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VERENIGING SGF
Gezondheidsfondsen
Gezondheidsfondsen leveren als private non-profitorganisaties een belangrijke bijdrage aan de
volksgezondheid. Als charitatieve instellingen worden gezondheidsfondsen voornamelijk
gefinancierd uit particuliere donaties. Ze hebben een onafhankelijke positie en zetten zich in voor
het voorkomen en genezen van (dodelijke en chronische) ziekten. Ook komen ze op voor goede en
innovatieve zorg voor patiënten. Vaak in nauwe samenwerking met patiëntenorganisaties. In
sommige gevallen zijn het gezondheidsfonds en de patiëntenorganisatie geïntegreerd. De
maatschappelijke kracht van de binnen de SGF verenigde leden wordt onder meer zichtbaar door:
• een achterban van duizenden vrijwilligers en miljoenen donateurs;
• ruim € 370 miljoen aan middelen die de achterbannen bijeenbrengen;
• het grote netwerk in het gezondheids- en onderzoeksveld, de maatschappij, de politiek en
het bedrijfsleven.
Oprichting SGF
Blijkens de akte d.d. 30 juni 2010 werd de Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen per
genoemde datum opgericht. De SGF bestond eind 2021 uit 19 betalende leden en vijf nieuwe
leden die per 2022 contributie betalen. De SGF bevordert de samenwerking tussen deze
individuele gezondheidsfondsen, zodat de afzonderlijke kracht elkaar kan versterken en grotere
maatschappelijke impact krijgt. De gezamenlijke missie van gezondheidsfondsen die zich binnen
de SGF hebben verenigd is: langer gezond leven voor iedereen in Nederland. De samenwerkende
gezondheidsfondsen geloven dat zij het meest impactvol zijn als ze binnen de SGF de bij uitstek
ziekteoverstijgende thema’s - zoals een gezonde leefstijl in een gezonde omgeving - voornamelijk
gezamenlijk oppakken en de meer ziektespecifieke onderwerpen vanuit de afzonderlijke
(gespecialiseerde) gezondheidsfondsen organiseren.
Statutaire doelstelling
De doelstelling van Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen wordt in artikel 2 van de
statuten als volgt omschreven:
• Het gezamenlijk naar buiten treden in het kader van belangenbehartiging betreffende de
doelstelling van de fondsenwervende instellingen die onder andere in Nederland
werkzaamheden verrichten op het gebied van de gezondheidszorg.
• Het bevorderen en faciliteren van samenwerking tussen de aangesloten leden en andere
gezondheidsorganisaties.
Bestuur per 31 december 2021
Het bestuur wordt gevormd door:
• Michael Rutgers (voorzitter)
• Bernique Tool (vice-voorzitter)
• Koos Boering (penningmeester)
• Merel Heimens Visser
• Joost Wijnhoud
Tijdens de ALV in november 2021 is Joost Wijnhoud benoemd als nieuw bestuurslid per 1
december. Stans van Egmond is per november 2021 afgetreden als bestuurslid.
Directie per 31 december 2021
De directie wordt gevormd door:
• Mark Monsma (directeur)
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TOELICHTING JAARCIJFERS 2021
Het boekjaar 2021 is voor de SGF met een positief resultaat afgesloten:
• Pijler A (Gezonde Generatie): + € 223.450
• Pijler B (Ziekteoverstijgende (onderzoeks)programma’s): € • Pijler C (Vereniging en Platform): € + 43.392
Hieronder lichten we per pijler toe hoe dit resultaat tot stand is gekomen.
Pijler A (Gezonde Generatie) - SLV Middelen
Met de toevoeging van bovengenoemd positieve resultaat komt het bestemmingsfonds Gezonde
Generatie per 31-12-2021 op € 1.639.232. De verwachting dat het bestemmingsfonds in 2021
aanzienlijk lager zou uitkomen is daarmee niet uitgekomen.
Dit komt door drie factoren die in onderstaande grafiek zijn uitgewerkt: 1) voor allianties
geoormerkte niet uitgegeven middelen (grijs in de grafiek), 2) lagere uitgaven (oranje) en 3) hogere
inkomsten dan verwacht (paars).

Niet uitgegeven geoormerkte middelen voor allianties (€ 588K)
De allianties hebben in 2021 in beperkte mate publieke uitingen gedaan, waardoor uitgaven
beperkt bleven. De allianties geven er de voorkeur aan om in één keer met een fors budget een
grote publieke impact te kunnen maken, in plaats van jaarlijks met kleinere campagnes en
budgetten. Om dit in 2022 (of 2023) mogelijk te kunnen maken is een bedrag van in totaal €
587.515 in 2021 niet uitgegeven door de drie allianties. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2022
(waarbij de middelen van de alliantie mentaal Gezonde Generatie worden overgeheveld naar het
cluster weerbaarheid).
Lagere uitgaven (€ 399K)
Er zijn twee verklaringen voor de lagere uitgaven:
•

Besparingen ter compensatie van wegvallen middelen NLO voor 2022
In het derde kwartaal van 2021 bleek dat NLO in 2022 niet opnieuw een groot bedrag aan
ons programma zou gaan bijdragen (dit was € 1,2 miljoen in 2020-21). Wij waren
voornemens om met NLO middelen ook in 2022 veel zichtbaarheid te creëren voor de
Gezonde Generatie. Hiervoor hadden we in de door de ALV goedgekeurde begroting 2022
onvoldoende middelen beschikbaar. Daarom hebben wij vervolgens waar mogelijk de rem
gezet op uitgaven bij 2k40 om voldoende over te houden voor 2022. Dit heeft geleid tot een
besparing op communicatie van € 295.359.

