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1. JAARVERSLAG 

 

1.1 ALGEMEEN 

 

Stichting ALSopdeweg! feitelijk en statutair gevestigd op P. Boormastraat 42, 1507 WT te Zaandam is 

ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34390217.  

BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT 

Dit jaar is het bestuur veranderd van samenstelling en functie. Daarnaast is er een raad van toezicht 

ingesteld. Het ‘dagelijks’ bestuur bestaat uit Bianca Weller en Richard Beets. De Raad van Toezicht 

bestaat uit Marije Bolt, Anke Laffort en Kees van den Hout. 

Waarbij de aandachtgebieden als volgt verdeeld zijn:  

Bianca Weller: Bestuurder, Directeur, Oprichter;  

Richard Beets: Bestuurder, Communicatie/Marketing/Social Media. 

Marije Bolt: Inhoudelijk adviseur en vraagbaak m.b.t. hulpmiddelen, (ergotherapeut) 

Anke Laffort: Marketing Communicatie,  

Kees van den Hout: Financieel.  

De aandachtgebieden sluiten niet uit dat alle leden zich uitspreken over de deelgebieden en 

daarbuiten. Hierdoor blijft de stichting scherp, doelmatig en financieel gezond. 

 

1.2 DOELSTELLING EN BELEID 

 

De Stichting heeft tot doel om voldoende budget te realiseren om hulpmiddelen in bruikleen te 

verstrekken die de kwaliteit van leven optimaliseert van ALS, PLS, PSMA patiënten zodat zij zolang 

mogelijk sportief, sociaal en maatschappelijk betrokken kunnen blijven. 

 

Hiervoor heeft de Stichting een depot aan hulpmiddelen die niet vergoed worden door WMO of 

zorgverzekeraar. Hulpmiddelen worden opgenomen in het depot zodat zij kunnen rouleren. Zodra 

een patiënt het hulpmiddel niet meer kan gebruiken, gaat het hulpmiddel door naar de volgende 

patiënt. De hulpmiddelen worden onderhouden, opgeslagen en indien nodig vervangen of 

gerepareerd.  

  



   

Jaarverslag 2019 
3 

1.3 VERSLAG VAN ACTIVITEITEN 

 

De aanschaf hulpmiddelen 

Afgelopen jaar is de doelstelling ruimschoots behaald met uitbreiding van o.a. de rolstoelbussen en 

auto’s. Maar ook is ons assortiment vergroot met de Rollzmotion, hiervan hebben we er ruim 30 ( 

meerdere keren) kunnen uitlenen. Er zijn o.a. Carendo douchestoelen aangeschaft omdat bleek dat 

deze niet binnen het ‘passende’ aanbod van gemeente of zorgverzekeraar valt. Hierdoor wordt de 

kwaliteit van leven verhoogd kunnen we dit op deze manier toch voor een aantal patiënten 

realiseren.  

Naast aanschaf van hulpmiddelen, gaat de continuïteit van de hulpmiddelen ook door. Dat wil zeggen 

dat elk hulpmiddel dat terugkomt, gecheckt wordt op gebreken of onderhoud voordat het weer 

ingezet kan worden. De elektrisch ondersteunde hulpmiddelen zijn hierbij gevoeliger en minder 

onderhoudsvriendelijker ook qua kosten. Zo hebben we een aantal accu’s moeten vervangen van 

fietsen, ZOOM , trippelstoel of scootmobiel deels door ouderdom en ook verkeerd gebruik. Dit jaar 

heeft er bij een groot gedeelte van de rolstoelbussen ook de liftcontroles plaats gevonden en zorgen 

we ervoor dat de rolstoelbussen/auto’s schoon gewassen klaar staan voor de volgende cliënt. 

 

Beleidswijziging 

Voor de toekomstbestendigheid hebben we ook ons o.a. rolstoelbus/autobeleid moeten aanpassen 

om te zorgen dat er zoveel mogelijk patiënten gebruik kunnen maken van onze hulpmiddelen. Het 

uitleentermijn is naar een maximum van 2 jaar gezet om hieraan tegemoet te komen. Hierdoor 

wordt het gesponsorde geld beter verdeeld onder de patiënten en verkorten we de wachtlijsten. 

