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Bestuursverslag 
 

Algemeen 
 
Doelstelling van de vereniging 
De vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen van hen die een neuromusculaire 
ziekte hebben, van hun ouders, gezinsleden en overige direct betrokkenen alsmede het 
bevorderen van de research naar oorzaken en mogelijkheden ter voorkomen en genezing van 
deze ziekten door: 
 

a) het organiseren van een uitgebreid programma van bijeenkomsten en gespreksgroepen 
voor leden en het jaarlijkse Spierziektecongres; 

 
b) het geven van voorlichting via de website, het verenigingsblad Contact, Contact digitaal, de 

Nieuwsbrieven, folders en brochures, e-learning modules en webcasts; 
 

c) het behartigen van de belangen van de leden door het bevorderen van effectieve 
therapieën en behandelingsmogelijkheden van neuromusculaire ziekten en het verbeteren 
van de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van leven. 

 
 
Doelgroep en leden van de vereniging 
Alle spierziekten zijn zeldzaam, veelal erfelijk, ernstig, progressief en ongeneeslijk. Dit is een 
gegeven dat voor een belangrijk deel het beleid van Spierziekten Nederland bepaalt. Omdat 
spierziekten zeldzaam zijn, zijn goede informatie en deskundigheid schaars.  
 
Enkele cijfers: er worden ruim 600 verschillende spierziekten onderscheiden. Exacte cijfers over 
het voorkomen van spierziekten in Nederland (prevalentie en incidentie) zijn er niet, maar wij weten 
het ongeveer uit allerlei onderzoeken.  
.  
Spierziekten Nederland had per 1 januari 2021 7.988 leden met een gewoon lidmaatschap 
verspreid over 123 verschillende diagnoses. Het directe bereik van Spierziekten Nederland is 
ongeveer 13.000 patiënten. Naar schatting zijn er ca. 35.000 patiënten met een spierziekte in 
Nederland die tot de primaire doelgroep van Spierziekten Nederland behoren. 
 
Spierziekten Nederland kent twee soorten lidmaatschap: het gewone lidmaatschap (Contributie: 
 € 40,- per jaar) en het informatie lidmaatschap, ofwel abonnee (Abonneegeld: € 24,90 per jaar). 
Daarnaast kennen we de zogenaamde “volgers”. Dit zijn geen leden maar wel geïnteresseerden 
die (nog) geen lidmaatschap zijn aangegaan. Zij laten hun e-mailadres achter en krijgen iedere 
maand een e-mail nieuwsbrief van de vereniging. Daarnaast hebben ze toegang tot Myocafé, de 
online ontmoetingsplaats voor mensen met een spierziekte. Zo blijven zij op de hoogte van wat er 
binnen de vereniging speelt en het aanbod aan informatie en diensten 
 
Het aantal volgers steeg in 2020 van 2.144 (1 januari 2020) naar 2.599 (1 januari 2021).    
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Ledenaantallen 2020 

 
 
In 2020 verloren we 198 leden door overlijden. Om financiële redenen zegden 37 leden op. De rest 
van de afmeldingen had zeer diverse redenen of bleef voor ons onbekend.  
 

 
 
 
 
Bestuur van de vereniging 
Het bestuur van Spierziekten Nederland bestaat voor het merendeel uit mensen die zelf direct 
betrokken zijn bij een spierziekte. Daarnaast kent het bestuur ook kwaliteitszetels, dat wil zeggen 
dat bestuursleden allereerst worden benoemd vanwege hun specifieke deskundigheid. De 
voorzitter wordt in functie gekozen door de leden. Het bestuur bestuurt op afstand, maar niet met 
distantie.  
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Ledenontwikkeling 2020 per diagnosegroep in %

 1 januari 2020 Aan- 
meldingen 

Af- 
meldingen 

1 januari 2021 

Leden 7.983 476 471 7.988 

Abonnees 438 43 39 442 

Volgers 2.144 527 72 2.599 

     

Totaal 10.565 1.046 582 11.029 
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De samenstelling van het bestuur per 31 december 2020 was als volgt: 
De heer prof. dr. A.J.P  Schrijvers, voorzitter  
De heer M.A.P. Michels, vicevoorzitter 
De heer drs. R.W. Gierman RA, penningmeester  
Mevrouw M.M. Wijngaards, secretaris 
De heer C. Çoban, bestuurslid  
Mevrouw ir. E.H. Maters, bestuurslid 
Mevrouw dr. I. Meijer, bestuurslid 
 
Mutaties in het bestuur in 2020: 
De heer C. Çoban is op 15 juni 2020 door de ALV benoemd tot bestuurslid na een jaar als 
aspirant-bestuurslid gefunctioneerd te hebben. 
 
De bestuurstermijnen van prof. dr. A.J.P. Schrijvers, voorzitter, drs. R.W. Gierman RA, 
penningmeester en dr. I. Meijer, bestuurslid, zijn op 15 juni 2020 met terugwerkende kracht door 
de algemene ledenvergadering verlengd met een tweede termijn. 
  
 
Bezoldiging bestuur 
Het bestuur van de vereniging is onbezoldigd. Op declaratiebasis worden gemaakte onkosten, 
waaronder reiskosten, vergoed.  
 
Directie 
In heel 2020 heeft de heer drs. M.F.Th. Timmen, de functie van directeur bekleed. De directie 
werkt op basis van een Directie-instructie. 
 
Bezoldiging Directie 
Alle personeelsleden, inclusief directeur, zijn ingeschaald volgens het functiehuis van de Cao 
Sociaal Werk. De Cao wordt gevolgd met inachtneming van het in rechtspositiereglement 
opgenomen uitsluitingen en toevoegingen. Op declaratiebasis worden gemaakte onkosten, 
waaronder reiskosten, vergoed. 
 
