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Aan het bestuur van
Stichting Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, NKD
Neuweg 44
1214 GV  Hilversum

Baarn 23 oktober 2020

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van Stichting Nederlands
Kwaliteitsinstituut Dyslexie, NKD te Hilversum.

1.1                                                                                                                                                                                                                                                                Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, NKD te Hilversum 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. 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 zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, NKD.

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 er dan ook van 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.

2



1.2 Resultaten 

Bespreking van de resultaten

2019
Begroting

2019 2018
€ % € % € %

Nettobaten 310.694 100,0 313.150 100,0 289.091 100,0

Kantoorkosten 4.044 1,3 5.300 1,7 4.424 1,5
Algemene kosten 23.930 7,7 43.000 13,7 21.485 7,4
Bestuurskosten 35.363 11,4 44.300 14,1 53.490 18,5
Inhuur derden 217.315 69,9 181.000 57,8 251.071 86,8
Werkgroepen 37.891 12,2 36.050 11,5 17.719 6,1

Som der bedrijfslasten 318.543 102,5 309.650 98,8 348.189 120,3

Nettoresultaat -7.849 -2,5 3.500 1,2 -59.098 -20,3

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Meerwijk Allister Groep B.V.

Mw. B. Noordzij AA
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2.1                                                                                                                                                                                                                                                                Balans per 31 december 2019 
(na voorstel batig saldoverdeling)

31-12-2019 31-12-2018
€ € € €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 1 51.427 106.464

Liquide middelen
Rabobank 101.760 24.901

Totaal activazijde 153.187 131.365

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN 2 

Vrije reserves -9.138 -1.289

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten 9.122 3.661
Overige schulden en overlopende
passiva

3 
153.203 128.993

162.325 132.654

Totaal passivazijde 153.187 131.365
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2.2                                                                                                                                                                                                                                                                Staat van baten en lasten over 2019 

2019
Begroting

2019 2018
€ € €

Nettobaten 4 310.694 313.150 289.091

Lasten
Kantoorkosten 5 4.044 5.300 4.424
Algemene kosten 6 23.930 43.000 21.485
Bestuurskosten 7 35.363 44.300 53.490
Inhuur derden 8 217.315 181.000 251.071
Werkgroepen 9 37.891 36.050 17.719

Som der bedrijfslasten 318.543 309.650 348.189

Nettoresultaat -7.849 3.500 -59.098
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2.3                                                                                                                                                                                                                                                                Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, NKD is feitelijk en statutair gevestigd op Neuweg 44,
1214 GV te Hilversum en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 67042589.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie bestaan onder andere uit het
bewaken en bevorderen van de kwaliteit van diagnostiek en behandeling van Ernstig Enkelvoudige
Dyslexie, EED, inclusief de raakvlakken zoals lichte dyslexie, lees- en spellingsproblemen en ernstige
meervoudige dyslexie.

Informatieverschaffing over continuïteit 

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling. Hoewel de financiële impact van de uitbraak van het coronavirus ten tijde
van het opmaken van deze jaarrekening nog niet volledig duidelijk is (zie ook hetgeen hieromtrent is
toegelicht onder de toelichting van gebeurtenissen na balansdatum), zijn wij van mening dat op basis
van de momenteel beschikbare informatie en de inmiddels genomen maatregelen, de bij het opmaken
van deze jaarrekening gehanteerde continuïteitsveronderstelling niet geraakt wordt. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
kleine rechtspersonen (onderdeel C1), die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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2.4                                                                                                                                                                                                                                                                Toelichting op de balans

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018
€ €

1  Vorderingen op handelsdebiteuren
Vorderingen op handelsdebiteuren 51.427 106.164
Nog te factureren - 300

51.427 106.464

Een voorziening wegens incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht. 

