
Jaarrekening Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Doofblinden 2013

De balans:

31-12-2012 31-12-2013

Activa:

Immateriële vaste activa:
Aanloopkosten € 0,00 € 0,00

Materiële vaste activa:
eigendommen (computers, 
machines, etc) € 0,00 € 0,00

Liquide middelen
Zakelijke kwartaal spaarrekening
NL92 INGB 0005 7396 00 € 96.278,92 € 71.017,26

Betaalrekening  ING
NL92 INGB 0005 7396 00 € 2.421,66 € 261,61

Debiteuren  € 0,00 € 0,00

Overige vorderingen     € 0,00 € 0,00

Voorraad goederen € 0,00 € 0,00

Totaal Activa € 98.700,58 € 71.278,87

Passiva:

Vermogen € 98.700,58 € 71.278,87

Reserve € 0,00 € 0,00

Voorzieningen € 0,00 € 0,00

Schulden € 0,00 € 0,00

Totaal passiva € 98.700,58 € 71.278,87



De staat van baten en lasten:

Baten:

Donaties € 720,08

Rente € 1.006,60

Fondsenwerving € 0,00

Overige € 13,68

Totaal baten € 1.740,36

Lasten:

Gereserveerd subsidiebedrag 
Oogvereniging Projectgroep Doofblinden € 27.545,64

Huisvestigingskosten 'de paraplu' € 554,00

KAEP Notaris € 556,60

Website € 0,00

Kosten abonnement betaalrekening ING € 107,56

Algemene kosten € 398,27

Telefoonkosten € 0,00

Kantoorkosten € 0,00

Reiskosten € 306,37

Salarisvergoeding € 91,90

Totaal lasten € 29.162,07



Toelichting financieel overzicht 2013

Algemeen

Dit financiële jaarverslag betreft de periode van 1 januari 2013 tot het 
einde van het boekjaar, 31 december 2013. In 2013 zijn er door 
veranderingen in subsidies vanuit onze regering forse wijzigingen 
geweest in de stichting, waaronder een verandering van naam.

Om te beginnen is er een splitsing geweest binnen Stichting Doofblinden
Netwerk. De vrijwilligers en de voorlichting zijn ondergebracht bij de 
grotere Oogvereniging Patiëntengroep Doofblinden. De ANBI-status, de 
‘financiële reserves’ en de bankgegevens zijn voor de doofblinden 
bewaard gebleven door het doorvoeren van een naamswijziging naar 
‘Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblinden’ en het wijzigen van 
het bestuur.  

Kosten (Lasten)

De jaarrekening 2013 bevat een overgangsjaar, waarin door het 
opsplitsen van Stichting Doofblinden Netwerk de financiën fors gewijzigd 
zijn. De eerder ontvangen subsidies van de staat der Nederlanden zijn 
met de vrijwilligers mee opgenomen in de Oogvereniging. Het gaat om 
een bedrag van € 27.545,64. Daarnaast is er in de jaarrekening nog een 
bijeenkomst van vrijwilligers van Stichting Doofblinden Netwerk in de 
Paraplu meegenomen € 554,-. De eerder genoemde wijzigingen zijn 
door KEAP Notarissen officieel vastgelegd, dit heeft € 556,60 gekost. De 
overige kosten zijn voornamelijk reiskosten. Ook is er € 91,90 betaald 
aan salaris voor een medewerker die gedetacheerd was bij Stichting 
Doofblinden Netwerk. 

Tevens zijn er de gebruikelijke kosten voor het abonnement op ING 
betaalrekening geweest. 

Inkomsten (Baten)

De rente inkomsten over 2013 kwamen van de ING Zakelijke 
Kwartaalspaarrekening (€ 1006,60). Verder zijn er meerdere donaties 
ontvangen van totaal € 720,08.



Resultaat

Er is een negatief resultaat van €27.421,71. De komende jaren zullen we
extra fondsen gaan werven om de statutaire doelen van de stichting te 
verwezenlijken.

Bestuur

Voorzitter Penningmeester Secretaris

Hedda de Roo Nicole Lo-A-Njoe – 
Kort

Hans Weda
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