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Inleiding 
 
Het voorliggende bestuursverslag vloeit voort uit de eisen die gelden voor organisaties zonder 
winststreven die hun jaarcijfers willen rapporteren volgens RJk1, hoofdstuk C1 ‘Kleine-organisaties-
zonder-winststreven’. Het bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening en het jaarverslag de 
verantwoording van de vereniging Sovon Vogelonderzoek Nederland over 2019.  
 
 
Structuur 
 
Statutaire naam:  Sovon Vogelonderzoek Nederland 
Vestigingsplaats:  Nijmegen 
Rechtsvorm:   Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 
Kamer van Koophandel nr.: 40534547 
 
Bestuur 
Het bestuur van Sovon stelt het beleid op hoofdlijnen vast en toetst de realisatie door de vereniging aan 
dit beleid. De dagelijkse leiding van de organisatie is gedelegeerd aan de directeur, ondersteund door 
het managementteam bestaande uit de drie afdelingshoofden. Het bestuur legt verantwoording af over 
het gevoerde beleid aan de ledenraad. Zowel het bestuurslidmaatschap als het ledenraadslidmaatschap 
zijn onbezoldigde functies.  
De volgende personen hadden in 2019 zitting in het bestuur: 

 Edwin Kok (voorzitter) 
 André Stougie (penningmeester) 
 Susan Kaak (secretaris) 
 Lilian van den Aarsen (lid) 
 Jaap van Gent (lid)  
 Ben van Os (lid) 
 Marcel Visser (lid) 

De heer Ben van Os is in de novembervergadering van de ledenraad unaniem voor een tweede termijn 
benoemd. 
 
Ledenraad 
De ledenraad is een afvaardiging van de leden, gekozen vanuit de 20 districten. Per district kunnen 
maximaal twee personen voor een periode van hooguit acht jaar zitting hebben. De ledenraad 
vergaderde in 2019 tweemaal met het bestuur waarin o.a. de jaarrekening 2018, de begroting 2019 en 
de activiteiten ter ondersteuning van de waarnemers. Een belangrijk gespreksonderwerp was de 
afhandeling van de onrust die voorafgaand aan de Landelijke Dag 2018 was ontstaan naar aanleiding 
van de geplande komst met een informatiestand van de Koninklijke Jagersvereniging. Met de ledenraad 
zijn afspraken gemaakt over de informatievoorziening naar hen toe en tevens is de rol van de ledenraad 
verder aangescherpt. Tevens had de ledenraad een belangrijke inbreng bij de selectie van de jury voor 
de selectie van de Vrijwilliger van het Jaar 2019.  
 
De ledenraad bestond in 2019 uit de volgende leden: Maurits de Brauw, Arjo Bunskoeke, Eric van 
Damme, Koos Dansen, Hans Dijkstra, Ger Duijf, Antje Ehrenburg, Dini Helmers, Pieter Hielema, Bert 
Jager, Alco van Klinken, Joop Kramer, Ed ter Laak, Rudi Lanjouw, Jan de Leeuw, Joop de Leeuw, Jan 
Lohuis, Erik Macco, Mary Mombarg, Henrik de Nie, Dirk Prop, Harma Scholten, Jos Scholten, Eelke 
Schoppers, Harry Smit, Hein Verkade, Klaas Visser, Bastiaan van de Wetering en Mignon van den 
Wittenboer.  
 
 
Directeur 

 
1 Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen (RJ) en de 
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro en kleine rechtspersonen (RJk) 
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 Theo Verstrael 
 
Managementteam 

 Directeur en de drie afdelingshoofden: Julia Stahl (afd. Onderzoek), Carolyn Vermanen (afd. 
Communicatie & Bedrijfsvoering), Rob Vogel (afd. Monitoring) 

 
Personeel 

 De personele bezetting bedroeg gemiddeld over het jaar 52,8 fte. Op 31 december 2019 waren 63 
medewerkers bij de organisatie in dienst.  