2  Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Vrije

reserves
€

Stand per 1 januari 2019
-1.289

Voorstel resultaatverdeling -7.849

Stand per 31 december 2019 -9.138

Kortlopende schulden

31-12-2019 31-12-2018
€ €

3  Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitgefactureerde termijnen 115.473 102.595
Nog te betalen kosten 37.730 26.398

153.203 128.993

Gebeurtenissen na Balansdatum

De uitbraak van het coronavirus gedurende de eerste maanden van 2020 heeft grote gevolgen op de
wereldwijde economie. De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus worden aangemerkt als
gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per
balansdatum en zijn derhalve niet in de jaarrekening 2019 verwerkt.

Door de uitbraak van het coronavirus en de ontstane coronacrisis zijn de resultaten van de Stichting
gedurende 2020 tot op heden gedaald ten opzichte van de begroting. De verwachting is dat de
coronacrisis invloed heeft op de financiële positie van Stichting Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie in
2020. Dit zal echter mede afhangen van de wijze waarop de uitbraak van het coronavirus kan worden
beheerst. Stichting Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie zal indien nodig snijden in de kosten. Het is
nog onduidelijk wat de impact is op de financiële positie van de Stichting. Naar verwachting komt de
continuïteit van de Stichting niet in gevaar.
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2.5                                                                                                                                                                                                                                                                Toelichting op de staat van baten en lasten

2019
Begroting

2019 2018
€ € €

4  Nettobaten
Jaarlijkse bijdrage 299.348 309.650 285.836
Overige omzet 11.346 3.500 3.255

310.694 313.150 289.091

2019
Begroting

2019 2018
€ € €

5  Kantoorkosten
Abonnement / licentiekosten 2.723 2.800 3.403
Kantoorbenodigdheden 1.321 2.500 1.021

4.044 5.300 4.424

2019
Begroting

2019 2018
€ € €

6  Algemene kosten
Onderzoekskosten 15.000 30.000 -
Accountantskosten 4.038 3.000 3.500
Advieskosten 2.252 - -
Juridische kosten 2.077 5.000 16.050
Bankkosten 183 - 164
Assurantiepremie 154 1.000 243
Overige algemene kosten 226 4.000 1.528

23.930 43.000 21.485

2019
Begroting

2019 2018
€ € €

7  Bestuurskosten
Vergaderkosten Bestuur 620 4.000 4.224
Vergaderkosten WARD 2.359 2.500 3.158
Vergaderkosten BARD 2.998 3.500 2.946
Vacatiegeld Bestuur 11.923 16.800 21.125
Vacatiegeld WARD 7.000 10.000 10.000
Vacatiegeld BARD 9.528 7.500 11.638
Overige bestuurskosten 935 - 399

35.363 44.300 53.490
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2019
Begroting

2019 2018
€ € €

8  Inhuur derden
Inhuur Coordinatie 61.619 50.000 54.987
Inhuur Secretarieel 48.576 28.000 43.445
Inhuur Webbeheer 33.481 17.500 31.677
Inhuur Database 33.063 22.500 73.375
Inhuur Communicatie 13.441 30.000 11.069
Inhuur Financiele Administratie 12.688 13.000 11.109
Inhuur Secretaris WARD 8.639 10.000 15.033
Inhuur Secretaris BARD 5.808 10.000 10.376

217.315 181.000 251.071

2019
Begroting

2019 2018
€ € €

9  Werkgroepen
Werkgroep Dataset 18.750 - 2.535
Werkgroep Kwaliteitscommissie 6.390 - 489
Werkgroep Nieuwsbrief 3.877 - 4.744
Werkgroep Leidraad 2.937 - -
Werkgroep Databank 2.925 - 1.113
Werkgroep Communicatie 2.420 - 2.988
Werkgroep CQ-index 272 - 474
Werkgroep Brede Richtlijn 245 - 2.443
Werkgroep Certificering 75 1.050 2.025
Werkgroep Coöperatie - - 908
Werkgroepen - 35.000 -

37.891 36.050 17.719

Hilversum, 23 oktober 2020

Stichting Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, NKD

M.A. van Grafhorst H.J. Sikken
voorzitter Penningmeester
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