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Aan het bestuur van
Stichting Buddy Netwerk

Rijswijk,20 april 2021

Briefnummer 20210308/1031.01/el

Opdracht 

In opdracht van de Raad van Toezicht controleerden wij de jaarrekening 2020 van Stichting Buddy
Netwerk.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Buddy Netwerk te Den Haag gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Buddy Netwerk per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C.1. Kleine organisaties zonder
winststreven, Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ne krachtens de Wet Normering Topinkomens
(WNT)

Naar ons ooordeel zijn de in de jaarrekening verantwoorde subsidies van gemeente Den Haag in alle van
materieel zijnde aspecten opgenomen in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene
Subsidieverordening Den Haag 2014, de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017 en de
subsidievoorwaarden zoals opgenomen in de subsidieverleningen.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020
2. de staat van baten en lasten over 2020; 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, de Regeling Controleprotocol Wet Normering Topinkomens 2018 en de
Richlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Buddy Netwerk zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (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.

Benadrukking van de beperking in gebruik en verspreidingskring
De jaarrekening is opgesteld voor gemeente Den Haag met als doel Stichting Buddy Netwerk in staat te
stellen te voldoen aan de door gemeente Den Haaf opgestelde subsidievoorwaarden, opgenomen in de
Algemene Subsidieverordening Den Haag 2014, de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017
en de subsidieverleningen. Hierdoor is de jaarrekening mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden.
De jaarrekening met onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Stichting Buddy
Netwerk en gemeente Den Haag en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door
anderen.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit het bestuursverslag.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole 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, zoals bedoeld in deze
paragraaf, in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C.1. Kleine organisaties
zonder winststreven.
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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 C.1. Kleine organisaties zonder
winststreven, Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en krachtens de WNT en de bepalingen van de
Algemene Subsidieverordening Den Haag 2014, de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017
en de subsidievoorwaarden zoals opgenomen in de subsidieverleningen. 
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 onderneming 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 huishouding te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderneming haar bedrijfsactiviteiten 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.

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
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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 om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de entiteit;
- 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 onderneming haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten
wij onze verklaring 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 onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht 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.

Rijswijk, 20 april 2021

Lucro accountancy B.V.

E.M.L. Looije MSc RA                                                          
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Bestuursverslag

Met ingang van het jaar 2020 heeft het bestuur ervoor gekozen om het bestuursverslag in het
Jaarrapport 2020 op te nemen. Het jaarrapport is verkrijgbaar ten kantore en via de website van de
stichting.

Den Haag, 20 april 2021

Het bestuur
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Balans per 31 december 2020 
(vóór batig saldoverdeling)

31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa 1 
Andere vaste bedrijfsmiddelen 9.870 3.584

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen 1.975 -
Overlopende activa 2 27.129 49.828

29.104 49.828

Liquide middelen 3 548.850 541.028

Totaal activazijde 587.824 594.440
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31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

Passiva
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves 4 1.213 1.213
Bestemmingsfondsen 5 30.031 6.472
Overige reserve 6 242.617 255.134

273.861 262.819

Voorzieningen 7 

Overige voorzieningen 34.052 44.394

Kortlopende schulden
Leveranciers en handelskredieten 23.286 -
Loonheffing 31.832 36.672
Pensioenen 1.092 14.007
Overige schulden 8 160.853 187.278
Overlopende passiva 9 62.848 49.270

279.911 287.227

Totaal passivazijde 587.824 594.440
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Staat van baten en lasten over 2020 

2020  2020 2019
€ € €

Baten 10 
Subsidies voor doelgroepen Buddy Netwerk 11 853.342 975.474 842.187
Fondsen en projecten 12 138.979 111.558 49.436