 
 
Visie en missie 
 
Visie (positionering en doel) 
Landen met rivierdelta’s zoals Nederland hebben gemeen dat ze van grote internationale betekenis zijn 
voor vogels. Door het intensieve grondgebruik staan deze belangrijke leefgebieden van vogels steeds 
meer onder druk. Ook in het dichtbevolkte en geïndustrialiseerde Nederland is dit spanningsveld goed 
voelbaar. Sovon beweegt zich binnen dit spanningsveld als onafhankelijke, kennisintensieve organisatie 
met het doel om het beleid en beheer van de leefomgeving te ondersteunen met vogelinformatie en  bij 
te dragen aan kennisvermeerdering. Dit doet we door de ontwikkelingen van alle in Nederland in het 
wild voorkomende vogelsoorten op de voet te volgen met behulp van een netwerk van gemotiveerde 
vrijwillige vogelwaarnemers. Daarnaast plaatsen we de veldgegevens in nader ecologisch of 
toepassingsgericht perspectief met behulp van een deskundige werkorganisatie; we willen immers veel 
weten over de ontwikkelingen van vogels, inclusief de mogelijke onderliggende oorzaken. 
 
Missie 
Objectieve informatie over vogels is nodig om de kennisvragen vanuit het natuurbeleid, -beheer en de 
maatschappij te kunnen beantwoorden. Met kennis over wilde vogels en de natuur helpen we zo de 
maatschappij om de natuurlijke leefomgeving en de ontwikkeling daarin beter te kunnen begrijpen 
en/of te beoordelen. Daarbij zorgen we voor goede borging van kwaliteit, onafhankelijkheid en 
objectiviteit. Die missie is kort samengevat in het motto: “vogels tellen, vogels kennen, kennis delen”. 
 
Wijzigingen in (statutaire) doelstelling 
In 2019 hebben zich geen wijzigingen in statutaire doelstelling voorgedaan.  
 
 
Kernactiviteiten 
 
Na de succesvolle presentatie van de ‘Vogelatlas van Nederland’ november 2018 is gestart met het 
nieuwe project LiveAtlas. Gebaseerd op de online invoerfaciliteiten die voor de vogelatlas waren 
gemaakt is een laagdrempelige methode ontwikkeld waarmee waarnemers lijsten van waarnemingen 
kunnen invoeren. Bij voldoende deelname en een goede spreiding over het land kan dit project actuele 
informatie op gaan leveren over de veranderingen in verspreiding van vogelsoorten. In de loop van 2019 
is duidelijk geworden dat het project duidelijk in een behoefte voorziet. 
Sovon slaagt er goed in om waarnemers te faciliteren met uitstekende ict-faciliteiten waaronder mobiele 
invoer in het veld en webinvoer per project. Dat versterkt de motivatie van waarnemers want de 
administratieve last van deelname aan de meetnetten wordt voor hen zo beduidend kleiner. De 
ontwikkeling van deze faciliteiten vond vooral plaats op Android-platforms. Op veler verzoek zijn deze 
tools in 2019 ook beschikbaar gekomen voor Apple-platforms.  
Daarnaast blijft uiteraard  het reguliere werk, de ‘oneindig’ doorlopende meetnetten en de advies- en 
onderzoeksopdrachten  door gaan. De structurele uitdaging is om de verschillende landelijke en 
regionale meetnetten aantrekkelijk te maken en te houden voor de achterban van voornamelijk 
vrijwillige waarnemers. Ze moeten immers bereid blijven hun vrije tijd in te zetten voor het doen van 
deze tellingen. Een tweede uitdaging is om de resultaten van de meetnetten verder te analyseren en 
daarover ook te communiceren, zowel naar de achterban als naar opdrachtgevers of andere 
geïnteresseerden.  
Voor een nader overzicht van de in 2019 uitgevoerde activiteiten wordt verwezen naar het jaarverslag 
van de vereniging. 
 