Algemene Leden Vergadering 
Het hoogste orgaan in de vereniging is de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV werd 
gehouden op 15 juni. Vanwege het Covid-19 virus is de ALV in 2020 voor het eerst online 
georganiseerd, dankzij een tijdelijke noodwet die dit mogelijk maakte. Normaal gesproken wordt de 
ALV ieder jaar in een ander deel van het land georganiseerd om zoveel mogelijk leden in de 
gelegenheid te stellen een ALV bij te wonen. Tijdens deze online ALV waren leden vanuit het hele 
land en buitenland in de gelegenheid de interactieve ALV-webcast bij te wonen en met het bestuur 
in gesprek te gaan via Zoom. Tijdens de ALV werden de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 
goedgekeurd. De contributie werd voor 2021 ongewijzigd vastgesteld op € 40,- voor het volledig 
lidmaatschap en € 24,90 voor het informatielidmaatschap (abonnee).  
 
Tijdens de ledenvergadering is uitvoerig ingegaan op het afgelopen jaar en de behaalde resultaten, 
vragen van leden en er is kort vooruit gekeken naar het jaar 2020. 
 
Verenigingsnetwerk 
De vereniging kent 10 regionale en 15 landelijke diagnose gebonden werkgroepen. Ieder lid wordt 
ingedeeld in zowel 1 regio als 1 diagnosegroep. Daarnaast is er een jongerengroep (Jackies), een 
oudergroep en een helpdesk hulpmiddelen.  
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Ongeveer 80% van alle activiteiten in het land worden georganiseerd en uitgevoerd door 
vrijwilligers binnen de vereniging: de kaderleden. Het kader van Spierziekten Nederland wordt 
gevormd door zo’n 250 kaderleden, die allen als ouder of partner betrokken zijn bij de zorg voor 
mensen met een neuromusculaire aandoening of zelf patiënt zijn.  
 
In april en november 2020 werden twee Kaderdagen georganiseerd. Dit zijn de belangrijkste 
momenten van beleidsafstemming tussen bestuur en vereniging. Vanwege Covid-19 werden beide 
Kaderdagen digitaal (online) georganiseerd. De communicatie tussen bestuur/bureau en de 
kaderleden verloopt via de Kaderwebsite en de digitale kadernieuwsbrief en contacten met de 
contactpersoon binnen het bureau.  
 
Om organisatorische redenen heeft Spierziekten Nederland deze ziektebeelden geclusterd in 15 
landelijke diagnosegroepen, te weten:  

1. ALS/PSMA/HSP/PLS 
2. AMC 
3. Ataxie van Friedreich 
4. CIAP/MGUS 
5. Congenitaal/metabool (Pompe, Mitochondriële ziekten, Nemaline myopthie etc. meer dan 

60) 
6. DVN 
7. GBS/CIDP 
8. Erfelijke polyneuropathieën 
9. Erfelijke spier dystrofieen (Duchenne, Becker, Limb Girlde etc.) 
10. FSHD 
11. Myastenieën 
12. Myositis/myositiden 
13. Myotone Dystrofie/myotonieën 
14. Post polio 
15. SMA 

 
Bezoldiging kaderleden 
De kaderleden zijn onbezoldigd. Op declaratiebasis worden gemaakte onkosten, waaronder 
reiskosten vergoed. 
 
 
Bureau 
 
Personeelsbezetting 
 

Aantal personen in dienst  Mannen Vrouwen Totaal 

     

1 januari  3 25 28 

uit dienst in 2020  0 -5 -5 

in dienst in 2020  0 0 0 

     

31 december  3 20 23 

 
 
In 2020 zijn drie tijdelijke projectmedewerkers uit dienst gegaan. Twee vaste medewerkers zijn uit 
dienst gegaan in verband met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Op 1 januari 2020 is 
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één medewerker in dienst getreden om een aantal taken van één van deze vaste medewerkers 
over te nemen. 
 
Verloop en samenstelling aantal FTE 
 

Aantal FTE in dienst  Mannen Vrouwen Totaal 

     

1 januari  2,40 16,10 18,50 

uit dienst in 2020  0.00 -3,25 -3,25 

in dienst in 2020  0,00 0,00 0,00 

mutaties aanstellingsomvang  -0,20 -0,10 -0,40 

     

31 december  2.20 12,75 14,95 

 
Eind 2019 waren 17,75 FTE  in dienst. Per 1 januari 2020 is 1 medewerkster in dienst getreden. In 
de loop van 2020 zijn een paar kleine tijdelijke uitbreidingen van vaste medewerkers in verband 
met het uitvoeren van projectactiviteiten afgelopen. Eén medewerker heeft in 2020 gebruik 
gemaakt van de generatieregeling. 
 
 
 
Ziekteverzuim gegevens 
 

 2020 2019 

Verzuimpercentage 3,7 3,9 

 
 
Het ziekteverzuim is in 2020 licht gedaald. Dit werd veroorzaakt door vier medewerkers met  een 
(gedeeltelijk) verzuim van meer dan drie weken, waarvan één met een zeer langdurig (gedeeltelijk) 
ziekteverzuim. In 2019 bestond het verzuim voornamelijk uit drie medewerkers met wat langer 
(gedeeltelijk) verzuim.   
 
Zowel in 2020 als in 2019 heeft geen werk gebonden verzuim plaatsgevonden. 
 
