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1 Algemene gegevens instelling 
Naam  Stichting Parkinson2Beat 

KvK nr.  74393944 

Contact   

Adres Boksheide 28 

5521 PM  Eersel 

Telefoon 06-36483242 

 E-mail  Info@parkinson2beat.nl 

Website www.parkinson2beat.nl 

RSIN 859878958 

Actief in sector - 

Actief in Nederland 

Aantal 

medewerkers 

0 

 Aantal 

vrijwilligers 

 40 

  

Bestuurders 

 

Voorzitter L. van der Sluis (01 sep 2020 – heden) 

J.C.L.M. Vermeeren (25mrt19 – 31 aug 2020) 

Vice voorzitter R.J.G.C. Overes (25mrt19 – heden) 

Secretaris J. van Langen (25mrt19 – heden) 

Penningmeester K. van Dorp (01 sep 2020 – heden) 

P. Israel (1 juli 2019 – 31 aug 2020) 

  

Doelgroepen  Parkinson patiënten en familie/vrienden 

Algemeen publiek die mee willen doen aan sportevenementen, waarbij de 

opbrengst ten goede komt aan de stichting. 

  

Doelstelling a.) Het werven van fondsen te besteden aan (fundamenteel) onderzoek naar 

de ziekte van Parkinson. 

b.) De omgeving meer bewust maken van de impact die Parkinson heeft. 

c.) Het bevorderen van informatie over (fundamenteel) onderzoek. 

d.) Het uitdragen dat sporten de voortgang van Parkinson (mogelijk) kan 

vertragen. 

  



 

 
Publicatie jaarrekening 2019 Parkinson2Beat - 4 – 
Versie juli 2021 

Hoofdlijnen beleidsplan 

Welke werkzaam- 

heden verricht 

instelling? 

Wanneer worden 

welke werkzaam- 

heden uitgevoerd? 

En hoe dragen die 

bij aan het 

realiseren van de 

doelstelling 

Stichting Parkinson2Beat organiseert zelfstandig (sportieve) activiteiten om geld 

in te zamelen voor bovenstaande doelstellingen. Door het jaar heen worden 

verschillende sportieve evenementen (o.a. golf, fietsen, wandelen) georganiseerd 

waarvoor de deelnemers inschrijfgeld betalen. D.m.v. afspraken proberen we de 

organisatiekosten zo laag mogelijk te houden, waardoor er geld over blijft voor 

onze doelstellingen. 

Verder wordt er gevraagd om donaties en gezocht naar sponsoren om zo de 

inkomsten te verhogen.  

  

Hoe krijgt de 

instelling 

inkomsten? 

Inkomsten worden verkregen door: 

- het organiseren van (sportieve) activiteiten; 

- donaties; 

- sponsoring. 

Op welke manier 

en aan welke 

doelen worden de 

verkregen 

inkomsten 

besteed? 

Als uw instelling 

vermogen 

overhoudt, vul dan 

in waar en op 

welke manier dit 

vermogen wordt 

aangehouden (bijv. 

spaarrek/ 

belegging e.d.) 

Stichting Parkinson2Beat steunt onderzoekers en instituten die (fundamenteel) 

onderzoek doen naar Parkinson. Geld wordt ter beschikking gesteld aan de 

Parkinson Vereniging (PV) met een label dat het voor fundamenteel onderzoek 

moet worden gebruikt. De onderzoeken die een bijdrage van de stichting 

ontvangen, worden beoordeeld en gekozen door een onafhankelijke (medische) 

adviesraad van PV. De adviesraad is geen onderdeel van de stichting en ontvangt 

geen vergoeding. De adviesraad kan bijvoorbeeld worden ingevuld door de 

medische en patiëntenkamers van de Parkinson Vereniging. 

Indien er door Parkinson2beat vermogen wordt overgehouden wordt dit 

aangehouden op een Rabobank bankrekening. 

  

URL beleidsplan https://www.parkinson2beat.nl/nl/homepage/anbi 
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Beloningsbeleid 

voor statutair 

bestuur, leden van 

het beleidsbepa- 

lend orgaan en 

voor het personeel. 