Bestuurlijke voornemens en besluiten 
 
Het bestuur vergaderde in 2019 vijf keer waarin o.a. de financiële en organisatorische gezondheid van 
de organisatie werden besproken aan de hand van de begroting en het jaarplan voor 2019. In de loop 
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van het jaar heeft het bestuur afspraken gemaakt met het bureau over wijzigingen in het proces om 
kwartaalcijfers samen te stellen waardoor dit proces structureel is versneld. Bovendien zijn naar 
aanleiding van de aanbevelingen in de managementletter bij de jaarrekening 2018, nadere afspraken 
gemaakt over het beheer van de autorisaties van de betalingen bij de Rabobank; de penningmeester van 
het bestuur krijgt een grotere rol bij het toekennen van die autorisaties. De wijzigingen worden in 2020 
geïmplementeerd. 
Een belangrijk onderwerp voor het bestuur in 2019 was het voornemen van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de  opdrachten voor het door haar gefinancierde deel van de 
meetnetten voortaan via een subsidieaanvraag vorm te gaan geven. Voor de nieuwe regeling gaat het om 
de periode 2019 – 2023 (met de mogelijkheid voor verlenging t/m 2025), een voor Sovon aantrekkelijke, 
lange looptijd. Voor Sovon was vooral belangrijk dat de afspraken met LNV over het (met RWS) gedeelde 
opdrachtgeverschap voor het meetnet slaapplaatsen en watervogels geborgd zouden blijven. In het 
voorjaar is de subsidiebeschikking voor het meetnet Broedvogels afgekomen; bij de andere meetnetten 
is nog altijd sprake van opdrachten. 
Naar aanleiding van de ontstane onrust rondom de Landelijke Dag 2018 over de komst van een stand 
van de jagersvereniging heeft het bestuur in samenspraak met het bureau en de ledenraad de 
besluitvorming geëvalueerd. De uitkomsten hiervan zijn in een gesprek met de jagersvereniging 
besproken. Tevens heeft deze discussie besluiten opgeleverd over de rol van de ledenraad en de daarbij 
behorende wijze van informatievoorziening. Ook heeft het bestuur kennis genomen van de wijze waarop 
het bureau van Sovon omgaat met onvoorziene ontwikkelingen; de maatregelen die daarin zijn voorzien 
acht het bestuur voldoende om eventuele calamiteiten effectief het hoofd te bieden. 
De samenwerkingsovereenkomst met Vogelbescherming Nederland is voorjaar 2019 geactualiseerd en  
besproken in de beide besturen. In oktober is de nieuwe versie van de overeenkomst ondertekend door 
de twee directeuren.  
Het bestuur heeft ingestemd met een voorstel voor wijziging in de werkwijze van de Wetenschappelijke 
Adviescommissie van Sovon, bedoeld om de balans tussen enerzijds de tijdinvestering van de leden en 
anderzijds de meerwaarde van de WBC verder te verbeteren. Die vernieuwde werkwijze is vervolgens 
door de WBC omarmd in haar vergadering in het najaar van 2019. 
Eind 2019 heeft het bureau een tussentijds overzicht gemaakt van de voortgang van de Meerjarenvisie 
2018-2021. De conclusie hieruit was dat de realisatie van de gestelde doelen goed op schema ligt en dat 
de organisatie goed inspeelt op nieuwe kansen die zich aandienen..   
Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. Het functioneren wordt jaarlijks door het 
bestuur intern geëvalueerd conform de gedragscode Goed Bestuur Goede Doelen.  
 
Begroting 2020 
 
De onderstaande begroting voor 2020 is goedgekeurd in de vergadering in oktober. De driemaandelijkse 
financiële rapportages vormden een belangrijke basis voor het opstellen van de begroting.  
 

