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Vereniging LFB 
Zonnebaan 39 
3542 EB Utrecht 

Culemborg, 29 juli 2022 

Geacht bestuur, 

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van Vereniging LFB te Utrecht gecontroleerd. 
De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de entiteit. Het is onze 
verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. De 
controleverklaring is opgenomen onder de Overige gegevens. 
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2 BESTUURSVERSLAG 

ORGANISATIE EN BESTUUR 

Doelstelling, beleid en activiteiten 
  

De LFB is de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking. We 
komen op voor de belangen van mensen met een beperking. Wij praten met beleidsmakers en politici. 
Wij geven begrijpelijke informatie. Wij organiseren bijeenkomsten, trainingen en workshops. Wij maken 
mensen sterker en laten van ons horen! 

De afkorting LFB staat voor Landelijk Federatie Belangenvereniging Onderling Sterk. De Vereniging 
LFB is in 1995 opgericht door mensen met een verstandelijke beperking zelf.  

Statutaire doelstelling:  

 het behartigen van belangen van mensen met een verstandelijke beperking; 
 emancipatie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen; 
 ertoe bij te dragen dat mensen met een verstandelijke beperking een normaal leven kunnen leiden 

in de maatschappij op het gebied van wonen, werken, vrije tijd, onderwijs, et cetera; 
 mensen stimuleren, ondersteunen en helpen bij het oprichten van belangenverenigingen 

Onderling Sterk in Nederland; 
 bewonersraden stimuleren om een zelfstandige belangenvereniging Onderling Sterk te worden; 
 erkenning krijgen voor de belangen van mensen met een beperking; 
 samenwerking bevorderen met andere (belangen)organisaties in de zorg- en dienstverlening voor 

mensen met een verstandelijke beperking. 

De activiteiten van de vereniging bestaan voornamelijk uit:    

 het geven van informatie en advies aan leden, onderwijsinstellingen en andere belangstellenden 
respectievelijk belanghebbenden; 

 het ondersteunen van leden; 
 het door en voor de leden ontwikkelen van beleid gericht op het bereiken van de doelstelling van 

de vereniging; 
 het optreden als belangenbehartiger; 
 het organiseren van themabijeenkomsten voor mensen met een - verstandelijke beperking; 
 het bevorderen van overleg met vergelijkbare dan wel complementaire organisaties. 

Samenstelling bestuur 
  

Bestuur  

Mw. E.J.S. Jongerius       Directeur-bestuurder    

  

Raad van Toezicht  

De volgende personen hebben zitting in de Raad van Toezicht: 

- Mw. I.M. van Dijk           Voorzitter 

- Mw. T.J. Smiley       Lid 

- Dhr. H.A.P. Verstegen       Lid 

- Dhr. K.J. Smit                     Lid 

- Mw. S. Heringa     Lid 

- Mw. D. Davelaar     Lid (tot 16-10-2021) 
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De Raad kwam in 2021 vijfmaal bijeen en besprak organisatorische, financiële en inhoudelijke 
ontwikkelingen binnen de organisatie.  

 

Beloningsbeleid  

Vereniging LFB hanteert de cao Sociaal Werk. 

De leden van de Raad van Toezicht hebben een onbezoldigde functie. Zij ontvangen alleen een 
onkostenvergoeding per vergadering waarbij zij aanwezig zijn. 

  

ACTIVITEITEN VERSLAGJAAR 
 

De activiteiten van de vereniging bestaan voornamelijk uit:  

 het geven van informatie en advies aan leden, onderwijsinstellingen en andere belangstellenden 
respectievelijk belanghebbenden; 

 het ondersteunen van leden; 

 het door en voor de leden ontwikkelen van beleid gericht op het bereiken van de doelstelling van de 
vereniging; 

 het optreden als belangenbehartiger; 

 het organiseren van themabijeenkomsten voor mensen met een ‐ verstandelijke beperking; 

 het bevorderen van overleg met vergelijkbare dan wel complementaire organisaties; 

 

De LFB heeft een landelijk bureau en een afdeling scholing & training in Utrecht. Daarnaast zijn er 10 
STERKplaatsen verspreid over Nederland waar mensen met een verstandelijke beperking leren en 
werken. Er werken meer dan 70 ervaringsdeskundigen met een (verstandelijke) beperking bij de LFB. 
Een deel van hen volgt het leer‐werktraject STERK. De ervaringsdeskundigen worden ondersteund door 
coaches bij de uitvoering van hun werkzaamheden. 