•

Doorschuiven van activiteiten naar 2022
Een aantal activiteiten is doorgeschoven naar 2022: de Trendmonitor zal tweejaarlijks
plaatsvinden in plaats van jaarlijks en het ontwikkelen van een BSR model voor jongeren is
later in 2021. Dit leidt tot een verminderde uitgave van € 76.944. Ten behoeve van de
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verkenning van nieuwe allianties (m.n. rondom sport en bewegen) is € 30.997 minder
uitgegeven.
Aangevuld met enkele kleine plussen en minnen op de andere projecten leidt dit tot een totaal aan
lagere uitgaven van € 398.879). De totale uitgaven aan SLV middelen kwamen hiermee op €
2.760.040. Wanneer de hogere opbrengsten (zie punt 3 hieronder) buiten beschouwing gelaten
worden zou dit hebben geleid tot een verlaging van het bestemmingsfonds Gezonde Generatie met
€ 160.041.
Hogere beschikbare SLV middelen (€ 659.107)
De SLV opbrengsten voor Gezonde Generatie pakken € 383.491 hoger uit dan begroot. Dit is pas
in januari 2022 bekend geworden. Het bestemmingsfonds Gezonde Generatie per 31-12-2020 was
€ 275.616 hoger dan begroot in november 2020.
Pijler A (Gezonde Generatie) - externe middelen
In 2021 is in totaal € 1.491.140 euro aan externe middelen voor de Gezonde Generatie uitgegeven
voor de volgende projecten:
• Eerste Duizend Dagen: € 512.166 uitgegeven (gefinancierd door Noaber Foundation en
Bernard van Leer Foundation)
• Voorkomen van Ingrijpende Jeugdervaringen (ACEs): € 257.969 (gefinancierd door
collectief van 11 vermogensfondsen)
• VMBO Activatie (samen met NOC*NSF): € 711.251 (gefinancierd door Nederlandse
Loterij)
• Een deel van de activiteiten van de alliantie alcoholpreventie: € 9.754 (gefinancierd door
MLDS)
Op de balans staat een bedrag van € 945.161 aan vooruit ontvangen bedragen vanuit externe
financiers. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
• € 415.245 toegewezen aan de alliantie alcoholpreventie (€ 400.000 vanuit KWF
Kankerbestrijding en € 15.245 vanuit MLDS
• - € 7.864 vanuit Noaber Foundation en Bernard van Leer Foundation, toegewezen aan het
project Eerste Duizend Dagen. In 2022 volgt de laatste betaling van € 50.000 vanuit deze
fondsen voor dit project waarmee dit negatieve saldo wordt opgeheven. De resterende
middelen worden volgens de projectplanning uitgegeven in 2022
• € 239.031 vanuit een collectief van 11 vermogensfondsen, toegewezen aan het project
voorkomen van ACEs. Gepland om te worden uitgegeven in Q1 2022
• € 298.749 vanuit Nederlandse Loterij, toegewezen aan het project VMBO activatie. Deze
middelen worden volgens de projectplanning in 2022 uitgegeven
Pijler B (ziekteoverstijgende (onderzoeks)programma’s
Opbrengsten
De SLV heeft formeel een totaalbedrag van (naar schatting) € 3.750.433 toegezegd voor 2022,
inclusief de benodigde middelen voor Pijler B in 2021. Om die reden staat op de jaarrekening het
exacte bedrag aan uitgaven voor Pijler B ook als opbrengst benoemd (€ 273.445). Dit bedrag staat
op de balans als nog te ontvangen in 2022.
Uitgaven
De uitgaven voor Pijler B vallen met € 273.445 lager uit dan in maart 2021 begroot (€ 391.333). Dit
komt met name doordat de onderzoeksmanager en medewerker ter ondersteuning later in het jaar
begonnen zijn, en de kosten voor hen lager uitvallen dan ingeschat (totaal € 84.500 minder aan
kosten). Daarnaast is er door lagere kosten bij Pijler C ca. € 21.500 minder aan kosten vanuit Pijler
C toegerekend en zijn enkele out of pocket uitgaven lager uitgevallen i.v.m. het niet fysiek
doorgaan van bijeenkomsten door COVID-19.
Pijler C (Sterke en krachtige vereniging)
Opbrengsten
De SGF heeft in 2021 conform begroting € 248.000 aan contributies ontvangen.
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Verdeelsleutel uitgaven
We hebben in de ALV van november 2020 afgesproken dat de kosten voor Vereniging en Platform
- omdat deze sterk stijgen door de toegenomen activiteiten op Pijlers A en B - ook drukken op het
budget van Pijler A en B. Dat gebeurt volgens de verdeelsleutel zoals opgenomen in de begroting:
• Totaal begrote kosten Vereniging en Platform: € 615.000
• Aandeel Pijler A: € 244.666 (39.78%)
• Aandeel Pijler B: € 122.333 (19,89%)
• Aandeel Pijler C: € 248.000 (40.33%)
Uitgaven
In totaal is in 2021 voor Vereniging en Platform € 507.333 uitgegeven, circa € 73.000 minder dan
begroot (excl. toevoeging aan continuïteitsreserve). De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn:
• € 7K minder uitgegeven aan personeel (m.n. doordat de secretarieel ondersteuner pas laat
in het jaar gestart is)
• € 24K minder uitgegeven aan de SGF-dag die i.v.m. COVID-19 digitaal heeft
plaatsgevonden
• Voor themagroepen en lobby TPI zijn door COVID-19 geen out of pocket kosten gemaakt
(begroot € 15K).
• 18,5K minder uitgegeven aan out of pocket uitgaven voor interne en externe communicatie
doordat voornamelijk gebruik is gemaakt van eigen personeel en omdat de update van
huisstijl en SGF bridge verschoven zijn naar 2022
• 8,5K minder uitgegeven aan bureaukosten, m.n. doordat geen opleidingskosten gemaakt
zijn
Toevoeging aan continuïteitsreserve SGF
In de begroting stond dat de geplande toevoeging aan de continuïteitsreserve van € 35.000 zou
worden verdeeld over de drie pijlers. Door de lagere uitgaven voor Vereniging en Platform dan
begroot blijft er, zonder Pijler A en B te laten bijdragen aan de continuïteitsreserve, al voldoende
over voor de beoogde toevoeging aan de continuïteitsreserve. Er is daarom gekozen om Pijler A en
B niet te laten bijdragen aan de toevoeging aan de continuïteitsreserve. Dit betekent dat het
totaalbedrag van € 507.333 volgens de verdeelsleutel verdeeld is over de pijlers en het resterende
bedrag bij Pijler C is toegevoegd aan de continuïteitsreserve. De totale verdeling van de kosten van
Pijler C ziet er als volgt uit:
• Aandeel Pijler A: € 201.817
• Aandeel Pijler B: € 100.909
• Aandeel Pijler C: € 204.606 (plus € 2 rentelasten)
Hiermee komt het resultaat voor Pijler C op € 248.000 - € 204.608 = € 43.392. Hiermee komt de
continuïteitsreserve per 31-12-2021 op € 298.421 waarmee deze bijna op het in 2019 door de ALV
goedgekeurde beoogde niveau van € 300.000 is.
INHOUDELIJKE VERANTWOORDING
Van missie naar jaarplan
Per 2020 is de missie van de SGF vertaald naar het jaarplan. Vervolgens hebben we
impactdomeinen geformuleerd. Dit zijn (categorieën van) maatschappelijke resultaten die nodig zijn
voor het realiseren van de missie. We hebben de missie vertaald naar de gewenste
maatschappelijke outcome. De impactdomeinen vloeien voort uit onze visie op de rol die de SGF
moet pakken in het realiseren van die maatschappelijke outcome. Via deze werkwijze zijn de
reguliere en Gezonde Generatie activiteiten binnen de SGF geïntegreerd.
Impactdomeinen
Gezonde leefstijl in een gezonde omgeving
• Mensen kunnen en willen volgens een gezonde leefstijl leven
• (Rijks)overheden nemen maatregelen, scheppen voorwaarden en richten de omgeving ten
behoeve van gezondheid in
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•

