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JAARREKENING 2021 
  
Op basis van de jaarcijfers zijn de volgende overzichten gemaakt:  

a. Opbrengsten en uitgaven  
b. Verklaringen bij de cijfers 2021 met vermelding van de cijfers 2020 (tussen 

haakjes)  
 
Kernissues:  
  
Het aantal leden dat heeft bijgedragen in 2021 is 1018. Daarnaast hebben zich 11 nieuwe 
leden aangemeld vanaf 1 november. De verantwoording van deze ontvangsten vindt in 
2022 plaats. Het totaal aantal nieuw aangemelde leden in 2021 is 57. Per 1 januari 2022 
zijn er 990 betalende leden. Het aantal behandelaars op de website is 68, waarvan 6 met 
een dubbele praktijk. 

Het aantal verkochte boeken is 169, waarvan 17 voor het stripboek Vaccineren. Op basis 
van het aantal nieuwe leden zijn 58 boeken als ‘welkomstgeschenk’ uitgeleverd.  

De grote publiciteit rondom vaccinaties, de ontwikkelingen rondom het corona virus en de 
betrokkenheid van de NVKP in deze discussies, heeft ertoe bijgedragen dat ook in 2021 
een aanzienlijk bedrag aan donaties is binnengekomen. (7.336) 

De in de begroting opgenomen ondersteuning vaccinatie onderzoek van 20.000 is niet 
opgestart. 

Aan ondersteuning voor rechtszaken is uitgegeven 10.872 

PERFORMANCE INDICATOREN  
 

 

 

 

 

 

2021 2020 2019

aantal
gem 
opbrengst aantal

gem 
opbrengst aantal

gem 
opbrengst

aantal verkochte boeken 157 10,17 158 12,38 162 21,06
waarvan: stripboek kleur/zwart wit 12 20 75
leden betaalde contributie 1018 34,63 1017 35,26 1009 34,27
Behandelaarsbijdragen 71 18,73 76 18,99 77 18,68
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FINANCIEEL RAPPORT JANUARI-DECEMBER 2021 
Het jaar 2021 geeft een positief resultaat van 5.500. In de begroting is uitgegaan van 
een negatief resultaat van 40.875. De opbrengsten van 46.366 zijn 4.898 hoger dan de 
verwachtingen, hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt door meer dan begrootte 
ontvangen donaties. (4.336). Daarnaast is een bijdrage ontvangen van 500 van de 
Academy for Leadership. De leden- en behandelaarsbijdragen zijn gelijk aan de 
verwachtingen. De uitgaven van 40.867 zijn lager dan begroot (41.476). Dit wordt 
veroorzaakt door de geplande uitgaven voor het vaccinatie onderzoek van 20.000, die 
niet zijn doorgegaan en een veel lagere bijdrage aan ondersteuning van rechtszaken. 
(19.128) 

Resultaten 2021 2021 2021 2020 
  Actueel begroting Actueel 
Inkomsten       
Contributie leden 35.637 35.000 36.101 
Verkopen webshop 1.596 2.000 1.955 
Donaties 7.336 3.000 10.618 
Lezingen en ledenbijeenkomsten   100 103 
Behandelaarsbijdragen 1.330 1.368 1.443 
Rente -33   35 
Overig 500     

Totaal Inkomsten 46.366 41.468 50.256 
Uitgaven       
Boeken en folders 3.766 4.285 2.359 
Vrijwilligersvergoeding ervaringsverhalen 250 250 250 
Social Media/demonstraties 924 285 285 
Kennisteam 2.540 3.865 4.204 
088 nummer 1.133 900 912 
Info adres 1.380 1.380 1.380 
Website 3.681 4.700 23.139 
ALV en Ledenbijeenkomsten 275 700 380 
(Leden) administratie 2.017 2.180 2.086 
Bestuurskosten 13.111 12.800 11.609 
Bankkosten 917 998 930 
Vaccinatieonderzoek   20.000   
Reservering rechtszaken 10.872 30.000   
Totaal Uitgaven 40.867 82.343 47.534 
Resultaat 5.500 -40.875 2.721 
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Opbrengsten 2021 

 
 
De inkomsten in 2021 zijn met 3.890 gedaald. 
Het merendeel van de ontvangsten wordt verkregen uit contributie leden, boekverkoop, 
bijdragen behandelaars en donaties.  

CONTRIBUTIE LEDEN                  35.637  (36101)      
In totaal hebben 1018 leden hun lidmaatschap voor 2021 voldaan. In de begroting is 
uitgegaan van 1000 leden. In 2021 zijn 57 nieuwe leden ingeschreven, waarvan 11 leden 
voor het jaar 2021. 

