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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 

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. 

 

De aandachtgebieden zijn als volgt verdeeld:  

Bianca Weller: Bestuurder, Directeur, Oprichter;  

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

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

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.  
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1.3 VERSLAG VAN ACTIVITEITEN 

 

Waar Stichting ALSopdeweg! 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 

beleid knelt. Zo geven we meer bekendheid aan ALS, PLS en PSMA. En we gaan hier mee door zo lang 

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.  

In het eerste kwartaal liepen de voorbereidingen nog voortvarend met de grote evenementen zoals 

Holland4 ALS, Tour du ALS, etc. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat de stichting ALS op de weg  

financieel geholpen wordt door dit soort evenementen, waardoor we hulpmiddelen kunnen 

aanschaffen. Echter zoals in heel Nederland, Europa, Wereld gooide Corona roet in het eten. 

Snel schakelen was de enige optie en dat hebben we gedaan binnen de mogelijkheden. Ons motto 

“Kijken naar wat WEL nog kan” werd opnieuw toegepast. 

 

Het doel om wachtlijsten weg te werken moest noodgedwongen op een laag pitje. Behoud van de 

stichting werd al snel de doelstelling voor 2020. Gelukkig beschikte de stichting over reserves die we 

hard nodig hebben gehad dit jaar. Gelukkig werden we vanuit de overheid gesteund met een NOW 

voorschot, om personeel te kunnen doorbetalen.  

 

Tweede en derde kwartaal waren zoals verwacht minimaal qua inkomsten waarbij we ons al heel 

snel op ‘behoud’ hebben gericht. Dit betekende niet investeren in nieuwe hulpmiddelen maar vooral 

kijken ‘hoe de stichting voort kan gaan met minimale inkomsten’. Onze kostenkant was al laag voor 

zover dat kon, dus dat was een voordeel.  

 

Het online-adverteren werd meer uitgezocht en mogelijkheden bekeken. Hier verwachten we veel 

van in de toekomst, er gaat hopelijk nog meer mooie acties opbrengen. 

Zoals bijna elk jaar, werden we ook nu verrast door mooie donatie’s vanuit particulieren, 

verjaardagsactie’s op facebook, en opnieuw werden er jubilea-bonussen geschonken. 
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De aanschaf hulpmiddelen 

Voor de aanschaf hebben we vooral gekeken naar mogelijkheden voor sponsering in natura waarbij  

de sponsor het hulpmiddel doneert. Voor aanschaf direct vanuit de stichting hebben we dit jaar niet 

kunnen doen. Behoud van de stichting was vooral het belangrijkste. 

 

Beleidswijziging 

Sinds 2010 hebben we ervaren dat er veel patiënten kort gebruik maken van de hulpmiddelen. 

Echter er is een groep patiënten die langer, dan 2 jaar, gebruik maken van de hulpmiddelen. Dit geldt 

met name voor de rolstoelauto/bus. Dit maakt dat de wachtlijst voor nieuwe patiënten vergroot 

wordt. Daarnaast worden deze hulpmiddelen gesponsord aangeboden en worden de gesponsorde 

gelden niet gelijk verdeelt. Door onze grotere bekendheid komen er meer aanmeldingen. Dit alles 

samen maakt dat we ons beleid hebben moeten aanpassen om te voldoen aan de doelstelling 

“zoveel mensen te ondersteunen”. 

 

Het aangepaste beleid betekent dat er maximaal 2 jaar gebruik gemaakt kan worden van een 

rolstoelauto/bus tegen gereduceerd/gesponsord tarief. Dit beleid is gepubliceerd op de website en 

naar alle huidige gebruikers gecommuniceerd. 

 

Dit beleid is toegelicht aan de APC, ALS patiënts connected , patiënten vereniging. 

 

Evenementen, actie’s en donatie’s 

10 jarig bestaan 

In mei 2010 werd de stichting opgericht door Eelco van Koningsveld, Jan van der Post en Rob van der 

Velden. Om dit niet volledig voorbij te laten gaan is er een tassen-actie bedacht.  

Om uitleg te geven aan wat wij doen leveren we nu standaard een stichtingsbrief mee bij de 

hulpmiddelen. Dit zorgt voor bewustheid van het voortbestaan van de stichting en oorsprong. Deze 

brief zorgde voor verwarmende reactie’s en nieuwe sponsors.  

Ledro 4 Life: 

Er is frequent contact geweest met Ledro4Life over het schenken van hulpmiddelen. Zij hebben de 

stichting geholpen met sponsoring in natura. Dit konden ze doen door o.a. de chocolade letters/ 

speculaaspop actie die enorm gewaardeerd werd door de mensen. Wij zijn dankbaar dat Ledro ons 

kan en wil ondersteunen in onze doelstelling. 
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ALS à la Carte: 

Dankzij deze stichting hebben we twee Hase Pino’s met electrische ondersteuning geschonken 

gekregen. Het was een afscheid met een mooie donatie aan onze stichting. 

