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Referentie: 1107/AHT
Betreft:
jaarrekening 2021

Amsterdam, 16 maart 2022

Geachte bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw
vereniging:
- De balans per 31 december 2021,
- De staat van baten en lasten over 2021 en
- De toelichting

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD te gemeente
Utrecht is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de
balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 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 in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor
financiële verslaggeving. 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 Nationale vereniging voor mensen met lupus,
APS, sclerodermie en MCTD.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel
te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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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 dan ook ervan 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.
Wij hebben deze jaarrekening samengesteld voor het bestuur van Nationale vereniging voor mensen met
lupus, APS, sclerodermie en MCTD met als doel Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS,
sclerodermie en MCTD in staat te stellen te voldoen aan de plicht de jaarrekening op te maken. Onze
samenstellingsverklaring is uitsluitend bestemd voor het bestuur van Nationale vereniging voor mensen met
lupus, APS, sclerodermie en MCTD en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u
naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
Peer Accountants Amsterdam B.V.

J. Veldhuizen AA
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Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Utrecht

2.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris

2.609

2.609

3.612

3.612

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen
Overlopende activa

4.979
3.537

8.516

4.980
3.169

8.149

Liquide middelen

106.740

91.348

Totaal

117.865

103.109

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 16-3-2022
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Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
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2.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserves
Overige reserves

6.500
96.102

97.373

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Overlopende passiva

7.542
7.721

102.602

15.263

117.865

Totaal

743
4.993

97.373

5.736

103.109

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 16-3-2022
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Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
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2.2 Staat van baten en lasten over 2021
2021
€

Begroting
2021
€

2020
€

BATEN
Subsidies
Sponsorbijdragen
Contributies, giften, e.d.
Opbrengsten voorlichting
Overige baten
Baten

69.570
56.950
958
1.625
129.103

68.000
2.000
52.150
1.000
123.150

68.620
53.908
1.067
2.723
126.318

26.791
48.481
872
47.057
123.201

23.750
53.000
2.400
39.500
118.650

32.810
68.654
1.166
33.476
136.106

5.902

4.500

-9.788

5
-680
-675

-500
-500

12
-614
-602

5.227

4.000

-10.390

4.000
2.500
-1.273
5.227

4.000
4.000

-16.000
5.611
-10.389

LASTEN
Lotgenotencontact
Voorlichting/informatievoorziening
Belangenbehartiging
Instandhoudingskosten
Besteed aan doelstellingen
Exploitatieresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

Resultaat
RESULTAATBESTEMMING
Bestemmingsreserve jubileum
Bestemmingsreserve bestuurstweedaagse
Overige reserve

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 16-3-2022
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Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Utrecht

2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisatieszonder winststreven' (RJK C1).
Activiteiten
De activiteiten van Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD, statutair
gevestigd te gemeente Utrecht, bestaan voornamelijk uit:
- Verzamelen en doorgeven van informatie over Lupus, APS, Sclerodermie en MCTD.
- Meer bekendheid geven aan deze ziekten in kwartaalblad NVLE Venster.
- Bevorderen en gelegenheid bieden tot lotgenotencontact.
- Belangenbehartiging van al onze leden.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Newtonlaan 115 te Utrecht.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD, statutair gevestigd te gemeente
Utrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40533149.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
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 Kleine Organisatieszonder winststreven' (RJK C1).
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 VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de
activa waarop de subsidies betrekking hebben.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
de transactiekosten indien materieel. 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.
Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn vastgesteld door het bestuur. De bestemmingsreserves dienen besteed te
worden overeenkomstig het doel waarvoor zij zijn gevormd.
Overige reserves: vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de vereniging is opgericht.
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
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 BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa
opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.
Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek
van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van
giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengstverantwoording
Algemeen
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over
de omzet geheven belastingen.
Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.
Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten
diensten.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de
normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden
ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Inventaris
€
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari
Afschrijvingen
Mutaties 2021
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
Afschrijvingspercentages:
Inventaris