OPBRENGST BOEKEN    1.596  (1.955)            
In 2021 zijn 169 boeken verkocht. Van Ziekten en Vaccins zijn 157 boeken geleverd, 
waarvan 58 in combinatie met het lidmaatschap.  Van het stripboek Vaccineren zijn 12 
exemplaren verkocht. 

BEHANDELAARS BIJDRAGE    1.330   (1.443)     
Totaal hebben 71 personen de behandelaars bijdrage voor 2021 betaald. In 2020 waren 
het er 76.  

LEZINGEN EN LEDENDAG 0  (103)  
Op deze dag hebben geen lezingen plaats gevonden.  

DONATIES               7.336  (10.618)   
 Naast een groot aantal kleine donaties is aan het begin van 2021 
een donatie van 1.000 en op de valreep van 2021 nog een van 
5.000 ontvangen  

RENTE                          -  33                       (35)  
De rente uit spaarrekeningen is door veranderingen op de 
financiële markt, waar banken een negatieve rente berekenen 
voor het aanhouden van spaargelden. 

OVERIG     500   (0)  
Betreft een bijdrage van de Academy for Leadership 
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UITGAVEN 2021 
 

 

 
Versus 2020 zijn de uitgaven gedaald met 6.667.  
De belangrijkste uitgaven in 2021: 
 
BOEKEN/FOLDERS     3.766   (2.359)  
In 2021 is de voorraad boeken aangevuld en zijn meer folders besteld dan de laatste 
jaren gebruikelijk.  
 
ERVARINGSVERHALEN      250   (250)             
 
 
SOCIAL MEDIA /DEMONSTRATIES       924                       (285) 
Ondersteuning facebook en bijdrage ondersteuning demonstraties. (571) 
 
KENNISTEAM           2540    (4.204)  
Er zijn 4 vergaderingen geweest met een klein aantal KT leden waardoor de gemaakte 
reis- en onkosten veel lager waren dan voorgaand jaar (1.826).  

INFO-ADRES EN TELEFOON 088         2.513                  (2.292)  
De totale kosten zijn voor het betalen van de service telefoon en de 
vrijwilligersvergoeding van het info-adres.  
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WEBSITE              3.681                 (23.139)  
De vernieuwingen van de website zijn afgerond. In 2021 waren nog kleine aanpassingen 
noodzakelijk. (1.316). Overige kosten betreffen hosting en vrijwilligers vergoeding 
(2.816). 

ALV en ouderbijeenkomsten                   275                       (388)    
De ALV heeft in maart plaatsgevonden zonder sprekers.  

ADMINISTRATIE                      2.017      (2..086)  
De kosten bestaan uit de vergoeding voor de vrijwilligers van de administratie en 
ledenadministratie.   

BESTUUR                  13.111    (11.609)  
Naast de uitgaven voor een geplaatst artikel: ‘Wordt een kind gezonder door het te laten 
vaccineren?’ ten bedrage van 2.005 zijn de overige uitgaven gemaakte onkosten door 
bestuursleden voor vergaderingen, geven van lezingen, aangeschafte materialen, 
reiskosten en vrijwilligersvergoeding.  

BANKKOSTEN       917                         (930)  
Betreft de kosten voor lopende rekeningen en de inning van de contributie gelden via 
Buckaroo.  

RECHTZAKEN   10.872          (0) 
Het betreft een ondersteuning aan zaken betreffende keuzevrijheid. 
 
Opbrengst versus kosten per categorie     

Onderstaand een overzicht van de inkomsten en bestedingen. Van de totale inkomsten 
gaat 36% op aan administratie en bestuurskosten. Het overige deel is bestemd voor 
boeken en folders, webbouwer, PR, kennisteam, infoadres en ondersteuning rechtszaken.   

Dankzij de grote bijdrage uit donaties kunnen alle activiteiten kosten gefinancierd 
worden.  
 

  

Leden  
bijdrage

Boeken 
/folders

Donaties
/overig

Behande 
laars 
bijdrage rente 

ALV     
/ledendag Totaal

Inkomsten 35637 1596 7836 1330 -33 46366

uitgaven
Info adres 2513 2513
Boeken en folders 3766 3766
Social media 1424 1424
Kennisteam 2290 2290
PR
Internet 3400 281 3681
Alg Kosten 15128 48 870 275 16320

Totaal Uitgaven 23331 3814 1424 281 870 275 29994

Resultaat 12306 -2217 6412 1049 -903 -275 16372
Vaccinatie en rechtszaken -6769 -3527 -577 -10873
Financiering 5537 -2217 2885 472 -903 -275 5500
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