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Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 samengesteld van de Nederlandse Vereniging

voor Gastro-Enterologie te Utrecht bestaande uit de balans per 31 december 2018

en de winst- en verliesrekening over 2018 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.



 
 

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, 03 oktober 2019

Hoogachtend,

M. de Pee RB

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

Utrecht

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

     31 december 2018      31 december 2017

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris 0 0

0 0

Vlottende activa

Vorderingen 58.806 89.838

Liquide middelen 1.320.758 1.303.246

Totale activa 1.379.564 1.393.084

PASSIVA

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen

Verenigingsvermogen 1.280.338 1.219.086

Onverdeeld exploitatieresultaat -34.649 61.252

1.245.689 1.280.338

Schulden

Kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden 133.875 112.746

133.875 112.746

Totale passiva 1.379.564 1.393.084

4



 
 

Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie

Utrecht

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

               2018                2017

€ € € €

Netto inkomsten

Contributies 93.184 93.219

Advertenties en sponsoring 73.294 64.091

Voorjaarscongres -28.085 56.595

Najaarscongres -19.326 -8.377

Sponsoring uit congresbaten -30.000 -40.500

Totaal netto inkomsten 89.067 165.028

Bedrijfslasten

Kantoor- en secretariaatskosten 88.691 80.385

Kosten bestuur 16.982 9.666

Bijdragen studie en onderzoek 15.165 11.276

Overige kosten 3.732 5.786

Som der bedrijfslasten 124.570 107.113

Bedrijfsresultaat -35.503 57.915

Rentebaten en -lasten 854 3.337

Exploitatieresultaat, door ledenvergadering te verdelen -34.649 61.252

Voorjaarscongres

Exploitatie voorjaarscongres 24.325 86.595

Bestedingen Gastrostart -52.410 -30.000

-28.085 56.595

Najaarscongres

Exploitatie najaarscongres 20.674 66.623

Subsidie onderzoeksinitiatieven 0 -45.000

Bestedingen Gastrostart -40.000 -30.000

-19.326 -8.377

Sponsoring uit congresbaten

Studiereisbeurzen -15.000 -20.000

Proefschriftsponsoring -15.000 -20.500

-30.000 -40.500

Netto congresbaten -77.411 7.718
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