De evenementen van Stichting Parkinson2Beat worden volledig georganiseerd en 

uitgevoerd door vrijwilligers. Bestuursleden en/of organisatoren van Stichting 

Parkinson2Beat evenementen werken als vrijwilliger en ontvangen geen salaris, 

managementvergoeding of andere financiële bijdragen ter compensatie van hun 

inzet. Wel worden gemaakte onkosten van vrijwilligers vergoed. 

Kosten, die voor de organisatie van evenementen worden gemaakt, worden zo veel 

mogelijk door sponsoren gedragen en worden verantwoord in het jaarverslag. 

Door gebruik te maken van vrijwilligers en kosten van evenementen laag te 

houden kan er meer opbrengst naar het goede doel. 

Activiteiten Golfwedstrijden, wandelen, fietstochten 

2 Inleiding 
In 2019 is de formele totstandkoming van de Stichting Parkinson2Beat gerealiseerd. Naast een 
zelfstandig (Rabo)banknummer is tevens de ANBI-status verkregen. Financieel is het jaar 
voorspoedig verlopen zonder incidenten en heeft een mooi resultaat ad € 14.696,02 opgeleverd.  

Voor 2018 is geen vergelijkende administratie beschikbaar, waardoor in deze jaarrekening alleen 
cijfers 2019 vermeld zijn. De opbouw van Balans en V&W zijn conform Standaardformulier 
publicatieplicht fondsenwervende instellingen, die vanaf jaarrekening 2021 ingevuld dient te worden. 
 
Bij inregelen van de administratie in Exact online is gebleken dat er enige correcties noodzakelijk 
waren. Deze herziene jaarrekening is goedgekeurd in de bestuursvergadering van … 2021. 

3 Balans 

 

 

Waarderingsgrondslagen: 
Voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs 
Debiteuren worden gewaardeerd tegen nominale waarde 
Crediteuren worden gewaardeerd tegen nominale waarde 
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Toelichting balans 
Resultaat 2019 is verdeeld in:  

Bestemmingsfondsen * 13,625.00  
Continuiteitsreserve   1,071.02  

Totaal resultaat 2019  14,696.02  

 

* Op 9 januari 2020 is een bedrag van € 13.625 overgemaakt aan Parkinson Vereniging Nederland 
t.b.v. fundamenteel onderzoek. 
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4 Staat van baten en lasten 
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Waarderingsgrondslagen: 
Baten worden toegewezen aan de periode waarop ze betrekking hebben. 
Lasten worden toegewezen aan de periode waarop ze betrekking hebben. 

 

4.1 Toelichting V&W 
Overige baten particulieren: dit zijn donaties gedaan door particulieren en in overgrote meerderheid 
(+/- 82%) voor support van de fietstocht door Europa. 
 
Baten van bedrijven: Dit bestaat dit jaar o.a. uit: 

 Een 2e prijs van € 5.000 voor de Actie Warm Hart van KRO NCRV en een extra donatie van 
€ 260, die binnenkwam naar aanleiding van het programma; 

 Met verschillende supermarkten is een afspraak gemaakt dat klanten hun emballage bon 
kunnen doneren aan P2B. Na afloop van de afgesproken periode heeft de betreffende 
supermarkt het geld overgemaakt; 

 De overige donaties van bedrijven waren ook voor support van de fietstocht door Europa. 
 
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten: dit is de som van inkomsten 
van evenementen minus kostprijs van deze evenementen. 
 
Overige baten: verkoopopbrengst van verkochte gedoneerde goederen. 
 
Kosten beheer en administratie: som van de beheerkosten van de organisatie. Het overgrote deel 
(+/- 75%) van de totale kosten bestaat uit reiskosten van het bestuur van de Stichting ten behoeve van 
de organisatie van sportactiviteiten en het geven van lezingen door het hele land. 
 
De doelstelling van Stichting Parkinson2Beat is om geld in te zamelen voor fundamenteel Parkinson 
onderzoek. Wij doneren het opgehaald vermogen aan de Parkinson Vereniging met het label dat het 
aan fundamenteel Parkinson besteed moet worden. Zij selecteren en stellen dan het geld ter 
beschikking aan de juiste onderzoeksprogramma’s. Hierdoor vindt u geen kosten hiervan in onze staat 
van baten en lasten. 
 
 
De herziene jaarrekening is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 10 augustus 2021. 


