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Jaarverslag van het bestuur 

Bestuursverslag 2019 

In 2019 was er overal veel aandacht voor jeugdzorg en pleegzorg. Pleegzorg haalde regelmatig het landelijke 

nieuws: er werd weer een wervingscampagne gelanceerd om het tekort aan pleegouders terug te dringen, er 

kwam een rapport over geweld in de jeugdzorg en pleegzorg, er was aandacht voor de hoeveelheid 

overplaatsingen van pleegkinderen, jeugdzorgmedewerkers staakten op het Malieveld en inspecties luidden 

de noodklok in een zeer kritisch rapport over het jeugdzorgsysteem. En als reactie daarop kwam minister De 

Jonge met het plan om de decentralisatie van vijf jaar geleden beter vorm te geven. Het is in die omgeving dat 

de NVP haar werk doet.  

 

We zien dat er in de afgelopen jaren veel goede ontwikkelingen in gang zijn gezet om de pleegzorg te 

verbeteren, waarin wij als NVP als stimulator, als uitvoerder en soms als waakhond optreden. Er is aandacht 

voor het leren en ontwikkelen van pleegouders, de samenwerking binnen de pleegzorg, de rol van gemeenten 

en de het terugdringen van de uitval van pleegouders en het verminderen van breakdown. Daarnaast is 

onderzoek gedaan naar de financiële aspecten van pleegzorg en de rechtspositie van pleegouders. Goede 

eerste stappen, maar de meeste pleegouders merken nog weinig van de opbrengsten van deze onderzoeken 

en programma’s. Door de druk op de jeugdzorgsector komen vernieuwingen en innovaties slechts moeizaam 

van de grond. In de toekomst gaan we kijken hoe we directer impact kunnen hebben, zonder de noodzakelijk 

(tragere) systemische oplossingen te vergeten. 

 

Ook binnen de NVP zelf gebeurde er veel in 2019. Het ledental is voor het eerste in jaren fors toegenomen. 

We staan met steeds meer pleeggezinnen in contact en ook in onze projecten hebben pleegouders op allerlei 

manieren een rol. In media en politiek zijn we zichtbaar en we slagen erin om samen met partners innovatieve 

trajecten te starten. De helpdesk is door meer bijna 800 mensen gevonden en ons bereik op internet (door 

nieuwsbrieven, website en social media) neemt toe.  

 

Ook financieel hebben we de positieve lijn doorgezet. In 2019 is een positief exploitatieresultaat bereikt, 

waarmee het weerstandsvermogen zo langzamerhand op een goed niveau is gekomen. Met VWS hebben we 

gesproken over de versterking van de continuïteit van de organisatie, hetgeen heeft geleid tot het aanzienlijk 

vergroten van de structurele bijdrage van de overheid vanaf 2020. Zo ligt er een goede basis voor het 

uitvoeren van ons werk. 

 

In 2020 bestaat de NVP 70 jaar. Wij hebben het gevoel dat we meer dan ooit nodig zijn om samen met 

pleeggezinnen de pleegzorg te verbeteren en de stem van pleeggezinnen op alle niveaus te laten horen. 

Daaraan hebben we in het afgelopen jaar hard gewerkt, samen met steeds meer leden en met alle 

pleeggezinnen in Nederland.  

 

Peter Douma (voorzitter) 

Alex Triana (penningmeester) 

Joyce de Goede 

Erik Struijlaart 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Doelstelling 

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (Landelijke Koepel), statutair gevestigd te Utrecht, stelt zich 

ten doel het behartigen van de belangen van pleeggezinnen. 

Algemeen 

De jaarrekening is opgemaakt met toepassing van de richtlijn RjK C1 “ Kleine organisaties zonder 

winststreven” en is op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor 

zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. 

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar 

waarin ze voorzienbaar zijn. 

Vorderingen en overlopende activa 

Voor zover nodig is op de vorderingen een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht. 

Kapitaal 

Het kapitaal is het weerstandsvermogen van de vereniging en is samengesteld uit tijdelijke exploitatie 

overschotten en tijdelijke exploitatie tekorten. Tekorten uit de normale activiteiten worden ten laste van deze 

reserve gebracht. Overschotten worden ten gunste van deze reserve gebracht. 

Egalisatiereserve 

Vanuit de subsidierelatie kan een egalisatiereserve gevormd worden uit de onderbestedingen van de 

instellingssubsidie in een bepaald jaar. Deze wordt  aangewend om eventuele tekorten in de uitvoering op te 

vangen in een volgend jaar. Het vormen van de egalisatiereserve is aan een maximum gebonden en jaarlijkse 

mutaties worden verantwoord via de staat van baten en lasten. 

Resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen subsidies en contributies en diverse 

opbrengsten en de kosten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

Baten 

Onder baten wordt verstaan de ten gunste van de verslagperiode van landelijke en provinciale overheden 

ontvangen subsidies, projectsubsidies en contributies van leden van de vereniging. 