992.321 1.087.032 891.623

Directe kosten 13 -77.435 -109.378 -82.865

914.886 977.654 808.758

Lasten
Personeelsbeloningen 14 741.982 802.925 703.316
Afschrijvingen 2.210 1.377 1.768
Huisvestingskosten 15 40.198 46.967 40.564
Kosten van innovatie 16 37.683 - 3.808
Communicatiekosten 17 27.108 26.500 14.704
Kantoorkosten 18 35.907 28.125 21.280
Algemene kosten 19 18.756 34.337 30.727

Totaal van som der kosten 903.844 940.231 816.167

Totaal van bedrijfsresultaat 11.042 37.423 -7.409
Rentelasten en soortgelijke kosten - -762 -

Totaal van netto resultaat 11.042 36.661 -7.409

Bestemming saldo van baten en lasten
Buddyzorg voor Bikkels 7.539 -6.812
Samen Vitaal 15.320 -
Overige bestemmingsfondsen 700 -
Overige reserve -12.517 -597

11.042 -7.409

Pagina 12



Stichting Buddy Netwerk
Den Haag

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Buddy Netwerk is feitelijk en statutair gevestigd op Burgemeester van Karnebeeklaan 6, 2585
BB te Den Haag en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41157138.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

Stichting Buddy Netwerk heeft de volgende doelen:
- het bevorderen en verlenen van optimale ondersteuning aan mensen lijdend aan de belasting van een
ernstige chronische en/of levensbedreigende ziekte, daaronder in ieder geval begrepen mensen lijdend
aan de ziektebelasting van een HIV besmetting;
- het bieden van ondersteuning aan doelgroepen door met name buddyzorg en patiënt- en
mantelzorgempowerment;
- het werven, selecteren, trainen en begeleiden van buddy's: buddy's zijn vrijwilligers die mensen uit de
verschillende doelgroepen ondersteunen;
- het geven van advies en informatie.

De locatie van de feitelijke activiteiten

Stichting Buddy Netwerk is feitelijk gevestigd op Burgemeester van Karnebeeklaan 6, 2585 BB te Den
Haag.

Informatieverschaffing over continuïteit

Stichting Buddy Netwerk verkrijgt financiële middelen, van vele verschillende subsidiegevers, op basis
van een jaar-toezegging. Voor de continuïteit van de werkzaamheden van de Stichting is het elk jaar
weer van belang dat de Stichting Buddy Netwerk voldoende en tijdig de subsidiegelden toegezegd krijgt
en ontvangt.  

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Buddy Netwerk zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de
in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
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Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn
door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

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.

Pensioenregelingen

Stichting Buddy Netwerk heeft een aantal pensioenregelingen voor werknemers; deze worden
gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de
staat van baten en lasten verwerkt.

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 Stichting Buddy Netwerk 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

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische aanschafprijs onder aftrek van jaarlijks
gelijkblijvende afschrijvingen over de geraamde economische levensduur welke voor de verschillende
categorieën varieert. 

Bijdragen van overheidsinstellingen op investeringen worden in mindering gebracht op de
aanschafwaarde van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Afschrijving geschiedt vanaf het tijdstip van ingebruikneming.

Vorderingen

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor
het risico van oninbaarheid. 
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Eigen vermogen

Binnen het vermogen van de Stichting wordt onderscheid gemaakt tussen het vrij besteedbaar
vermogen zoals algemene reserve en het vastgelegde vermogen in de bestemmingsreserves en de
bestemmingsfondsen.

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsreserves zijn gevormd doordat de directie en de Raad van Toezicht een deel van het
exploitatieresultaat hebben bestemd voor specifieke doeleinden. Baten en lasten die gemaakt worden
voor een specifieke bestemming worden in de staat van baten en lasten opgenomen en maken deel uit
van het exploitatieresultaat. Via de resultaatbestemming onderaan de staat van baten en lasten worden
deze baten en lasten aan de bestemmingsreserve gedoteerd of onttrokken.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsfondsen bestaan uit gelden die zijn ontvangen van subsidiegevers en hebben een
specifieke bestedingsmogelijkheid. Baten en lasten die gemaakt worden voor een specifieke
bestemming worden in de staat van baten en lasten opgenomen en maken deel uit van het
exploitatieresultaat. Via de resultaatbestemming onderaan de staat van baten en lasten worden deze
baten en lasten aan het bestemmingsfonds gedoteerd of onttrokken.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op
balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Overige voorzieningen

