. 7 

 8 

  Mutaties reserves 2021 A B C D 

    1-1-2021 onttrekkingen 2021 dotaties 2021 31-12-2021 

            

1 Procesfonds 42.460 0 25.000 67.460 

2 Buitenland 21.676 -2.146 0 19.530 

3 Lustrum 2023 120.000 0 80.000 200.000 

4 Nieuwe dienstverlening 10.000 -10.000 0 0 

5 Integratie naar 1 ICT platform 75.000 -17.315 40.000 97.685 

  Subtotaal overige bestemmingsreserves 269.136 -29.461 145.000 384.675 

6 Bestemmingsreserve NVVE Fonds 395.886 -96.081 250.000 549.805 

  Totaal bestemmingsreserve 665.022 -125.542 395.000 934.480 

  Continuïteitsreserve 900.000    -50.000  850.000 

  Algemene reserve 474.676 0 132.820 607.496 

  Totaal Eigen Vermogen 2.039.698 -175.542 527.820 2.391.976 

 9 

 10 

Toelichting bij het verloop van de bestemmingsreserves: 11 

 12 

1. Proceskosten. De reservering kan worden aangewend voor o.a. juridische ondersteuning en 13 

proceskosten ten behoeve van leden en belanghebbenden van de vereniging. 14 

2. Buitenland. We hebben afgelopen jaar onze jaarlijkse steun verleend aan The World Federation of 15 

Right to Die Societies.  16 

3. Lustrum 2023. Voor het 50-jarig bestaan reserveren we een bedrag voor diverse activiteiten en 17 

evenementen.  18 

4. Nieuwe dienstverlening. Besloten werd dat een Luisterlijn geen toegevoegde waarde heeft en de 19 

reservering kan daarom vrijvallen.  20 

5. Integratie naar 1 ICT-platform. In het laatste kwartaal is dit project gestart en de kosten worden ten 21 

laste van de reserve onttrokken. Het oorspronkelijke plan bestond uit vervanging van het huidige 22 

financiële pakket en uitbreiding van de ledenmodule. Er is echter de behoefte ontstaan om een 23 

portalfunctie naar de website te bouwen en tevens werd uitbreiding met een marketingmodule 24 

noodzakelijk geacht. De extra kosten worden toegevoegd aan de reserve. Medio 2022 vindt oplevering 25 

plaats van het gehele project. 26 

6. NVVE Fonds. In 2021 waren de kosten voor de gedeeltelijke financiering van de leerstoel ‘Kwaliteit van 27 

de laatste levensfase en van sterven’ € 26.100. De kosten voor de universitair docent komen dit jaar uit 28 

op € 46.900. Ten behoeve van het onderzoek ‘Euthanasieverzoeken’ bij het Expertisecentrum 29 

Euthanasie is € 23.080 besteed. Dit is het laatste deel van de 3-jarige overeenkomst die met Pallas 30 

health research and consultancy werd afgesloten. Vanaf medio volgend jaar zal er weer een landelijke 31 

oproep tot het indienen van een subsidieaanvraag worden gepubliceerd.  32 
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2.4.5 KORTLOPENDE SCHULDEN 1 

 2 

Vooruit ontvangen contributie 3 

Deze post wordt berekend volgens een systeem waarbij rekening wordt gehouden met het moment waarop de 4 

jaarlijkse contributie wordt geïnd. Het gedeelte van de contributie dat betrekking heeft op het lidmaatschap 5 

van het lopende jaar komt in de exploitatie terecht en het resterende deel wordt als vooruit ontvangen 6 

aangemerkt.  7 

 8 

Overige schulden en overlopende passiva 9 

De belastingen en premies hebben betrekking op de verplichtingen over de maand december. De kosten 10 

van het saldo aan niet opgenomen vakantie uren wordt berekend tegen het uurloon en een opslag voor 11 

sociale lasten. Elke medewerker heeft een loopbaanbudget dat ingezet wordt om de inzetbaarheid op de 12 

arbeidsmarkt te versterken of in stand te houden. Het is de bedoeling dat medewerkers dit budget actief 13 

inzetten, anders komt het saldo na 5 jaar te vervallen. 14 

 15 

Overige schulden en overlopende passiva   31-12-2021   31-12-2020 

Belastingen en premies         

   Loonbelasting   106.887   131.546 

   Pensioenmaatschappij   6.173   5.210 

    113.060   136.756 

          