Lasten 

De lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 
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Balans per 31 december 2019 

(na resultaatbestemming) 

   

ACTIVA        31-12-2019  31-12-2018 

           

Vaste activa          
Materiële vaste 

activa          

Bedrijfsinventaris    1.831  814 

        1.831  814 

          

Vlottende activa          

Vorderingen          

Debiteuren       -  900 

Overige vorderingen en overlopende activa    137.531  78.765 
           

        137.531  79.665 

           

Liquide middelen       117.800  152.906 

           

        257.162  233.385 

           

PASSIVA           

          

Eigen vermogen          

Kapitaal        111.232  86.982 

Egalisatiereserve       10.681  1.313 
           

        121.913  88.295 

           

Kortlopende schulden         

Crediteuren       16.395  12.109 

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen  34.390  18.976 

Overige schulden en overlopende passiva    84.464  114.005 
           

        135.249  145.090 

           

           

        257.162  233.385 
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Staat van baten en lasten over 2019 

 
 

   
 

 Realisatie  Begroting  Realisatie  

   
 

 2019  2019  2018  

   
 

 €  €  €  

   
 

       

Baten   
 

       

   
 

       

Subsidies   
 

 605.966  552.743  483.851  
Contributies en overige opbrengsten  15.437  12.000  28.600  
Financiële baten  27  -  13  

   
 

          

Som der baten  
 

 621.430  564.743  512.464  

   
 

       

Lasten   
 

       

   
 

       

Personeelslasten  
 

 426.093  390.033  321.334  
Organisatiekosten    161.719  174.395  164.632  

   
 

         

   
 

 587.812  564.428  485.966  

   
 

       

Saldo   
 

 33.618   315  26.498  

   
 

       

Resultaatbestemming           

           

Dotatie egalisatie reserve     9.368      

Dotatie algemene reserve   
 

 24.250      

Saldo bestemd     33.618      
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Toelichting op de balans 

ACTIVA 

Vaste activa         

       31-12-2019  31-12-2018 

       €  € 

1. Materiële vaste activa         

Bedrijfsinventaris         

Boekwaarde 1-1       814  783 

Investeringen       2.646  919 

Afschrijvingen       -1.629  -888 

Boekwaarde per 31-12       1.831  814 

          

Aanschafwaarde       6.641  3.994 

Cumulatieve afschrijvingen       4.810  3.180 

              

Vlottende activa          

        31-12-2019  31-12-2018 

        €  € 

2. Vorderingen          

Overige vorderingen en overlopende activa       
           

Contributies       950  6.016 

Vooruitbetaalde kosten      3.149  5.497 

Overige nog te ontvangen     -  8.657 

Waarborg pand     3.975  3.975 

Subsidies        129.457  54.620 
           

        137.531  78.765 

           

3. Liquide middelen          
           

ING nr. 448600 (betaalrekening)     6.998  22.545 

ING nr. 448600 (spaarrekening)     110.040  130.0131 

ING nr. 7620858 (zakelijke rekening)     762  348 
           

        117.800  152.906 

 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2019 aanwezige 

liquide middelen staan de vereniging ter vrije beschikking. 
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PASSIVA 

4. Eigen Vermogen          

        31-12-2019  31-12-2018 

Kapitaal           
           

Stand per 1 januari       86.982  54.005 

Resultaat boekjaar        24.250  32.977 
           

Stand per 31 december      111.232  86.982 

           

Egalisatiereserve          
           

Stand per 1 januari       1.313  16.332 

Correctie beschikking       -  -8.540 

Saldo staat van baten en lasten     9.368  -6.479 
           

Stand per 31 december       10.681  1.313 

            

5. Kortlopende schulden         

        31-12-2019  31-12-2018 

        €  € 

Crediteuren          
           

Crediteuren per saldo      16.395  12.109 

           

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen     
           

Loonheffing       30.037  17.939 

Pensioenen       4.353  1.037 
           

        34.390  18.976 

           

Overige schulden en overlopende passiva       
           

Vakantiegeld       10.063  9.561 

Accountant en administratie       6.000  6.030 

Vooruit ontvangen subsidies      64.818  95.627 

Diversen        3.583  2.787 
           

        84.464  114.005 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 

 Realisatie Begroting Realisatie 

 2019 2019 2018 

 € € € 

6. Subsidies    
Instelling 149.740 145.752 148.787 

Projectsubsidies 456.226 406.991 335.064 

       

 605.966 552.743 309.626 

    

Projectsubsidies in 2019: Werkelijk   

Project Transformatie (VWS) 179.634   

Project Samenwerken in Pleegzorg (VWS) 860   

Project Versterken van de Kracht (VWS)  98.102   

Project Pleegmaatjes 31.789   

Project Breakdown (NJi) 32.258   

Project Jongwijs (Kinderpostzegels) 34.356   

Project Jeugdhulp in gezinsvormen (NJi/VWS) 32.298   

Project Alliantie Kind in Gezin 25.000   

Project Kennisagenda Pleegzorg (NJi) 5.715   

Project Wat betekent een pleegkind ( KP) 2.838   

Project Nieuwe Pleeggezinnen (KP/VWS) 2.863   

Project Eigen Kinderen 5.263   

Project Studiereis UK ( Oranjefonds) 5.250   

 456.226   

    