 

Activiteiten en projecten 2021 op hoofdlijnen:  

 

'Naar de top'  

In 2019 is de LFB gestart met het project 'Naar de top'. Dit project is onderdeel van het programma 
Volwaardig Leven van het ministerie van VWS. In het project volgen 1000 mensen met een 
verstandelijke beperking een training gericht op persoonlijke groei en talentontwikkeling. LFB biedt deze 
trainingen aan in samenwerking met zorgorganisaties. Het project wordt afgerond in 2022. 

 

'Sterk in onderwijs' 

Bij het project 'Sterk in onderwijs' worden onderwijsinstellingen en LFB STERKplaatsen aan elkaar 
verbonden. Bij deze STERKplaatsen doen mensen met een verstandelijke beperking de opleiding tot 
ervaringsdeskundige. Mensen met een beperking worden zo in hun kracht gezet. Onder andere door als 
ervaringsdeskundige gastlessen te verzorgen op de scholen. 
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'Informatievoorziening'  

Gedurende het hele jaar is er vanuit alle locaties van LFB veel aandacht geweest voor het geven van 
toegankelijke informatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit deze we door 
nieuwsberichten te plaatsen op onze website, landelijke en regionale nieuwsbrieven uit te geven en 
(online) bijeenkomsten te organiseren. In 2021 is de website van de LFB 12.643 keer bezocht.  

In 2021 is de LFB gestart met het uitgeven van het LFB magazine De Ster(k)!  In De Ster(k)! staan 
verhalen door en voor mensen met een beperking. Er komen verschillende thema’s aan de orde. In 2021 
waren de thema’s ‘vrijheid en vrij zijn’,  ‘terugkijken en vooruitblikken’ en ‘creativiteit en nieuwe 
dingen’ 

 

'Ontmoeting' 

Gedurende 2021 heeft de LFB vier landelijke ontmoetingsdagen voor de leden van de LFB kunnen 
organiseren. Een deel daarvan moest online plaatsvinden.  

Op zaterdag 2 oktober organiseerde de LFB weer de eerste landelijke dag live! 

Na lang thuis te zitten en geen bijeenkomsten meer live te kunnen organiseren, konden we elkaar 
eindelijk weer ontmoeten. Het thema van deze landelijke dag was ‘Ontmoeten’. De thema’s van de 
andere landelijke dagen waren; Verkiezingen, Naar de top en Gezond Leven. 

 

Tweede Kamer Verkiezingen 

In maart 2021 hebben de landelijke Tweede Kamer verkiezingen plaatsgevonden.  De LFB vindt het heel 
belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking ook hun stem uitbrengen.                                    
Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd om onze achterban te informeren over hoe ‘stemmen’ 
werkt en hoe je erachter komt op welke partij je moet stemmen.                                                              
Een van deze activiteiten was het ‘debat in duidelijke taal’ 

Op zaterdag 13 februari heeft het debat in duidelijke taal plaatsgevonden. Dit debat werd 
georganiseerd door de LFB en Prodemos. Via een livestream konden mensen thuis meekijken. 

 

Van Volwaardig Leven naar Toekomstagenda Gehandicaptenzorg 

Het VWS programma Volwaardig Leven waarbinnen de LFB de projecten STERK in onderwijs en Naar 
de top uitvoert is op 29 november 2021 afgerond met een online congres ‘Volwaardig Leven’. Directeur 
van de LFB Ellis Jongerius heeft tijdens het slotcongres samen met andere betrokken terug gekeken op 
het congres ‘Een Volwaardig leven? Dat is echt iets van ons allemaal geworden!’                                    
Met het project Volwaardig leven wil de overheid de gehandicaptenzorg meer passend en klaar voor de 
toekomst maken. Zodat kwetsbare mensen en hun naasten kunnen rekenen op goed geregelde zorg en 
ondersteuning. ‘We hebben veel bereikt door samen te doen’, zei directeur Ellis Jongerius, een van de 
gasten aan tafel.  

