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Balans per 31 december 2018
(alle bedragen zijn in euro's)

Activa Passiva

Vaste activa Eigen vermogen

Materiële vaste activa Algemene reserve 505.092 480.313
Verbouwing 0 0 Resultaat -62.957 24.779
Inventaris 0 0 442.135 505.092

0 0

Voorraad muurborden 2.003 597 Kortlopende schulden

Vlottende activa Vooruit ontvangen contributies 470 940
Crediteuren 0 0

Vorderingen Loonheffing 646 624
Contributies nog te ontvangen 0 431 Overige schulden en overlopende passiva 4.600 11.725
Nog te ontvangen rente 0 319 5.716 13.289
Overige vorderingen en overlopende 
activa 17.094 5.270

17.094 6.020

Liquide middelen

ASN Bank 95.04.96.111 109.904 109.719
ABN AMRO Bank 7.401 9.973
ABN deposito 140.000 210.000
ING Bank 5.629 6.386
ING Zkl  Spaar 165.820 175.685

428.754 511.763

447.851 518.380 447.851 518.381

31 december 2018 31 december 2017 31 december 2018 31 december 2017
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Exploitatieoverzicht over 2018
(alle bedragen in euro's)

Baten jr 2018 jr 2017

Contributies 141.589 140.679
Overige baten 9.431 13.576

151.020 154.255

Lasten

Personeelskosten 30.988 30.144
Afschrijvingen 0 0
Bestuurskosten 81.513 30.154
Huisvestingskosten 2.409 2.226
Externe medewerkers 12.191 17.856
Bureaukosten 18.573 10.599
Overige kosten 67.581 38.180

213.255 129.159

-62.235 25.096

Bankrente en kosten -722 -316

Bijdrage aan Stichting NWP -62.957 24.780
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Toelichting

Algemeen

De Stichting Centraal Bureau NWP is opgericht op 8 maart 1978 en heeft tot doel:

a. het beheer over de inkomsten en uitgaven, de vorderingen en verplichtingen, de bezittingen en
schulden van de 'Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst (NWP''
hierna aan te duiden met NWP;

b. het bevorderen van de natuurlijke geneeskunst in Nederland;

c. het geven van voorlichting in de ruimste zin over de natuurlijke geneeskunst;

d. het behartigen van de beroepsbelangen der NWP-praktizijns;

e. andere activiteiten, die aan de ontwikkeling en bevordering van de natuurgeneeskunst
bevorderlijk kunnen zijn, voor zover niet in strijd met de belangen van de NWP.

De vereniging is opgericht op 1 april 1948 en heeft ten doel:

f. de vorming van een stand van bekwame en deskundige beoefenaars van de natuurlijke
geneeskunst;

g. de bevordering van het tot stand komen van een wettelijke regeling voor een dusdanige stand;

h. mede te werken aan de uitvoering van zulk een wettelijke regeling.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde
jaarrekening

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de balans en de exploitatierekening opgenomen van de Stichting
Centraal Bureau NWP te Hilversum en de van de Vereniging Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de
Natuurlijke Geneeskunst te Hilversum waarin zij direct of indirect een beslissende invloed heeft op het
beleid.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatiesaldo vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa
en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

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

Jaarrekeningregime
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 
"Kleine organisaties-zonder-winststreven".
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vaste activa

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met lineair
berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur, te weten voor:

Verbouwing : 10%
Inventaris : 20%
Computerapparatuur en software : 33%

De inventaris wordt gebruikt door de vereniging Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de
Natuurlijke Geneeskunst. De afschrijvingskosten worden doorbelast aan de NWP.

Vlottende activa

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een
voorziening voor mogelijke oninbaarheid, welke specifiek is bepaald.

De muurborden worden aan leden verkocht tegen kostprijs.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders is vermeld
staan deze ter vrije beschikking.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemene grondslagen voor de consolidatie

Onder de contributies wordt verstaan de aan de leden in rekening gebrachte bedragen met
betrekking tot het lidmaatschap van de vereniging.
Alle opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De rente wordt toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking heeft.

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages
van de aanschaffingswaarde op basis van de verwachte economische levensduur.