Spierziekten Nederland heeft bij Nationale Nederlanden een ziekteverzuimrisicoverzekering 
afgesloten; bij langdurig verzuim keren zij de loonkosten met een opslag voor werkgeverslasten uit. 
De eerste 6 weken zijn voor eigen risico van Spierziekten Nederland. Het eerste ziektejaar wordt 
100% van de loonkosten vergoed. Het tweede jaar bestaat de vergoeding uit 70% van de 
loonkosten. Per 1 april 2020 is deze verzuimverzekering onder dezelfde voorwaarden omgezet 
naar De Goudse.  
 
 
Risicoanalyse  
 
Risico´s  
Wegvallen of vermindering van subsidie Prinses Beatrix Spierfonds 
De bijdrage van het PBS bedraagt in 2021  € 750.000 (37% van de totale kosten). De subsidie 
wordt jaarlijks vastgesteld. 
 
Wegvallen subsidie Spieren voor Spieren 
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Spieren voor Spieren heeft voor 2021 een subsidie toegekend van € 490.000 (24% van de totale 
kosten). De toekenning is vooralsnog voor 1 jaar met de intentie tot verlenging. 
 
Sterke daling aantal leden en opkomst andere patiëntenverenigingen 
Er kan een sterke daling van het aantal leden plaatsvinden door bijvoorbeeld medicijnontwikkeling, 
het niet langer aansluiten van de behoefte van leden aan het aanbod, het toenemende gebruik van 
sociale media voor informatievoorziening en door het ontstaan van separate patiëntenverenigingen 
ten behoeve van specifieke spierziekten.  
 
Imago schade door werknemers of bestuur 
Imago schade kan ontstaan bij onjuiste voorlichting, het organiseren van risicovolle activiteiten, het 
zich voordoen van fraude of ontoelaatbare uitlatingen door bestuur, medewerkers of leden. 
 
Waardeoverdrachten en overige kosten pensioenen 
Waardeoverdrachten kunnen leiden tot bijbetaling of teruggave door verschillen in 
overdrachtswaarden. Daarnaast moeten er over het contract, dat loopt tot 1 januari 2019, 
garantiekosten worden betaald in verband met het negatieve verschil van de contractrente (4%) en 
de huidige rente. Het contract met ingangsdatum 1 januari 2019 kent deze garantiekosten niet. 
 
Verloren gaan huisvesting 
Het pand waarin de vereniging gehuisvest is, is oud en daardoor relatief brandgevaarlijk.  
 
Automatisering en data- lekken 
Bij het onzorgvuldig omgaan met (privacy) gegevens of het onzorgvuldig melden van inbreuk van 
buitenaf kan de wet datalekken leiden tot boetes. 
 
Fraude 
Fraude kan gepleegd worden door indiening van te hoge of onterechte declaraties of door 
verduistering van geld of goederen. 
 
Wegvallen sleutelfiguren 
Met name voor het MT geldt dat het een tijd zal duren voordat de gevolgen van het wegvallen van 
één van hen opgevangen zijn. 
 
Coronapandemie 
De uitbraak van de coronapandemie heeft een flinke impact gehad op het activiteiten aanbod naar 
de leden en de werkwijzen binnen het bureau. Deze impact lijkt vooralsnog tijdelijk; de verloop van 
de pandemie is echter nog onduidelijk. 
 
Belangrijkste beheersmaatregelen 

 Vergroten en instandhouding van de samenwerking met PBS en Spieren voor Spieren 

 Permanente toetsing van behoefte leden en aanpassing van het verenigingsaanbod aan 
veranderende behoefte van leden 

 Procedures omtrent borging en handhaving privacy 

 Vastlegging administratieve organisatie en interne controle maatregelen, mede ter 
voorkoming van fraude, imagoschade en datalekken 

 Pensioenrisico´s worden gedekt vanuit de pensioenreserve bij Stichting Vrienden van de 
VSN. Deze is in 2020 verder verhoogd. 

 Het afsluiten van verzekeringen met betrekking tot opstal, inboedel, aansprakelijkheid en 
de gevolgen van datalekken 

 Voeren proactief personeelsbeleid 

 Flexibiliteit in het online en live aanbieden van activiteiten aan leden blijven behouden. 
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Schadebepaling en risicokans 
De kans dat genoemde risico’s zich voordoen varieert van gering (bijvoorbeeld verloren gaan 
pand) tot groot (bijvoorbeeld opkomst andere patiëntenverenigingen).  
 
Mocht er zich een risico voordoen, dan kunnen de gevolgen echter groot zijn. Het wegvallen van 
de subsidie van het PBS of Spieren voor Spieren zou de hoogste (financiële) impact hebben. Bij 
het bepalen van de benodigde risicoreserve is gekeken naar de termijn waarop Spierziekten 
Nederland andere financiering zou kunnen vinden en het verwachtte cumulatieve tekort tijdens 
deze termijn. Het bestuur heeft daarmee de hoogte van de risicoreserve bepaald op € 2.000.000. 
Deze risicoreserve zal bestaan uit het gezamenlijk vrije vermogen van Spierziekten Nederland en 
Stichting Vrienden van de VSN. 
 
De financiële impact van de overige risico`s kan eveneens vanuit deze gevormde risicoreserve 
worden opgevangen. 
 
 

Externe beleidsontwikkelingen 2020 
 
 
Covid-19 pandemie 
In februari 2020 werd duidelijk dat Covid-19 mogelijk uit zou kunnen groeien tot een pandemie met 
grote gevolgen voor mensen met een spierziekte. Zij behoren tot de kwetsbare groep vanwege 
veel voorkomende long- en hartproblematiek. Omdat al snel duidelijk werd dat besmettingen bij live 
bijeenkomsten een groot risico voor onze doelgroep zou vormen, besloot Spierziekten Nederland 
alle live bijeenkomsten af te lasten voor het eerste half jaar en zo snel mogelijk de bijeenkomsten 
in een online versie door te laten gaan. Ook werd al snel besloten het Spierziektecongres om te 
zetten van een live bijeenkomst voor zo’n 2000 mensen naar een online congres met een serie 
diagnose specifieke online bijeenkomsten.  
 
