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Lotgenotencontact afgestemd op de
behoefte van de achterban
Dwarslaesie Organisatie Nederland zet in op
lotgenotencontact vanaf het moment van
revalidatie. Tijdens de revalidatie kunnen
ervaringsdeskundigen (de betaalde in dienst
van het revalidatiecentrum en de vrijwillige
contactpersonen van de dwarslaesieorganisatie)
revalidanten en professionals bijstaan. Zo willen
we vanaf het begin bijdragen aan kwaliteit van
leven en de beste kwaliteit van zorg voor
mensen met een laesie.
In bijna alle in dwarslaesie en caudalaesie
gespecialiseerde revalidatiecentra waren in
2019 betaalde ervaringsdeskundigen. Alleen in
Adelante is (op eigen verzoek) een vrijwillige
ervaringsdeskundige werkzaam voor 4-8 uur
per week. Met de ervaringsdeskundigen wordt
regelmatig contact onderhouden. Op 29 mei
hebben alle ervaringsdeskundigen tijdens een
gezamenlijke bijeenkomst hun kennis en
informatie met elkaar gedeeld.
Revalidanten worden ondersteund met e-cursus
Weer op Weg. In 2019 is Weer op Weg
geactualiseerd en verbeterd. Vanaf 2020 zullen
de behandelteams en de vrijwillige
contactpersonen in de revalidatiecentra werken
met Weer op Weg 2.0.

Lotgenotencontact voor Partners
De werkgroep biedt partners, door middel van
de partnercontactmiddagen en individueel
telefonisch contact, de mogelijkheid om hun
verhaal te delen en ervaringen en tips uit te
wisselen. Aan de twee bijeenkomsten voor
partners hebben telkens 20 partners
deelgenomen. In 2019 is er naast de
contactmiddagen ook met partners gesproken
tijdens een keuzeworkshop op de regiodag bij
Heliomare in juni. De regiodag gaf de
gelegenheid om partners te laten ervaren of
deelname aan een partnerbijeenkomst iets voor
hen kan zijn.

Interactieve mogelijkheden van
lotgenotencontact
De interactieve mogelijkheden die DON te
bieden heeft zijn behandeld tijdens een
workshop op de vrijwilligersdag op 14 april
2019. De vrijwilligers stimuleren het gebruik
van het Dwarslaesieforum en de
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Ervaringsdeskundigenpagina binnen hun
netwerk.

Caudalaesie en Lopers met een laesie
De werkgroepen Caudalaesie en Lopers met een
laesie zijn in november samengegaan om elkaar
te versterken. In de toekomt blijft er ook
specifieke aandacht voor caudalaesies.
In 2019 was de jaarlijkse Caudalunch op 16
november bij Grand Cafe Milligers Zwolle.
De werkgroep heeft zich in 2019 actief ingezet
voor het ontwikkelen van
Dwarslaesie/Caudalaesie-kaartje en
informatiefolder en een huisartsenbrief. De
huisartsenbrief wordt samen met het
Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap
(NVDG) ontwikkeld.

Nieuw lotgenotencontact
Lotgenotencontact voor ouders van kinderen
met een laesie
Een eerste onderzoek onder de leden laat zien
dat er interesse is voor lotgenotencontact onder
ouders van kinderen met een laesie. In 2019 is
met betrokken ouders een Plan van Aanpak
opgesteld.
Jong met een laesie
In 2019 is met een aantal jongeren een
besloten DON Facebookgroep opgestart: ‘Jong
met een laesie’, als platform om interactief
lotgenotencontact onder jongeren te
stimuleren. Binnen een week waren er al 29
leden.

Scholing
Op 11 mei was er een Scholingsdag voor alle
vrijwilligers. 30 vrijwilligers hebben een keuze
kunnen maken uit het volgen van twee van de
drie aangeboden workshops:
1. Wegwijs op de DON website
2. Aanvragen van WMO voorzieningen
3. Een Intervisiebijeenkomst voor de
vrijwilligers die werkzaam zijn als
contactpersoon in het
revalidatiecentrum.

Landelijke Laesiedag en de regiodag
De Landelijke Laesiedag en de regiodag bij
Heliomare boden de gelegenheid voor onderling
contact tijdens de lunch en het Caudacafé.
Tijdens de Landelijke Laesiedag was er een
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informatiemarkt met een diversiteit aan
bedrijven. Er was na de lezingen over Goede
zorg gekkenwerk? en DwarslaesieNet ook
gelegenheid tot het volgen van de workshops:
• Fit en gezond met een dwarslaesie
• De Virtual SeatingCoach (VSC)
• Comfortabel wonen met een dwarslaesie
of caudalaesie: bekijk het eens anders!
• Neuropatische pijn en gedrag: pijn zelf
kunnen beïnvloeden, kan dat? Ja, dat
kan!