Kennis over gezonde leefstijl neemt toe en wordt door de medische, private en publieke
sector meer toegepast

Ziekteoverstijgende (onderzoeks)programma’s
• Verhogen van het rendement/maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek
ten behoeve van genezing
• Verhogen van het rendement/maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek
ten behoeve van kwaliteit van leven
• Resultaten van onderzoeken komen ten goede aan de maatschappij en zijn toepasbaar
voor eindgebruikers (patiënten, medische sector, bedrijven)
Krachtige vereniging/platform
• Efficiënte besluitvorming
• Hoogwaardige dienstverlening (aan de leden)
• Impactvol platform om elkaar te versterken
Meerjarenstrategie 2022-2030
Met de missie en visie als basis voor het jaarplan en de meerjarenstrategie 2022-2030, kan door
de leden beter gestuurd worden op de effectiviteit van de SGF. Hiermee stijgt de meerwaarde van
de SGF voor de leden.
Met de leden is tijdens de ALV in november 2021 vastgesteld dat we onze huidige aanpak voort
willen zetten: een gezamenlijke visie en geluid op de ziekteoverstijgende onderwerpen, in het
belang van een langer gezond leven voor iedereen in Nederland. We denken dat de SGF met
name in de sociale omgeving de meeste waarde kan toevoegen in het gezonder maken van
mensen in de samenleving, in fysiek, mentaal en sociaal opzicht. Het centrale aangrijpingspunt
voor de strategie in beleidsmatig en communicatie opzicht is een sociale omgeving die gezond
gedrag simuleert. In 2022 zal deze focus, in samenspraak met de leden, verder worden uitgewerkt
in een meerjarenplan met een concretere uitwerking van de strategie, met resultaatmijlpalen, lobby
en communicatie-aanpak, onderzoeks- en kennisaanpak, en een uitwerking van hoe we de
organisatie en de financiën daarop willen inrichten (inclusief de relatie met de SLV).
Gezamenlijke programma’s
In SGF verband zijn in 2021 diverse programma’s en projecten uitgevoerd waarin
gezondheidsfondsen samenwerken op overstijgende onderwerpen.
Programma Gezonde Generatie
De doelstelling van het programma Gezonde Generatie is dat kinderen en jongeren zich kunnen
ontwikkelen tot zelfstandige, gezonde en gelukkige volwassenen. We willen dat de generatie
jongeren in Nederland in 2040 de gezondste ter wereld is. Met de gezondste jeugd op fysiek,
mentaal en sociaal vlak, richt de Gezonde Generatie zich op de volgende vijf domeinen:
• Vrij van Tabak-, Alcohol- <18, Drugsgebruik en Problematisch Gamen
• Voldoende Slapen en Ontspannen
• Voldoende Bewegen
• Gezond Eten en Drinken
• Veilig Vrijen en Vrij van Pesten
Gezond gedrag wordt op drie manieren gestimuleerd:
• Via het beïnvloeden van overtuigingen van de jeugd.
• Via het versterken van de weerbaarheid van jongeren.
• Door het oprichten van effectieve samenwerkingsverbanden.
In 2021 hebben we als samenwerkende gezondheidsfondsen, als allianties en als individuele
gezondheidsfondsen diverse oproepen gedaan aan, en gesprekken gevoerd met de
onderhandelende partijen en Tweede Kamerleden. We riepen op tot het omarmen van de Gezonde
Generatie 2040, wat heeft geresulteerd in opname van de ambitie van de Gezonde Generatie in
het coalitieakkoord voor het toekomstige preventie beleid, in casu het preventieakkoord.
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Vanaf de start in 2018 is de SGF betrokken geweest bij de uitvoering van het Nationaal
Preventieakkoord Overgewicht. De eerste uitvoeringsjaren van dit akkoord geen weinig vertrouwen
in het realiseren van de geformuleerde doelstellingen. De overname van Rutte IV van de Gezonde
Generatie in het coalitieakkoord kan een impuls geven aan de effectiviteit van het
preventieakkoord.
Om dit te faciliteren heeft SGF eind 2021 een voorstel tot verdere professionalisering van de lobby
ten behoeve van een Preventie Akkoord 2.0 opgesteld. Daarnaast zullen de leefstijlagenda die we
als gezondheidsfondsen gezamenlijk ontwikkelen en het programma Gezonde Generatie moeten
gaan bijdragen aan verhoogd publiek en politiek draagvlak voor sterkere maatregelen.
In 2021 is de voortgang van het programma voortvarend verlopen.
• De lobby is succesvol geweest: de Gezonde Generatie in 2040 is als doelstelling voor het
Nederlandse preventiebeleid opgenomen in het regeerakkoord van Rutte IV.
• De alliantie voeding was in 2021 sterk zichtbaar en heeft de campagne ‘Tijd voor gezonde
voeding’ gelanceerd. Vier maatregelen voor een gezonde voedselomgeving zijn
opgenomen in het regeerakkoord.
• Het Jongerenplatform 2K40 heeft interessante formats gelanceerd, waaronder Challenge
Jezelf en Influenced, om jongeren te inspireren gezonder te leven.
• Vanuit de samenwerking met NOC*NSF, omarmd door Nederlandse Loterij, hebben we de
campagne Supporter van de Gezonde Generatie gelanceerd. Daarnaast zijn we
hoofdpartner geworden van Olympic Moves, de grootste scholensport competitie van
Nederland, waarbij er een mooi landelijk finale event heeft plaatsgevonden.
• We hebben een handreiking voor leraren om preventief de sociaal emotionele ontwikkeling
van leerlingen te stimuleren ontwikkeld, die vanuit OC&W, Trimbos en Pharos verspreid is
onder scholen.
• Het project voorkomen van de gezondheidsschade door ingrijpende jeugdervaringen is van
start gegaan (met een bijdrage van in totaal € 587.000 in 2021 vanuit een consortium van
11 vermogensfondsen).
• De campagne ‘Ode aan ouders’ is succesvol gelanceerd, vanuit het project 1e 1.000
dagen, waarbij ook het thema Ingrijpende Jeugdervaringen een plek kreeg.
• De Trendmonitor 2020 werd afgerond en is beschikbaar als nulmeting voor toekomstige
impactmetingen.
• De drie allianties (rookvrij, voeding en alcoholpreventie) zijn nauwer samen gaan werken,
met meer gezamenlijke coördinatie, intervisie en afstemming.
• De alliantie alcoholpreventie heeft een moving storyboard met kernboodschappen
