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Het jaar 2015 in het teken van het vorm en i nhoud geven aan het in 2015 gestarte Nationaal 
Actieprogramma Chronische Longziekten (NACL). 
 
Het NACL moet zorgen voor verbetering van preventie en zorg voor longpatiënten, met meer 
doelmatigheid en meer arbeidsparticipatie. Zo blijft de longzorg betaalbaar. Het Nationaal 
Actieprogramma Chronische Longziekten heeft de volgende vijf doelen te bereiken in vijf jaar: 
1. 25% minder ziekenhuisopnamedagen astma en COPD; 
2. 15% vermindering verloren werkdagen door longziekten;  
3. 20% meer rendement van inhalatiemedicatie;  
4. 25% minder kinderen die beginnen met roken;  
5. 10% minder doden door astma en COPD. 
 
Het NACL is een netwerkprogramma: alle organisaties in Nederland die (direct of indirect) een 
bijdrage leveren aan de doelen van het NACL zijn uitgenodigd mee te werken. Lopende en nieuwe 
activiteiten en projecten kunnen onderdeel uitmaken van het NACL. Door meer samenwerking kan 
synergie worden bereikt om zo de ambitieuze doelen van het programma te behalen. 
 
Bereikte resultaten in 2015.  
In het jaar 2015 zijn de volgende resultaten bereikt.  

Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten 
Het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten (NACL) past naadloos in de doelstellingen 
van de LAN omdat dit programma is gericht op betere preventie en zorg voor mensen met 
longziekten. Het NACL moet zorgen dat de longzorg ook op langere termijn kwalitatief goed, 
betaalbaar en toegankelijk is.  

25% minder ziekenhuisopnamedagen astma en COPD 
• Het landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname (versie 1.0) is ontwikkeld mede 

op grond van een landelijke inventarisatie naar de huidige COPD zorg in Nederland en de ervaren 
knelpunten. Dit zorgpad moet zorgen voor een reductie van ziekenhuisopnamedagen voor COPD 
longaanvallen met 25%. 31 regio’s (bestaande uit tenminste ziekenhuis en zorggroep) hebben 
zich aangemeld om in 2015 als pilotregio aan de slag te gaan met het zorgpad.  In 2015 zijn acht 
pilotregio’s gestart. Zes met subsidie vanuit de Long Alliantie Nederland en twee zonder subsidie 
van de LAN. Het zorgpad wordt in 2016 en 2017 uitgetest, zodat in 2017 versie 2.0 van het 
zorgpad kan worden opgeleverd dat in heel Nederland ingevoerd kan worden. Dit project wordt 
uitgevoerd met steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.  

• De richtlijn COPD longaanval met ziekenhuisopname wordt ontwikkeld.  
• Het ziektelastmeter COPD project loopt voortvarend met afronding van het RCT onderzoek, in 

2016 worden de resultaten bekend gemaakt. Er zijn tot implementatie van de ziektelastmeter 
COPD worden overgegaan als deze voor patiënten leidt tot een betere kwaliteit van leven en als 
het contact tussen patiënten en zorgverleners wordt vergemakkelijkt.   
 
15% vermindering verloren werkdagen door longziekten 

• De werkwijzers astma en COPD zijn uitgebracht die longpatiënten en werknemers informeren 
over het omgaan met longziekten op de werkvloer en bijdragen aan het voorkomen van het 
oplopen van een longziekte op het werk.  

• Een nascholing voor bedrijfsgeneeskundige zorg over longziekten is geactualiseerd. 
• Het Ministerie van SZW heeft eind 2015 subsidie toegekend aan de Long Alliantie Nederland voor 

de aanpak van beroepslongziekten in de bakkers- en Cumela sector & om de verbinding tussen 
de domeinen “zorg” en “arbeid” te versterken.    
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20% meer rendement van inhalatiemedicatie 
• De website www.inhalatorgebruik.nl is meer dan 150.000 keer bezocht. 28 inhalatieprotocollen 

zijn opgesteld voor zorgverleners. 20 gebruiksaanwijzingen voor patiënten zijn opgesteld door het 
Longfonds in samenwerking met de LAN en met steun van VGZ.  

