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Algemene gegevens instelling
Naam

Crohn & Colitis NL (Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland)

Nummer Kamer van
Koophandel

4 0 4 0 9 7 5 0

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Houttuinlaan 4b

Telefoonnummer

0 3 4 8 4 3 2 9 2 0

E-mailadres

info@crohn-colitis.nl

Website (*)

www.crohn-colitis.nl

RSIN (**)

8 0 3 4 2 0 4 0 7

Actief in sector (*)

Gezondheid - Patiënten en families
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
5

Aantal medewerkers (*)

1 0 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

S.F. Nijhof

Secretaris

-

Penningmeester

R.G. Buruma

Algemeen bestuurslid

K.G.M. De Prins

Algemeen bestuurslid

A. Mooy-Ertan

Overige informatie
bestuur (*)

Andere bestuursleden: C. te Meij, M. Buunen

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De vereniging heeft ten doel: werkzaam te zijn in het belang zowel algemeen als
individueel van mensen met de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of andere chronische
ontstekingsachtige darmziekten (IBD).
De vereniging tracht dit doel o.a. te bereiken door: het verzamelen van informatie en
het geven van voorlichting aan leden en andere belangstellenden, samen te werken
met relevante stakeholders op het terrein van IBD met het oog op het realiseren van
de beste mogelijke zorg voor mensen met IBD, het bevorderen van wetenschapelijk
onderzoek op het terrein van IBD, ten einde het perpectief van patiënten te borgen.
Voor een volledige beschrijving van de doelstellingen die wij willen bereiken verwijzen
wij u naar onze statuten,

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Crohn & Colitis NL behartigt de belangen van ca. 90.000 mensen met IBD in
Nederland. Dit doet zij door mensen met IBD en hun omgeving te informeren over de
ziekte, bijeenkomsten en ontmoetingen te organiseren, relevante stakeholders te
adviseren en mensen met IBD te vertegenwoordigen richting overheid,
koepelorganisaties etc.
De activiteiten vinden gedurende het gehele jaar plaats in het belang van zowel
algemeen als individueel van mensen met de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of
andere chronische ontstekingsachtige darmziekten. (IBD)

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten worden verkregen uit contributies, subsidies, sponsoring, projecten,
advertentie-inkomsten, giften en legaten.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Inkomsten worden besteed aan informatievoorziening, lotgenotencontact en
belangenbehartiging.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.crohn-colitis.nl/wp-content/uploads/2021/06/Meerj
arenplan-2021-2023-Crohn-Colitis-NL.pdfI

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Voor medewerkers van het bureau wordt de CAO Sociaal werk, welzijn en
maatschappelijke dienstverlening gevolgd.
Bestuursleden en leden van de verenigingsraad kunnen hun onkosten in rekening
brengen, maar ontvangen geen honorering.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie hiervoor het jaarverslag 2020 dat hieronder is toegevoegd

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.crohn-colitis.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarv
erslag-2020-Crohn-Colitis-NL-.pdf

Het vermogen bestaat uit een continuiteitsreserve en bestemmingsreserves voor de
doelstellingen van de verreniging. Deze gelden worden aangehouden op
spaarekeningen bij Nederlandse banken. Er worden geen beleggingen verricht.
in 2020 een groot nalatenschap ontvangen, deze wordt ook op een spaarrekening
aangehouden.

Open

Open

04 van 06

2

Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

14.060

7.222

€

+

€

14.060

Voorraden

€

5.000

€

5.000

Vorderingen &
overlopende activa

€

12.735

€

30.532

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
7.222

€
856.829

€

+
€

245.819

+
€

874.564

281.351

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

888.624

Passiva

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

125.717

€

104.369

Bestemmingsreserve

€

152.140

€

152.140

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€
4.548

€

+

288.573

+

€

282.405

€

Bestemmingsfondsen

€

578.991

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

27.228

Totaal

€

888.624

+
€

4.548

261.057

€

27.516

€

288.573

+

+

In 2020 is een groot bedrag aan nalattenschap ontvangen. Hierdoor is het vermogen van de organisatie toegenomen. Het bestuur van Crohn & Colitis NL
zal in 2021 onderzoeken op welke manier deze gelden kunnen worden aangewend voor de vereniging. De gehele post wordt eerst als bestemmingsfonds
opgenomen op de balans.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

407.615

€

361.205

Subsidies van overheden

€

45.000

€

45.000

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

52.548

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€
€

16.053

97.548

€

61.053

€

49.370

€

79.250

Giften en donaties van particulieren

€

17.551

€

33.025

Nalatenschappen

€

578.991

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

Giften

€

596.542

€

33.025

Financiële baten

€

115

€

40

Overige baten

€

36.365

€

29.700

+

€

+

€

+

+

+

€

1.187.555

€

564.273

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

179.809

€

172.467

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

334.628

€

306.345

Huisvestingskosten

€

29.557

€

29.355

Afschrijvingen

€

3.511

€

2.612

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

39.710

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

+

€
€

40.266

587.215

€

551.045

600.340

€

13.228

+

+

06 van 06

3

Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

De toelichting bij de staat van baten en lasten vindt u op pagina 19 tot en met 22 in het
jaarverslag (zie Url hieronder). De volledige jaarrekening kunt u opvragen bij Crohn &
Colitis NL, info@crohn-colitis.nl

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.crohn-colitis.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarv
erslag-2020-Crohn-Colitis-NL-.pdf

Open