opgesteld, als basis voor haar strategie voor de komende jaren.
In algemene zin zien we dat de betrokkenheid van de fondsen bij het programma Gezonde
Generatie nog steeds groeit en met name bij de fondsen die betrokken zijn in de allianties. Ook
buiten de allianties zien we dat veel fondsen positief zijn over het programma en wat we doen.
De samenwerkingen die door het programma ontstaat leveren naast inhoudelijke synergie ook
externe financiële bronnen op.
• Noaber foundation en Bernard van Leer foundation hebben in 2021 opnieuw hun financiële
inbreng gecontinueerd in een meerjarig gezamenlijke project (de eerste 1000 dagen), dat
een integraal onderdeel vormt van het programma Gezonde Generatie
• Nederlandse Loterij heeft (in samenwerking met NOC*NSF) een project gefinancierd om
de Nederlandse vmbo jeugd te activeren richting een gezondere leefstijl en de Gezonde
Generatie meer onder de aandacht van het Nederlandse Publiek te krijgen.
• Een consortium van 11 vermogensfondsen (Janivo Stichting, Adessium Foundation,
Stichting FEMI, Stichting Dioraphte, Stichting Triodos Foundation, Cornelia Stichting,
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, Stichting Pieter Bastiaan, Haella Stichting,
Stichting Kinderpostzegels en Stichting het R.C. Maagdenhuis) heeft een project ter
voorkoming van gezondheidsschade door ingrijpende jeugdervaringen gefinancierd.
• MLDS heeft een aanvullende financiële bijdrage geleverd aan de alliantie alcoholpreventie
voor de Gezonde Generatie.
• Daarnaast zijn er in 2021 opnieuw verkennende gesprekken geweest met diverse
zorgverzekeraars.
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Ziekteoverstijgende (onderzoeks)programma’s
Er is in 2021 een stevig fundament gelegd voor professionalisering van de coördinatie en uitvoering
van de gezamenlijke programma’s en de ondersteuning van de Themagroep Onderzoek. Hiermee
kan de komende jaren uitvoering worden gegeven aan de SGF Onderzoeksvisie, in lijn met de
missie en visie van SGF om zo de maatschappelijke impact van de gezamenlijke
onderzoeksactiviteiten te vergroten.
PPS Programma Immunologie
Bij uiteenlopende aandoeningen speelt ontregeling van het immuunsysteem een cruciale rol en het
doel van dit programma is hierover meer kennis te verkrijgen ten behoeve van preventie en
genezing. Binnen het Immunologie programma investeren de gezondheidsfondsen en de
Topsector Life Sciences & Health samen met cofinanciers €17 miljoen in drie consortia. De drie
consortia verkennen de mogelijkheden om zich samen te voegen binnen één grote PPS onder de
naam ‘ImmuneHealthXL’, met als doel om een duurzaam platform op het gebied van immunologie
op te zetten met een focus op toepassing van kennis. De missie is om het potentieel van het
humane immuunsysteem te gebruiken om mensen te beschermen en kwaliteit van leven te
verbeteren. Het initiatief heeft nadrukkelijk een ziekteoverstijgend karakter en beoogd een transitie
te maken van symptoom- en orgaanspecifieke benaderingen van ziekten naar moleculaire en
mechanisme-gebaseerde benaderingen. Bij de monitoring is een delegatie van de
gezondheidsfondsen naast het SGF bureau als stuurgroep betrokken.
PPS Programma Humane meetmodellen
Dit programma is gericht op het versnellen van de ontwikkeling van humane meetmodellen voor
gezondheids(zorg)onderzoek en bestaat uit twee financieringsrondes. Alle projecten die in dit
programma gefinancierd worden richten zich zowel op wetenschappelijke innovatie als op
toepassing van de resultaten in de praktijk. SGF coördineert de eerste financieringsronde en
honoreerde samen met Health~Holland en ZonMw zeven publiek-private samenwerkingsprojecten.
Deze projecten zijn in 2020 toegekend, maar vanwege vertraging door COVID-19, op een na,
begin 2021 van start gegaan. Een project is uiteindelijk niet gestart aangezien niet aan de
honoreringsvoorwaarden kon worden voldaan. Het geld dat hierdoor vrijkwam is benut voor een
extra project in de tweede financieringsrondee en zal per 2022 starten. De tweede
financieringsronde wordt gecoördineerd door NWO-domein TTW. In totaal zijn 13 projecten
gehonoreerd met een financiering van €16 miljoen, inclusief cofinanciering. Om verbinding tussen
projecten te borgen wordt jaarlijks een programmadag georganiseerd. Bij beide financieringsrondes
is een delegatie van de gezondheidsfondsen naast het SGF bureau als stuurgroep betrokken.
PPS RegMedXB scale-up I; organoid immunology & iPSC expansion
De overgebleven PPS gelden van het programma MyOwnResearch (beëindigd in 2020) zijn
ingezet voor twee éénjarige projecten van RegMedXB; “1. organoid immunology, 2. large scale
iPSC expansion technologies. In het eerste project wordt meer inzicht verworven in de
immunogeniciteit van van organoids en strategieën om de immuunreacties te moduleren. In tweede
project staat de opschaling van orgaanopbouw centraal; van de productie van organoids naar
functionele weefsels voor de patiënt (iPSC expansion technologies).
Kennissynthese “Vermoeidheid bij chronische ziekten”
‘Vermoeidheid’ is een thema wat veel mensen raakt en in het bijzonder mensen met een
chronische ziekte. Met financiële steun van ZonMW en tien gezondheidsfondsen is een
kennissynthese over vermoeidheid bij chronische aandoeningen uitgevoerd door de Universiteit
van Maastricht. Het rapport is in december 2021 opgeleverd en de belangrijkste conclusie is dat er
meer aandacht en onderzoek nodig is naar oorzaken en behandeling van vermoeidheid. Er moet
nog veel gebeuren om mensen met ernstige vermoeidheid goed te kunnen helpen. Hiervoor is een
gezamenlijke aanpak nodig, waarin organisaties in sectoren zorg en arbeid een cruciale rol spelen.
Vermoeidheid zal daarnaast meegenomen worden als aandachtspunt binnen het SGF ‘Kwaliteit
van leven’ programma.
Verkenning Kwaliteit van leven programma
In 2021 heeft een uitgebreide verkenning plaatsgevonden hoe de gezondheidsfondsen zich