Werknemers ontvangen een aantal verlofuren per kalenderjaar in de vorm van een Levensfasebudget
(LFB). Deze uren kunnen door de werknemers (deels) jaarlijks als verlof worden opgenomen dan wel
(deels), in het Levensfasebudget (LFB) worden gespaard. Voor deze gespaarde uren is een voorziening
gevormd. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Subsidiebaten

Bijdragen en subsidies worden verantwoord in het jaar waarin zij worden toegekend. Bepaalde
bijdragen en subsidies worden definitief toegezegd na vaststelling door de verstrekkers in een later jaar.
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Toelichting op de balans

Activa 

Vaste activa
1  Materiële vaste activa

De inventaris is verzekerd voor een bedrag van € 100.000,-. De aankopen van materiële vaste activa
boven de € 450,- worden geactiveerd.

Vlottende activa
Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

2  Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 24.624 8.806
Nog te ontvangen inkomsten 860 41.022
Overige overlopende activa 1.645 -

27.129 49.828

31-12-2020 31-12-2019
€ €

3  Liquide middelen
ING 548.713 540.890
Kas 137 138

548.850 541.028

Informatieverschaffing over liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan Stichting Buddy Netwerk.
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Passiva 

31-12-2020 31-12-2019
€ €

4  Bestemmingsreserves
Vrijwilligerscommissie 1.213 1.213

31-12-2020 31-12-2019
€ €

5  Bestemmingsfondsen
Samen Vitaal 15.320 -
Buddyzorg voor Bikkels 8.172 633
Jonge Vrijwilligers Haagse Hogeschool 1.979 1.979
Overige bestemmingsfondsen 4.560 3.860

30.031 6.472

Alle bestemmingsfondsen > € 1.000 zijn individueel gespecificeerd.

Informatieverschaffing over bestemmingsfondsen

Het project Samen Vitaal loopt, wegens Corona, door t/m kwartaal 1 in 2021

Buddyzorg voor Bikkels heeft in 2020 minder kosten gemaakt o.a vanwege lagere inzet van Buddy's.
Stichting Buddy Netwerk gaat in overleg met Fondsen of het overschot aangewend kan worden in 2021.

Overig wordt, in overleg met subsidiegevers in 2021 besteed aan innovatie 

2020
€

6  Overige reserve
Stand per 1 januari 255.134
Uit resultaatverdeling -12.517

Stand per 31 december 242.617
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7  Voorzieningen

Informatieverschaffing over voorzieningen

Werknemers ontvangen een aantal verlofuren per kalenderjaar in de vorm van een Levensfasebudget
(LFB). Deze uren kunnen door de werknemers (deels) jaarlijks als verlof worden opgenomen dan wel
(deels), in het Levensfasebudget (LFB) worden gespaard. Voor deze gespaarde uren is een voorziening
gevormd.
Kortlopende schulden

31-12-2020 31-12-2019
€ €

8  Overige schulden
Terug te betalen subsidies 77.494 123.484
Vooruit ontvangen bedragen 68.139 63.794
Accountantskosten 7.542 -
Overige schulden 7.678 -

160.853 187.278

De oorzaak van de terug te betalen subsidie is voornamelijk gelegen in het realiseren van lagere
aantallen koppelingen dan waarvoor aanvankelijk subsidiegelden waren aangevraagd.

De vooruit ontvangen bedragen hebben betrekking op activiteiten die na het boekjaar zullen worden
uitgevoerd.

9  Overlopende passiva

De overlopende passiva hebben betrekking op de verplichtingen ten aanzien van vakantiegeld en -
dagen ten aanzien van de werknemers.