Met de afronding van programma Volwaardig Leven stopt het niet. In 2021 is de LFB alweer volop aan 
het meedenken over nieuwe plannen die we samen met het ministerie van VWS en andere partijen 
kunnen oppakken om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Deze plannen worden 
uitgewerkt in het programma ‘Toekomstagenda Gehandicaptenzorg’. Ook in dit programma zal de LFB 
weer een belangrijke rol spelen.  
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Nieuwe STERKplaatsen 

Vanuit project STERK in onderwijs zijn er in 2021 drie nieuwe STERKplaatsen opgestart. In februari is 
STERKplaats Utrecht van start gegaan op de Hogeschool Utrecht, In juni 2021 STERKplaats Rotterdam 
gestart op de Hogeschool van Rotterdam en in september 2021 zijn we met STERKplaats Haarlem 
gestart op hogeschool InHolland.  

Film première ‘Laat mij mijn eigen gang maar gaan’ 

Op 16 oktober 2021 heeft de première plaatsgevonden van de film van Henk van Dijk.       
Met de film ‘Laat mij mijn eigen gang maar gaan’ vertelt Henk zijn verhaal.     
Henk van Dijk, 75 jaar, heeft 40 jaar in een instelling gewoond bij Vanboeijen in Assen.        
Binnen deze instelling kon hij niet zijn eigen keuzes maken, hierdoor had hij geen eigen regie op zijn 
leven. Na 40 jaar kwam er verandering in zijn leven: Hij ging de instelling verlaten en ging wonen in een 
appartementje in Assen, of te wel, hij koos voor zijn eigen regie! 

VERMOGEN EN BELEGGINGEN 

Vrij besteedbaar vermogen 

De continuïteitsreserve is beschikbaar om toekomstige schommelingen in de opbrengsten en lasten op te 
kunnen vangen. De gewenste omvang van de continuïteitsreserve bedraagt 1 jaar van de vaste lasten van 
de organisatie.  

KOMEND VERSLAGJAAR 

Samenvatting begroting 
Begroting 2022  

Instellingssubsidie   €  45.000 
 €   1.093.644  
 €   919.678 
 €   2.058.322 
 €   1.765.222  
 €   293.100 
 €   2.058.322 

 €  - 

Projectsubsidies en bijdragen 
Overige opbrengsten 
Totaal opbrengsten  
Personeelskosten 
Overige kosten 
Som der exploitatielasten  

Resultaat 

Utrecht, 29 juli 2022 

Naam bestuurder Handtekening 
E.J.S. Jongerius  



 

 

JAARREKENING 2021 
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3 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

ACTIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31-12-2021   31-12-2020 
  € € € € 

VASTE ACTIVA         
Materiële vaste activa   6.735   10.094 

VLOTTENDE ACTIVA         
Voorraden   7.271   10.821 

VORDERINGEN         
Handelsdebiteuren 111.302   88.870   
Vorderingen subsidies en bijdragen 
projecten 55.090   36.002   
Overige vorderingen en overlopende 
activa 7.347   10.416   

    173.739   135.288 

Liquide middelen   1.379.551   1.665.927 

     

Totaal 
  

1.567.296 
  

1.822.130 
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PASSIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31-12-2021   31-12-2020 
  € € € € 

EIGEN VERMOGEN         
Continuïteitsreserve 613.631   569.196   
Bestemmingsreserve 
organisatieontwikkeling 100.000   100.000   

 
  713.631   669.196 

Voorzieningen   41.968   41.968 

KORTLOPENDE SCHULDEN         
Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten 33.701   34.775   
Nog te besteden subsidies projecten 585.524   579.192   
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 85.103   78.964   
Schulden ter zake van pensioenen 10.374   23.762   
Overige schulden en overlopende 
passiva 96.995   394.273   

