Jaarrekening 2018

Naam stichting: Dutch Hyperparathyroidism Study Group (DHSG)
Naam symposium: DHSG parathyroid symposium
Accommodatie symposium: ‘Het Oude Magazijn’, te Amersfoort, Nederland
Aantal deelnemers: 85 personen

Bedragen in euro’s

Kosten
Huisvesting en catering
Het Oude Magazijn incl. catering
Subtotaal huisvesting en catering
Accreditatiekosten symposium
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Subtotaal accreditatiekosten symposium
Kosten nationale en internationale sprekers
Reis- en verblijfkosten
Cadeaus
Subtotaal kosten nationale en internationale sprekers
Algemene kosten / organisatiekosten
Naambordjes
Websitekosten
Betaalrekening kosten
Subtotaal algemene kosten/ organisatiekosten
Totaal kosten
Totale kosten DHSG parathyroid symposium
Totale kosten

€ 7.604,88
€ 7.604,88

€ 203,36
€ 272,25
€ 475,61

€ 2.067,68
€ 412,15
€ 2.479,83

€ 59,96
€ 77,34
€100,00
€ 237,30

€ 10.797,62
€ 10.797,62

Inkomsten
Inkomsten
Kaartverkoop
Sponsorinkomsten
Subtotaal huisvesting en catering

€ 3.030,65
€ 14.520,00
€ 17.550,65

Totaal inkomsten
Totaal inkomsten

€ 17.550,65

Resultaat
Resultaat
Totaal uitgaven
Totaal inkomsten
Positief / negatief resultaat

€ 10.797,62
€ 17.505,65
€ 6.753,03

Balans
Activa
Kas
Vorderingen
Totaal activa

01-01-2018
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

31-12-2018
€ 6.753,03
€ 0,00
€ 6.753,03

01-01-2018
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

31-12-2018
€ 4.233,03
€ 2.520,00
€ 6.753,03

Passiva
Reserves
Voorzieningen
Totaal passiva

Toelichting op de jaarrekening
Algemeen
De begroting en jaarrekening is opgebouwd uit een post ‘Kosten’ en een post ‘Inkomsten’.
Onder de post ‘Kosten’ vallen de volgende onderdelen:
- Huisvesting en catering
o Kosten van de huisvesting en de catering
- Accreditatiekosten symposium
o Betrokken beroepsverenigingen
- Kosten nationale en internationale sprekers
o Reis- en verblijfkosten
o Cadeaus
- Algemene kosten / organisatiekosten
o Naambordjes
o Websitekosten
o Betaalrekening kosten
Onder de post ‘Inkomsten’ vallen de volgende onderdelen:
- Kaartverkoop
- Sponsorinkomsten
De post ‘inkomsten’ en de post ‘kosten’ worden gebundeld onder de post ‘resultaten’.
De daadwerkelijke uitgaven en inkomsten staan weergegeven in de tabel op de vorige pagina.

Uitgaven
-

Huisvesting en catering
De totale kosten voor zowel de huisvesting en de catering aldaar bedroegen € 7.604,88. De
keuze op deze huisvesting werd gemaakt vanwege eerdere uitstekende ervaringen met deze
partij.

-

Accreditatiekosten symposium
Betrokken beroepsverenigingen werden benaderd voor het verlenen van accreditatie voor de
deelnemers. Deze kosten bedroegen in totaal € 475,61 en werden bepaald door de
betreffende beroepsverenigingen.

-

Kosten nationale en internationale sprekers
Voor het symposium werden twee internationale en zeven nationale sprekers uitgenodigd. De
kosten voor de internationale sprekers waren uiteraard hoger dan de kosten van de nationale
sprekers in verband met reis- en verblijfkosten (€2.067,68). Voor alle sprekers werd een
cadeau geregeld ter waardering voor hun bijdrage tijdens het symposium. In totaal waren de
kosten van de nationale en internationale sprekers 2.479,83.

-

Algemene kosten / organisatiekosten
Deelnemerregistratie was uitbesteed aan een derde partij die de administratie- en
registratiekosten voor de rekening van de deelnemers hield. Ook heeft de sponsorwerving
niets gekost zoals verwacht en er waren geen kosten voor extra medewerkers tijdens het
symposium. Er waren geen notaris- en accountantskosten. Er waren kosten verbonden aan de
bankrekening bij ABN AMRO en de website.

Uitgaven
-

Kaartverkoop
In totaal waren er 85 participanten aan het symposium Dit heeft een bedrag van € 3.030,65
aan registratie inkomsten opgeleverd.

-

Sponsorinkomsten
In totaal is er een sponsorbedrag van € 14.520,00 opgehaald.

Resultaat
De totale uitgaven bedroegen in 2018 € 10.797,62 en de totale inkomsten € 17.505,65. Daarmee
bedraagt het resultaat € 6.753,03 positief.

Toelichting op de balans
Passiva
- Voorzieningen
Voor onduidelijkheden met betrekking tot de belastingplicht voor de omzetbelasting, heeft de
stichting een voorziening gevormd. Deze is opgebouwd op basis van de te verwachten
belastingschuld. Een daadwerkelijke voldoening van deze schuld komt ten laste van de
voorziening.
Toelichting passiva
Stand 31-12-2017
€ 0,00

Dotaties
€ 2.520

Onttrekking
€ 0,00

Stand 31-12-2018
€ 2.520

Overige gegevens
Bestemming van het resultaat over boekjaar 2018
De jaarrekening 2018 zal worden vastgesteld in de algemene ledenvergadering gehouden op 16 maart
2019. De algemene vergadering zal de bestemming van het resultaat vaststellen conform het daartoe
gedane voorstel.