  
 
Financieel beleid 
 
Continuïteitsreserve 

Baten subtotaal totaal 

Baten als tegenprestatie v oor diensten 4.990.97 0€    

Ov erige baten 1 62.81 0€        

Financiële baten 250€                 

1 63 .060€         

Som der baten 5.1 54.030€     

Lasten

Projectkosten 408.848€       

Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 3.969.442€   

Afschrijv ingen 58.31 5€           

Verenigingskosten (materiaal, diensten)   1 44.400€       

Ov erige bedrijfskosten 558.350€        

Som der lasten 5.1 39.355€      

Saldo van baten en lasten 1 4.67 5€            
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De gewenste grootte van de continuïteitsreserve komt overeen met 50% van de personeelskosten in het 
meest recente jaar waarover een jaarrekening is vastgesteld. Die kosten bedroegen in 2019 € 3.779.415 
zodat de continuïteitsreserve afgerond uitkomt op een bedrag van €1.890.000. De continuïteitsreserve 
was in 2018 € 1.727.383 zodat een aanvulling nodig is van € 162.617 uit het financieel resultaat over 
2019. Uit het beschikbare resultaat kan maximaal € 3.480 aan de reserve worden toegevoegd.    
 
Besteding restant financieel resultaat 
Naast toevoeging van € 3.480 uit het financieel resultaat om de continuïteitsreserve op de gewenste 
hoogte te brengen heeft het bestuur ook besloten om € 5.000 te besteden aan het ondersteunen van de 
publicatie van de nieuwe Europese broedvogelatlas (eind 2020) en om € 5.000 toe te voegen aan het 
Rob Goldbach fonds.  

 
Liquide middelen 
In verband met risicospreiding worden de liquide middelen verdeeld over meerdere banken (Rabobank, 
ASN en Triodos). Op grond van de scores op het gebied van duurzaamheid heeft het bestuur besloten de 
financiële dienstverlening van  ING te minimaliseren. Het betalingsverkeer naar de achterban loopt 
voortaan via Triodos ., De spaargelden zijn ondergebracht bij Rabobank, Triodos en ASN. 
 
Risicomanagement 
 
De directeur draagt er zorg voor dat belangrijke risico’s voor continuïteit van de vereniging Sovon tijdig 
aan het bestuur worden voorgelegd.  In dat kader is in het bestuur gesproken over enkele gevallen van 
langdurig ziekteverzuim, de gevolgen daarvan voor de organisatie en de wijze waarop die gevolgen 
beperkt kunnen worden. Eind 2019 resteerde nog slechts één langdurig ziektegeval; naar verwachting 
zal deze medewerker spoedig in 2020 volledig herstellen. 
 
Met de uitbraak van het Covid-19 virus in maart 2020 is een geheel nieuwe situatie ontstaan. Hoe deze 
crisis zich verder gaat ontwikkelen is onzeker. Onze inschatting is dat het op basis van de huidige door 
de overheid getroffen maatregelen het meest waarschijnlijk scenario is, in ieder geval tot de zomer van 
2021 slechts beperkt van invloed zal zijn op de continuïteit van ons bedrijf. Omdat de voor 2020 
benodigde acquisitiedoelstelling al vrijwel volledig binnen is en de daarvoor uit te voeren 
werkzaamheden vooralsnog kunnen worden gerealiseerd, wordt het werk bij Sovon niet ernstig 
belemmerd door de tot nu toe afgekondigde maatregelen. 
Bij het evalueren van de impact van de crisis op onze vereniging is ook een scenario van een intelligente 
lock down tot 31 december 2020 beschouwd. Een groot deel (ca. 45%) van de jaarlijkse opdrachten ligt 
inmiddels vast in meerjaren overeenkomsten. Daarnaast verricht Sovon nog veel advies- en 
onderzoekswerk in het kader van de Europeesrechtelijke verplichtingen van Nederland die naar 
verwachting grotendeels zullen doorgaan. Bij actuele maatschappelijke discussies, waaronder het 
vrijmaken door de rijksoverheid van aanzienlijke financiële middelen voor maatregelen om de 
stikstofdepositie duurzaam terug te dringen en de energietransitie, is structureel sprake van een grote 
kennisbehoefte over vogels waarbij Sovon een belangrijke kennis leverende partij is. Daarmee ligt er 
voor 2021 en de daarop volgende jaren een stevige basis om onze werkzaamheden te blijven uitvoeren. 
Gezien de gezonde liquiditeits- en solvabiliteitspositie gaan we dus vooralsnog uit van een positieve 
continuïteitsveronderstelling.  
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2. Balans        
        
Balans            2019 

            In Euro 

na resultaatbestemming     

    