Hét platform voor informatie over een
laesie
Informatiepakketten
De informatiepakketten, welke uitsluitend op
aanvraag naar de acht gespecialiseerde
revalidatiecentra gezonden worden, zijn zowel
in die centra als bij de patiënten en het
verplegend/behandelend personeel heel goed
ontvangen. In 2019 zijn er 260 pakketten
samengesteld en verzonden. De inhoud van de
pakketten bestaat uit o.a. informatie over DON
en commerciële bijdragen van een aantal
sponsoren. De financiële bijdragen van deze
sponsoren maken het mogelijk de kosten te
dekken

van luchtiger en zwaardere onderwerpen.
Betrouwbaarheid van de informatie staat
voorop. Er is een betaalde eindredacteur,
freelance tekstschrijver Annelies van
Lonkhuyzen. De redactie bestaat verder uit de
vrijwilligers Corné Ouburg, Annet Verlouw en
Marianne de Winter. Andries Riedstra is de
hoofdredacteur; John de Vries is de vormgever.
In 2019 waren er per nummer gemiddeld 11
betaalde advertentiepagina’s.
Het magazine is sinds 2019 ook via
dwarslaesie.nl te downloaden voor DON leden,
en te koop via de DON webshop.

Nieuwsbrief
In 2019 zijn 12 digitale nieuwsbrieven
verzonden aan leden, donateurs, sponsors en
relaties.

(Digitale) brochure “Voeding”
In 2019 is er een (Digitale) brochure “Voeding,
gewicht en gezondheid voor mensen met een
dwarslaesie” gerealiseerd. De brochure is te
vinden op de website, in de webshop en
toegevoegd aan de DON informatiemap die elke
nieuwe revalidant aangeboden krijgt tijdens de
revalidatie in het gespecialiseerde
revalidatiecentrum.
Informatiefolder over reizen
De folder “Rollend op reis” over reizen/vliegen
met een dwarslaesie is samengesteld en
gedrukt. De folder wordt verspreid via de
informatiemappen voor nieuwe revalidanten en
is gratis op de website beschikbaar voor leden
en tegen betaling voor niet leden. De
informatiefolder is goed ontvangen en er wordt
dankbaar gebruik van gemaakt!

Dwarslaesie Magazine
Dwarslaesie Magazine informeert over het leven
met een dwarslaesie of caudalaesie en wil met
die informatie de kwaliteit van leven van DONleden helpen vergroten. Het blad bevat een mix
Jaarverslag 2019 def
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Leden voelen zich bij de
belangenbehartiging goed
vertegenwoordigd
Hulpmiddelen
In 2019 heeft de Dwarslaesie Organisatie
samen met Ieder(in) extra aandacht besteed
aan hulpmiddelen. Van onze leden ontvingen
wij veel signalen dat het aanmeten, leveren en
onderhouden van hulpmiddelen in de praktijk
niet goed verliep. Samen met Ieder(in) en
andere patiëntenorganisaties en Revalidatie
Nederland hebben we aandacht gevraagd voor
die punten. Dit heeft onder andere geresulteerd
in twee uitzendingen van het
consumentenprogramma Kassa. In een van
deze uitzendingen is door Kassa een zwartboek
opgesteld en deze is aangeboden aan het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS).
Naar aanleiding van het zwartboek is door VWS
een actieteam opgesteld om te komen tot
verbeteringen bij het aanmeten, leveren en
onderhouden van hulpmiddelen. Dwarslaesie
Organisatie Nederland is vanaf het begin
betrokken geweest bij het actieteam. Onze
vereniging heeft vanuit ervaringsdeskundigheid
een bijdrage geleverd aan het gepubliceerde
normenkader en het actieplan. Ook in 2020
blijven hulpmiddelen een belangrijk
aandachtpunt voor ons.