    811.697   1.110.966 

Totaal 
  

1.567.296 
  

1.822.130 
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4 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

  Begroting 2021 2021 2020 
  € € € 

Instellingssubsidie 45.000 45.000 45.000 
Projectsubsidies en bijdragen 930.781 1.175.129 1.257.074 
Overige opbrengsten 865.437 641.285 539.576 
Baten voorgaande jaren - 3.039 8.615 

Totaal opbrengsten 1.841.218 1.864.453 1.850.265 

PERSONEELSKOSTEN       
Lonen en salarissen 1.125.993 1.038.514 963.482 
Sociale lasten 187.624 173.047 159.629 
Pensioenlasten 104.113 96.025 80.587 
Andere personeelskosten 182.488 232.134 247.844 
        

AFSCHRIJVINGEN EN 
WAARDEVERMINDERINGEN       
Afschrijvingen materiële vaste activa 7.300 1.804 1.501 
        

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN       
Directe activiteit- en projectlasten 130.150 179.489 118.724 
Huisvestingskosten 35.400 25.369 25.266 
Verenigingskosten 1.500 761 1.293 
Verkoopkosten 6.750 6.791 7.219 
Autokosten 17.000 16.547 19.041 
Kantoorkosten 29.500 25.578 31.744 
Algemene kosten 13.400 18.806 37.733 
Lasten voorgaande jaren - 1.014 537 
        

Som der exploitatielasten 1.841.218 1.815.879 1.694.600 

Exploitatieresultaat - 48.574 155.665 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN       
Rentelasten en soortgelijke kosten - -4.139 - 

Resultaat - 44.435 155.665 

Resultaatbestemming       
Continuïteitsreserve - 44.435 155.665 

Bestemd resultaat - 44.435 155.665 
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5 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021 

Indirecte methode 2021 2020 
  € € 

Exploitatieresultaat 48.574 155.665 
Aanpassing voor afschrijvingen 1.804 1.501 
Mutatie van voorzieningen - 6.859 
Mutatie van handelsdebiteuren -22.432 19.012 
Mutatie van overige vorderingen -16.019 211.736 
Mutatie van voorraden en onderhanden projecten 3.550 1.597 
Mutatie van handelscrediteuren -1.074 8.732 
Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden kredietinstellingen) -298.195 716.618 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -283.792 1.121.720 

Betaalde interest -4.139 - 

Kasstroom uit operationele activiteiten -287.931 1.121.720 

Investeringen in materiële vaste activa -3.445 -1.484 
Desinvesteringen in materiële vaste activa 5.000 - 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.555 -1.484 

Mutatie in liquide middelen -286.376 1.120.236 
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6 ALGEMENE TOELICHTING 
Naam rechtspersoon Vereniging LFB 
Rechtsvorm Vereniging 
Zetel rechtspersoon Utrecht 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 40483102 

Belangrijkste activiteiten 
  

De LFB is de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking.  

De activiteiten van de vereniging bestaan voornamelijk uit:    

 het geven van informatie en advies aan leden, onderwijsinstellingen en andere belangstellenden 
respectievelijk belanghebbenden; 

 het ondersteunen van leden; 
 het door en voor de leden ontwikkelen van beleid gericht op het bereiken van de doelstelling van 

de vereniging; 
 het optreden als belangenbehartiger; 
 het organiseren van themabijeenkomsten voor mensen met een - verstandelijke beperking; 
 het bevorderen van overleg met vergelijkbare dan wel complementaire organisaties.  

Locatie feitelijke activiteiten 
  

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit locaties in Utrecht (Landelijk bureau), Hilversum, Goes, 
Haarlem, Leeuwarden, Wolvega en Arnhem.  
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7 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

ALGEMEEN 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 
Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1).  

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 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. 

Vergelijkende cijfers  

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor 
vergelijkingsdoeleinden aangepast. 

Pensioenregelingen 
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van 
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen betaald door Vereniging LFB De premies worden verantwoord als 
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige 
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 

Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde. 

Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA 

Voorzieningen 
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de nominale waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. 

Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van: 
- een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het 
verleden; en 
- waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en  
- het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.  