Uiteindelijk bleek voor de zomer al dat er een tweede golf in het najaar werd verwacht en werd 
besloten alle live bijeenkomsten voor 2020 om te zetten naar online bijeenkomsten: webcasts, 
webinars, zoombijeenkomsten en online gespreksgroepen. Uiteindelijk zijn we erin geslaagd om 
het hele Jaarprogramma 2020 met alle lotgenotenactiviteiten, bijeenkomsten en 
Spierziektecongres om te zetten van live naar online. Bijkomend gevolg was dat veel leden met 
mobiliteitsproblemen nu ook in staat waren bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn. Bij veel 
bijeenkomsten was de opkomst daardoor hoger dan bij de live bijeenkomsten.  
 
Passende zorg 
Passende zorg was ook in 2020 voor de vereniging een belangrijk thema. Er werd weer intensief 
gelobbyd bij verschillende uitvoerders als gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren.  
Ook in 2020 zagen we dat er bij de overheid en uitvoerders meer aandacht is gekomen voor de 
knelpunten in de uitvoering van regelgeving op het gebied van langdurige zorg voor mensen met 
intensieve en complexe zorgvragen en voor de stapeling van kosten en eigen bijdragen in de zorg 
en bij hulpmiddelenverstrekking. Hoewel er in 2020 bij de overheid meer aandacht was voor 
domein overstijgende zorg zitten er nog steeds dichte schotten tussen de verschillende domeinen 
of regelingen, zowel wat betreft indicatieprocedures als financiering. 
 
Een groot knelpunt in 2020 bleef de groep patiënten die geen 24 uur iemand in de directe nabijheid 
nodig hebben, maar wel een groot aantal zorguren. Als dit knelpunt niet wordt opgelost dreigt het 
gevaar dat mensen die niet echt 24 zorg nodig hebben, maar b.v. 18 of 20 uur, toch een 
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Persoonlijk Assistentie Budget (Pab) voor 24 zorg per dag gaan aanvragen terwijl ze daar in 
principe niet voor in aanmerking komen. Dit is ook een risico voor het voortbestaan van de regeling 
van het Pab. 
 
Dure medicijnen voor spierziekten 
In 2020 zagen we opnieuw een groeiend aantal nieuwe weesgeneesmiddelen en de eerste 
gentherapieën met hoge prijzen. Het stimuleringsbeleid voor de ontwikkeling van 
weesgeneesmiddelen begint vruchten af te werpen en dat is heel positief. Duidelijk werd dat de 
fabrikanten dit als een nieuw verdienmodel zien en extreem hoge prijzen voor deze 
geneesmiddelen vragen. Transparantie over de opbouw van de kosten en dus de prijs werd niet 
gegeven en werd daarmee een groeiend probleem voor de maatschappelijke acceptatie van deze 
dure geneesmiddelen. Oplossingen lijken voorlopig niet in zicht. Daarmee ontstaat een groot risico 
dat veelbelovende nieuwe medicijnen voor spierziekten, zoals voor de spierziekte SMA, uiteindelijk 
heel laat of zelfs niet meer beschikbaar komen omdat de minister van VWS ze niet wil vergoeden 
en opnemen in het verzekerd pakket.  
 
Het jaar 2020 stond in het teken van de nieuwe geneesmiddelen voor de spierziekte SMA. Ultimo 
2019 lag er een Voorwaardelijk Toelatingstraject (VT-traject) en een convenant tussen UMC 
Utrecht, fabrikant Biogen en de vereniging op basis waarvan vanaf 1 januari 2020 alle patiënten 
met SMA behandeld konden gaan worden met Spinraza, op voorwaarde dat zij meedoen aan een 
wetenschappelijk onderzoek naar het effect van dit medicijn. Dit VT traject werd in januari 2020 
gestart en, ondanks de komst van Covid-19, met alle gevolgen voor het afschalen van de zorg, 
vrijwel zonder vertraging doorgezet in 2020. Ultimo 2020 bleken alle SMA patiënten door het 
expertisecentrum te zijn gescreend of zij voor behandeling met Spinraza in aanmerking zouden 
komen. 
 
Medio 2019 diende zich een nieuw medicijn aan voor SMA, de gentherapie Zolgensma van het 
farma bedrijf Avexis/Novartis. Een éénmalige behandeling voor kinderen met SMA tot de leeftijd 
van 2 jaar voor de prijs van 1,9 miljoen Euro. Eind 2019 startte een Nederlands gezin een 
crowdfunding actie en slaagde er eind 2020 in om de vereiste 2 miljoen Euro voor de behandeling 
van hun baby Jayme bij elkaar te krijgen. De crowdfunding actie kreeg landelijk veel aandacht en 
zorgde voor veel onrust onder de patiëntengroep, artsenteam en de overheid. Baby Jayme is 
inmiddels behandeld met Zolgensma. De fabrikant kondigde medio 2020 aan een early acces 
programma in Nederland op te willen starten, maar helaas was dat eind 2020 nog niet 
gerealiseerd. 
 
Fabrikant Novartis Gene Therapies diende in 2020 een verzoek in bij de minister van VWS voor 
vergoeding van Zolgensma. Vlak voor de Kerst kreeg Spierziekten Nederland de concept 
beoordelingsrapporten van het Zorginstituut voor commentaar. Spierziekten Nederland is formeel 
partij in het toelatingstraject en mag haar oordeel kenbaar maken voordat het advies van het 
Zorginstituut naar de Minister van WS gaat. Spierziekten Nederland heeft haar reactie op het 
beoordelingsrapport begin 2021 naar het Zorginstituut gestuurd. 
 