Door het tweejaarsbeleid worden rolstoelbussen niet jarenlang ‘bezet’ gehouden terwijl andere 

patiënten op de wachtlijst staan en uiteindelijk niet meer nodig hebben doordat men te slecht is of 

overleden.  

 

Evenementen, actie’s en donatie’s 

Er zijn opnieuw mooie grote evenementen geweest waardoor de stichting financieel ondersteund 

werd om de doelstelling te behalen en te blijven doen. Wat alle kleinere acties en donaties niet 

minder waardevol maakt, in tegendeel. Deze zijn nog steeds te veel om op te noemen en worden 

vaak vanuit het hart gedaan. Wat heel waardevol en betekenisvol is, en onze kern van de relatief 

kleine stichting maakt. 
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Holland 4 ALS: 

Voor de 4de keer op rij een mega succes, ondanks dat Jan Jager in mei 2017 overleden is, zijn er nog 

velen die zich het lot van Jan nog goed kunnen herinneren en vooral zijn wens om anderen te kunnen 

helpen honoreren. Het leverde een bedrag op van : € 280.000,- 

Hiervan zijn onder andere 3 rolstoelbussen aangeschaft , oude hulpmiddelen vervangen en/of 

gerepareerd en een aantal dure hulpmiddelen gekocht ter verbetering van kwaliteit van leven. 

 

VWPFS: 

Onze maatschappelijke sponsor, die niet alleen met actie’s en sponsoring de rolstoelcaddy’s voor ons 

mogelijk maakt, maar ook ‘handjes’ beschikbaar stelt op gebied van beleid, juridische vraagstukken 

en praktische zaken. 

 

Tour du ALS (FR) – Toer voor ALS (editieNL): 

Bijzondere evenementen waarmee we vanaf het begin ‘verbonden’ zijn, de doelstelling, uitdaging en 

de sportiviteit zorgen voor een ‘samen’ dat heel tastbaar is bij het meedoen. Patiënten die door de 

hulpmiddelen mee kunnen doen samen met vrienden en/of familie, dat is onbetaalbaar. 

 

Stichting ALS Nederland: 

Onze samenwerkingspartner op allerlei gebieden met als doel het leven voor de patiënt beter te 

maken, liefst met een medicijn zodat de ziekte stopt of verdwijnt en wanneer dit niet kan door zorg 

en kwaliteit van leven. We zijn trots op deze samenwerking en zolang het nodig is zullen we elkaar 

blijven versterken. 

 

Vrienden van stichting ALS op de weg 

In 2019 heeft er in november voor het eerst een “vrienden van stichting ALS op de weg” plaats 

gevonden waarbij we zoveel mogelijk sponsors, donateurs en samenwerkingspartners hebben 

uitgenodigd om ons 9,5 jaar bestaan te vieren en vooral te bedanken en te laten zien wat we met 

hun hulp hebben kunnen doen. Waarbij de noodzaak van bestaan door een ieder begrepen en 

gevoeld werd. 

Waar Stichting ALS op de weg in 2010 hulp en ondersteuning bood aan 1 patiënt, namelijk Eelco van 

Koningsveld, bieden we nu ondersteuning aan meer dan 1000 mensen per jaar. We adviseren hen en 

bieden een luisterend oor. We zijn door onze jarenlange ervaring gesprekspartner voor onder andere 

gemeentes en ministeries. We kunnen ze heldere voorbeelden aanreiken en laten zien waar het 
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beleid knelt. Zo geven we meer bekendheid aan ALS, PLS en PSMA. En we gaan hier mee door zolang 

als nodig is. 

En waar het natuurlijk om draait, het bieden van hulpmiddelen. Hulpmiddelen die niet vergoed 

worden door bijvoorbeeld de WMO maar wel kunnen rouleren onder meerdere mensen met ALS, 

PLS of PSMA. Inmiddels maken jaarlijks ruim 200 mensen gebruik van onze hulpmiddelen. Met alle 

donaties schaffen wij deze hulpmiddelen aan, lenen deze gratis of tegen een schappelijk tarief uit en 

dragen zorg voor het onderhoud en de logistieke zaken hier omheen.  

Voor deze investeringen zijn we als stichting afhankelijk van de bijdragen van onze donateurs. We 

hopen van harte dat zij en nieuwe donateurs ons ook in 2020 een warm hart toe blijven dragen. 