DwarslaesieTop
In de voorbije twintig jaar is veel bereikt bij de
verbetering van de kwaliteit van de cauda- en
dwarslaesierevalidatie in ons land. Mooi
resultaat, maar nieuwe stappen zijn nodig om
te waarborgen dat ons land ook in de toekomst
tot de wereldtop blijft behoren. Begin 2018
hebben we bestuurders en artsen van de acht
gespecialiseerde centra uitgenodigd om over
deze vragen in gesprek te gaan: de
DwarslaesieTop. Er zijn in 2019 werkgroepen
gestart om antwoord te geven op een aantal
kernvragen. De tussenresultaten zijn
bemoedigend. Eind 2020 worden eindresultaten
verwacht.

Juiste Zorg op de Juiste Plek
De onafhankelijk toezichthouder Autoriteit
Consument en Markt (ACM) heeft een concept
beleidsregel gemaakt hoe zij toezicht zal
houden op afspraken over verplaatsing van zorg
Jaarverslag 2019 def

in het kader van het overheidsbeleid onder de
noemer van "Juiste Zorg op de Juiste Plek
(JZOJP)". Dwarslaesie Organisatie Nederland
heeft het initiatief genomen om samen met de
VSOP en met steun van meerdere
patiëntenorganisaties in een reactie te pleiten
voor voldoende aandacht voor zeldzame
aandoeningen zoals een dwarslaesie of een
caudalaesie.

DwarslaesieNet
In 2019 zijn de eerste verkenningen uitgevoerd
naar de haalbaarheid van een DwarslaesieNet
naar het voorbeeld van het ParkinsonNet.
Tijdens de Landelijke Laesiedag is er aandacht
besteed aan dit onderwerp. Dit heeft
geresulteerd in de aanmelding van 12
vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan
de realisatie van het DwarslaesieNet.

Richtlijn decubitus
De richtlijn “Preventie en behandeling van
decubitus” uit 2011 wordt momenteel herzien
en dan vastgelegd als kwaliteitsstandaard. Bij
deze kwaliteitsstandaard is er ook specifieke
aandacht voor mensen met een laesie.
Bij de herziening is een zeer grote groep
mensen betrokken, o.a. vertegenwoordigers
van diverse patiëntenorganisaties,
verpleegkundigen, wondzorgdeskundigen,
medisch specialisten. De conceptversie is begin
2020 afgerond en naar de beoordelingscommissie van V&VN gestuurd. Na akkoord van
deze commissie start de commentaarronde in
de werkgroep.

Continentiehulpmiddelenzorg
De vereniging is actief betrokken geweest bij de
totstandkoming van het Kwaliteitskader voor
Continentiehulpmiddelenzorg, dat sinds eind
2017 opgenomen is in het register van het
Zorginstituut Nederland (ZiN). Dit is erop
gericht om te waarborgen dat we kunnen
blijven rekenen op volledige vergoeding van de
voor ons dagelijks functioneren meest geschikte
continentiehulpmiddelen, zoals katheters of
onderleggers; d.w.z. de meest geschikte
merken en types van deze hulpmiddelen en de
vereiste aantallen per dag.
Vanaf 2018 zijn we als lid van het Platform
Continentie Hulpmiddelen actief betrokken bij
het monitoren van de juiste implementatie van
deze richtlijn. Ook in 2019 is hieraan de nodige
aandacht besteed.
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Het perspectief van mensen met een
laesie succesvol inbrengen bij
onderzoek en innovatie
DON participeert actief vanuit patiëntperspectief
bij de voor mensen met een laesie belangrijkste
wetenschappelijke onderzoeken.

De projecten/aanvragen in 2019
•
•

•

•

•

•

Spasmereductie bij mensen met een
dwarslaesie en CP.
‘Single use versus reusable catheters’
(Erasmus MC). Bij dit project wordt er
momenteel aan een pilot gewerkt
waaraan 500 mensen mee moeten gaan
doen.
RN project Uitkomstmaten
revalidatiebehandeling: Bij zeven
diagnosegroepen waaronder dwarslaesie
wordt onderzocht “Welke aspecten van
participatie, kwaliteit van leven en eigen
regie zijn volgens gebruikers en
professionals belangrijk bij het meten
van de uitkomsten van revalidatie?”.
Invoeren standaard screening van
nieuwe (poli)klinische patiënten met een
dwarslaesie. De implementatie hiervan
loopt goed. De psychologen binnen de
acht in laesie gespecialiseerde
revalidatiecentra zorgen voor de
implementatie. Momenteel wordt
onderzocht of sommige patiënten meer
begeleiding nodig hebben op
psychologisch vlak.
De Wheels app is op 12 april
gepresenteerd op een bijeenkomst. De
app zal vanaf 1 mei in de app store te
downloaden zijn. Er is geprobeerd de
app reader beschikbaar te maken maar
helaas is er vertraging opgelopen.
Momenteel wordt onderzocht of de
werkgroep onderzoek een rol neemt bij
een onderzoek naar de rol van de
ergotherapie en Do It Yourself (DOI)
Technology.

