Financieel jaarverslag 2021
Het jaar 2021 gaat de annalen in als een bijzonder jaar. Door de Covid-19 pandemie lag een
deel van het maatschappelijk leven stil. Dit heeft tot beperkingen geleid in de versterking
van onze naamsbekendheid (symposia en congressen gingen niet door). Ook het verrichten
van patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek werd voor een groot gedeelte
opgeschort.
In 2021 is er € 11.130 aan donaties binnengekomen. Aan algemene kosten is een bedrag van
€ 4.585,96 uitgegeven. Deze kosten betreffen voor het grootste gedeelte kosten t.b.v.
communicatie, fondsenwerving en PR. De bestuurskosten waren minimaal.
Het eigen vermogen is in 2021 negatief geworden. Een gedeelte van de lening van het
Nederlands Huisartsen Genootschap ten bedrage van € 50.000-, die wij bij oprichting van het
fonds ontvingen voor het financieren van wetenschappelijk onderzoek, is in 2021 besteed
aan het onderzoek naar de lokale behandeling van onychomycose. Dat onderzoek heeft,
grotendeels door de pandemie, een lange aanlooptijd gehad maar kon uiteindelijk van start
gaan. Wij hebben de eerste tranche (€ 26.250) van de kosten van het onderzoek
overgemaakt. Deze uitgave van geleend geld -die geheel volgens planning is- is de reden
voor een negatief eigen vermogen. Wanneer, naar verwachting, in 2022 de tweede en
laatste tranche voor het onderzoek betaald zal worden zal het eigen vermogen verder dalen,
om daarna weer te stijgen gezien het meerjarige, positieve saldo van baten en lasten.
Het Fonds Alledaagse Ziekten bevindt zich nog in een kwetsbare opstartfase. De financiën
zijn gezond maar een toename van inkomsten (donaties en fondsenwerving) is gewenst.
Nota bene: dit financieel jaarverslag geeft geen volledig beeld van de activiteiten: er loopt bij
het Fonds Alledaagse Ziekten ook wetenschappelijk onderzoek waarbij het Fonds de
beoordeling en monitoring doet en voor de fondsenwerving heeft gezorgd, maar waarbij de
geldstroom rechtstreeks van financier naar onderzoeker loopt.

Financiële verantwoording 2021 Stichting Fonds Alledaagse Ziekten
Balans per 31 december 2021
€
Vlottende Activa
Bank
Spaarrekening

5.981,05
26.250,00
32.231,05

Eigen vermogen
Eigen vermogen

Langlopende Schulden
Leningen

32.231,05

11.130,00

-12.768,95

45.000,00

32.231,05

Staat van Baten en Lasten (periode 01-01-2021 tm 31-12-2021)
€
Baten
Donaties

€

Lasten
Promotiekosten
Kosten website
Kantoorkosten

€

3.645,13
571,73
0,00

Bankkosten (incl. iDEAL)
Bestuurskosten:
-reiskosten
-bijeenkomsten
Projecten
totaal
Resultaat
11.130,00

161,95
0,00
207,15
26.250,00
30.835,96
-19.705,96
11.130,00

Niet in de balans opgenomen verplichtingen:
Diverse onderzoeksprojecten, al wel toegezegd maar nog niet uitbetaald:

€
26.250,00

Mutatieoverzicht eigen vermogen
Eigen vermogen per 1 januari 2021

€
6.937,01

Saldo van baten en lasten

-19.705,96

Eigen vermogen per 31 december 2021

-12.768,95