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Er is een huurverplichting voor de huisvesting tot en met 31 augustus 2020. De totale huurprijs voor
2020 bedraagt € 26.300 inclusief de huur van archiefruimte. Jaarlijks zal er per 1 oktober een
huurverhoging plaatsvinden. Voor de huur van het kantoorpand is een bankgarantie van € 7.455
afgegeven.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019
€ €

10  Baten
Subsidies voor doelgroepen Buddy Netwerk 853.342 842.187
Fondsen en projecten 138.979 49.436

992.321 891.623

2020 2019
€ €

11  Subsidies voor doelgroepen Buddy Netwerk
Buddyzorg 468.607 497.653
2tegen1zaamheid 226.346 230.324
Dementie 158.389 114.210

853.342 842.187

Begrote aantallen koppelingen
Buddyzorg | 2tegen1zaamheid | Dementie 354 193 109

Gerealiseerde aantallen koppelingen
Buddyzorg | 2tegen1zaamheid | Dementie 280 143 92

Het incidentele of structurele karakter van de subsidiebaten

De subsidies worden jaarlijks aangevraagd door Stichting Buddy Netwerk en toegekend door de
verschillende gemeenten. 

In 2020 hebben wij subsidiebeschikkingen 2021 ontvangen voor een totaalbedrag van € 218.226 en van
fondsen financiële bijdragen voor de uitvoering van projecten in 2021 voor een totaalbedrag van per
saldi van € 62.973. 

Informatieverschaffing over subsidievoorwaarden

Tot de subsidievoorwaarden behoort het tot stand brengen en in stand houden van een zeker aantal
koppelingen tussen cliënten en vrijwilligers. De aantallen die voorafgaande aan het jaar zijn begroot en
die gedurende het jaar zijn gerealiseerd, zijn in bovenstaande cijferopstellingen weergegeven. 

De gerealiseerde subsidiebaten zijn op basis van de aantal gerealiseerde koppelingen berekend.
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2020 2019
€ €

12  Fondsen en projecten
Buddyzorg voor Bikkels 74.920 48.660
Samen Vitaal 46.916 -
e-Learning voor Buddy's 13.584 -
Overige projecten 3.559 776

138.979 49.436

2020 2019
€ €

13  Directe kosten
Buddy-gerelateerde kosten 55.142 71.631
Directe kosten van projecten 22.293 11.234

77.435 82.865

Buddy-gerelateerde kosten hebben voornamelijk betrekking op de vergoedingen die aan de vrijwilligers
zijn betaald die zich hebben ingezet voor de cliënten. 

2020 2019
€ €

Buddy-gerelateerde kosten
Buddyzorg 30.098 38.539
2tegen1zaamheid 14.944 20.060
Dementie 10.100 13.032

55.142 71.631

2020 2019
€ €

Directe kosten van projecten
Buddy Academie (waaronder e-Learning) 12.086 -
Overige projectkosten 4.219 3.840
Buddy's voor Bikkels 3.644 7.394
Samen Vitaal 2.344 -

22.293 11.234
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2020 2019
€ €

14  Personeelsbeloningen
Lonen 562.672 516.730
Sociale lasten en pensioenlasten 134.867 143.103
Overige personeelsbeloningen 44.443 43.483

741.982 703.316

2020 2019
€ €

Lonen
Brutolonen en -salarissen 527.556 505.560
Eindejaarsuitkering 39.360 40.199

566.916 545.759
Ontvangen ziekengelduitkeringen -4.244 -29.029

562.672 516.730

Bezoldiging commissarissen

De leden van de Raad van Toezicht hebben over 2020 geen bezoldiging ontvangen. Over 2020
hebben zij een onkostenvergoeding ontvangen van € 125,- op jaarbasis (met uitzondering van één lid,
die afziet van deze onkostenvergoeding).