Holland 4 ALS: 

Helaas heeft dit evenement geen doorgang kunnen vinden door corona. 

VWPFS: 

Onze maatschappelijke sponsor heeft ook dit jaar de rolstoelauto’s gesponsord en samen met ons 

gekeken naar de beperkte mogelijkheden om actie te voeren.  

 

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. 

 

De toekomst  

We hebben nog steeds 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. En voelen ons dankbaar voor alle steun die we in deze moeilijke tijd 

hebben mogen ontvangen. 

 

Bianca Weller 

Bestuurder, Directeur, Oprichter  
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2. JAARREKENING  
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2.1 BALANS 

 

(na resultaatbestemming) 

 

 
 

  

Activa
€ € € €

Materiële vaste activa 2.4.1 242.002           272.277           

Financiële vaste activa 2.4.2 265.796           238.249           

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 2.4.3 19.454              1.838                
Liquide middelen 2.4.4 61.260              173.560           

80.714              175.398           

588.512           685.924           

Passiva
€ € € €

Reserves 2.4.5
Bestemmingsreserves 505.298           508.026           
Bestemmingsfonds hulpmiddelen 22.082              76.458              
Overige reserve 8.165                59.372              

535.545           643.856           

Kortlopende schulden 2.4.6 52.967              42.068              

588.512           685.924           

31 december 2020 31 december 2019

31 december 2020 31 december 2019
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

 
 

 

 

2020 2020 2019
Realisatie Begroting Realisatie

€ € €
Baten

Baten van particulieren 18.115              5.000                13.325              
Baten van bedrijven 1.520                2.000                5.367                
Baten van andere organisaties zonder winststreven 2.5.1 155.789           182.134           337.507           

Som van de geworven baten 175.424           189.134           356.199           
Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en/of diensten 2.900                2.000                11.488              

Totaal baten 178.324           191.134           367.687           

Lasten
Kosten hulpmiddelen 2.5.2 288.198           273.302           256.534           
Af: eigen bijdrage gebruikers -78.605            -67.985            -71.863            

209.593           205.317           184.671           

Personeelskosten 2.5.3 44.518              81.250              79.441              
Huisvestingskosten 2.5.4 11.371              13.250              14.497              
Organisatiekosten 2.5.5 21.153              24.450              25.428              

Totaal lasten 286.635           324.267           304.037           

Resultaat -108.311          -133.133          63.650              

Resultaatbestemming

Toevoeging / onttrekking aan:
Bestemmingsreserves -2.728              -34.642            
Bestemmingsfonds hulpmiddelen -54.376            76.458              
Overige reserve -51.207            21.834              

-108.311          63.650              
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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 ALS op de weg is statutair gevestigd op P. Boormastraat 

42, 1507 WT te Zaandam en 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. 

 

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.  

 

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. 
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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.  

 

Covid-19 

Het gehele boekjaar 2020 heeft de stichting te maken gehad met de Coronacrisis. De crisis heeft 

gedurende 2020 en ook in 2021 grote gevolgen voor onder meer diverse organisaties en instellingen 

in de sector, waarin Stichting ALS op de Weg actief is. Bij Stichting ALS op de weg heeft de crisis 

zowel operationele als financiële gevolgen. Het bestuur en de directie hebben geconcludeerd dat de 

gevolgen van de Coronacrisis vooralsnog geen impact hebben op de continuïteit van de Stichting.  
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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 2020
Aanschafwaarde 163.842                395.328                982                        560.152                
Cum. Afschrijvingen -93.223                 -194.174              -478                       -287.875              

Boekwaarde per 1 januari 2020 70.619                  201.154                504                        272.277                

Mutaties 2020
Investeringen 54.656                  18.394                  -                              73.050                  
Afschrijving boekjaar -35.617                 -67.380                 -328                       -103.325              

Mutaties 19.039                  -48.986                 -328                       -30.275                 

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschafwaarde 218.498                413.722                982                        633.202                
Cumulatieve afschrijvingen -128.840              -261.554              -806                       -391.200              

89.658                  152.168                176                        242.002                

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Vooruitbetaalde lease 263.296           235.749           
Waarborgsom 2.500                2.500                

265.796           238.249           
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2.4.3 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 

De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 
De vooruitbetaalde bedragen betreffen vooruitbetaalde opleidings- en huurkosten en reeds betaalde 

verzekeringspremie voor 2021. De Overige vorderingen per 30 december 2020 betreft de nog te 

ontvangen NOW bijdrage (NOW ronde 2 en 3.1). 

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: 

 
 

Voor ontvangen gelden die specifiek geoormerkt zijn  voor vervoersmiddelen en/of hulpmiddelen, 

wordt het Bestemmingsfonds vervoers- en hulpmiddelen aangehouden. De kosten voor vervoers- en 

hulpmiddelen komen ten laste van deze reserve.  