Diverse overlopende passiva         

   Vakantie-uren   92.543   89.039 

   Loopbaanbudget    35.802   40.892 

   Wereldfederatie WfRtDS   0   0 

   Overige schulden personeel   0   0 

   Overige schulden   32.542   29.939 

    160.887   159.870 

 16 

2.5 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 17 

Verplichtingen tot 1 jaar 18 

1) Voor ondersteuning van het boekhoudprogramma is een onderhoudscontract afgesloten met een jaarlijkse 19 

last van € 10.000.  20 

2) Er loopt een eénmalig wetenschappelijk onderzoek bij de RUG voor € 5.000 dat in 2022 wordt 21 

afgerond. 22 

3) Voor het systeembeheer, onderhoud van programmatuur en apparatuur en de online back-up loopt een 23 

overeenkomst die eindigt op 30-9-2022. De kosten bedragen  € 48.000 op jaarbasis. 24 

 25 

Verplichtingen tussen 1 en 5 jaar 26 

4) Met Meltwater is een overeenkomst gesloten voor monitoring en analyse van online en social media die 27 

afloopt op 31-1-2023. De totale verplichting is € 20.933. 28 

5) Voor onze kantoorruimte op de Leidsegracht loopt de huurovereenkomst van 1-1-2018 tot en met 31 29 

december 2023. De vereniging heeft daarna een optie op verlenging met 5 jaar. De jaarlijkse verplichting 30 

bedraagt € 177.000 inclusief servicekosten; voor de resterende periode is de verplichting € 354.000. Er is 31 

een bankgarantie afgegeven van € 33.944. 32 

6) Er loopt bij het Amsterdam UMC een overeenkomst voor de gedeeltelijke financiering van een 33 

universitair docent ‘laatste levensfase’ tot eind 2023. De verplichting voor de resterende periode is  34 

€ 93.800. 35 

7) Ter gedeeltelijke financiering van de leerstoel ‘Kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven’ loopt een 36 

overeenkomst met het Amsterdam UMC tot en met 30 juni 2023. Voor de resterende periode is de totale 37 

verplichting € 37.100. 38 

8) Voor twee kopieermachines op het bureau loopt een operational-leasecontract tot medio 2025. De 39 
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jaarlijkse verplichting bedraagt € 11.400. 1 

 2 

Rechten 3 

Giften en legaten worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang ervan betrouwbaar is vast te stellen. 4 

Dat is in vrijwel alle gevallen in het jaar waarin deze daadwerkelijk worden ontvangen (kasbasis). 5 

 6 

Overige 7 

Volgens de Wet Meldplicht Datalekken (ingegaan in 2016) moeten incidenten gemeld worden. Bij de NVVE 8 

hebben zich geen incidenten voorgedaan die voor melding in aanmerking komen. Het betreft de data op de 9 

eigen servers van de vereniging, maar ook bestanden die in opdracht van de vereniging door derden worden 10 

gevoerd (bijvoorbeeld website of loonadministratie). 11 

2.5.1 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 12 

Niet van toepassing 13 

2.5.2 RESULTAATBESTEMMING 14 

Het resultaat over 2021 is een positief saldo van € 352.279. Het bestuur stelt voor dit resultaat ten gunste 15 

te brengen van de Algemene Reserve.  16 

 17 

 18 

2.6 Werknemers en vrijwillige medewerkers 19 

Per eind 2021 had de vereniging 31 werknemers in dienst (samen 25,2 fulltime eenheden). Eind 2020 20 

waren er 33 werknemers in dienst (samen 26,7 fte). Er zijn dit jaar 4 medewerkers in dienst gekomen: bij 21 

communicatie, op de ledenadministratie, in de directie en bij HR. Zes medewerkers hebben een andere 22 

betrekking gevonden. De vereniging valt onder de CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 23 

Dienstverlening en het pensioen is ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. In december werd 24 

overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO Sociaal Werk met een looptijd van 1-12-2021 tot en met 25 