De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2018

Vaste activa

Materiële vaste activa
(in euro's) Boekwaarde 

31-12-2017
Aan- en 

verkoop 2018
Afschrijvingen 

2018
Boekwaarde 
31-12-2018

Aanschaf- 
fingswaarde 
31-12-2018

Verbouwing 0 0 0 0 2.329
Inventaris 0 0 0 0 2.492

Totaal 0 0 0 0 4.821

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

(in euro's) 31-12-2018 31-12-2017

Vooruitbetaalde verzekeringspremie 17.094 671
Vooruitbetaalde locatiekosten 0 4.590
Overige 0 9

17.094 5.270

Eigen vermogen

Bij de oprichting van de Stichting heeft geen storting van enig Stichtingskapitaal plaatsgevonden.

Vrij besteedbaar vermogen

(in euro's) 2018 2017

Stand per 1 januari 505.092 480.312
Mutatie in het vermogen -62.957 24.780

Stand per 31 december 442.135 505.092
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Kortlopende schulden

Belastingen en premie sociale lasten

(in euro's) 31-12-2018 31-12-2017

Loonheffing december 646 624

Overige schulden en overlopende passiva

(in euro's) 31-12-2018 31-12-2017

Vooruitontvangen lidmaatschapsgelden 0

Accountantskosten 4.600 9.600
MBOG tuchtrecht 0 1.500
Bankkosten/Overig 0 625

4.600 11.725

Overige toelichting

Werknemers

Gedurende 2018 was er 1 (één) personeelslid in dienst (2017 : 1).

Bezoldiging bestuur

Het bestuur heeft in 2018 geen bezoldiging ontvangen.

Ondertekening van de jaarrekening

Hilversum, ……………………………… 2019

Het bestuur:

B.J. Jurriëns-Velthorst J.H.T. Schreuder

A.S. Heidema-van der Wal I. Berendsen

C. Dijk-Keesmaat P.L.D. Peizel
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Toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening over 2018

(in euro's) 2018 2017

Overige baten

Inschrijfgelden 900 1.050
Afwikkeling incasso 0 1.195
Overige opbrengsten 8.531 11.331

9.431 13.576

Personeelslasten

Bruto lonen 28.987 28.283
Sociale lasten 2.001 1.861

30.988 30.144

Afschrijvingen

Afschrijvingskosten verbouwing 0 0
Afschrijvingskosten apparatuur 0 0

0 0

Bestuurskosten

Reis- en vacatiekosten bestuur en commissies 19.879 14.991
Jubileum / ALV / Cursussen / Beleidsdag / Congres 61.634 15.163

81.513 30.154
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(in euro's) 2018 2017

Huisvestingskosten

Bijdrage energiekosten 900 900
Overige huisvestingskosten 1.509 1.326

2.409 2.226

Externe medewerkers

KAB inzake koepel 3.102 10.666
JZ Advies 726 726
Bijzonder Vitaal 7.603 3.116
Gras L 760 3.349

12.191 17.856

Bureaukosten

Drukwerk/kopieerkosten 11.846 5.710
Telefoonkosten 2.900 2.228
Porti 3.641 2.542
Abonnementen en  contributies 186 119

18.573 10.599

Overige kosten

Automatiseringskosten/Website 11.819 1.150
Administratie- en accountantskosten 2.607 5.070
Assurantiën 27.221 26.342
NWP nieuws / PR activiteiten 21.851 5.618
Filmproductie 3.139 0
Logoborden 944 0

67.581 38.180

Bankrente- en kosten

Rente deposito 0 -381
Kosten bank 722 697

722 316
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Overige gegevens

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het exploitatie saldo

Stichting Centraal Bureau NWP
In artikel 3 van de statuten van de stichting staat het volgende opgenomen betreffende de bestemming:
Het doel der stichting is niet op winst gericht. Indien niettemin een batig saldo mocht ontstaan, zal dit
worden aangewend voor verdere ontplooiing der stichting.

Vereniging Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst
In artikel 24 van de statuten van de vereniging staat het volgende opgenomen betreffende de bestemming:
Het bestuur is gerechtigd de organisatie en uitvoering van bepaalde werkzaamheden en activiteiten,
alsmede de administratie van geldmiddelen en andere bezittingen en schulden der vereniging, over te
dragen aan een stichting, onder verantwoording van ten minste drie fungerende bestuursleden, artikel 18
lid 2 respecterend.
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