Totaal
€

13.916
-10.304
3.612

13.916
-10.304
3.612

-1.003
-1.003

-1.003
-1.003

13.916
-11.307
2.609

13.916
-11.307
2.609

20 %

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2021
€

Overige vorderingen
Rekening courant Stichting NVLE
Waarborgsommen

Overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen rente

Liquide middelen
Rabobank betaalrekening
Rabobank spaarrekening

31-12-2020
€

3.674
1.305
4.979

3.674
1.306
4.980

3.532
5
3.537

3.164
5
3.169

56.718
50.022
106.740

41.331
50.017
91.348
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2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen
31-12-2021
€

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve jubileum
Bestemmingsreserve bestuurstweedaagse

31-12-2020
€

4.000
2.500
6.500

2021
€

Bestemmingsreserve jubileum
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

Bestemmingsreserve bestuurstweedaagse
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

Overige reserves
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

-

2020
€

4.000
4.000

16.000
-16.000
-

2.500
2.500

-

97.372
-1.272
96.102

91.762
5.611
97.373

KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2021
€

Handelscrediteuren
Crediteuren

Overlopende passiva
Te betalen administratiekosten
Te betalen accountantskosten
Overige nog te betalen kosten
Vooruitontvangen bedragen

31-12-2020
€

7.542

743

3.200
2.050
2.415
56
7.721

3.210
1.750
33
4.993

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen
Huurverplichtingen
De vereniging heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Newtonlaan 115 te
Utrecht. De huurverplichting bedraagt € 10.203 per jaar. De huurverplichting loopt tot en met 1 december
2022.
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2021

Begroting
2021
€

€

2020
€

BATEN
Subsidiebaten
Subsidie VWS Fonds PGO
Subsidie Reuma Nederland

45.000
24.570
69.570

45.000
23.000
68.000

45.000
23.620
68.620

Subsidie VWS Fonds PGO
De subsidie VWS Fonds PGO heeft een structureel karakter en dient ieder jaar opnieuw aangevraagd te
worden bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Een voorwaarden voor de subsidie is dat de middelen worden besteed aan lotgenotencontact,
informatievoorziening en belangenbehartiging.
Subsidie Reuma Nederland
De Subsidie Reuma Nederland heeft een structureel karakter en dient ieder jaar opnieuw aangevraagd te
worden.

Sponsorbijdragen
Sponsorbijdragen

Giften en baten uit fondsenwerving
Giften
Contributies
Nalatenschappen

Baten met bijzonder bestemming
Verkoop brochures

Overige baten
Bijdrage voor Wereld Sclerodermiedag Fesca
Diversen

-

2.000

-

45
56.905
56.950

100
52.050
52.150

60
53.823
25
53.908

958

1.000

1.067

1.625
1.625

-

1.258
1.465
2.723

Slof
- 14 -

Wildenburg
accountants
belastingadviseurs

gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
behorende bij onze beoordelingsverklaring d.d. 17 maart 2022

Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Utrecht

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2021
€

Begroting
2021
€

2020
€

LASTEN
Lotgenotencontact
Zaalhuur
Drukwerk
Telefoon- en internetkosten
Portikosten
Representatie
Relatiegeschenken
Congressen, seminars, studiereizen
Reiskosten vrijwilligers
Attenties vrijwilligers
Catering
Kantoorbenodigdheden
Advieskosten
Vergoeding sprekers
Wervingskosten

9.052
913
305
650
54
9.318
1.842
233
1.920
83
2.209
212
26.791

Regiodagen
Landelijke contactdagen
Congres dag Wereld Sclerodermie of
Lupus
Diversen

Voorlichting/informatievoorziening
Zaalhuur
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk
Telefoon- en internetkosten
Portikosten
Reiskosten vrijwilligers
Website kosten
Catering
Contributies en abonnementen
Automatiseringskosten
Representatie
Relatiegeschenken
Kostprijs verkopen
Huur
Attenties vrijwilligers
Kleine aanschaffingen
Advieskosten