31-12-2023. 26 

Het ziekteverzuim komt over 2021 uit op 2,8% (landelijk 6,0%) en vertoont een daling van 53% ten opzichte van 27 

het jaar daarvoor (5,9%). In het jaarverslag wordt hier meer aandacht aan besteed. 28 

De totale loonkosten (salaris, vakantiegeld, loonbelasting, sociale premies, pensioen) van de Raad van Bestuur 29 

komen uit op € 331.277 (in 2020: € 279.723). Eénmalige extra loonkosten waren er door een periode van 30 

overlap wegens het vertrek van de vorige voorzitter. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen, naast een 31 

onkostenvergoeding, geen beloning voor hun werkzaamheden. 32 

Veel werk van de vereniging wordt uitgevoerd door vrijwillige medewerkers. Ook zij ontvangen een  33 

vergoeding indien er kosten door hen zijn gemaakt. Zowel voor deze groep als voor de Raad van Toezicht geldt 34 

dat zij op verzoek vrijgesteld worden van contributie. Er waren eind 2021 in totaal 142 vrijwillige medewerkers 35 

bij het adviescentrum, Levenseinde Academie/presentatiedienst en adviesraden werkzaam.  36 

 37 

 38 

2.7 Toelichting op de resultatenrekening per 31 december 2021 39 

De totale baten komen 2% hoger uit dan werd begroot en daar zijn we tevreden over. De gevolgen van de 40 

coronacrisis waren lastig in te schatten. Maar gelukkig werden we niet geconfronteerd met extra 41 

opzeggingen of meer uitstroom door overlijden. Contributie-inkomsten en de totale bijdrage aan giften 42 

vertonen een positief beeld. De opbrengst uit legaten en erfstellingen blijft weliswaar achter bij de 43 

verwachtingen, maar we zijn heel content met deze bijdragen. De totale lasten dalen met 3%, waarbij met 44 

name het niet doorgaan van fysieke activiteiten van invloed zijn op de communicatiekosten. De exploitatie 45 

over  2021 wordt afgesloten met een positief saldo van € 352.279. De Raad van Bestuur stelt voor dit 46 

resultaat te verwerken in het Eigen Vermogen. Het vermogen bestaat uit de onderdelen 47 

Continuïteitsreserve, Bestemmingsreserves en Algemene reserve. De laatste post is vrij besteedbaar binnen 48 

de doelstelling van de vereniging. Op de eindbalans in de jaarrekening is deze keuze reeds verwerkt.   49 

50 
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2.7.1 Baten 1 

 2 

Samenvatting baten   Realisatie Prognose 2021 Begroting Realisatie 

(x € 1.000 en afgerond) 2021 (per 30-6) 2021 2020 

1) Ontvangsten van leden 4.082 4.010 4.015 3.622 

2) Legaten en erfstellingen 219 150 300 561 

3) Overige baten 336 232 235 267 

  4.637 4.392 4.550 4.450 

4) Uit bestemmingsreserves(zie toelichting) 0 0 0 0 

Totale baten 4.637 4.392 4.550 4.450 
 3 

 4 

Toelichting bij de baten 5 

 6 

1) De ontvangsten van leden bestaan uit contributies (4.026k) en wilsverklaringen (56k) en komen totaal 7 

1,7% hoger uit dan in de begroting werd voorzien. Dat is positief gelet op de onzekerheden die er 8 

waren bij het uitbreken van de coronacrisis in 2020. De totale instroom aan leden in 2021 komt uit op 9 

15.407 en is weliswaar 4% lager dan vorig jaar, maar dat komt vermoedelijk door het vervallen van 10 

evenementen en minder (regio)bijeenkomsten. De ledenuitstroom komt uit op 14.607, zodat we netto 11 

met 800 leden zijn gegroeid (vorig jaar met 742). Opmerkelijk en positief is het feit dat van alle tijdelijke 12 

actieleden die in 2020 zijn binnengekomen, meer dan 95% het lidmaatschap heeft gecontinueerd. Meer 13 

details staan bij de grafiek van de ledenontwikkeling in het jaarverslag. We eindigen het jaar met 14 