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder alle donateurs, zowel groot als klein, die ons een heel 

warm hart toedragen. Door onze donateurs staan we waar we nu staan en daar zijn wij hen 

ontzettend dankbaar voor.  

De toekomst  

We hebben onszelf een doel gesteld voor de toekomst. We hebben wachtlijsten voor een aantal 

hulpmiddelen. Die wachtlijsten willen we verkorten of zelfs wegnemen. Het gaat om de kwaliteit van 

leven in het hier en nu. Wachtlijsten passen daar simpelweg niet bij. En we moeten een aantal 

hulpmiddelen vervangen en vernieuwen omdat deze zijn afgeschreven.  

We proberen op allerlei creatieve manieren mee te denken in oplossingen, wanneer wij het 

hulpmiddel niet kunnen bieden. 

 

We zullen doorgaan om ons bereik te vergroten zowel onder cliënten als doorverwijzers, hiervoor 

werken we onder andere samen met APC en ALS Nederland om bekendheid te vergroten. De ALS-

teams bezoeken staat op de planning van 2020. 

 

Daarnaast staan er kleine ludieke acties gepland voor 2020, het jaar waarin de stichting 10 jaar 

bestaat. 

 

Kortom  



   

Jaarverslag 2019 
6 

We blijven gedreven en gaan door om mensen met ALS, PLS en PSMA te helpen met verbeteren van 

kwaliteit van leven. En dit samen met onze sponsors – donateurs. 

 

Bianca Weller 

Bestuurder, Directeur, Oprichter en ( Moeder ;-) 
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2. JAARREKENING  
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2.1 BALANS  

 

(na resultaatbestemming) 

 

 

 

  

Activa

€ € € €

Materiële vaste activa 2.4.1 272.277           261.716           

Financiële vaste activa 2.4.2 238.249           283.452           

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2.4.3 1.838                1.080                

Liquide middelen 2.4.4 173.560           153.964           

175.398           155.044           

685.924           700.212           

Passiva

€ € € €

Reserves 2.4.5

Bestemmingsreserves 508.026           542.668           

Bestemmingsfonds hulpmiddelen 76.458              -                         

Overige reserve 59.372              37.538              

643.856           580.206           

Kortlopende schulden 2.4.6 42.068              120.006           

685.924           700.212           

31 december 2019 31 december 2018

31 december 2019 31 december 2018
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN  

 

 

 

 

  

€ € € €

Baten

Baten van particulieren 13.325              17.002              

Baten van bedrijven 5.367                11.702              

Baten van andere organisaties zonder winststreven 2.5.1 337.507           302.487           

Som van de geworven baten 356.199           331.191           

Baten als tegenprestatie voor de levering van

producten en/of diensten 11.488              1.471                

Totaal baten 367.687           332.662           

Lasten

Kosten hulpmiddelen 2.5.2 253.504           198.555           

Af: eigen bijdrage gebruikers -68.833            -54.973            

184.671           143.582           

Personeelskosten 2.5.3 79.441              77.610              

Huisvestingskosten 2.5.4 14.497              10.979              

Organisatiekosten 2.5.5 25.428              20.201              

Totaal lasten 304.037           252.372           

Resultaat 63.650              80.290              

Resultaatbestemming

Toevoeging / onttrekking aan:

Bestemmingsreserves -34.642            -                         

Bestemmingsfonds hulpmiddelen 76.458              -                         

Overige reserve 21.834              80.290              

63.650              80.290              

2019 2018
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2.3 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING  

 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en specifiek RJ640 

Organisaties zonder Winststreven. Stichting ALSopdeweg! is feitelijk en statutair gevestigd op P. 

Boormastraat 42, 1507 WT te Zaandam is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 

34390217. De Stichting wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volgens 

artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 

 

Vergelijkende cijfers 

Ter wille van de vergelijkbaarheid zijn enkele bedragen van het voorafgaande boekjaar 2018 op 

grond van artikel 2:363 lid 5 BW herzien en/of anders gerubriceerd. Deze aanpassingen hebben geen 

effect op het vermogen en het resultaat van het voorafgaande boekjaar.  

 

Verslaggevingsperiode 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt 

samen met het kalenderjaar. 

 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva  

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, 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. 