Bijzondere leerstoel dwarslaesierevalidatie
Prof.dr. M.W.M. Post is herbenoemd tot
bijzonder hoogleraar op de leerstoel
‘Revalidatiegeneeskunde, in het bijzonder
revalidatie van mensen met een dwarslaesie’ bij
de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het
Universitair Medisch Centrum Groningen en de
Faculteit Medische Wetenschappen van de RUG.
Prof.dr. M.W.M. Post is benoemd voor 4 jaar;
voor de periode van 1 mei 2019 tot 1 mei 2024.

● De ZonMW-subsidieaanvraag over
Dagelijkse Elektrostimulatie ter Preventie van
Recidiverende Doorzitplekken is afgewezen. Na
op 25 maart wederhoor te hebben ingediend
door Thomas Janssen is ons laten weten dat we
een negatief advies hebben m.b.t. de
ingediende subsidie van het "anti-decubitus
broekje".
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Een gezonde en actieve vereniging
DON in cijfers
Op 31 december 2019 had de vereniging 1514 leden en 41 donateurs.
In 2019 zijn er 20 bijeenkomsten georganiseerd.
In 2019 zijn er 260 informatiepakketten verstuurd naar mensen die revalideren in een
gespecialiseerd revalidatiecentrum.
Cijfers digitale media 2019
Onderdeel

Totaal
bezoekers

Totaal aantal
bezochte
pagina's

Gemiddeld
Meest bezochte
aantal pagina's pagina
per sessie

Weer op Weg

42.219

130.359

2.67

/dwarslaesie/blaa
s/lekkage-bij-deurinebuis-bij-eenverblijfskatheter/

Website

39.496

119.191

2,06

/De aandoening/
caudalaesie/

Wiki, forum,
nieuwsbriefarchief,
expertpanel en
ervaringsdeskundigen

32.923

136.873

Nieuwsbrief *

1532

Facebook

2068 volgers

Besloten Facebook
jongerengroep (eind 2019)

43 volgers

Twitter

807 volgers

Instagram

352 volgers

* Er zijn 367 nieuwsbrieven extra verstuurd naar aanleiding van de ledenwerfactie via een
tijdelijke pop-up op de website.

Samenstelling bestuur en werkgroepen
Lotgenotencontact voor Partners
De werkgroep Partners bestaat uit Henny Hofman Nevenzel en Henriëtte van de Pol.
Caudalaesie en Lopers met een laesie
Tot 1 november bestond de Caudalaesiewerkgroep uit de volgende leden: Remco Stolp,
Sophie van Zundert (tot sept. 2019), Emmy van der Weide (feb.-nov. 2019), Lucas Vieitis,
Niels Groot, Ineke Hazelzet (voorzitter januari 2019-feburari 2020).
Tot 1 november bestond de werkgroep Lopers met een laesie uit Annemarie de Lange/Ineke
Hazelzet.
Vanaf 1 november bestaat de nieuwe gezamenlijke werkgroep uit: Remco Stolp, Lucas
Vieitis, Niels Groot, Ineke Hazelzet (voorzitter januari 2019-februari 2020).
Werkgroep Onderzoek
De werkgroep bestaat uit de volgende personen: Boy Roijackers, Winnifred de Moes, Frans
Penninx, Alida Weij en Andries Riedstra (tevens voorzitter) en namens het bestuur DON:
Ineke Hazelzet. Prof. dr. Marcel Post treedt op als adviseur van de commissie.
Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door betrokken leden en vergaderde in 2019 12 keer.
Jaarverslag 2019 def
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Bestuursfunctie

naam

aantredend

Voorzitter
Lid
Secretaris a.i.
Penningmeester
Lid

Jos Dekkers
Paul Coops
Anneke Collet
Geert Henk Wessels
Jacqueline van
Creveld
Corné Ouburg
Ineke Hazelzet
Martha Pol
Jack Agricola

2012
2016
2017
2017
2018

aftredend/
Statutair
herkiesbaar
aftredend
2016
2020
2020
2024
Gestopt februari 2020
Gestopt oktober 2019
Gestopt december 2019