Activa    

    

Vaste activa    

Immateriële vaste activa                21.520  

Materiële vaste activa                 59.339  
    

Voorraden     

Onderhanden projecten               88.985 
    

Vorderingen    

Debiteuren         806.314   

Overige vorderingen en overlopende activa           88.832   

              895.146  
    

    

Liquide middelen           1.405.574  
    

          2.470.564  
        
Passiva    

    

Eigen vermogen    

    

Continuïteitsreserve     1.730.862   

Bestemmingsreserves           10.000   

             1.740.862  

       

Voorzieningen      
    
Voorziening beëindigingsvergoeding                40.000  

      

Kortlopende schulden      

       

Crediteuren          155.946   

Belastingen en premies sociale verzekeringen        197.237   

Overige schulden en overlopende passiva          336.519   

             689.702  
          2.470.564  
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3. Staat van baten en lasten  

  

  

  

 
 

Baten      2019 
 

 
Baten als tegenprestatie voor diensten     5.339.420  

Wijzigingen in onderhanden projecten      -337.515  
   5.001.905  
  

Overige baten        178.681  

Financiële baten                  51  
       178.732  
  

Som der baten     5.180.637  
 

 
Lasten  
Projectkosten       672.046  

Lonen en salarissen     3.779.415  

Afschrijvingen          62.238  

Verenigingskosten        127.992  

Overige bedrijfskosten      534.810 
Som der lasten     5.176.501  
  

Saldo van baten en lasten             4.136  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 8  
 

4. Grondslagen 
 
 
Organisatie en activiteiten 
Vereniging Sovon Vogelonderzoek Nederland 
Statutair gevestigd te Nijmegen 
Kamer van Koophandel nr.: 40534547 
Kantoorhoudend te Toernooiveld 1, 6525 ED  Nijmegen 
 
Sovon Vogelonderzoek Nederland volgt de ontwikkelingen van alle in het wild voorkomende 
vogelsoorten in Nederland op de voet. Dit gebeurt door middel van signalerend onderzoek 
(monitoring) en door uitvoering van veld- en bureaustudies die bijdragen aan het verklaren van de 
gesignaleerde ontwikkelingen (verklarend onderzoek). 
 
Kernactiviteiten 
 Coördinatie van vogeltellingen 
 Beheer, analyse en interpretatie van gegevens 
 Publiceren van de resultaten 
 
De drijfveren 
Onze drijfveren zijn kennisvermeerdering, kennisoverdracht en ondersteuning van natuurbeleid, -
bescherming en –beheer. Sovon wil zich te allen tijde manifesteren als een onafhankelijk en objectieve 
organisatie. Onze kernwaarden zijn: 
 Betrouwbaarheid; onze methodieken leveren betrouwbare vogelgegevens op. 
 Objectiviteit; onze medewerkers stellen zich neutraal en objectief op bij het uitvoeren van 

projecten. 
 Expertise; Sovon is de autoriteit wat betreft het voorkomen van vogels en het verklaren van 

veranderingen daarin. 
 Toepassingsgericht: onze medewerkers kunnen de aanwezige kennis vertalen in gerichte 

beantwoording van vragen. 
 
Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding 
van de vereniging zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, 
is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen 
bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen 
C1 Organisaties-zonder-winststreven. De jaarrekening is opgesteld in €. 
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Vergelijkende cijfers 
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor 
vergelijkingsdoeleinden aangepast. 
 
Valuta omrekening 
De jaarrekening luidt in Euro’s, hetgeen de functionele en presentatievaluta van de vereniging is. Een 
transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de functionele 
valutakoers op transactiedatum. Monetaire balansposten in vreemde valuta worden omgerekend tegen 
de functionele valutakoers op de balansdatum. 
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Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling dan wel de omrekening van monetaire posten in 
vreemde valuta, worden verwerkt in de staat van baten en lasten. 
 
Immateriële vaste activa  
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van 
afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als 
de boekwaarde van het actief (of van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort) 
hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. 
 
Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere 
waardevermindering, wordt verwezen naar ‘Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa’. 
 