14.573
2.510
41
28
528
8.290
3.011
3.389
439
32.810

6.967
3.274

3.000
3.000

7.477
-

16.550
26.791

17.750
23.750

23.250
2.083
32.810

94
394
38.229
537
1.022
1.398
5.612
106
25
344
256
464
48.481
9.074
33.331
5.612
464
48.481

Voorlichting kantoor
Blad Venster
Website
Voorlichtersgroep

7.250
250
750
250
300
4.500
1.200
3.000
250
1.500
4.500
23.750

1.500
28.500
1.200
1.000
1.750
5.000
550
4.750
675
875
200
1.000
6.000
53.000
13.000
29.000
5.000
6.000
53.000

942
32.827
887
2.501
1.177
25.596
9
4.666
48
68.654
11.890
30.591
26.083
68.564
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2021

Begroting
2021
€

€

Belangenbehartiging
Kantoorbenodigdheden
Telefoon- en internetkosten
Contributies en abonnementen
Vakliteratuur
Congressen, seminars, studiereizen
Reiskosten vrijwilligers

168
704
872
168
484
100
120
872

Sociaal/juridische
Ieder(in) en andere BBH
Lupus Europe
Fesca

Instandhoudingskosten
Huur
Zaalhuur
Telefoon- en internetkosten
Automatiseringskosten
Contributies en abonnementen
Portikosten
Overige kantoorkosten
Representatie
Relatiegeschenken
Administratiekosten
Accountantskosten
Zakelijke verzekeringen
Trainingen en cursussen
Reiskosten vrijwilligers
Attenties vrijwilligers
Catering
Overige algemene kosten
Notariskosten
Kantoorbenodigdheden
Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris
Reis- en verblijfkosten
Drukwerk

10.006
3.771
38
3.708
263
100
331
254
5.629
2.004
883
9.954
2.551
5.103
45
831
504
1.003
75
4
47.057

150
300
1.050
150
300
450
2.400

2020
€
166
808
193
1.167

750
500
575
575
2.400

10.500
3.000
500
2.000
100
200
100
5.000
1.500
900
100
5.800
3.500
1.500
2.100
1.000
500
1.200
39.500

170
484
393
120
1.168

10.381
2.945
475
1.830
101
155
8
28
4.953
1.595
940
25
2.294
3.921
1.169
1.499
1.157
33.476
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Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Utrecht

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2021

Begroting
2021
€

€

2020
€

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebate rekening courant banken

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie

5

-

12

680

500

614

Utrecht, …............................
Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD

J.E.M. Wijbrans - Roodbergen

W. Zacouris - Verweij

A. den Boer

W.G.J.M. Gerritsen - Thijssen

M.J.O. Kanters

A.W.W.M. Biegstraaten
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Mr. J.J. Slof
belastingadviseur
M. Wildenburg
accountant-administratieconsulent
register belastingadviseur
certified financial planner
Drs. H.A. van Lith-Slof
registeraccountant
executive master of it auditing
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Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan het bestuur van Nationale Vereniging LE-patiënten
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Nationale Vereniging LE-patiënten
te Utrecht beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, in het bijzonder RJk C1 voor
kleine organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse Standaard 2400 ‘Opdrachten tot het beoordelen van financiële
overzichten’. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij
onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat wij geen
reden hebben om te veronderstellen dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte
mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het
inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het
uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van
de verkregen informatie.
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter
dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Rabobank IBAN NL15 RABO 0346 4675 86
ING Bank IBAN NL19 INGB 0001 6525 58
KvK 33158098 BTW NL8169.04.674.B.01
www.slofwildenburg.nl

Dorpsstraat 98
1182 JH Amstelveen
020-6433044
amstelveen@slofwildenburg.nl

Tjalk 84
2411 NZ Bodegraven
0172-612315
bodegraven@slofwildenburg.nl
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Conclusie
Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de jaarrekening geen
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Nationale Vereniging
LE-patiënten per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, in het bijzonder RJk C1
voor kleine organisaties zonder winststreven.
Slof & Wildenburg accountants en belastingadviseurs

Drs. H.A. van Lith-Slof RA