Bezoldiging topfunctionarissen
Topfunctionarissen
2020
Naam Beloning Belastbare

kostenver-
goeding

Voorziening
beloning op
termijn

Motivatie o-
verschrijding
norm

Functie(s) Duur en om-
vang dienst-
verband

€ € €
Mw. E.A. Kodde 78.023 - 8.102 n.v.t Directeur-

bestuurder
0,89 fte
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Gemiddeld aantal werknemers
2020

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 12,00
2019

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 12,00

2020 2019
€ €

Sociale lasten en pensioenlasten
Sociale lasten 87.708 94.926
Pensioenlasten 47.159 48.177

134.867 143.103

2020 2019
€ €

Overige personeelsbeloningen
Ziekengeldverzekering 23.503 15.061
Reiskostenvergoeding woon-werk 7.961 6.828
Studie- en opleidingskosten 4.521 -
Arbodienst 2.074 2.166
Diensten door derden - 19.300
Overige personeelskosten 6.384 128

44.443 43.483

2020 2019
€ €

15  Huisvestingskosten
Betaalde huur 32.356 33.594
Verzekeringen 4.799 4.013
Schoonmaakkosten 1.605 1.528
Kleine aanschaffingen 1.148 1.429
Onderhoud gebouwen 290 -

40.198 40.564
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2020 2019
€ €

16  Kosten van innovatie
Diensten van derden 23.703 -
Overige innovatiekosten 13.980 3.808

37.683 3.808

De kosten van innovatie over 2020 hebben betrekking op de inrichting van het nieuwe functiehuis,
digitalisering financiele administratie en de optimalisering van het CRM-systeem

2020 2019
€ €

17  Communicatiekosten
Reclame- en advertentiekosten 22.647 11.764
Kosten van de website 4.461 2.940

27.108 14.704

2020 2019
€ €

18  Kantoorkosten
Kosten automatisering 24.173 9.074
Telefoon- en faxkosten 4.976 5.781
Drukwerk 3.768 2.909
Porti 2.195 2.341
Kantoorbenodigdheden 795 1.175

35.907 21.280

2020 2019
€ €

19  Algemene kosten
Accountant 9.305 22.366
Salarisadministratie 3.768 3.690
Abonnementen en contributies 2.996 3.557
Overige algemene kosten 2.687 1.114

18.756 30.727
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Analyse verschil uitkomst met budget

2020  2020 Verschil
€ € € %

Baten 992.321 1.087.032 -94.711 -8,7

Directe kosten -77.435 -109.378 31.943 29,2

914.886 977.654 -62.768 -6,4

Personeelsbeloningen 741.982 802.925 -60.943 -7,6

Afschrijvingen 2.210 1.377 833 60,5

Overige lasten 159.652 135.929 23.723 17,5

Totaal van som der kosten 903.844 940.231 -36.387 -3,9

Totaal van bedrijfsresultaat 11.042 37.423 -26.381 -70,5

Financiële baten en lasten - -762 762 100,0

Totaal van netto resultaat 11.042 36.661 -25.619 -69,9

Informatieverschaffing over de analyse van verschillen tussen de begroting en werkelijke cijfers

Daling van personeelskosten ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020 wordt met name
veroorzaakt door lagere kosten binnen het product 2tegen1zaamheid. Daarnaast heeft de
directeur/bestuurder de projectleiding uitgevoerd voor Samen Vitaal. Dit heeft geleid tot
verlaging van de salariskosten van de drie producten

Innovatie kosten vallen hoger uit in verband met projecten zoals: digitalisering van de administratie,
herwaardering van het functiehuis, professionaliseren van het CRM systeem. 

Den Haag, 20 april 2021

Stichting Buddy Netwerk

E.A. Kodde
Directeur/bestuurder
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Den Haag, 20 april 2021

Ondertekening Raad van Toezicht

J.W. Weck
Voorzitter

C.W. Slingerland
Vice-voorzitter

J. Meenderink

K. Ploegmakers E. Solmaz
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