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Toelichting op de resultaten 2019 van het NKD 
 
Het NKD sluit het boekjaar 2019 met een verlies van €7.849,09. 
Onderstaand wordt een toelichting gegeven voor welke posten de werkelijke kosten afwijken van 
de begroting. 

 

Baten 
Het totaal aan baten is bijna €4.000 lager dan begroot. Tussentijds is voor een aantal praktijken 
het aantal dossiers bijgesteld waardoor de jaarlijkse bijdrage lager uitvalt. Daar staat tegenover 
dat er een aantal baten is binnengekomen die niet begroot waren. Het gaat dan om omzet vanuit 
diverse groepen war het NKD onderdeel van uitmaakt zoals de werkgroep brede vakinhoudelijk 
richtlijn en de stuurgroep Sjapoo en de omzet vanuit de werkgroep leidraad en certificering. 

 
Kijken we naar de uitgaven dan zien we het volgende: 

 

Post Kantoorkosten 
De kantoorkosten vallen iets lager uit dan begroot. 

 

Post Bestuurskosten 
Zowel aan de vergaderkosten als de aan vacatiekosten van het bestuur is minder uitgegeven. 
Reden daarvoor is dat we vanaf de helft van 2019 met een kleiner bestuur gefunctioneerd door 
het vertrek van één bestuurslid. Verder is onze vergaderfrequentie iets lager geweest. Dat geldt 
ook voor de WARD, die ook niet helemaal op sterkte was. Het vacatiegeld van de BARD was iets 
hoger dan begroot omdat op een aantal vergaderingen de vertrekkende en nieuwe BARD leden 
aanwezig waren. In totaal valt de post bestuurskosten bijna €14.000 lager uit dan begroot. 

 

Post Algemene Kosten 
De juridische kosten zijn lager dan begroot binnen deze post maar daarentegen is er een 
adviestraject gestart dat niet was begroot. Daarnaast zijn er op de post onderzoek maar de helft 
van de begrootte kosten gemaakt. Voor deze post moet de WARD een voorstel indienen. Voor 
2019 betrof dit een onderzoeksvoorstel ter grootte van 
€15.000. Daardoor valt post algemene kosten zo’n €15.000 lager uit dan begroot. 

 

Post Overige lasten 
Op deze post is niets uitgegeven. 

 

Post Inhuur 
Deze post is vooraf vrij moeilijk in te schatten. De werkelijke uitgaven blijken de begroting met 
met bijna €36.000 te overstijgen. 
De kosten Inhuur coördinatie waren hoger dan begroot. Een aantal zaken die op het NKD 
afkwamen zorgden voor extra inzet aan coördinatie. Het gaat dan vooral om extra gesprekken 
met VWS en gemeenten. 
De post secretarieel is veel hoger dan begroot. Door het wegvallen van een bestuurslid is er 
veel meer druk gekomen op de secretariële ondersteuning. 
 
Daarnaast zijn een aantal communicatieactiviteiten ook door de secretariële ondersteuning 
uitgevoerd. Daardoor zijn de werkelijke kosten op de post communicatie veel lager dan begroot. 
De kosten van de inhuur financiële administratie is conform begroting. 
De kosten van database en webbeheer zijn veel hoger uitgevallen. Om de database goed te 
laten lopen was het nodig meer menskracht in te zetten. Aan de website en mijn NKD is veel 
gesleuteld wat tot extra kosten heeft geleid. We gaan er vanuit dat dit leidt tot minder kosten in 
2020. 
De kosten voor de secretaris WARD zijn vrijwel conform begroting 
De kosten voor de secretaris BARD vallen wat lager uit. Dit is vooraf niet altijd goed in te 
schatten. 
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Post Werkgroepen 
Voor de verschillende werkgroepen was €35.000 in de begroting gereserveerd. De inhoud was 
bij het opstellen van de begroting nog niet bekend. De werkelijke kosten lopen vrijwel in de pas 
met de begrootte kosten. Hier is ook op gestuurd. 

 
Maandelijks hebben we in 2019 de werkelijke uitgaven gemonitord en afgezet tegen de 
begroting. Bij het maken van de begroting 2020 is deervaring van 2019 meegenomen en zijn 
posten waar nodig aangepast. 