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden 
afgelost. 

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN 

Baten 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, 
gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot 
de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan 
dezelfde periode toegerekend. 

Personeelskosten 
Vereniging LFB heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over 
het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.  
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van 
toepassing en betaalt Vereniging LFB verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan 
pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten 
zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien 
dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde 
premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 

Overige bedrijfskosten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. 

GRONDSLAGEN VOOR KASSTROOMOVERZICHT 

Algemene grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een looptijd 
langer dan drie maanden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de 
kasstroom uit operationele activiteiten.  
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8 TOELICHTING OP BALANS 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

 Inventaris Vervoermiddelen Totaal 
  € € € 

BOEKWAARDE 1 JANUARI 2021       
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 64.320 5.000 69.320 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -59.226 - -59.226 

 
5.094 5.000 10.094 

MUTATIES 2021       
Investeringen 3.445 - 3.445 
Desinvesteringen - -5.000 -5.000 
Afschrijvingen -1.804 - -1.804 

 
1.641 -5.000 -3.359 

BOEKWAARDE 31 DECEMBER 2021       
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 67.765 - 67.765 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -61.030 - -61.030 

6.735 - 6.735 

Afschrijvingspercentage (gemiddeld) 20,0 -   

VOORRADEN 

  31-12-2021 31-12-2020 
  € € 

Gereed product en handelsgoederen     
Trainingsmappen 7.271 10.821 
      

Totaal 7.271 10.821 
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VORDERINGEN 

  31-12-2021 31-12-2020 
  € € 

Debiteuren       
Dagbesteding, detachering en PGB gelden 111.302 88.870 
      

Vorderingen subsidies en bijdragen projecten     
VUMC samen werken samen leren - 5.040 
Zonmw mijn stem telt - 11.000 
NPG Sensatie goed leven 6.419 1.273 
Academie voor zelfstandigheid - 2.650 
Pameijer - 1.915 
COC begeleiding zonder stempel 3.062 - 
Hogeschool Utrecht 750 960 
Fontys 6.425 4.360 
Training Cogis 5.294 - 
Alliantie VN-verdrag Iederin 960 - 
Innovatiefonds 'leren van slachtoffers' 6.147 - 
Kwaliteitsagenda Iederin acties 3.230 - 
Patiëntenorganisatie Zorgkaart NL 12.878 1.833 
LSR 5.375 - 
Loonkostensubsidie 2.684 3.961 
Overige 1.866 3.010 

  55.090 36.002 

Overige vorderingen en overlopende activa     
Overige vorderingen 4.650 1.423 
Vooruitbetaalde kosten 2.697 8.993 

  7.347 10.416 

Totaal 173.739 135.288 

LIQUIDE MIDDELEN 

  31-12-2021 31-12-2020 
  € € 

Banktegoeden     
Banken steunpunten 43.505 5.815 
ING Bank 68.65.91.852 41.963 65.419 
ING Bank 6684269 4.763 32.836 
ING spaarrekening 733.253 1.241.558 
Spaarrekening ...852 144.882 320.000 
Spaarrekening Scholing en Training 200.000 - 
Spaarrekening Communicatie 210.000 - 

  1.378.366 1.665.628 

Kasmiddelen 1.185 299 

Totaal 1.379.551 1.665.927 
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EIGEN VERMOGEN 

Continuïteitsreserve 2021 2020 
€ €

Stand 1 januari 569.196 413.531
Resultaatbestemming 44.435 155.665

613.631 569.196 

Stand 31 december 613.631 569.196 

De continuïteitsreserve is beschikbaar om toekomstige schommelingen in de opbrengsten en lasten op te 
kunnen vangen. De gewenste omvang van de continuïteitsreserve bedraagt 1 jaar van de vaste lasten van 
de organisatie.  

Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling 2021 2020 
€ €

Stand 1 januari 100.000 100.000

Stand 31 december 100.000 100.000 

De bestemmingsreserve organisatieontwikkeling is beschikbaar om de professionaliseringsslag te maken 
die gewenst is ten gevolge van de groei van de organisatie. Hiervoor zal o.a. softwarepakket worden 
aangeschaft t.b.v. HRM en Administratie. Daarnaast zal de formatie in de backoffice/
managementondersteuning worden uitgebreid.  