 

 

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Vooruitbetaalde bedragen 2.777                1.187                
Overige vorderingen 16.677              651                    

19.454              1.838                

Bestemmings-
fonds vervoers en Overige
hulpmiddelen reserve Totaal

€ € € €

Boekwaarde per 1 januari 2020 508.026                76.458                    59.372                  643.856                

Mutaties:
Resultaatbestemming -2.728                   -54.376 -51.207                 -108.311              

Stand per 31 december 2020 505.298                22.082                    8.165                     535.545                

Bestemmings- 
reserves
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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. 

 

 

De mutatie Bestemmingsreserve activa komt voort uit het saldo van de investeringen en 

afschrijvingen in het boekjaar (de reserve is gelijk aan de Materiele vaste activa). 

De mutatie Bestemmingsreserve lease komt voort uit het saldo van nieuw aangegane 

leaseverplichtingen en vrijgevallen leasetermijnen in het boekjaar (de reserve is gelijk aan de 

Financiële vaste activa, Vooruitbetaalde lease).  

2.4.6 KORTLOPENDE SCHULDEN 

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

  

Totaal
€ € €

Boekwaarde per 1 januari 2020 272.277                235.749                508.026                

Mutaties
Resultaatbestemming -30.275                 27.547                  -2.728                   

Stand per 31 december 2020 242.002                263.296                505.298                

Bestemmings- 
reserve activa

Bestemmings- 
reserve lease

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Loonheffingen 1.732                1.856                
Crediteuren 11.852              9.940                
Ontvangen borgsommen 36.329              26.722              
Vakantiegeld 2.752                2.752                
Nog te betalen bedragen 302                    798                    

52.967              42.068              
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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 

 

Er zijn 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: 

 
  

2020 2020 2019
Realisatie Begroting Realisatie

€ € €

Stichting ALS Nederland 105.000           165.020           300.000           
Stichting Zoals Jan 6.174                7.114                16.607              
Andere organisaties zonder winststreven 44.615              10.000              20.900              

155.789           182.134           337.507           

2020 2020 2019
Realisatie Begroting Realisatie

€ € €
Vervoersmiddelen
Lease en huurkosten 170.153           163.391           147.337           
Reparatie en onderhoud 5.465                8.200                6.997                
Overige kosten vervoersmiddelen 8.203                3.500                6.286                
Afschrijvingskosten vervoersmiddelen 67.380              67.002              56.738              

Overige hulpmiddelen
Overige kosten hulpmiddelen 580                    500                    484                    
Afschrijvingskosten hulpmiddelen 35.617              29.909              37.873              

Overige bijdragen
Bijdrage Acties 800                    800                    819                    

288.198           273.302           256.534           

Eigen bijdrage vervoersmiddelen -78.088            -67.485            -70.938            
Eigen bijdrage overige hulpmiddelen -517                  -500                  -925                  

-78.605            -67.985            -71.863            
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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: 

 
  

2020 2020 2019
Realisatie Begroting Realisatie

€ € €

Brutolonen en salarissen 58.969              60.000              58.969              
Sociale lasten en pensioenlasten 11.312              12.500              11.906              
Vakantiegeld 4.718                5.000                4.718                
Reiskostenvergoeding woon - werk 2.306                3.500                3.848                
Vrijwilligersvergoeding -                         250                    -                         
Overige personeelskosten 400                    -                         -                         
NOW bijdrage -33.187            -                         -                         

44.518              81.250              79.441              

2020 2020 2019
Realisatie Begroting Realisatie

€ € €
Huisvestigingskosten
Huurkosten 11.371              13.000              13.659              
Kleine aanschaffingen -                         250                    838                    

11.371              13.250              14.497              
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2.5.5 ORGANISATIEKOSTEN 

De organisatiekosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

  

2020 2020 2019
Realisatie Begroting Realisatie

€ € €
Organisatiekosten
Administratiekosten 11.593              11.200              11.579              
Reclame- en advertentiekosten 1.365                4.000                -                         
Verzekeringskosten 2.371                2.750                2.728                
Automatiseringskosten 1.010                1.000                1.113                
Telefoon- en internetkosten 1.316                1.500                1.221                
Kantoorkosten 480                    -                         320                    
Representatiekosten 249                    250                    649                    
Reis- en verblijfskosten 340                    150                    1.071                
Trainingen en curcussen 242                    -                         2.631                
Portikosten 621                    750                    608                    
Drukwerk 185                    -                         1.352                
Bankkosten 147                    -                         128                    
Overige algemene kosten 906                    2.500                1.659                
Afschrijvingskosten inventaris 328                    350                    369                    

21.153              24.450              25.428              
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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      

 

 