 

Financiële vaste activa 

De financiële vaste activa betreft vooruitbetaalde leasetermijnen van vervoersmiddelen en 

waarborgsommen en wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. De vooruitbetaalde 

leasetermijnen worden gespreid over de afgesproken leaseperiode ten laste van het resultaat 

gebracht.  
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Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd 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 vrij opneembare kas- en banktegoeden. De liquide middelen worden 

gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Reserves 

Ten behoeve van activa die worden aangewend voor de doelstelling van de stichting wordt een 

reserve aangehouden in de vorm van een bestemmingsreserve. Het betreft de materiele vaste activa 

en de financiële vaste activa (vooruitbetaalde leasetermijnen). 

 

Bestemmingsfondsen worden aangehouden in het kader van de doelstelling en worden beheerd in 

overleg of volgens de afspraken met schenkers van de fondsen.  

 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties 

en de kosten en andere lasten over het jaar. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode 

waarop ze betrekking hebben. Deze toerekening volgt een bestendige gedragslijn. Dit houdt in dat bij 

de lasten rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een 

andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.  
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2.4 TOELICHTING OP DE BALANS  

2.4.1 MATERIËLE VASTE ACTIVA 

De materiële vaste activa bestaan uit hulpmiddelen en vervoersmiddelen die beschikbaar worden 

gesteld ten behoeve van het verwezenlijken van de doelstelling. Daarnaast heeft de Stichting ook 

inventaris in eigen gebruik. De materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

2.4.2 FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

De Financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

  

Hulpmiddelen Vervoersmiddelen Inventaris Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2019

Aanschafwaarde 151.511                302.118                982                        454.611                

Cum. Afschrijvingen -55.350                 -137.436              -109                       -192.895              

Boekwaarde per 1 januari 2019 96.161                  164.682                873                        261.716                

Mutaties 2019

Investeringen 12.331                  93.210                  -                              105.541                

Afschrijving boekjaar -37.873                 -56.738                 -369                       -94.980                 

Mutaties -25.542                 36.472                  -369                       10.561                  

Boekwaarde per 31 december 2019

Aanschafwaarde 163.842                395.328                982                        560.152                

Cumulatieve afschrijvingen -93.223                 -194.174              -478                       -287.875              

70.619                  201.154                504                        272.277                

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Vooruitbetaalde lease 235.749           280.952           

Waarborgsom 2.500                2.500                

238.249           283.452           
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2.4.3 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 

De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

2.4.4 LIQUIDE MIDDELEN 

De liquide middelen bestaan uit vrij opvraagbare banktegoeden aangehouden in euro’s bij de ABN 

Amro bank. 

 

2.4.5 RESERVES 

De reserves kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

De bestemmingsreserves betreffen de aangehouden materiele vaste activa (hulpmiddelen, 

vervoersmiddelen) en financiële vaste activa (vooruitbetaalde leasetermijnen) in het kader van de 

doelstelling van de stichting. Onderstaand is een specificatie opgenomen. 

 

Voor ontvangen gelden die specifiek geoormerkt zijn  voor aanschaf van vervoersmiddelen en/of 

hulpmiddelen, wordt een bestemmingsfonds hulpmiddelen aangehouden. Deze gelden worden de 

komende jaren besteed.  

 

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overige vooruitbetaalde bedragen 1.187                1.080                

Tussenrekening boetes en schade 651                    -                         

1.838                1.080                

Bestemmingsfonds Overige

hulpmiddelen reserve Totaal

€ € € €

Boekwaarde per 1 januari 2019 542.668                0 37.538                  580.206                

Mutaties:

Resultaatbestemming -34.642                 76.458 21.834                  63.650                  

Stand per 31 december 2019 508.026                76.458                  59.372                  643.856                

Bestemmings- 

reserves
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2.4.6 KORTLOPENDE SCHULDEN 

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

  

Totaal

€ € €

Boekwaarde per 1 januari 2019 261.716                280.952                542.668                

Mutaties

Resultaatbestemming 10.561                  -45.203                 -34.642                 

Stand per 31 december 2019 272.277                235.749                508.026                

Bestemmings- 

reserve activa

Bestemmings- 

reserve lease

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Loonheffingen 1.856                1.872                

Crediteuren 9.940                84.889              

Otvangen borgsommen 26.722              19.051              

Vakantiegeld 2.752                2.698                

Nog te betalen bedragen 798                    11.496              

42.068              120.006           
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2.4.7 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN 

 

Informatieverschaffing over niet in de balans blijkende verplichtingen 

 

Huurverplichtingen 

Door de stichting wordt ruimte gehuurd in het Business Centre BedrijvigeBij in Koog aan de Zaan.  