2019
2020
2020
2020

Gestopt december 2019
Gestopt februari 2020
2024
2028
2024
2028

Lid
Aspirant lid 5/2019
Aspirant lid 10/2019
Aspirant lid 11/2019

Het bestuur laat zich ondersteunen door een beleidsmedewerker (0,34 Fte).
Voor de administratieve ondersteuning en financiële administratie maakt DON gebruik van
de diensten van Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland (FBPN). Dit is een bureau
dat de administratie voert voor twintig patiëntenorganisaties.
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Vereenvoudigd financieel jaarverslag

Dwarslaesie Organisatie Nederland
gevestigd te Nijkerk
Financiële verantwoording 2019
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Dwarslaesie Organisatie Nederland te Nijkerk
Financiële verantwoording 2019

Balans per 31 december 2019
(na saldobestemming)

31-12-2019
€

31-12-2018
€

€

€

Activa
Vaste activa
Financiële vaste activa
Overige vorderingen

3.000

3.000

6.691

8.862

Vlottende activa
Voorraden
Voorraad mediafonds
Vorderingen
Vorderingen op debiteuren
Leningen u/g
Overige vorderingen en
overlopende activa

Liquide middelen

10.697
636

20.748
1.311

3.436

3.186
14.769

25.245

208.204

212.491

232.664

249.598

Dwarslaesie Organisatie Nederland te Nijkerk
Financiële verantwoording 2019

31-12-2019
€

31-12-2018
€

€

€

Passiva
Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Overige reserve

106.158
118.291

117.434
100.638
224.449

218.072

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Schulden ter zake van belastingen
en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

1.151

10.864

-

524

7.064

20.138
8.215

31.526

232.664

249.598

Dwarslaesie Organisatie Nederland te Nijkerk
Financiële verantwoording 2019

Staat van baten en lasten over 2019
Realisatie
2019
€

Budget
2019
€

Realisatie
2018
€

Baten
Subsidies
Contributies
Sponsorbijdragen
Giften en baten uit fondsenwerving
Deelnemersbijdragen
Financiële baten
Overige baten

176.532
62.610
62.858
18.726
3.840
58
1.452
326.076

55.000
56.000
59.000
7.000
3.000
200
1.500
181.700

102.992
61.158
63.914
104.231
4.596
107
8.752
345.750

35.373
78.867
158.221
47.238
319.699

38.900
80.490
20.690
64.685
204.765

43.573
90.199
84.344
40.794
258.910

6.377

-23.065

86.840

Lasten
Lotengenotencontact
Informatievoorziening
Belangenbehartiging
Instandhoudingskosten

Som der lasten

Saldo van baten en lasten
Bestemming saldo van baten en lasten
Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve
Overige reserve

Mediafonds
Beurs Support
Ouders
Promotiefilm
Patiënteninformatie
Feet over Wheels
Beleidsmedewerker
Jongeren

-4.324
3.000
1.000
5.771
-3.578
3.383
-17.528
1.000
17.653

-3.602
-3.000
-3.138
3.830
79.685
13.065

6.377

86.840

Dwarslaesie Organisatie Nederland te Nijkerk
Financiële verantwoording 2019

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving 640, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen
verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van
lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen.
Financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen
de reële waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de
nominale waarde. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele
waardeverminderingen.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder toepassing van de
FIFO-methode of lagere opbrengstwaarde.
De verkrijgingsprijs bestaat uit alle kosten die samenhangen met de verkrijging alsmede de
gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te
brengen. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs. Bij de bepaling van de
opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van
de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten
ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd
tegen nominale waarde.
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Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn vastgesteld door het bestuur. De bestemmingsreserves dienen besteed
te worden overeenkomstig het doel waarvoor zij zijn gevormd.
Overige reserves
Overige reserves zijn vrij besteedbaar vermogen.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Subsidiebaten
Dwarslaesie Organisatie Nederland heeft de mogelijkheid bij het Ministerie van VWS Unit PGO te Den
Haag instellings- en projectsubsidie aan te vragen. De toekenning van subsidie geschiedt op basis van
de ingediende (project)aanvraag en verklaring van het bestuur dat de vereniging voldoet aan de
gestelde voorwaarden. In de staat van baten en lasten is de te ontvangen subsidie op basis van de
werkelijke cijfers van dat boekjaar opgenomen. De nog te ontvangen of terug te betalen gelden zijn in
de balans opgenomen.
Giften en baten uit fondsenwerving
Onder giften en baten uit fondsenwerving wordt verstaan de (te) ontvangen bedragen in het
verslagjaar voor onder meer donaties, giften en legaten.

