
 

 
 
 
 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020 
 
 
Het jaar 2020 startte met een positief saldo van € 3107,17 op de lopende rekening en  
€ 75.000 op de spaarrekening.  
 
Deze € 75.000 is geoormerkt geld, gedeeltelijk aan ons gedoneerd en gedeeltelijk geleend 
om te besteden aan specifieke wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Gedurende het jaar 
werd hiervan € 24.987 betaald bij afronding van het project ‘schouderinjecties in de 
huisartspraktijk’. De resterende € 50.000 is bestemd voor het nog lopende onderzoek naar 
de lokale behandeling van schimmelinfectie van teennagels. Dit onderzoek heeft een forse 
vertraging opgelopen omdat vanwege de corona maatregelen lange tijd geen patiënten 
konden worden benaderd.  
 
In 2020 is een onderzoek gestart naar de behandeling van mollusca contagiosa 
(waterwratjes). Hiervoor hebben wij financiering bemiddeld via de Stichting Beroeps 
Opleiding Huisartsen (SBOH). De geldstroom voor dit onderzoek gaat buiten de SFAZ om, en 
staat niet op de balans. Dit is een voorbeeld van hoe de SFAZ wetenschappelijk onderzoek 
ook kan faciliteren: partijen verbinden, onderzoekvoorstellen beoordelen en projecten 
begeleiden, zonder directe financiële betrokkenheid. 
 
Vanwege de coronamaatregelen hebben gedurende een groot deel van 2020 geen 
fondsenwervingsacties plaatsgevonden. Wel werd gewerkt aan het verbeteren van de 
zichtbaarheid van het fonds en aan de communicatie.  
 
Bij de oprichting van het Fonds Alledaagse Ziekten in 2017 door het Nederlands Huisartsen 
Genootschap heeft het NHG een lening verstrekt van € 50.000 met een looptijd van 3 jaar. 
Dit bedrag was bestemd voor een eerste onderzoek. Het bedrag is in het overzicht 
opgenomen onder de post ‘Langlopende Schulden’. In het lopende boekjaar 2020 heeft 
overleg met de Raad van Bestuur van het NHG plaatsgevonden. De Raad van Bestuur zal de 
Raad van Toezicht voorstellen om de looptijd van de lening met 3 jaar te verlengen. 
 
Aan giften werd in 2020 € 9.415,50 ontvangen. Gedurende het jaar werd € 5.221,16 besteed 
aan PR-activiteiten (communicatieplan, fondswervingsplan, aanpassing website). De 
bankkosten bedroegen € 134,84. De bestuurskosten bedroegen € 242,51. 
Het verschil tussen inkomsten en uitgaven zonder de projectfinanciering is € 3.186,99.  
 
Het eigen vermogen bedroeg einde 2020 € 6.937,01.  
 
 
 



Financiële verantwoording 2020 Stichting Fonds Alledaagse Ziekten

€ €

Vlottende Activa Eigen vermogen
Bank 9.160,39       Eigen vermogen 6.937,01      
Spaarrekening 50.000,00     

59.160,39     Kortlopende schulden
Crediteuren 2.223,38      

Langlopende Schulden
Leningen 50.000,00   

59.160,39     59.160,39   

€ €

Baten Lasten
Donaties 9.415,50       Promotiekosten 3.796,38

Kosten website 1.424,78
Kantoorkosten 0,00
Bankkosten (incl. iDEAL) 134,99
Bestuurskosten:
-reiskosten 59,54
-bijeenkomsten 182,97
Projecten 24.987,00
totaal 30.585,66   

Resultaat -21.170,16
9.415,50       9.415,50      

Niet in de balans opgenomen verplichtingen:
€

Diverse onderzoeksprojecten, al wel toegezegd maar nog niet uitbetaald: 50.000,00

Mutatieoverzicht eigen vermogen
€

Eigen vermogen per 1 januari 2020 28.107,17   

Saldo van baten en lasten -21.170,16

Eigen vermogen per 31 december 2020 6.937,01      

Balans per 31 december 2020

Staat van Baten en Lasten (periode 01-01-2020 tm 31-12-2020)