 
 

• Het rapport Goed Gebruik Inhalatiemedicatie astma/COPD is opnieuw uitgebracht en verspreid. 
• De visie- en checklist ‘Goed inhaleren is goed instrueren’ voor scholing over inhalatie instructie is 

uitgebracht. 
• De WHISPER studie van het Radboudumc is van start gegaan om nader onderzoek te doen naar 

zinniger en zuiniger gebruik van inhalatiemedicatie. 
 
25% minder kinderen die beginnen met roken 

• Er komen steeds meer rookvrije schoolpleinen. 
• Onderzoek loopt naar de beste interventie van huisartsen om het rookgedrag van jongeren in de 

huisartsenpraktijk te bespreken 
• Het landelijk uniform aanvraagformulier stoppen met roken formulier is uitgebracht. 

 
10% minder doden door astma en COPD 

• De Stichting Steunfonds Long Alliantie Nederland heeft de LAN een subsidie toegekend voor een 
project naar het versterken van de samenwerking op het gebied van hartfalen en COPD. 

• Het Radboudumc werkt aan de PROLONG studie naar palliatieve zorg voor mensen met COPD.  
• Het landelijk knelpuntoverleg medicinale zuurstof heeft gewerkt aan verdere verbetering van de 

zuurstofvoorziening voor de circa 25.000 mensen in Nederland die voor hun dagelijks functioneren 
afhankelijk zijn van medicinale zuurstof.  
 
Overig NACL 

• De kwaliteitsindicatoren uit de Zorgstandaard COPD worden steeds meer toegepast. 
Rapporteerden in 2012 nog 41 zorggroepen, in 2013 68 zorggroepen. In 2014 rapporteerden 102 
zorggroepen. Ook de kwaliteit van aanlevering is verbeterd.  

• De paragraaf ‘ Monitoring’  van de Zorgstandaard COPD is geactualiseerd.  
• Diverse netwerkprojecten zijn toegevoegd aan het NACL en dragen bij aan het bereiken van de 

doelen van het NACL. Het gaat om de projecten: PROLONG, WHISPER, ACCES, COPD-net.  
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Andere onderwerpen 

• ALK-Abéllo is in 2015 lid geworden van de LAN!  
• De Longdagen 2015 waren een succes 
 

Algemene gegevens 

Vereniging Long Alliantie Nederland is statutair (en feitelijk) gevestigd te Amersfoort, op het adres 
Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort. 

De belangrijkste activiteiten van de vereniging zijn: 

- gericht op het voorkomen, opsporen en/of vroegtijdig onderkennen van en/of het verrichten en/of 
bevorderen van onderzoek naar en/of het geven van voorlichting over chronische 
longaandoeningen, en/of het verlenen van goede zorg aan en/of de behartiging van belangen van 
mensen met een chronische longaandoening. 

- het terugdringen van het aantal mensen met chronische longaandoeningen, het terugdringen van 
de ernst van hun ziekte, het terugdringen van het aantal sterfgevallen ten gevolge van hun ziekte, 
en het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met chronische longaandoeningen, 
zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

- het zijn van een structureel forum voor de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op het 
gewenste beleid bij de preventie en behandeling van chronische longaandoeningen en op 
effectieve zorgprogramma's op dat gebied. Daartoe richt de vereniging zich onder meer op: 

a. de communicatie, het overleg en de samenwerking met organisaties wier aandacht en 
activiteiten hebben op astma, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) en andere 
chronische longaandoeningen (hierna tezamen: chronische longaandoeningen) alsmede 
het verzamelen, bestuderen en verspreiden onder die organisaties van voor hen van 
belang zijnde gegevens en kennis daaromtrent; 

b. een gezamenlijke visie van de onder sub a bedoelde organisaties waarbij de mens met 
een chronische longaandoening centraat staat; 

c. het overleg en de samenwerking met de overheid, de politiek, de 
verzekeringsorganisaties en andere organisaties in de gezondheidszorg, zowel in 
Nederland als daarbuiten; 

d. de bevordering van infrastructurele voorzieningen; 
e. de kwaliteit van de opleiding van de beroepsbeoefenaren op het gebied van chronische 

longaandoeningen en de kennisinfrastructuur op dat gebied in het algemeen; 
f. de benoeming van personen in daarvoor in aanmerking komende (advies)colleges. 