VOORZIENINGEN 

Jubileumvoorziening 2021 2020 
€ €

Stand 1 januari 41.968 35.109
Toename van voorziening - 18.500
Gebruik van voorziening - -11.641

Stand 31 december 41.968 41.968 

De Vereniging is reeds feitelijke verplichtingen aangegaan voor het vieren van het jubileum. De lasten 
worden op grond van artikel 374 lid 1 BW 2.9 gespreid over de jaren. Het vieren van het jubileum zal 
plaatsvinden in 2023. 
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KORTLOPENDE SCHULDEN 

31-12-2021 31-12-2020
€ €

en 33.701 34.775

4.943 5.055 
117 1.250

2.818 4.000
3.858 3.858
9.832 2.081 

- 18.980
101.255 113.709
451.908 414.716

- 551
10.793 14.992

585.524 579.192 

85.103 78.964 
10.374 23.762 

- 304.995
9.130 10.615

10.285 - 
37.570 25.567 
26.306 25.210
13.704 27.886

96.995 394.273 

811.697 1.110.966 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 
Crediteur

Nog te besteden subsidies projecten 
gemeente Houten 
Subsidie gemeente Zeist
Onderling Sterk Utrecht
Doe tank 
Innovatiefonds leren van slachtoffers 
VWS workshops 
Sterk in onderwijs Volwaardig leven 
VWS Talentontwikkeling, Volwaardig Leven 
Denken en Tanken-project
Overige 

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN 
Loonheffing- en premieschulden 
Schulden ter zake van pensioenen 

Overige schulden en overlopende passiva 
NOW-regeling 
Accountantscontrole jaarrekening
Accountantscontrole projecten 
Reservering verlofuren 
Reservering loopbaanbudget
Overige 

Totaal 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN 

Betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten 
Vereniging LFB huurt een kantoorruimte aan de Zonnebaan 39 bg te Utrecht. De overeenkomst, 
oorspronkelijk tot en met 31 december 2015, wordt voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 1 
maand. Ultimo 2021 bedraagt de jaarlijkse huurverplichting € 4.700,- 

Lokaal steunpunt Wolvega huurt een bedrijfsruimte aan de Willem Lodewijkstraat 68 te Wolvega. De 
overeenkomst wordt voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 1 jaar. De jaarlijkse 
huurverplichting bedraagt € 8.800,- 

Lokaal steunpunt Goes huurt met ingang van 1 februari 2015 een bedrijfsruimte in de Brede School 
Goese Polder aan de J. Lunslaan 5 t/m 15 te Goes. De overeenkomst is afgesloten voor de duur van 5 
jaar. Daarna wordt de overeenkomst voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 1 jaar. De 
jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 6.000,- 
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Lokaal steunpunt Haarlem huurt een bedrijfsruimte aan de Lange Herenvest 122 te Haarlem. Ultimo 
2021 bedraagt de jaarlijkse huurverplichting € 4.400,- 

  

Lokaal steunpunt Hilversum heeft met ingang van 1 januari 2017 een huurovereenkomst afgesloten voor 
een bedrijfsruimte aan de Geuzenweg 84 te Hilversum. Ultimo 2021 bedraagt de jaarlijkse 
huurverplichting € 8.700,- 

Operationele leases 
In december 2020 is een leaseovereenkomst afgesloten voor een personenauto. De totale looptijd van de 
overeenkomst bedraagt 60 maanden. De jaarlijkse leaseverplichting bedraagt € 10.400,- 



Vereniging LFB, te Utrecht  
 

 

 23 
 
 