173.443 leden (eind 2020 172.643).  15 

2) Het afgelopen jaar hebben we 7 legaten ontvangen en daar zijn we erg content mee. Er is een legaat 16 

ontvangen van de heer Rooswinkel waar door de schenker een specifiek doel aan werd gegeven. Een 17 

bedrag van € 20.000 zal worden besteed aan maatschappelijke voorlichtings- en adviesactiviteiten voor 18 

Nederlanders met een niet-Nederlandse achtergrond. Via de Relevant en onze website hebben we 19 

extra aandacht gegeven aan Schenken en Nalaten. Dat heeft vele aanvragen voor extra informatie over 20 

dit onderwerp opgeleverd. Maar we zullen hier permanent aandacht aan moeten blijven geven.   21 

3) Onder de overige baten zien we een sterke stijging van incidentele giften en een kleine toename aan 22 

vrijwillige bijdragen. Ook is de bijdrage uit ANBI-overeenkomsten het afgelopen jaar verdubbeld. 23 

Specifiek voor de financiering van de leerstoel is een bijdrage ontvangen die ten gunste van het NVVE 24 

Fonds zal worden gebracht.  25 

4) Zie toelichting onderaan bladzij 19 voor de kosten die via de bestemmingsreserves lopen. 26 

 27 

2.7.2 LASTEN 28 

 29 

Samenvatting lasten Realisatie Prognose 2021 Begroting Realisatie 

(x € 1.000 en afgerond) 2021 (per 30-6) 2021 2020 

5) Personeelskosten 2.263 2.366 2.174 2.109 

6) Communicatiekosten 370 365 570 400 

7) Relevant 423 432 380 400 

8) Dienstverlening leden 31 40 85 53 

9) Inkoop wilsverklaringen 36 42 45 47 

10) Bureaukosten 749 749 757 713 

11) Verenigingskosten 317 351 329 322 

12) Leerstoel & onderzoek (bestemmingsreserve) 96 96 73 185 

Totale lasten 4.285 4.441 4.413 4.229 
 30 

5) Per eind december zijn er 31 bureaumedewerkers (25,2 Fte) in dienst. Het totaal aan loonkosten 31 

bestaande uit lonen en salarissen (1.667k), sociale lasten (241k) en pensioenen (157k) is conform 32 

begroting. Vanwege het vertrek van de voorzitter van de Raad van Bestuur zijn er éénmalig extra loon- 33 
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en wervingskosten geweest. Tevens zijn er wervingskosten geweest door het vertrek van een drietal 1 

medewerkers. De coronacrisis heeft ertoe geleid dat er in 2021 minder vrije dagen zijn opgenomen. De 2 

verplichting saldo vakantie-uren neemt daardoor met 4% toe. Positief is het sterk gedaalde 3 

ziekteverzuim. Dat heeft echter bij de huidige ziekteverzuimverzekeraar niet geleid tot een lager 4 

premievoorstel voor het nieuwe jaar. We hebben de polis per 1 januari 2022 bij een andere verzekeraar 5 

ondergebracht tegen dezelfde voorwaarden en met een fors lagere premie. Overige posten die hier 6 

worden verantwoord en die mede als gevolg van het thuiswerken lager uitkomen, zijn reiskosten woon-7 

werkverkeer, kilometervergoedingen, het personeelsuitje en opleidingen. Dit jaar is besloten een 8 

thuiswerkvergoeding te verlenen; die kosten waren niet voorzien. Per saldo stijgen de 9 

personeelskosten met bijna 4% ten opzichte van de begroting. 10 

6) De communicatiekosten vallen dit jaar flink lager uit. Met name campagneactiviteiten gepland in mei, 11 

juni en juli en een zomerfestival zijn niet doorgegaan. Helaas kwamen ook vele regionale 12 

bijeenkomsten te vervallen en werd voor het tweede achtereenvolgende jaar de 50PlusBeurs afgezegd. 13 

Wel werden vele webinars en digitale lezingen met succes verzorgd. In de week voorafgaand aan De 14 