 
Samenstelling bestuur en directie 

Het LAN bestuur kende in januari 2015 de volgende samenstelling  

• Mw. dr. G. ter Horst , voorzitter 
• Mw. drs. R. Kievits, secretaris, op voordracht van de CAHAG 
• Mw. dr. A. Vaessen-Verberne, penningmeester, op voordracht van de NVK 
• Mw. H. Witte, algemeen bestuurslid, op voordracht van de Longfonds patiëntenvereniging  
• Mw. R. Dobbelaar MANP, algemeen bestuurslid, op voordracht van de V&VN 

Longverpleegkundigen 
• Dhr. dr. A. van ’t Hul, algemeen bestuurslid, op voordracht van het KNGF 
• Mw. drs. T. Maats, algemeen bestuurslid, op voordracht van de KNMP 
• Dhr. prof. dr. G. Wesseling, algemeen bestuurslid, op voordracht van de NVALT 
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Per september is mw. Maats teruggetreden uit het LAN bestuur. Mw. Denis is –op voordracht van de 
Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten- benoemd tot algemeen bestuurslid van de LAN.  
Per december 2015 is dr. Guusje ter Horst teruggetreden uit het bestuur van de LAN. Ter Horst was 
vanaf december 2012 naar ieders tevredenheid voorzitter van de LAN. Herbenoeming was niet aan de 
orde omdat Ter Horst in 2015 voorzitter is geworden van het Koninklijk Genootschap voor 
Fysiotherapie (KNGF). Het KNGF is één van de lidorganisaties van de LAN en de LAN statuten 
verbieden een combinatie van het voorzitterschap van de LAN en het bestuurslidmaatschap van één 
van de lidorganisaties. mr. Aleid Wolfsen is per december 2015 benoemd tot de nieuwe voorzitter van 
de Long Alliantie Nederland voor de duur van drie jaar. De directie werd in 2015 gevormd door de 
heer drs. E. Rolink, directeur.   

 

Aleid Wolfsen neemt de voorzittershamer van de Long Alliantie Nederland over van Guusje ter Horst 

Begroting 2016 

De begroting 2016 is in hoofdlijnen als volgt: 

Baten   € 550.550 
Lasten   € 550.550 
Saldo baten en lasten €             0 
 
Functie en omvang van het vrij besteedbare vermogen  

De vereniging heeft enkel een continuïteitsreserve verantwoord. De continuïteitsreserve bedraagt per 
31-12-2015 € 20.894. De continuïteitsreserve dient als buffer voor het opvangen van risico’s (dekking 
van exploitatietekorten, e.d.).  

 

mr. Aleid Wolfsen  
voorzitter  
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2.  JAARREKENING
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2. JAARREKENING

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-15 31-dec-14
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 5.659 0
Totaal vaste activa 5.659 0

Vlottende activa

Overige vorderingen 2 57.790 54.232
Liquide middelen 3 178.540 75.244
Totaal vlottende activa 236.330 129.476

Totaal activa 241.989 129.476

PASSIVA

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve 4 20.894 17.672
Totaal reserves en fondsen 20.894 17.672

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 5 221.094 111.804

Totaal passiva 241.989 129.476
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015
 

Ref. 2015 2014
begroting 

2015
€ € €

BATEN

Contributies 6 231.563 219.721 217.994

Subsidies 7 264.194 204.053 310.250

Overigen 8 77.457 55.114 0

Som der bedrijfsopbrengsten 573.214 478.888 528.244

LASTEN

Personeel 9 351.124 321.975 368.500

Afschrijvingen op materiële vaste activa 10 1.105 747 0

Overige bedrijfskosten 11 217.747 163.507 149.744

Som der bedrijfslasten 569.976 486.229 518.244

BEDRIJFSRESULTAAT 3.238 -7.341 10.000

Financiële baten en lasten 12 -16 238 0

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 3.222 -7.103 10.000

BESTEMMING SALDO
Mutatie continuÏteitsreserve 3.222 -7.103 10.000
Totaal mutatie reserves en fondsen 3.222 -7.103 10.000
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2.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2015
€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 3.238