gezamenlijk in kunnen zetten ten behoeve van het verhogen van de kwaliteit van leven van
mensen met chronische ziekte of aandoening. Op basis van de inbreng van experts en
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ervaringsdeskundigen is ervoor gekozen het programma te richten op ”samenredzaamheid binnen
de sociale omgeving” met als focus de arbeidscontext. In januari 2022 start de mobilisatiefase van
het programma.
Onderzoek en Publiek-private samenwerkingen (PPS)
De samenwerking en contacten met andere onderzoeksfinanciers waaronder de Topsector Life
Sciences & Health (LSH) en ZonMw, dragen in toenemende mate bij aan de
onderzoeksdoelstellingen van de SGF. In 2021 zijn verschillende inhoudelijke overleggen gevoerd,
waaronder een gesprek met het ministerie van EZK over de successen en toekomst van PPSregeling. De uitwerking van de nieuwe onderzoeksvisie zal betere sturing mogelijk maken conform
de missie van de SGF op de agenda’s van externe initiatieven, waaronder de NWA en topsector
LSH.
Transitie proefdiervrije innovatie
SGF is partner van het landelijke programma dat versnelling van de Transitie naar Proefdiervrije
Innovatie (TPI) beoogt door het stimuleren van alternatieven en innovaties. Samen met
Health~Holland, NFU, RIVM, Stichting Proefdiervrij, VSNU, ZonMw en de rijksoverheid -met het
ministerie van LNV als regisseur en KNAW en de KNAW en NCad als agendaleden- werken we
binnen dit programma samen aan de ambitie om Nederland als voorloper in de internationale
transitie van proefdiervrije innovatie te positioneren. Om de transitie succesvol voort te zetten, pleit
de SGF voor een focus op betere, mensgerichte wetenschap, naast de focus op proefdiervrije
innovatie.
Platformfunctie, onderlinge kennisuitwisseling en ontmoeting van de fondsen
Groei SGF
De SGF fungeert als platform voor gezondheidsfondsen met een sterke rol als verbinder, zowel
naar externe partijen, als binnen de wereld van de gezondheidsfondsen. In 2021 zijn er vijf nieuwe
aanvragen voor lidmaatschap ingediend en toegekend. Dat is een nieuwe ontwikkeling.
Externe platformen
De SGF is vertegenwoordigd in diverse externe overleggen en gremia, waaronder de stuurgroepen
van Nationaal Programma Open Science en HealthRI om de ontwikkelingen op het gebied van
open science te volgen. De SGF is lid van de klankbordgroep ‘Horizon Europe Cluster Health’ om
input te kunnen geven ten behoeve van de invulling van verschillende onderdelen van het
Europese Horizon programma.
Met de Patiëntenfederatie Nederland vindt regelmatige afstemming plaats ten behoeve van het
bevorderen van een brede inzet van patiëntenparticipatie bij onderzoek, beleid en zorg. In 2021
heeft de SGF met de NFU ingezet op gezamenlijke belangenbehartiging ten behoeve van
onderzoek en financiële compensatie van onderzoeksvertraging door COVID-19 bij de umc’s.
Interne communicatie
Hoewel de coronabeperkingen hebben geleid tot een aangepaste invulling van de activiteiten ten
behoeve van de platformfunctie van de SGF, zijn op veel fronten wel de beoogde resultaten
behaald. De SGF-dag 2021 heeft niet fysiek plaats kunnen vinden, maar is in aangepast format
online georganiseerd. Deelnemers zijn meegenomen in de hoofdlijnen van de missie van de SGF
met een focus op lobby. Daarnaast zijn maandelijks online inspiratie- en werksessies
georganiseerd over overkoepelende thema’s, waaronder citizen science, de impact van ingrijpende
jeugdervaringen en impact meten. Gemiddeld namen zo’n 20 tot 50 medewerkers van de fondsen
deel aan deze online sessies.
Ten behoeve van de interne communicatie zijn we gestart met het tweemaandelijks versturen van
een SGF-brede Nieuwsupdate, naast de reguliere updates die naar de directeur-bestuurders
worden verzonden.
De ondersteuning van bestuur en leden door het bureau, evenals de organisatie van de reguliere
interne overleggen waaronder de ALV, bestuursvergaderingen en bijeenkomsten van de SGF
themagroepen Onderzoek en Patiëntenparticipatie, hebben -grotendeels via online ontmoetingendoorgang kunnen vinden. Hetzelfde geldt voor de afvaardiging van de SGF binnen externe gremia.
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Risicobeheersing
Met de verdere uitbreiding van de activiteiten van de SGF en de toename van de begroting per
2020 nemen de risico's voor de SGF ook toe. Ook de omvang van het personeelsbestand van de
SGF neemt toe. Het langdurig uitvallen van medewerkers is in een kleine bureau-organisatie als de
SGF een groot risico. Hiertoe is reeds een arbeidsverzuimverzekering afgesloten met een goede
dekking. In 2021 is het bureau van de SGF verder geprofessionaliseerd, onder meer in de
backoffice processen. Dit wordt voortgezet in 2022. De financiële relatie met de SLV wordt in 2022
geformaliseerd en vastgelegd in een contract. Hieruit zal meer rechtszekerheid vloeien voor de
financiële huishouding van de SGF. In 2019 is besloten tot opbouw van een continuïteitsreserve
over te gaan van € 300.000. Dit moet de waarborgen versterken voor de financiële stabiliteit van de
SGF. De omvang van de continuïteitsreserve is per 31-12-2021 bijna op dit niveau (€ 298.421)
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen realiseert de SGF zich een
voorbeeldfunctie te hebben als vereniging van samenwerkende gezondheidsfondsen. De SGF richt
zich in haar activiteiten op ziekteoverstijgende onderwerpen bij het voorkomen, genezen en
behandelen van ziekten. Voorts opereert de SGF ook als organisatie maatschappelijk verantwoord
onder meer door op geen enkele wijze zaken te doen met organisaties die gelinkt zijn aan de
tabaksindustrie.
Bijlage – begroting 2022
(Goedgekeurd door de ALV november 2021)
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2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(Na resultaatbestemming, in hele euro's)

