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Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 samengesteld van de Nederlandse Vereniging

voor Gastro-Enterologie te Utrecht bestaande uit de balans per 31 december 2015

en de winst- en verliesrekening over 2015 met de toelichting.

Verantwoordelijkheid juistheid en volledigheid aangeleverde gegevens 

Voor het samenstellen van de jaarrekening hebben wij ons gebaseerd op de gegevens,

zoals deze door u zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de 

volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u. 

Verantwoordelijkheid van de samensteller 

Het is onze verantwoordelijkheid als belastingadviseur om uw opdracht uit te voeren in 

overeenstemming met Nederlands recht en met de uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels

van onze beroepsorganisatie.

Onze werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het verzamelen, het verwerken, het 

rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. Verder hebben wij de aanvaardbaarheid

van de toegepaste grondslagen beoordeeld op basis van de door u verstrekte gegevens. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Daar de controlele van de jaarrekening nog niet volledig is afgerond, is nog geen controleverklaring 

bijgevoegd.

Wij zijn van mening dat de vereniging niet belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting.

Mocht de Belastingdienst anders van mening zijn, dan zou er wel sprake kunnen zijn van 

belastingplicht.

Bestemmingsfonds Gastrostart

Uit de baten van de 9th UEGW is in 2003 het bestemmingsfonds Gastrostart gevormd.

Met deze middelen worden onderzoekers in de gelegenheid gesteld om voorbereidend 

onderzoek te verrichten, c.q. technieken operationeel te maken. 



 
 

Te bestemmen exploitatieresultaat

De uitgaven aan onderzoeken die vallen onder "Gastrostart", dienen ten laste gebracht te

worden van het bestemmingsfonds Gastrostart voor zover toereikend. Het fonds is in 2015

geheel uitgekeerd, zodat verdere verstrekkingen direct ten laste komen van het resultaat.

De bestemming van het exploitatieresultaat wordt op de ledenvergadering besloten.

Een uitgebreid jaarverslag met jaarrekening is op te vragen bij het bestuur.

Ik verklaar mij graag bereid u over eventuele vraagpunten nader in te lichten.

Hoogvliet, 26 september 2016

Hoogachtend,

M. de Pee RB

Huisman Administratie & Belastingen B.V.
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Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie

Utrecht

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

     31 december 2015      31 december 2014

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris 0 0

0 0

Vlottende activa

Vorderingen 77.647 67.013

Liquide middelen 1.149.927 1.033.820

Totale activa 1.227.574 1.100.833

PASSIVA

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen

Verenigingsvermogen 1.026.327 803.188

Onverdeeld exploitatieresultaat 162.208 223.139

1.188.535 1.026.327

Vastgelegd vermogen

Bestemmingsfonds Gastrostart 0 9.776

Schulden

Kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden 39.039 64.730

39.039 64.730

Totale passiva 1.227.574 1.100.833
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Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie

Utrecht

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

               2015                2014

€ € € €

Netto inkomsten

Contributies 90.850 90.350

Algemeen 64.252 89.858

Voorjaarscongres 63.189 84.942

Najaarscongres 104.240 107.024

Totaal netto inkomsten 322.531 372.174

Bedrijfslasten

Kantoor- en secretariaatskosten 121.027 102.656

Kosten bestuur 8.850 17.902

Bijdragen studie en onderzoek 48.973 67.925

Afschrijving 0 0

Overige kosten 1.789 2.369

Som der bedrijfslasten 180.639 190.852

Bedrijfsresultaat 141.892 181.322

Rentebaten en -lasten 10.540 11.817

Exploitatieresultaat 152.432 193.139

Onttrekking bestemmingsfonds Gastrostart -9.776 -30.000

Door ledenvergadering te verdelen 162.208 223.139

152.432 193.139

Voorjaarscongres

Exploitatie voorjaarscongres 108.189 114.942

Bestedingen Gastrostart -45.000 -30.000

63.189 84.942

Najaarscongres

Exploitatie najaarscongres 119.240 107.024

Subsidie onderzoeksinitiatieven -15.000 0

104.240 107.024
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