Dag van de Wilsverklaring werden digitale lezingen verzorgd. Op de dag zelf vonden op 13 locaties in 15 

het land verschillende presentaties plaats.       16 

7) De kosten voor het kwartaalblad Relevant komen hoger uit dan begroot. Dit komt met name door extra 17 

kosten voor drukwerk (papierkosten). De niet begrote bijlage over Nalaten die in het 3e kwartaal werd 18 

gemaakt was ook een oorzaak voor de kostenstijging. 19 

8) Als gevolg van de coronacrisis zijn veel spreekuren (adviescentrum) vervallen, waardoor de kosten lager 20 

uitvallen dan was voorzien. Hieronder vallen openbaar vervoer- en autokosten en diverse 21 

vergoedingen. Er zijn verder geen kosten voor brochures en onderzoekskosten voor het ledenpanel 22 

gemaakt. Tenslotte is besloten dat een Luisterlijn geen toegevoegde waarde heeft en de kosten zijn 23 

komen te vervallen. 24 

9) De omzet van wilsverklaringen is 15% lager dan was begroot. Hoewel met name in het laatste kwartaal 25 

de inkoopkosten zijn gestegen als gevolg van hogere papierprijzen, is de marge positief  gebleven.  26 

10) De totale bureaukosten komen per saldo lager uit. De afschrijvingskosten zijn lager dan begroot met 27 

name voor verbouwingen. De voorgenomen investering voor een ventilatiesysteem zijn vooralsnog nog 28 

niet uitgevoerd. Door het hybride (deels thuis en deels op kantoor) werken verandert de functie van 29 

kantoor in vooral een plek om samen te werken en elkaar te ontmoeten. Om dat op een prettige, 30 

veilige en gezonde manier te kunnen doen is aanpassing van de ventilatie en de gezamenlijke ruimtes 31 

op kantoor nodig. Naar de verhuurder van ons pand hebben wij de intentie uitgesproken dat wij de 32 

huurovereenkomst willen verlengen. Daar is positief op gereageerd. Er wordt onderzocht door een 33 

bouwadviesbureau wat de verschillende mogelijkheden zijn, welke kosten daarbij komen kijken en op 34 

welke wijze ventilatie hierin wordt meegenomen. De verwachting is dat medio 2022 er een besluit 35 

genomen kan worden voor de uitvoering. De kosten voor licenties, bankkosten en de dotatie 36 

voorziening debiteuren komen hoger uit. Kantoorkosten zijn lager en door minder activiteiten vallen de 37 

porti kosten voor het versturen van uitnodigingen en brieven eveneens lager uit. 38 

11) De totale verenigingskosten zijn per saldo bijna 10% lager dan voorzien in de begroting. Vele 39 

vergaderingen en bijeenkomsten vonden dit jaar niet op kantoor plaats, maar online. De ALV is beide 40 

keren online gepresenteerd vanuit ons kantoor in Amsterdam. Gelukkig zijn voor onze vrijwilligers de 41 

scholingsdag en de vrijwilligersdag gewoon doorgegaan.  42 

Zoals genoemd bij 2.4.5. Mutaties bij de reserves stond dit jaar het project ‘integratie naar 1 platform’ 43 

gepland. Dit betekent uitbreiding van de ledenmodule en de vervanging van het financiële pakket. Met 44 

een implementatiepartner is in het laatste kwartaal het project gestart en de verwachting is dat medio 45 

2022 oplevering zal plaatsvinden. De kosten voor het project ‘integratie naar 1 ICT-platform’ komen ten 46 

laste van de bestemmingsreserve. Omdat we ervoor hebben gekozen om een portalfunctie naar de 47 

website te ontwikkelen en tevens een marketingmodule te implementeren valt het budget hoger uit 48 

dan begroot. De meerkosten zullen via de resultaat bestemming toegevoegd worden aan de 49 

bestemmingsreserve. De informatiemanager die wij hebben ingehuurd zal ook dit project begeleiden.  50 

  51 
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12) De kosten van de leerstoel, de universitair docent en de laatste termijn van het project ‘Euthanasie 1 

verzoeken bij het Expertisecentrum Euthanasie’ zijn hier verantwoord en komen ten laste van de 2 

bestemmingsreserve. Dat geldt eveneens voor de kosten voor het project ‘integratie naar 1 platform’. 3 