ACTIVA

31-12-2021

Materiële vaste activa

31-12-2020

12.819

11.655

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen

1.822.936

Liquide middelen

PASSIVA

Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfonds Gezonde Generatie

1.521.114
1.822.936

1.521.114

1.784.091

1.857.771

3.619.846

3.390.540

31-12-2021

298.421
1.639.232

31-12-2020

255.030
1.415.782
1.937.654

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Vooruit ontvangen subsidies
Overige schulden

73.864
945.161
663.167

1.670.812

54.367
734.302
931.059
1.682.193

1.719.728

3.619.846

3.390.540

12

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
(in hele euro's)

BATEN

Realisatie 2021

Begroting 2021

Contributies
Participanten bijdrage Gezonde Generatie
Participanten bijdrage Humane Meetmodellen
SLV bijdrage Pijler B
Overige bijdragen

248.000
2.983.491
273.445
1.491.140

248.000
2.600.000
391.333
2.101.383

248.003
2.620.804
100.089

SOM VAN BATEN

4.996.076

5.340.716

3.214.843

Realisatie 2021

Begroting 2021

615.155
97.220
91.826
24.952
65.870
895.023
-728.318
166.705

170.000

277.407
42.691
39.420
10.665
370.183
-160.848
209.336

37.902

78.000

43.806

Ziekte overstijgende programma's

273.445

391.333

93.009

Totaal ALV, bureau, bestuur en programma's

478.053

639.333

346.151

Gezonde leefstijl in een gezonde omgeving

4.251.181

5.391.934

3.418.180

SOM VAN DE LASTEN

4.729.234

6.031.267

3.764.331

266.842

-690.551

-549.488

LASTEN
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Inhuur bureau secretariaat en communicatie
Kosten personeel
Toegerekend aan GG en Programma's
Kosten personeel bureau
Kosten ALV, bureau en bestuur