9 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN EN BRUTOMARGE 

  2021 2020 
  € € 

Instellingssubsidie     
Stichting Fonds PGO 45.000 45.000 
      

Projectsubsidies en bijdragen     
VWS Talentontwikkeling, Volwaardig Leven 412.477 399.320 
VWS Sterk in Onderwijs 340.168 426.631 
VWS Sterk in Onderwijs (dagbesteding) 148.367 133.139 
Innovatiefonds 'leren van slachtoffers' 35.776 34.059 
Vraagapp Denktank - 2.075 
Samen Sterker 13.609 16.292 
Themacafé 7.650 3.990 
NPG 'Samen werken samen leren' 280 18.428 
Zonmw 'mijn stem telt' - 40.212 
Zonmw HAN onderzoek 53.926 - 
Zonmw 'laat mij mijn eigen gang maar' 27.612 - 
Fontys 11.473 8.264 
Leerlijnen Academi voor Zelfstandigheid - 10.150 
Wet zorg en dwang workshops - 9.505 
Zorgkaart NL Patiëntenfederatie 19.267 - 
Lokale gemeentelijke bijdragen en subsidies 53.951 50.568 
Overige projecten en activiteiten 50.573 104.441 

  1.175.129 1.257.074 

Overige opbrengsten     
Dagbestedingen 518.514 412.958 
Belangenbehartiging 47.009 42.766 
Detacheringsopbrengsten 43.324 50.110 
Loonkostensubsidies 28.480 28.157 
Bijdragen leden / donateurs 3.105 5.238 
Overige 853 347 

  641.285 539.576 

Baten voorgaande jaren     
Dagbesteding voorgaande jaren 1.250 3.160 
Vrijval subsidies voorgaande jaren - 5.106 
Overige 1.789 349 

  3.039 8.615 

Totaal opbrengsten 1.864.453 1.850.265 

Totaal opbrengsten 1.864.453 1.850.265 
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PERSONEELSKOSTEN 

  2021 2020 
  € € 

Lonen en salarissen 1.038.514 963.482 
Sociale lasten 173.047 159.629 
Pensioenlasten 96.025 80.587 

Andere personeelskosten     
Mutatie reservering verlofuren 12.003 438 
Loopbaanbudget 3.943 8.325 
Kilometervergoedingen 16.383 9.425 
Vergoedingen openbaar vervoer 21.681 16.685 
Reiskostenvergoeding woon- werk 23.737 15.231 
Verteer 5.139 4.987 
Vrijwilligersvergoedingen 59.562 39.189 
Inhuur derden 106.370 127.632 
Verzuimverzekering 35.528 29.218 
Uitkering verzuimverzekering -52.212 -3.206 
Overige - -80 

  232.134 247.844 

Totaal 1.539.720 1.451.542 

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN 

  2021 2020 
  € € 

Afschrijving op materiële vaste activa 1.804 1.501 

Totaal 1.804 1.501 

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 

  2021 2020 
  € € 

Directe activiteit- en projectlasten     
Reis- en verblijfkosten 16.109 23.719 
Vrijwilligersvergoedingen 2.338 3.023 
Inhuur derden 95.475 39.066 
Verteer 1.456 1.927 
Drukwerk en reproductiekosten 26.721 19.973 
Kantoorkosten 15.440 11.022 
Accountantskosten 14.550 1.815 
Opleidingskosten leer- werkstudenten 1.940 13.602 
Trainingen en opleidingen 4.741 736 
Overige 719 3.841 

  179.489 118.724 
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  2021 2020 
  € € 

Huisvestingskosten     
Huur 25.369 25.266 
      

Verenigingskosten     
Bestuurskosten 761 1.293 
      

Verkoopkosten     
Publiciteit- en voorlichtingsmateriaal 6.791 7.219 
      

Autokosten     
Leasekosten 10.598 10.816 
Brandstof 3.978 3.249 
Onderhoud - 1.355 
Motorrijtuigenbelasting 903 1.785 
Verzekering 796 1.726 
Overige 272 110 

  16.547 19.041 

Kantoorkosten     
Kantoorbenodigdheden 3.941 4.788 
Drukwerk en reproductie 2.445 3.508 
Portokosten 3.716 5.163 
Telefoon- en internetkosten 6.710 5.729 
Abonnementen en contributies 2.724 1.551 
Onderhoud hard- en software 6.042 11.005 

