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Algemene gegevens 
 
Stichting Platform Integrale Gezondheidszorg (Platform IG) 

De La Reylaan 42 
3707 TM  Zeist 
Telefoon 0344-691603 
 

Datum oprichting: 22-03-2017 
 
Kamer van Koophandel nr. 68372108 
 
RSIN (fiscaal nummer) 857416650 
 
ANBI status toegekend per 22-03-2017 
 
BTW vrijgesteld 
 
Samenstelling van het bestuur op 31 december 2019: 

 R. Seldenrijk - Voorzitter 
 S.C. Mulder-van Beek – Secretaris  
 W.C.T. Borsboom – Penningmeester 
 A.M. Romeijn – Lid  
 D. Schuurman – Lid  
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Balans per 31 december  
na resultaat bestemming 

    

Activa 
2019   2018 

Immateriële vast activa  -    - 
Materiële vast activa -   - 
Vorderingen -   - 
Liquide middelen €482   €3.064 

Totaal Activa €482   €3.064 

   
Passiva   
Reserves en Fondsen €482 €2.501 
Schulden            -      €563

Totaal Passiva €482   €3.064 

    

Resultatenrekening      

2019   2018 

Baten     
Donaties Vrienden €1.722   €3.020 
Donaties Organisaties              €550   €2.305 
Totaal Baten €2.272 €5.325 

   
Lasten   
Personeelskosten - -  
Afschrijvingen - -  
Huisvestingskosten - -  
Kantoorkosten €1.115 €564 
Public relations kosten €399 €2.092 
Overige bedrijfskosten €1.313 €300 
Bestuurskosten €1.464 €3.549 
Totaal Lasten €4.291   €6.505 

    

Resultaat      

Baten minus Lasten €-2.019 €-1.180 
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Toelichting op de Jaarrekening 2019 

 
De activiteiten van het Platform IG dit jaar bestaan voornamelijk uit: 

• Het op onafhankelijke wijze verzamelen en structureren van gegevens om de website wijzernaarge-
zondheid.nl te voorzien van content met de daarbij behorende nieuwsbrief, en het verrichten van al 
hetgeen met voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van 
het woord. 

• Het bekend maken van de visie en missie van het Platform IG in brede kring en het positioneren van 
het platform in politiek en zorgwereld, teneinde de integrale benadering van patiënten door zorgverle-
ners te bevorderen. 

• Het uitvoeren en maken van plannen om voldoende financiering te verkrijgen voor volgende jaren. 
 
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

 De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs, tenzij anders vermeld. 
 Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
 Winsten worden slechts opgenomen voor zover ze op de balansdatum zijn gerealiseerd. 
 Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar 

worden verwerkt als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met 
de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaar-
lijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten. De economische levensduur en 
de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings-of vervaardigingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvin-
gen worden gebaseerd op de verwachte gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percen-
tage van de verkrijging of vervaardigingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale 
waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen 
de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien 
nodig wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor on-
inbaarheid. Latente belastingvorderingen worden slechts gewaardeerd voor zover er naar verwachting vol-
doende toekomstige belastbare winst zal zijn om ze te realiseren. 
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Liquide Middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije beschik-
baarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde. 
 
Reserves en Fondsen 
De Reserves en Fondsen, het besteedbaar Eigen Vermogen van de Stichting, worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere 
waarde. 
 
Schulden 
Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale 
waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen 
de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. 
 
Grondslagen voor Resultaatbepaling 
 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de opbrengstwaarde van de geleverde presta-
ties en de andere bedrijfsopbrengsten, en anderzijds de kosten en andere lasten van het verslagjaar, ge-
waardeerd tegen historische kostprijs tenzij uit de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen een andere 
waardering voortvloeit. Verliezen die hun oorsprong vinden in het verslagjaar worden in aanmerking geno-
men zodra deze voorzienbaar zijn. 

Einde Toelichting 

 