In 2020 kwam ook fabrikant Roche met een nieuw geneesmiddel voor SMA, in werking 
vergelijkbaar met Spinraza. Roche startte in 2020 ook met de voorbereidingen voor een early 
acces voor haar nieuwe middel Risdiplam. Spierziekten Nederland verzocht het Zorginstituut om 
regie te nemen om de toegang tot en beschikbaarheid van deze drie geneesmiddelen te 
coördineren. 
 
Momenteel zitten er veel nieuwe medicijnen voor verschillende spierziekten in de pijplijn van een 
groot aantal fabrikanten, waaronder enkele nieuwe gentherapieën.  Er ligt hier een grote uitdaging 
voor de vereniging om de komende periode veelbelovende medicijnen uiteindelijk voor onze leden  
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beschikbaar te krijgen en de verwachtingen van de patiënten van deze nieuwe geneesmiddelen 
goed te managen. 
 
Prinses Beatrix Spierfonds (PBS) en Spieren voor Spieren (SvS) 
In 2020 werd weer intensief met het PBS samengewerkt, zowel op directieniveau als op de 
werkvloer op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek, de ziekte specifieke fondsenwerving 
en het traject van medicijnontwikkeling voor de spierziekte SMA. 
 
Het PBS heeft Spierziekten Nederland voor 2020 een subsidie van 7,5 ton Euro toegekend op 
basis van het door Spierziekten Nederland aangeleverde werkplan en begroting.  Het PBS is 
daarmee de grootste subsidiegever van Spierziekten Nederland en zij financiert het meeste 
wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken en behandelmogelijkheden van spierziekten in 
Nederland. 
 
In 2019 hebben een drietal intensieve gesprekken plaatsgevonden tussen het PBS, Spieren voor 
Spieren (SvS) en Spierziekten Nederland onder leiding van een externe facilitator, teneinde 
verdere samenwerking op inhoudelijk en financieel gebied tussen de deze drie partijen te 
verkennen. Deze gesprekken verliepen constructief en in 2020 werd hieraan verder vervolg 
gegeven. De gesprekken tussen SvS en Spierziekten Nederland over intensieve inhoudelijke 
samenwerking en financiering hebben in december 2020 geleid tot een inhoudelijke 
samenwerkingsovereenkomst en een subsidietoekenning van SvS aan Spierziekten Nederland 
voor 2021.  
 

  



VERENIGING SPIERZIEKTEN NEDERLAND, BAARN   

 

12 
 

Activiteitenverslag 2020 
 
Ledenbijeenkomsten 
 
Jaarprogramma 2020 
De regio- en diagnosewerkgroepen hebben voor 2020 gezamenlijk een geografisch en in de tijd 
goed gespreid en gevarieerd aanbod van zo’n 75 ledenbijeenkomsten gepland. Om praktische 
redenen waren een aantal van deze bijeenkomsten aan elkaar gekoppeld waardoor er in totaal 46 
contactmomenten gepland waren voor leden. Daarnaast waren er 11 webcasts voor leden en niet 
leden vooraf ingepland.  
 
De verspreiding van het coronavirus bracht ingrijpende maatregelen met zich mee die ook het 
jaarprogramma beïnvloedde. Een groot deel van de bijeenkomsten konden we omzetten naar 
digitale bijeenkomsten. Soms werd het thema omgezet naar een actueel onderwerp of werd er een 
extra activiteit georganiseerd. Denk aan gespreksgroepen ‘ervaringen met thuisisolatie’ of een ad 
hoc webcast om vragen te beantwoorden over het coronavirus bij spierziekten.  
 
Webcasts 
In totaal hebben 3437 mensen zich aangemeld voor 11 geplande webcasts en 1635 mensen 
hebben zich aangemeld voor de 4 ad hoc georganiseerde webcasts. 
 

Geplande webcast 
totaal aantal  
aanmeldingen niet-lid/abonnee/volger volgers abonnee lid 

Polyneuropathie en niet-
reguliere behandelingen 493 13 32 19 429 

Werken aan je conditie 
met voeding, sport en 
bewegen 706 11 26 15 654 

Slimme hulpjes van de 
Helpdesk Hulpmiddelen 380 16 16 15 333 

Laat geen geld liggen - 
belastingen, toeslagen 
en andere potjes 407 8 19 5 375 

Medicijnontwikkeling en 
trails bij ALS/PSMA/PLS geannuleerd     

Vragenuurtje wet- en 
regelgeving - Hoe kom ik 
aan passende zorg? 226 1 4 3 218 

In gesprek met uw arts 198 2 6 4 186 

Vragenuurtje wet- en 
regelgeving - werken en 
keuring bij UWV      

Erfelijkheid - spierziekten 
in de familie 318 8 14 10 286 

U en uw CIDP: hoe gaat 
het ermee? 99 5 10  84 

Webcast HSP 124 7 16 4 97 

       

 Totaal 2.951 71 143 75 2.662 
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Ad hoc webcast 
totaal aantal  
aanmeldingen 

niet-
lid/abonnee/volger volgers abonnee lid 

Vragenuur coronavirus 
en spierziekten 599 21 21 11 546 

PGB en corona 373 212 20 1 140 

Bewegen in coronatijd 233 6 3 8 216 

ALS patiënten- en 
naastendag (i.s.m. ALS- 
Stichting) 430     

      

Totaal eigen webcasts 1.205 239 44 20 902 

 
Bijeenkomsten 
We hebben in 2020 dus in hoog tempo een online programma ontwikkeld. De kennis en ervaring 
die de werkgroepen hiermee hebben opgedaan zijn positief, al blijft er ook een behoefte aan 
fysieke bijeenkomsten. De digitale bijeenkomsten in ons aanbod zijn niet meer weg te denken en 
de combinatie hiervan is een mooie ontwikkeling voor het Landelijk Jaar Programma (LJP).  
 