  25.578 31.744 

Algemene kosten     
Accountantskosten 8.800 8.800 
Administratiekosten 6.077 5.551 
Verzekeringen 2.272 2.465 
Bankkosten 1.657 2.417 
Dotatie voorziening jubileum - 18.500 

  18.806 37.733 

Lasten voorgaande jaren     
Overige 1.014 537 
      

Totaal 274.355 241.557 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

  2021 2020 
  € € 

Rentelasten banken -4.139 - 

Financiële baten en lasten (saldo) -4.139 - 
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10 OVERIGE TOELICHTINGEN 

WERKNEMERS 

Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het boekjaar bij Vereniging LFB bedroeg: 

Gemiddeld aantal werknemers over periode 2021 2020 
  fte fte 

Werkzaam binnen Nederland 20,2 19,6 

ONDERTEKENING 

Utrecht,  

Naam Handtekening 
   
E.J.S. Jongerius  
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OVERIGE GEGEVENS 
 

 

 



 

 
 
 

Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, registeraccountants B.V. 
Postbus 390 

4100 AJ  Culemborg 
Telefoon 0345 – 533 291 

Handelsregister 32.094642 
IBAN NL73 ABNA 0460 0605 46 

 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
kLFB21 – V 
 
 
Aan: het bestuur van de Vereniging LFB (te Utrecht) 
 
 
Verklaring over de jaarrekening 2021 
 
 
Ons oordeel 
 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van de Vereniging LFB (te Utrecht, Handelsregister 40483102) 
gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 
van het vermogen van de Vereniging LFB per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021, 
in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1, 
genaamd Kleine organisaties zonder winststreven. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
 
1. de balans per 31 december 2021 
2. de staat van baten en lasten over 2021 
3. de toelichting, met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het aan de WNT verbonden Controleprotocol vallen. Onze verantwoor-
delijkheden op grond van het voorgaande zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijk-
heden bij het voorbereiden en uitvoeren van de controle van de jaarrekening’.



 

 
 
 

 
 
 
Blad 2 bij verklaring met kenmerk kLFB21 - V van 29 juli 2022 
 

Wij zijn onafhankelijk van de Vereniging LFB, zoals vereist op basis van de ‘Verordening 
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten’ (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels. Verder hebben wij voldaan aan het bepaalde in 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. 
 
 
Verklaring over het bestuursverslag 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat het bestuursverslag 
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
 
Wij hebben het bestuursverslag gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of dat verslag materiële afwijkingen 
bevat. Met deze werkzaamheden, die niet dezelfde diepgang hebben als onze controle-
werkzaamheden bij de jaarrekening, hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse 
Standaard 720. 
 
Het bestuur van de Vereniging LFB is verantwoordelijk voor het opstellen van het 
bestuursverslag, in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1. 
 
 
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur 
 
Het bestuur van de Vereniging LFB is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw 
weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn 
voor de Jaarverslaggeving C1, genaamd 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 Vereniging in staat is 
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 de Vereniging te liquideren of de activiteiten te beëindigen, 
en/of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 



 

 
 
 

 
 
 
Blad 3 bij verklaring met kenmerk kLFB21 - V van 29 juli 2022 
 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden, die zouden kunnen leiden tot gerede twijfel 
over de continuïteit, toelichten in de jaarrekening. 
 
Onze verantwoordelijkheden bij het voorbereiden en uitvoeren van de controle van de 
jaarrekening 
 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controle-opdracht dat 
wij voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
 
Onze controle is zodanig voorbereid en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid, maar 
geen absolute zekerheid is verkregen dat eventuele materiële fouten en/of fraude zijn ontdekt. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel als redelijker- 
wijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op 
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. 
 
Voor nadere informatie over de voorbereiding en uitvoering van accountantswerkzaamheden, 
ook in andere situaties dan die met betrekking tot de jaarrekening van de Vereniging LFB, 
verwijzen wij naar de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, 
www.nba.nl. 
 
 
** 
 
Culemborg, 29 juli 2022 
Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, registeraccountants B.V. 
 
 
Origineel getekend door: 
Drs Gert-Jan Jordaan RA 
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