Saldo voor financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-2

-

Realisatie 2020

245.948

Realisatie 2020

39

266.841

-690.551

-549.449

43.390
223.450
266.841

-690.551
-690.551

1.980
-551.429
-549.449

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging / onttrekking aan:
Continuïteitsreserve SGF
Overige reserve SGF
Bestemmingsfonds Gezonde Generatie
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2.3 TOELICHTING OP DE JAARREKENING
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving,
mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJ640 C1 Kleine organisaties zonder winststreven.
Personeelsleden
Gedurende het jaar 2021 waren gemiddeld 8,97 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2020
waren dit 4,1 werknemers.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's.
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2021 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.
Grondslagen voor de balanswaardering
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van de geamortiseerde kostprijs. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de
specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van
de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.
Eigen vermogen
Betreft het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen
kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar.
Gebeurtenissen na balans datum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum.

14

2.3 TOELICHTING OP DE JAARREKENING
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop
ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en
mogelijke verliezen 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.
Baten
Onder baten wordt verstaan de in het verslagjaar gefactureerde contributies, ontvangen bijdragen van de SLV en van participanten van de SLV.
Overige stichting- en projectkosten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover
ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Pensioenlasten
De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De
verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Indien er, naast de verplichting voor periodieke
pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen),
wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen de contante waarde.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven
en ontvangen leningen en tegoeden.
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2.4 TOELICHTING OP DE BALANS
(Na resultaatbestemming, in hele euro's)

Activa
31-12-2021

31-12-2020

Materiële vaste activa
Inventaris
Stand per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Stand per 31 december

5.034
-629
4.405

5.663
-629
5.034

Computerapparatuur
Stand per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Stand per 31 december

6.621
5.803
-4.010
8.414

3.290
5.072
-1.740
6.621

1.139.442
273.445
409.263
786
1.822.936

1.520.976
138
1.521.114

449.486
1.334.605
1.784.091

323.166
1.534.605
1.857.771

Overige vorderingen
Nog te ontvangen rente
Nog te ontvangen bijdrage project Gezonde Generatie
Nog te ontvangen bijdrage Pijler B
Overige debiteuren
Overige vorderingen

Liquide middelen
ABN AMRO Bank, NL29 ABNA 0590 2755 93
ABN AMRO Bank, NL78 ABNA 0590 6739 63

De vaste activa wordt lineair afgeschreven; kantoormeubilair in 10 jaar en computers in 3 jaar.
De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
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2.4 TOELICHTING OP DE BALANS
(Na resultaatbestemming, in hele euro's)

EIGEN VERMOGEN
31-12-2021
Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Bestemming resultaat dotatie
Stand per 31 december

31-12-2020

255.030
43.391
298.421

253.050
1.980
255.030

De continuïteitsreserve moet, op basis van een bestuursbesluit, gaan groeien naar € 300,000 en is bestemd voor een correcte
afwikkeling van lopende verplichtingen

Bestemmingsfonds Gezonde Generatie
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

1.415.782
223.450
1.639.232

Overige reserve SGF
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Bestemming resultaat onttrekking
Stand per 31 december

1.967.211
-551.429
1.415.782

-

-

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

31-12-2021
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Pensioenlasten
Terug te betalen belastingdienst

Vooruit ontvangen bedragen
Stand per 1 januari
Ontvangen in lopend jaar
Besteed in lopend jaar
Stand per 31 december
Overige schulden
Crediteuren
Reservering vakantiegeld
Nog te betalen kosten
Nog te betalen vakantiedagen
Nog te betalen netto lonen

31-12-2020

50.434
228
23.202
73.864

36.929
2.625
23.202
62.756

734.302
732.780
-521.921
945.161

92.500
657.500
-15.698
734.302

547.412
33.084
60.981
19.324
2.367
663.168

622.494
14.813
262.019
10.709
12.636
922.671

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Huurverplichtingen
De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Stationsplein 125 te Amersfoort.
De huurverplichting bedraagt ultimo 2021 € 2.810,69 per maand. De huurverplichting wordt jaarlijks geïndexeerd.
De overeenkomst heeft een looptijd van 1 jaar en wordt jaarlijks verlengd.
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2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(In hele euro's)

Realisatie 2021
Contributies

SLV en participanten
Participantenbijdrage Gezonde Generatie
Participantenbijdrage Humane meetmodellen
SLV bijdrage Pijler B

Overige bijdragen
Bijdrage NLO Gezonde Generatie
Bijdrage Voorkomen van ACE's Gezonde Generatie
Bijdrage 1ste 1000 dagen
Bijdrage Alliantie Alcohol
Overige bijdragen

Begroting 2021

Realisatie 2020

248.000

248.000

248.003

2.983.491
0
273.445
3.256.936

2.600.000
391.333
2.991.333

2.620.804
100.089

711.251
257.969
512.166
9.754
1.491.140

1.200.000
501.383
400.000
2.101.383

200.000
30.250
15.698
245.948

2.720.893

C. Krachtige Vereniging
Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen
Vakantiegeld

601.564
44.123
645.687
-30.532
615.155

-

277.700
20.733
298.433
-21.026
277.407

Sociale lasten

97.220

-

42.691

Pensioenlasten

91.826

-

39.420

2.553
11.089
11.310
24.952

-

-315
2.311
8.669
10.665

Inhuur bureau secretariaat en communicatie

65.870

-

-

Totale kosten personeel

895.023

-

370.183

-411.179
-70.491
-481.670

-

-

Ontvangen uitkering ziekengeld

Overige personeelskosten
Reis- en verblijfkosten
Ziekengeldverzekering en ArboNed
Overige personeelskosten