In totaal werden 30 live bijeenkomsten geannuleerd i.v.m. het Covid-19 virus en nog eens 4 om 
andere redenen. Op 9 april was onze eerste digitale bijeenkomst ‘Hoe blijf je fit’ live te volgen voor 
onze leden. Al snel volgden er meer, in totaal hebben we 46 digitale bijeenkomsten georganiseerd 
in 2020 waar 484 mensen aan deelnamen  We sloten het jaar mooi af met een online 
kerstbijeenkomst waarin we onze leden een hart onder de riem staken.  
 
Het jaarlijkse Spierziektecongres in september 2020 kon vanwege Covid-19 niet in de geplande 
live vorm doorgaan. Dankzij grote gezamenlijke inspanningen van het bureau en de werkgroepen 
kon het congres toch doorgang vinden, maar dan online. Er werd in september 2020 een online 
Spierziektecongres georganiseerd met 22 online bijeenkomsten. In totaal namen 1126 mensen 
deel aan deze bijeenkomsten. 
 
Nieuwe leden werden in 2020 digitaal verwelkomd, wat zowel voor- als nadelen had. We zagen 
een nieuwe doelgroep: wat jongere deelnemers. Bijvoorbeeld een jongvolwassene die samen met 
haar vader deelnam, maar wel zonder haar beeld aan de zetten. In dat opzicht merkten we dat 
deze digitale vorm drempelverlagend kan werken. Aan de andere kant hoorden we ook heftige 
verhalen van deelnemers, die je bij een fysiek moment even apart had kunnen nemen. Het was 
ook lastig om mensen 1 op 1 met elkaar in contact te brengen voor wat diepgaander contact, 
bijvoorbeeld bij een match in diagnose of levensfase. Het was dus laagdrempeliger maar ook wat 
‘vluchtiger’ contact.  
 
 
Tesselhuus vakantieweken 
De Stichting Tesselhuus berichtte Spierziekten Nederland in maart 2020 dat de drie geplande 
vakantieweken voor jongeren, jongvolwassenen en volwassenen in het Tesselhuus, een volledig 
aangepaste vakantiebungalow in Den Burg op Texel, vanwege Covid-19 pandemie helaas niet 
door konden gaan.  
 
Voorlichting 
 
Corona 
Ook de voorlichtingsactiviteiten stonden voor een belangrijk deel in het teken van de coronacrisis. 
Het was al snel duidelijk dat veel van onze leden in de risicogroepen vielen. De onrust was groot 
en de informatie was schaars. Direct na de uitbraak werd binnen enkele dagen op de website een 
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speciaal coronadossier ingericht, dat van dag tot dag en zelfs van uur tot uur verder werd 
aangevuld. Ook de expertisecentra leverden een belangrijke bijdrage aan de 
informatievoorziening.Tussen 18 maart en 18 april werden de pagina’s ruim 16.000 maal 
geraadpleegd. In dezelfde periode organiseerde Spierziekten Nederland twee webcasts, één met 
artsen over de medische aspecten en één samen met Per Saldo over de organisatie van de zorg in 
coronatijd. 
Ook werd er naarstig gezocht naar een alternatief voor het wegvallen van de bijeenkomsten. Er 
werden diverse videoplatforms beoordeeld en uiteindelijk viel de keuze op Zoom. 
 
CRM 
In het nieuwe CRM is in het afgelopen jaar de nieuwe diagnose-indeling volledig geïmplementeerd. 
Deze indeling is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Zo zijn bijvoorbeeld de 
indelingen bij Limb Girdle dystrofie en Charcot Marie Tooth grondig herzien. Leden kunnen nu ook 
subtypes en genlocaties invoeren, wat belangrijk is in verband met onderzoek. 
 
Website 
Er zijn in 2020 veel diagnose specifieke pagina’s bijgewerkt en opnieuw ingedeeld, zodat de 
informatie beter gevonden werd. Ook zijn bij diverse diagnoses pagina’s toegevoegd met veel 
gestelde vragen. Ook zijn er verschillende pagina’s bijgekomen over zeer zeldzame spierziekten.  
 
Het aantal geraadpleegde pagina’s daalde met 4,3 % procent ten opzichte van het voorgaande 
jaar, van 2.999.589 naar 2.863.850. Dat is voor het eerst dat het websitebezoek een daling laat 
zien, hoe klein dan ook. Deze daling lijkt nauw samen te hangen met de coronacrisis: In januari en 
februari was er nog sprake van een forse stijging ten opzichte van dezelfde maanden in 2019, in 
maart was dat -0,5 procent met in de daaropvolgende maanden sterkere dalingen om in december 
terug te keren op het niveau van 2019. 
Een ondanks corona veel bezocht onderdeel van de website was de Spieracademie. Deze 
applicatie werd in 2019 geheel vernieuwd om alle activiteiten van de vereniging beter voor het 
voetlicht te brengen en de inschrijving voor bijeenkomsten en webcasts te vergemakkelijken. De 
stijging van het aantal bezoekers met 83% laat zien dat de Spieracademie in een behoefte 
voorziet. 
 