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 1.105
- mutaties voorzieningen 0

1.105

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen -3.559
- kortlopende schulden 109.291

105.732

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 110.075

Ontvangen interest 168
Betaalde interest -184

-16

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 110.059

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -6.763
Desinvesteringen materiële vaste activa 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -6.763

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0
Aflossing langlopende schulden 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0

Mutatie geldmiddelen 103.296

Stand geldmiddelen per 1 januari 75.244
Stand geldmiddelen per 31 december 178.540

Mutatie geldmiddelen 103.296

Toelichting:
De liquide middelen zijn toegenomen met € 103.296 maar daar tegenover staat ook een
toename van de crediteurenpositie per 31 december 2015.
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2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Verbonden rechtspersonen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor 
kleine rechtspersonen C1 "Kleine Organisaties-zonder-winststreven".

De financiële positie van de vereniging is positief op basis van de liquiditeitspositie, de 
vermogenspositie (continuïteitsreserve), de resultaatontwikkeling en de meerjarenverwachting. De 
jaarrekening is dientengevolge opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Tevens zijn 
het bestuur, de directeur en andere sleutelfunctionarissen en nauwe verwanten verbonden partijen. 
Transacties van betekenis met verbonden partjien worden toegelicht voor zover deze niet onder 
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt de aard en de omvang van de transactie en 
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van inzicht toegelicht.

a. de communicatie, het overleg en de samenwerking met organisaties wier aandacht en activiteiten 
hebben op astma, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) en andere chronische 
longaandoeningen (hierna tezamen: chronische longaandoeningen) alsmede het verzamelen, 
bestuderen en verspreiden onder die organisaties van voor hen van belang zijnde gegevens en kennis 
daaromtrent;
b. een gezamenlijke visie van de onder sub a bedoelde organisaties waarbij de mens met een 
chronische longaandoening centraat staat;
c. het overleg en de samenwerking met de overheid, de politiek, de verzerkingsorganisaties en andere 
organisaties in de gezondheidszorg, zowel in Nederland als daarbuiten;
d. de bevordering van infrastructurele voorzieningen;
e. de kwaliteit van de opleiding van de beroepsbeoefenaren op het gebied van chronische 
longaandoeningen en de kennisinfrastructuur op dat gebied in het algemeen;
f. de benoeming van personen in daarvoor in aanmerking komende (advies)colleges.

Vereniging Long Alliantie Nederland is statutair (en feitelijk) gevestigd te Amersfoort, op het adres 
Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort.
De belangrijkste activiteiten van de vereniging zijn:
- gericht op het voorkomen, opsporen en/of vroegtijdig onderkennen van en/of het verrichten en/of 
bevorderen van onderzoek naar en/of het geven van voorlichting over chronische longaandoeningen, 
en/of het verlenen van goede zorg aan en/of de behartiging van belangen van mensen met een 
chronische longaandoening. 
- het terugdringen van het aantal mensen met chronische longaandoeningen, het terugdringen van de 
ernst van hun ziekte, het terugdringen van het aantal sterfgevallen ten gevolge van hun ziekte, en het 
bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met chronische longaandoeningen, zomede al 
hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- het zijn van een structureel forum voor de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op het gewenste 
beleid bij de preventie en behandeling van chronische longaandoeningen en op effectieve 
zorgprogramma's op dat gebied. Daartoe richt de vereniging zich onder meer op:

Vereniging Long Alliantie Nederland
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2.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Gebruik van schattingen

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Schulden

Acitva 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 verkrijgingsprijs.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de 
schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde minus jaarlijkse afschrijvingen met 
vaste percentages van de aanschafwaarde gedurende de verwachte (resterende) economische 
levensduur. Voor inventarissen worden, afhankelijk van de aard afschrijvingstermijnen gehanteerd 
tussen drie en vijf jaar. Er wordt geen rekening gehouden met restwaarden.

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De 
vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (gelijk aan nominale waarde). Een 
voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Een eventuele 
voorziening voor verwachte oninbaarheid wordt statisch bepaald en gevormd.

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide 
middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct 
zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking 
opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 
(gelijk aan nominale waarde).