Personeel Pijler A
Personeel Pijler B

Kosten Personeel Pijler C

0

413.353

420.000

0

Personeel Pijler C toegerekend aan Pijler A
Personeel Pijler C toegerekend aan Pijler B

-164.432
-82.216
-246.648

-250.000

-160.848
-160.848

Totaal kosten personeel na toerekening

166.704

170.000

209.335
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2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(In hele euro's)

Realisatie 2021
Huisvestingskosten

Begroting 2021

Realisatie 2020

33.728

-

34.928

130

-

687

8.386
3.463
25
892
4.358
982
110
1.452
4.639
2.515
26.822

-

318
996
9
927
8.354
1.841
463
1.271
2.369
2.086
18.633

Accountantskosten & advieskosten
Accountantskosten

14.181

-

11.253

Administratie
Inhuur via Longfonds

11.616

-

11.253

1.457
6.046
7.503

10.000
5.000
10.000
10.000
30.000
65.000

1.380
6.316
5.547
3.623
16.865

93.980

160.000

93.619

-37.385
-18.693
-56.078

-

37.902

78.000

Bestuur- en ALV-kosten

Bureaukosten
Bankkosten
Telefoonkosten
Porti en vracht
Kantinekosten
Verzekeringen
Kantoorbenodigdheden
ICTkosten
Jaarverslag
Afschrijvingskosten
Overige algemene kosten

Overige verenigingskosten
Themagroepen
Lobby
Interne communicatie
Externe communcatie
SGF dag

Totale Kosten ALV, bureau en bestuur

Bureaukosten toegerekend aan pijler A
Bureaukosten toegerekend aan pijler B

Kosten ALV, bureau en bestuur na toerekening

-49.814
43.806
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2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(In hele euro's)

B. Ziekte overstijgende programma's
PPS Humane meetmodelen
Onderzoeksvisie
Kennissynthese chronische vermoeidheid
PPS Immunologie
Onderzoekscoördinatie
Kwaliteit van leven
Bureau en personeel toegerekend aan pijler B

Totaal ALV, bureau, bestuur en programma's

C. Gezonde leefstijl in een gezonde omgeving
Projectkosten Gezonde Generatie
- Programmabureau
- Weerbaarheid
- Alliantie
- Alliantie Alcoholpreventie
- Alliantie Voeding
- Alliantie Mentaal Gezonde Generatie
- VMBO activitatie
- Communicatie
- Ondersteunend (KOI en Jongereninclusie)
- Bureaukosten toegerekend aan pijler C
- Eerste 1000 dagen
- Voorkomen van ACE's bij kinderen

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente en bankkosten

Realisatie 2021

Begroting 2021

Realisatie 2020

4.105
500
137.970
29.962
100.908
273.445

391.333

71.884
21.125
93.009

478.052

639.333

346.151

5.391.934

3.418.180

692.551
120.000
95.000
610.000
210.000
210.000
1.200.000
1.385.000
368.000
501.383

541.475
257.679
516.978
1.815.817
240.284
0

4.251.181
689.508
133.783
64.003
206.814
153.984
141.057
711.251
1.089.641
291.006

0

4.251.181

5.391.934

15.698
30.250
3.418.180

2

0

39

512.166
257.969

20

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 GG(A), Programma's(B) en Regulier(C)
(in hele euro's)

BATEN

Pijler A

Pijler B

Pijler C

Totaal

Contributies
Participantenbijdrage Gezonde Generatie
SLV bijdrage Pijler B
Overige bijdragen
SOM VAN BATEN

2.983.491
1.491.140
4.474.631

273.445
273.445

248.000
248.000

248.000
2.983.491
273.445
1.491.140
4.996.076

164.432
37.385
201.817

82.216
18.693
100.908

166.704
37.902
204.606

413.352
93.980
507.332

LASTEN
Personeelskosten
Overige verenigings- en projectkosten
Kosten ALV, bureau en bestuur
Ziekte overstijgende programma's
Totaal ALV, bureau, bestuur en programma's

201.817

172.537
273.445

172.537

204.606

4.049.364

SOM VAN DE LASTEN

4.251.181

273.445

204.606

4.729.233

223.450

-0

43.393

266.843

-2

-2

-0

43.392

266.842

-0

43.392
43.392

43.391
223.450
266.842

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-

-

679.869

Gezonde leefstijl in een gezonde omgeving

Saldo voor financiële baten en lasten

-

-

-

223.450

4.049.364

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging / onttrekking aan:
Continuïteitsreserve SGF
Bestemmingsfonds Gezonde Generatie

223.450
223.450

-0
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen te
Amersfoort.

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Vereniging Samenwerkende
Gezondheidsfondsen te Amersfoort gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Samenwerkende Gezondheidsfondsen per 31 december 2021 en van het
resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende
RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
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De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder
ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op
grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Samenwerkende Gezondheidsfondsen zoals vereist in
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze
controleverklaring daarbij.
De andere informatie bestaat uit:
•
Bestuursverslag
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, zijnde het bestuursverslag, in
overeenstemming met RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven .
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen, of als beëindiging het
enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
organisatie;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is,
tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat,
zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
controleverklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen
is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amsterdam, 6 april 2022
Dubois & Co. Registeraccountants

ValidSigned door Arjan Buteijn
op 06-04-2022
A.P. Buteijn RA
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