Uitgaven voor ontwikkelingsprojecten worden geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs als 
het waarschijnlijk is dat het project commercieel en technisch succesvol zal zijn (dat wil zeggen: als het 
waarschijnlijk is dat economische voordelen zullen worden behaald) en de kosten betrouwbaar kunnen 
worden vastgesteld. Voor de geactiveerde ontwikkelingskosten is een wettelijke reserve onder het 
eigen vermogen gevormd ter hoogte van het geactiveerde bedrag. De afschrijving van de geactiveerde 
ontwikkelingskosten vangt aan zodra de commerciële productie is gestart en vindt lineair plaats over 
de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Onderzoekskosten worden verwerkt in de 
winst- en verliesrekening. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, inclusief een gedeelte 
omzetbelasting in verband met gedeeltelijke vrijstelling, 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 residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 
 
Het afschrijvingspercentage op computers, software en fietsen bedraagt 33,3% per jaar. De 
afschrijvingen op de inventaris varieert van 12,5% tot 33,33% per jaar. 
 
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt 
de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde 
voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de 
kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is 
sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde 
is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzondere-
waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst- en verliesrekening onder 
gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. 
 
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, 
niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa 
niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering 
voor het actief zou zijn verantwoord. Een bijzondere waardevermindering van goodwill wordt niet 
teruggenomen. 
 
Onderhanden projecten 
De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde 
projectkosten vermeerderd met de toegerekende resultaat en verminderd met verwerkte verliezen en 
gedeclareerde termijnen. De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende 
kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan 
het project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend. 
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Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als 
opbrengsten en kosten verwerkt in de staat van baten en lasten, naar rato van de verrichte prestaties 
op balansdatum. De mate waarin de prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de tot de 
balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten van het 
uitgevoerde deel van het project. Indien het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare 
wijze kan worden ingeschat wordt geen resultaat toegerekend. 
 
De in het boekjaar bestede kosten, verhoogd met de wijziging in het boekjaar van de tot en met het 
boekjaar verantwoorde bijdrage, worden als opbrengsten in de staat van baten en lasten verwerkt in de 
post wijziging in onderhanden projecten in de toelichting op de staat van baten en lasten, zolang het 
project nog niet is voltooid. 
 
Indien het saldo van alle onderhanden projecten een debetstand vertoont, wordt het totaalsaldo 
gepresenteerd onder de vlottende activa. Indien het saldo  van alle onderhanden projecten een 
creditsaldo vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder de kortlopende schulden.  
 
Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid 
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de vorderingen. 
 
Debiteuren 
De vorderingen op debiteuren worden opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 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. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 
 

Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
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 per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op 
basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, 
tenzij anders vermeld. 
 
Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het 
waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan 
wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen. 
Eigen vermogen 
 
Algemene reserve vereniging 
Het algemene reserve vereniging is vrij besteedbaar vermogen. 
 
Continuïteitsreserve en bestemmingsreserves 
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De continuïteitsreserve en bestemmingsreserves bestaan uit het deel van het eigen vermogen dat het 
bestuur van de vereniging heeft afgezonderd, omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is 
gegeven dan gezien haar doelstelling zou zijn toegestaan. 

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 de resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 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. 
 
Giften en schenkingen 
Giften en schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen. 
 
Baten uit nalatenschappen 
De baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. 

 
Kosten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 
  
Pensioenen 
De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het ouderdomspensioen is een toegezegd pensioenregeling op basis 
van (voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon. Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de 
financiële positie waarin het pensioenfonds zich bevindt. De aan de pensioenuitvoerder te betalen 
premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord en, voor zover de aan de 
pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans 
opgenomen. 
De vereniging heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een 
tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig hogere 
premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende 
premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen op de immateriële en materiële vaste activa zijn berekend door middel van 
vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. 
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 
afschrijvingen, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 
moment van ingebruikname. 
 
Belastingen 
Met ingang van januari 1985 is SOVON door de Belastingdienst vrijgesteld voor de 
vennootschapsbelasting. 
 