De vereniging heeft de volgende verbonden stichting die niet in de consolidatie betrokken is. 
• Stichting Steunfonds Long Alliantie Nederland, 

Stichting Steunfonds Long Alliantie Nederland:
• Statutaire zetel: Amersfoort
• Rechtsvorm: stichting
• De kernactiviteiten: de ondersteuning, de bevordering en facilitering van de doelstelling van de 
  vereniging Long Alliantie Nederland
• Zeggenschapsverhouding: verbondenheid via secretaris stichting (gezamenlijk bevoegd), is tevens 
  directeur vereniging Long Alliantie Nederland

Vereniging Long Alliantie Nederland
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Huurverplichtingen kantoorruimte

2.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Personeelsbeloningen

Pensioenen

De vereniging heeft voor haar kantoorruimte een huurovereenkomst afgesloten waarbij een groot deel 
van de voor- en nadelen die aan eigendom zijn verbonden niet bij de vereniging ligt. Deze 
huurovereenkomst wordt verantwoord als 'operationele lease'. Verplichtingen uit hoofde van de 
huurovereenkomst worden op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten gedurende de 
looptijd van de huurovereenkomst.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden 
verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar 
toegerekend.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de overeengekomen arbeidsvoorwaarden 
tussen werkgever en werknemers verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze zijn 
verschuldigd aan de werknemers.

Vereniging Long Alliantie Nederland heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. 
Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een 
pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer 
pensioen heeft opgebouwd bij de vereniging Long Alliantie Nederland. De verplichtingen, welke 
voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds 
Zorg en Welzijn. Vereniging Long Alliantie Nederland betaalt hiervoor premies waarvan 2/3 door de 
werkgever wordt betaald en 1/3 door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, 
indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds 
gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo januari 2015 is de 
dekkingsgraad van het pensioenfonds 107%. Het pensioenfonds voorziet geen noodzaak voor de 
aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te 
voeren. Vereniging Long Alliantie Nederland heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende 
bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige 
premies. Vereniging Long Alliantie Nederland heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met 
het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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Overheidssubsidies

Financiële baten en lasten

2.4.4 Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er 
redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de vereniging zal voldoen aan de 
daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de vereniging gemaakte kosten 
worden systematisch als opbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen in dezelfde periode 
als die waarin de kosten worden gemaakt. 

Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de desbetreffende activa en passiva.
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2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA
31-dec-15 31-dec-14

€ €
1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

Meubilair en kantoorinrichting 5.659 0

Totaal materiële vaste activa 5.659 0

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2015 2014
€ €

Boekwaarde per 1 januari 0 747
Bij: investeringen 6.763 0
Bij: herwaarderingen 0 0
Af: afschrijvingen 1.105 747
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0
Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 5.659 0

Toelichting:

31-dec-15 31-dec-14
2. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt:

Debiteuren 30.414 47.461
Overige vorderingen: 15.357 1.771
Nog te ontvangen bedragen:
Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport - NACL 0 0
Subsidies 12.019 5.000

Totaal overige vorderingen 57.790 54.232

Toelichting:
De voorziening voor oninbaarheid bedraagt ultimo 2015 nihil (2014: nihil).

3. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

Triodos 3902.27.919 35.239 4.157
Triodos 3902.27.196 143.296 71.083
Kas 4 4

Totaal liquide middelen 178.540 75.244

Toelichting:

De materiële vaste activa: In 2015 is uitbreiding van computerapparatuur aangeschaft t.w.v. € 6.763. De afschrijving 
hierover bedraagt in 2015 € 1.105. 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de vereniging.
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PASSIVA

4. Reserves en fondsen

De reserves en fondsen zijn als volgt opgebouwd: 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Continuïteitsreserve 20.894 17.672
Totaal reserves en fondsen 20.894 17.672

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015

€ € € €

Continuïteitsreserve 17.672 3.222 0 20.894

17.672 3.222 0 20.894

5. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Crediteuren 103.228 54.930
Vooruitontvangen Subsidies 46.740 33.518
Belastingen en sociale premies 16.470 12.711
Schulden terzake pensioenen 2.032 0
Nog te betalen salarissen 646 0
Vakantiegeld 9.825 7.861
Sociale verzekering Vakantiegeld 1.670 1.376
Overige schulden:
Vooruitontvangen opbrengsten:
Innovatiefonds zorgverzekeraars-Zorgpad COPD 40.483 1.408
Overige overlopende passiva:

Totaal overige kortlopende schulden 221.094 111.804

Toelichting:

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De vereniging heeft voor de huur van kantoorruimte een huurovereenkomst afgesloten met Stichting Diabetes Fonds. 
De oorspronkelijke huurovereenkomst is ingegaan met ingang van 15 maart 2013 tot 15 maart 2014 en wordt jaarlijks - 
bij geen opzegging - stilzwijgend met een jaar verlengd. De opzegtermijn bedraagt vier maanden. De huurprijs voor 
kantoorruimte bedraagt ca. € 15.000 op jaarbasiss. De vergoeding voor gebruik algemene ruimte bedraagt ca. € 5.000 
per jaar.

Huurovereenkomst kantoorruimte Stationsplein 125, Amersfoort

schulden voldaan. 
bedragen binnen het subsidieproject Zorgpad COPD en de Ziektelastmeter. Begin 2016 zijn deze kortlopende 
De crediteurenpositie is per 31 december 2015 behoorlijk toegenomen t.o.v. 2014. Dit had te maken met te betalen  

Vereniging Long Alliantie Nederland

16



2.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

6. Contributies

De specificatie is als volgt: 2015 2014 begroting 2015
€ € €

Contributie leden 102.434 102.434 102.434
Contributie bedrijfsleden 129.130 117.287 115.560

Totaal 231.563 219.721 217.994

7. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2015 2014 begroting 2015
€ € €

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport - NACL 126.769 106.211 121.250
Innovatiefonds zorgverzekeraars - Zorgpad COPD 117.425 67.842 169.000
Subsidies Longfonds (voorheen: Astmafonds) 20.000 30.000 20.000

Totaal 264.194 204.053 310.250

Toelichting:

Stand onderhanden werk subsidieproject NACL ultimo 2015:
331.394

272.800
54.575

327.375

Nog te ontvangen subsidiegelden -4.019
Vooruitontvangen subsidiegelden 0

Bevoorschotting 
VWS

Eigen bijdrage 
vereniging

Totaal 
subsidiebegrotin

Cumulatief

30.300 6.075 36.375 36.375
121.250 24.250 145.500 181.875
121.250 24.250 145.500 327.375
121.250 24.250 145.500 472.875

90.950 18.175 109.125 582.000
485.000 97.000 582.000

2015
2016
2017

Totaal budget

Totaal kosten
Totaal bevoorschot

2013
2014

De vereniging heeft via een beschikking d.d. 16-9-2013 met kenmerk: SP/61123/2013 van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: VWS) akkoord op verlenging de projectsubsidie 'Nationaal Actieprogramma 
Chronische Longziekten 2013-2017' (hierna: NACL) verkregen. Het subsidieproject heeft een looptijd van 1 oktober 2013 
tot en met 1 oktober 2017. Het toegekend subsidiebedrag bedraagt € 485.000. De subsidiebegroting sluit op € 582.000, 
de eigen bijdrage van de vereniging is € 97.000. 

Totaal eigen bijdrage

Overzicht bevoorschotting en eigen bijdrage vereniging aangaande subsidieproject NACL:

Vereniging Long Alliantie Nederland

17



185.267
225.750

Nog te ontvangen subsidiegelden 0
Vooruitontvangen subsidiegelden 40.483

8. Overige Baten

De specificatie is als volgt: 2015 2014 begroting 2015
€ € €

GGG Goed Gebruik Inhalatiemedicatie 7.735 34.115 0
Ziektelastmeter COPD 66.518 17.120 0
MDR Astma 0 653 0
SZW Arbeid en Longziekte 3.204 0 0
Overige baten 0 3.226 0

Totaal 77.457 55.114 0

Stand onderhanden werk subsidieproject Zorgpad COPD ultimo 2015:

De vereniging heeft via een beschikking d.d. 6 mei 2014 met kenmerk: 14-126 (dossier 2725) van het Innovatiefonds 
Zorgverzekeraars een meerjarige subsidie toegekend gekregen aangaande het project 'Vermindering 
ziekenhuisopnamen COPD patiënten: specificatie kostenbegroting'. Het subsidieproject heeft een looptijd van 6 mei 
2014 tot 6 mei 2017. Het toegekend subsidiebedragt bedraagt € 676.000. De subsidiebegroting sluit op € 676.000, de 
eigen bijdrage van de vereniging is nihil.