Myocafé 
September 2020 ging een volledig vernieuwd Myocafé van start. De software van de oude 
community was ernstig verouderd en hetzelfde gold ook voor de andere comumnity, 
Iemandzoalsik. De lancering was gepland vlak voor het spierziektecongres, zodat bezoekers van 
het congres gelijk kennis konden maken met de nieuwe applicaties. 
Een belangrijk verschil met het vorige Myocafé is de aansturing: de leden van de werkgroepen zijn 
gezamenlijk ‘eigenaar’ van het platform. Er wordt enthousiast gemodereerd en de nieuwe 
communitymanager zorgt daarbij voor samenhang. 
 
Nieuwe brochures voor patiënten 
Omgaan met CIAP 
Omgaan met DVN 
CIAP, diagnose en behandeling 
DVN, diagnose en behandeling  
 
Nieuwe informatiemateriaal voor hulpverleners 
Door corona liep het project voor fysiotherapeuten vertraging op: het was niet meer mogelijk om 
opnames te maken voor instructievideo’s. Eind 2020, begin 2021 werd het project toch, zij het met 
wat kunstgrepen, afgerond. 
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Videoproducties 
Zoals gezegd: in 2020 lagen de videoproducties noodgedwongen stil. Er is wel een animatie tot 
stand gekomen waarin nieuwe leden heel kort wordt uitgelegd wat Spierziekten Nederland voor 
hen kan betekenen. 
 
Ouders en kinderen. 
Spierziekten Nederland wil de activiteiten voor ouders en kinderen verder uitbreiden. Op basis van 
verschillende gesprekken en interviews is het beleid voor de komende jaren vastgelegd. We willen 
voor de ouders van jonge kinderen vooral de informatievoorziening verbeteren en het onderling 
contact. Voor jongeren met een spierziekte in de leeftijd vanaf 15 jaar wordt het belangrijkste 
thema ‘groeien naar zelfstandigheid.’ In 2020 is het contact met Stichting De Wielewaal tot stand 
gekomen. Deze stichting organiseert van oudsher vakanties voor jongeren met een beperking. De 
bedoeling is om in 2021 een gezamenlijke activiteit te ontwikkelen, waarbij de toekomst van de 
jongeren het leidend thema is. 
  
Ontwikkeling PGO 
Mensen die veel zorg nodig hebben van verschillende artsen en hulpverleners lopen vaak tegen 
het probleem aan dat er geen goede informatie-uitwisseling bestaat tussen de hulpverleners in de 
verschillende instellingen. De elektronische patiëntendossiers (EPD’s) zijn hier niet op ingericht. 
Ook missen ze de mogelijkheid om hun ervaringen en meetgegevens uit bijvoorbeeld een 
gezondheidsapp of een health watch veilig met artsen te delen. Een PGO, een persoonlijk 
gezondheidsdossier, zou hier uitkomst kunnen bieden. Een dergelijk dossier kan de vorm hebben 
van een app op een telefoon. In tegenstelling tot het EPD, dat vanuit een instelling wordt beheerd, 
is het PGO het eigendom van een patiënt. Het stelt hem in staat de gegevens uit een EPD over te 
nemen en te delen met andere artsen, maar ook om daar eigen gegevens aan toe te voegen. In 
2020 deed Spierziekten Nederland een behoefteonderzoek onder potentiële gebruikers. 
 
Spoedzorg 
In 2020 kwam de website gereed rond Spoedzorg. Met financiering van het Prinses Beatrix 
Spierfonds is een ingewikkeld project uitgevoerd, dat ervoor moet zorgen dat in geval van 
spoedzorg mensen met een spierziekte ook de juiste zorg krijgen - en die is niet altijd 
gegarandeerd, want de zorg die voor een gezond iemand levensreddend is, kan voor iemand met 
een spierziekte dodelijk zijn. Er kwamen SOS-kaarten voor patiënten, alert-kaarten voor 
behandelaars en een website waar alle informatie is terug te vinden.  
 
Contact Magazine 
Contact, het ledenmagazine, verscheen in 2020 vier maal. Contact wordt verspreid onder leden, 
buitengewoon leden en het Spierziekten Nederland-netwerk van professionals. De oplage per 
nummer was gemiddeld 9.400. 
 
Nieuwsbrieven per e-mail en op papier 
De papieren diagnosenieuwsbrieven werden al verspreid in de eerste jaren dat de vereniging 
bestond. De digitale nieuwsbrief echter is nog relatief jong: zo’n vijftien jaar.  
In de loop der tijd zijn beide uitgaven naar elkaar toe gegroeid, wat wil zeggen dat veruit de meeste 
leden tegenwoordig hun diagnosenieuwsbrief als PDF ontvangen. Aan de andere kant groeide de 
oplage van Contact Digitaal van enkele honderden voor de kleine groep digitaal geletterden tot 
ruim 9000 abonnees in 2020.  
Het grote voordeel van de digitale nieuwsbrief is de mogelijkheid tot maatwerk: hij wordt 
samengesteld op basis van diagnose, soort lidmaatschap, regio en voorkeuren. De grote kwaliteit 
van de diagnosenieuwsbrief is dat hij wordt samengesteld door de betrokkenen zelf. Die 
handtekening bepaalt in hoge mate de waarde van de inhoud. De diagnosenieuwsbrief wordt door 
betrokkenen ook zeer hoog gewaardeerd. In 2020 is een pilot gestart om het beste van beide 
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werelden samen te voegen. De nieuwsbrieven gaan verschijnen als een uitgave van de 
diagnosegroepen, waarbij een deel van de niet-diagnose specifieke inhoud door medewerkers zal 
worden verzorgd. 
 
Maar ook tijdens de verbouwing bleef de winkel functioneren. De maandelijkse digitale nieuwsbrief 
“Contact Digitaal”  (CD) is twaalfmaal naar leden, en elfmaal naar abonnees en volgers gestuurd.. 
 