 

Informatieverschaffing over operationele leases 

De Stichting is leaseverplichtingen aangegaan voor aanschaf van de vervoersmiddelen. Dit betreffen 

operational leases bij SternLease en Volkswagen. 

 

2.4.8 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM  

 

Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 2019 is het Coronavirus uitgebroken, dat grote 

gevolgen heeft voor onder meer diverse organisaties en instellingen in de sector, waarin Stichting 

ALS op de Weg actief is. Het bestuur en de directie hebben geconcludeerd dat de gevolgen van het 

Coronavirus vooralsnog geen impact zullen hebben op de continuïteit en de jaarrekening 2019 van 

de Stichting. Naar verwachting zullen de gevolgen voor 2020 onder meer de volgende zijn: 

- daling van de baten vanuit particulieren, bedrijven, Stichting ALS, etc 

- daling van de beschikbare liquiditeiten  

 

Er zijn overigens geen gebeurtenissen na balansdatum bekend, welke van invloed (kunnen) zijn op de 

in deze jaarrekening opgenomen informatie, noch in de gepresenteerde balansposten of hun 

waarderingen, noch in de toelichtingen daarop.  
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2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

2.5.1 BATEN VAN ANDERE ORGANISATIES ZONDER WINSTSTREVEN  

De baten van andere organisaties zonder winststreven kunnen als volgt worden gespecificeerd:  

 

 

 

2.5.2 BESTEED AAN DOELSTELLING 

De bestedingen aan de doelstelling kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

2019 2018

€ €

Stichting Zoals Jan 16.607              42.234              

Stichting ALS Nederland 300.000           222.020           

Stichting ALS Jan -                         10.733              

Andere organisaties zonder winststreven 20.900              27.500              

337.507           302.487           

2019 2018

€ €

Vervoersmiddelen

Lease en huurkosten 147.337           112.350           

Reparatie en onderhoud 6.997                5.777                

Overige kosten vervoersmiddelen 3.256                9.341                

Afschrijvingskosten vervoersmiddelen 56.738              48.167              

Overige hulpmiddelen

Overige kosten hulpmiddelen 484                    -                         

Afschrijvingskosten hulpmiddelen 37.873              22.920              

Overige bijdragen

Stichting Tour du ALS 819                    -                         

253.504           198.555           

Eigen bijdrage vervoersmiddelen -67.908            -54.973            

Eigen bijdrage overige hulpmiddelen -925                  -                         

-68.833            -54.973            
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2.5.3 PERSONEELSKOSTEN 

De Personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

 

2.5.4 HUISVESTINGSKOSTEN 

De huisvestingskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

  

2019 2018

€ €

Brutolonen en salarissen 58.969              57.812              

Sociale lasten en pensioenlasten 11.906              11.161              

Vakantiegeld 4.718                4.625                

Reiskostenvergoeding woon - werk 3.848                4.012                

79.441              77.610              

2019 2018

€ €

Huisvestigingskosten

Huurkosten 13.659             10.594             

Kleine aanschaffingen 838                   385                   

14.497             10.979             
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2.5.5 ORGANISATIEKOSTEN 

De organisatiekosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

  

2019 2018

€ €

Organisatiekosten

Representatiekosten 649                   128                   

Reis- en verblijfskosten 1.071               125                   

Trainingen en curcussen 2.631               -                        

Kantoorbenodigdheden 320                   475                   

Telefoon- en internetkosten 1.221               1.978               

Portikosten 608                   107                   

Drukwerk 1.352               189                   

Automatiseringskosten 1.113               586                   

Verzekeringskosten 2.728               1.874               

Administratiekosten 11.579             12.888             

Bankkosten 128                   158                   

Overige algemene kosten 1.659               1.584               

Afschrijvingskosten inventaris 369                   109                   

25.428             20.201             



   

Jaarverslag 2019 
19 

2.6 ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING:  

 

 

 

Bestuur: 

B. Weller- Van Koningsveld 

 

 

 

R. Beets 

 

 

 

Raad van Toezicht: 

E.M. Bolt 

 

 

 

A.J.W. Laffort – van den Berg   

 

 

 

K. van den Hout      
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