Totaal kosten
Totaal bevoorschot

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en 
verhuur onroerend goed):

Toelichting:
Voor de Ziektelastmeter COPD is er een 3de termijn van € 25.000 ontvangen van Achmea en is daarnaast ca. 
€ 41.500 van vooruitontvangen subsidiegeld in 2015 daadwerkelijk besteed.
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LASTEN

9. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014 begroting 2015
€ € €

Lonen en salarissen 223.471 196.548 250.000
Sociale lasten en Pensioenen 61.554 53.644 67.500
Overige personeelskosten 66.099 71.782 51.000

Totaal personeelskosten 351.124 321.975 368.500

4,45 3,56 4,50

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0 0

Toelichting:

10. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2015 2014 begroting 2015
€ €

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa 0 0 0
- materiële vaste activa 1.105 747 0

Totaal afschrijvingen 1.105 747 0

Toelichting:

11. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014 begroting 2015
€ €

Huisvestingskosten 21.098 18.702 24.000
Kantoorkosten 17.593 24.007 19.500
Automatiseringskosten 11.155 7.008 8.000
Overige algemene kosten 40.562 39.774 39.244
Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport - NACL 16.409 11.307 0
Innovatiefonds zorgverzekeraars - Zorgpad COPD 66.108 26.291 59.000
GGG Goed Gebruik Inhalatiemedicatie 7.735 21.145 0
Ziektelastmeter COPD 25.247 14.620 0
Arbeid en Longziekte SZW 3.204 0 0
MDR Astma 0 653 0
Bijdrage onderzoeksagenda NRS 7.880 0 0
Zorgstandaard COPD 756 0 0

Totaal overige bedrijfskosten 217.747 163.507 149.744

Toelichting:

subsidieprojecten. Deze kosten worden gedekt door subsidieinkomsten
De forse toename van de bedrijfslasten worden veroorzaakt door een verhoogde activiteit binnen diverse 

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time 
eenheden

De stijging van de personeelskosten ad. € 34.833 wordt verklaard door stijging van 0,89 FTE en een lichte daling inhuur 
derden ten behoeve van de subsidieprojecten NACL en Zorgpad COPD.

De stijging van de afschrijvingen in 2015 is te wijten aan de aanschaf/vervanging van computerapparatuur.
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12. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2015 2014 begroting 2015
€ € €

Rentebaten 168 510 250
Dividenden 0 0 0
Rentelasten -184 -272 -250
Resultaat deelnemingen 0 0 0
Totaal financiële baten en lasten -16 238 0

Toelichting:

Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

2.7 Vaststelling en ondertekening jaarrekening

Het bestuur van de vereniging heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de vergadering van 8 september 2016.

W.G. W.G.
A. Wolfsen, voorzitter 8-sep-16 A.A.P.H. Vaessen, penningmeester 8-sep-16

W.G. W.G.
M.M. Dobbelaar, lid 8-sep-16 A.J. van 't Hul, lid 8-sep-16

W.G. W.G.
Prof. dr. G.J. Wesseling, lid 8-sep-16 R.M.M. Kievits - Smeets, secretaris 8-sep-16

W.G. W.G.
J. Denis, lid 8-sep-16 H.H. Witte, lid 8-sep-16

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de vereniging, haar verbonden 
partijen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

De spaarekening leverde door de lage rente in 2015 slechts € 168 op.
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3. OVERIGE GEGEVENS
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3.  OVERIGE GEGEVENS

3.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

3.2 Resultaatbestemming

3.3 Gebeurtenissen na balansdatum

3.4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij de jaarrekening

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaaan.

In de statuten is bepaald, conform artikel 18.4, dat over een eventueel batig saldo door de ledenvergadering wordt 
beslist

Het positief saldo over 2015 wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve (onderdeel reserves en fondsen) zoals 
weergegeven onder paragraaf 2.2.
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