7. Contributies en overige opbrengsten    

    
Contributies 13.975 12.000 27.006 

Voorziening oninbaar  - - - 

Overige baten 1.462 - 1.594 

       

 15.437 12.000 28.600 

       

8. Personeelslasten    
Lonen en salarissen 304.156 285.538 232.989 

Sociale lasten 57.354 42.832 38.884 

Pensioenlasten 28.494 29.463 21.395 

Overige personeelslasten 36.089 32.200 28.065 

       

 426.093 390.033 321.334 
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 Realisatie  Begroting  Realisatie 

9. Organisatiekosten    2019  2019  2018 

     €  €  € 

          

Inhuur advies   4.106  5.000  9.920 

Afschrijvingen   
 1.629  1.000  889 

Huisvesting   
 24.662  22.000  18.603 

Kantoorbenodigdheden  3.718  1.000  1.053 

Telefoon    
 1.592  1.000  1.042 

Portokosten   
 1.331  1.500  1.266 

Communicatie    5.462  10..000  7.870 

Financiële administratie  15.000  15.000  15.065 

Automatisering  7.197  5.000  6.452 

Accountant   4.235  3.000  3.735 

Deskundigheidsbevordering   4.967  5.000  3.418 

Bestuur   973  1.000  1.022 

Vrijwilligers algemeen   153  4.000  96 

Algemene kosten    3.857  5.000  2.631 

Projectkosten *1    82.837  94.895  91.570 

          

    
 161.719  174.395  164.632 

 

*1 Projectkosten bestaan in 2019 uit de volgende kosten: 

 Werkelijk  Begroot 

VWS instellingssubsidie materiële kosten 632  10.000 

VWS projectsubsidie materiële kosten 18.686  67.395 

Nieuwe pleeggezinnen 3.064  - 

Pleegmaatjes 26.220  17.500 

Studiereis UK 4.460  - 

Project Jongwijs 29.775  - 

 82.837  94.895 
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Toelichting kosten instellingssubsidie VWS 

 

    Realisatie  Begroting  

  
  2019  2019   

  
  €  €   

         
Inkomsten         

Instellingssubsidie1  
  149.740  145.752   

         
 

Uitgaven  

  

     
A. Signaleren, agenderen, verbeteren 

Personele kosten2  

  

77.604  78.560   
Materieel    -  -   

         

B. Informatie en advies         

Personele kosten2    33.551  31.092   

Materieel    264  5.000   

         

C. Ontmoeten en samenwerken         

Personele kosten2    28.585  26.100   

Materieel    368  5.000   

         

         

         

  
  140.372  145.752   

  
  

     

Saldo ( egalisatiereserve)  
  9.368  -   

         

         
         

 

1 Toegekende subsidie incuslief OVA 
2 OVA verdeeld naar rato over de verschillende activiteiten 
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Toelichting kosten projectsubsidie VWS 

 

  Realisatie  Begroting 

  2017-2019  2017-2020 

  €  € 

Subsidie     

Projectsubsidie1  Transformatie NVP  374.459  426.760 

Bijdrage derden  10.000  45.000 

  384.459  471.760 

     

Kosten     

     

A. Versterken decentrale belangenbehartiging     

Personele kosten2  54.478  56.526 

Materiele kosten  5.549  11.000 

     

B. Verbinding met pleeggezinnen     

Personele kosten2  138.656  143.166 

Materiele kosten  21.314  29.000 

     

D. Informatie- en belangenbehartigingspunt voor 

pleegouders 

    

Personele kosten2  152.724  145.058 

Materiele kosten  6.821  35.600 

     

E. Pleegjongerenparlement     

Materiele kosten  5.207  49.700 

     

F. Accountantskosten     

Materiele kosten  -  2.000 

     

  384.459  471.760 

     

Saldo  -  - 

     

 

 
1 Subsidielooptijd is van 1-1-2017 t/m 01-04-2020 
2 Kosten is uren x  gedifferentieerd tarief p/u 
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Overige gegevens



Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen 

De jaarrekening van De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen te Utrecht is 
door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat 
uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij 
horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.  

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de 
voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze 
standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren 
van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en 
financiële verslaggeving toegepast.  

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat 
u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in
overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van De Nederlandse Vereniging voor
Pleeggezinnen.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende 
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants 
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de 
opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en 
dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.  

Rotterdam, 20 mei 2020 

ABC Kwakernaat Rotterdam B.V. 

K. Kunnen AA

koert
Jaarrekening hoofd
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