 4 

 5 

Samenvatting van de exploitatie Realisatie Prognose 2021 Begroting Realisatie 

(x € 1.000 en afgerond) 2021 (per 30-6) 2021 2020 

Totale baten 4.637 4.392 4.550 4.450 

Totale lasten 4.285 4.441 4.413 4.229 

Resultaat 352 -49 137 221 

     

     
Kosten via bestemmingsreserves Realisatie Prognose 2021 Begroting  
(x € 1.000 en afgerond) 2021 (per 30-6) 2021  
Buitenland (verenigingskosten) 3 4    
Proceskosten (verenigingskosten) 0 3 30  
Project integratie naar 1 platform 17      
Leerstoel en onderzoek 96 96 73  
Totaal 116 103 103  

 6 

 7 

 8 

2.8 Vaststelling jaarrekening 2021 9 

 10 

De Raad van Bestuur stelt voor het resultaat 2021 ten gunste van het Eigen Vermogen van de vereniging te 11 

brengen. In het overzicht in de jaarrekening zijn de mutaties en toevoegingen aan de afzonderlijke 12 

bestemmingsreserves binnen het Eigen Vermogen reeds verwerkt. 13 

 14 

Deze jaarrekening 2021 is opgesteld door de Raad van Bestuur op 19 april 2022.  15 

Zij wordt ter goedkeuring vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 25 juni 2022. 16 

 
 
Namens,        Amsterdam,   19 april 2022 
 
Prof. mr. dr. M.J.Cohen, voorzitter Raad van Toezicht   ………………………………………….. 
 
             
Drs. Ph.E. Sutorius, vice-voorzitter Raad van Toezicht   …………………………………………. 
 
 
Mr. B.L.M. Middeldorp, lid Raad van Toezicht    …………………………………………. 
 
  
Drs. M.S. ten Doesschate, lid Raad van Toezicht    …………………………………………. 
 
 
Prof. dr. E.S. Houwaart, lid Raad van Toezicht     ………………………………………….. 
 
 
J.A.H.J van Amstel-Jonker, lid Raad van Toezicht   ………………………………………….. 
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F. van ter Beek voorzitter Raad van Bestuur    ………………………………………… 
 
 
D. Bosscher, lid Raad van Bestuur      …………………………………………… 
 
 
Het exemplaar van de jaarrekening met alle handtekeningen ligt op het bureau ter inzage. 1 

 2 

 3 

3 Overige gegevens 4 

3.1. Statutaire bepaling omtrent resultaatbestemming 5 

 6 

          Er zijn geen statutaire bepalingen ter zake van de resultaatbestemming vastgesteld. 7 

  8 
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3.2. Controle verklaring van de accountant 1 

  2 
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4 Bijlagen 1 

4.1 Bijlage Meerjarenoverzicht 2 

(x € 1.000) 3 

 2021 2020 2019 2018  2017  2016  2015  

                

Baten               

Ontvangsten van leden 4.082 3.622 3.110 3.047 3.116 3.340 3.202 

Overige baten 555 828 391 1.122 594 689 987 

Totaal baten 4.637 4.450 3.501 4.169 3.710 4.028 4.189 

                

Lasten               

Personeelskosten 2.262 2.109 1.934 2.021 2.006 1.879 1.745 

Communicatie 370 400 584 427 135 227 201 

Relevant 423 400 375 383 363 388 383 

Dienstverlening leden 31 53 68 86 83 66 74 

Inkoop wilsverklaringen 36 47 63 63 43 90 79 

Inkoop penningen 0   0 0 71 149 260 

Inkoop publicaties 0   0 0 3 0 2 

Bureaukosten 749 713 742 623 553 496 499 

Verenigingskosten 317 322 447 537 258 186 181 

Overige activiteiten 0   0 0 236 560 714 

NVVE Fonds 96 185 153 115 70     

Totaal lasten 4.285 4.229 4.365 4.254 3.821 4.041 4.138 

                

Resultaat  352 221 -864 -85 -110 -12 51 

                

Eigen Vermogen  2.392 2.040 1.818 2.683 2.768 2.878 2.890 

                
Personeel in FTE 25 27 24 25 25 25 24 

  4 