Editie Oplage Editie Oplage 

jan-20 8878 jul-20 9078 

feb-20 8955 aug-20 6565 

mrt-20 8986 sep-20 9224 

apr-20 8955 okt-20 9260 

april 20 (extra uitgave i.v.m. 
corona) 

8981 nov-20 9290 

mei-20 8966 dec-20 9344 

jun-20 8995 Totale oplage 115.477 

 
 
Totale oplage CD in 2020 (13 nummers): 115.477, gemiddeld: 8883 
Totale oplage CD in 2019: 102.755 (12 nummers), gemiddeld: 8562 
 
Diagnosenieuwsbrieven 
In 2020 verschenen er 30 diagnose specifieke ‘papieren’ nieuwsbrieven, die voor het overgrote 
deel per e-mail werden gedistribueerd. Een uitzondering daarop vormt de nieuwsbrief voor mensen 
met MD. Die verschijnt uitsluitend als papieren versie.  
 
 
Bevordering kwaliteit van de zorg 
In nauwe samenwerking met de expertisecentra voor spierziekten en met de spierziekten-
revalidatieteams werd gewerkt aan een verdere optimalisering van de spierziekte specifieke zorg in 
Nederland. Spierziekten Nederland was nauw betrokken bij het optimaliseren van de verschillende 
expertise centra, waaronder FSHD, Duchenne en SMA. In 2020 heeft ook regelmatig overleg en 
afstemming plaatsgevonden met het Spierziekten Centrum Nederland (SCN). Zo werd de Covid-19 
informatie op onze website in goed overleg met de artsen van het SCN ontwikkeld en werden de 
teksten hierover op beide websites op elkaar afgestemd. 
  
Samen met het MD-expertisecentrum en het Centrum ‘Medicijn voor de Maatschappij” hebben wij 
ons dit jaar ingezet voor het beschikbaar én betaalbaar houden van het medicijn Mexiletine. 
Mexiletine werd al jaren off label door mensen met niet dystrofische myotoniën gebruikt en was 
niet duur tot een farmaceut de weesgeneesmiddelenstatus voor zijn variant van Mexiletine verwierf 
en dit middel tegen een torenhoge prijs weer in de markt zette. Mede dankzij onze inspanningen, 
waaronder een inspraak tijdens de Adviescommissie Pakket (ACP) van het Zorginstituut, heeft de 
minister besloten dit dure middel niet op te nemen in het verzekerd pakket. Het door Nederlandse 
apotheken bereide Mexiletine wordt wel vergoed. 
 
Verder werd dit jaar gewerkt aan de verbetering van de zorg in spoedsituaties (zie project 
spoedzorg) en zijn we een project gestart om de komende Persoonlijke Gezondheid Omgevingen 
(PGO’s) beter te laten aansluiten op de wensen van onze leden. 
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In 2020 is vanuit het perspectief van de patiënt meegewerkt aan de richtlijnen voor Duchenne en 
ademhalingsondersteuning. Tevens waren wij betrokken bij de SCN richtlijn voor Myastheniëen en 
zijn wij sinds eind 2020 betrokken bij de ontwikkeling van de richtlijn Myositis. 

  
 
Deelname leden aan wetenschappelijk onderzoek 
In 2020 kreeg Spierziekten Nederland bijna wekelijks verzoeken om een aanvraag voor een 
wetenschappelijk project te ondersteunen en/of leden op te roepen om mee te werken aan 
wetenschappelijk onderzoek. We hebben deze onderzoeksaanvragen beoordeeld en diverse 
malen onze steun gegeven aan een aanvraag voor wetenschappelijk onderzoek. Onze leden 
hebben in 2020, na informatie van de vereniging, ook meegewerkt aan een aantal onderzoeken. 
De corona pandemie leidde ook tot enkele specifieke aanvragen. Zo is in 2020 epidemiologisch 
onderzoek naar het effect van Covid-19 bij FSHD gestart en zijn afspraken gemaakt om in 2021 
onderzoek naar het effect van vaccinatie bij GBS, CIDP en MMN uit te voeren. 
 
Internationaal 
Een groot aantal diagnosegroepen onderhield in 2020 actief internationale contacten met 
zusterorganisaties of Europese ziektegebonden koepelorganisaties. Een aantal 
vertegenwoordigers van diagnosewerkgroepen nam online deel aan bijeenkomsten of webinars 
voor hun ziektebeeld of maakte deel uit van de betreffende besturen. 
  
In samenwerking met de VSOP en de Patiëntenfederatie Nederland werd de regelgeving 
(internationaal) op het gebied van weesgeneesmiddelen, zeldzame ziekten, biotechnologie, 
stamcelonderzoek etc. gevolgd.  
 
 
Projecten kwaliteit van de zorg 2020 
In 2020 zijn er een aantal projecten uitgevoerd op het gebied van de kwaliteit van de zorg. 
  
Spoedzorg voor spierziekten 
Door middel van het project ‘Spoedzorg bij spierziekten’ zorgen we ervoor dat specifieke kennis 
over spierziekten op de spoedhulpafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen aanwezig is. 
Daarmee voorkomen we onnodig lijden en overlijden van spierziekte patiënten in acute 
levensbedreigende situaties. Er zijn diverse alertkaarten voor zorgverleners in de spoedzorg 
ontwikkeld, te weten voor SMA, Duchenne, Myasthenia gravis, Myotone dystrofie, FSHD, 
beademing en maligne hyperthermie. Op basis van deze alertkaarten zijn SOS-kaartjes voor 
patiënten gemaakt voor deze specifieke spierziekten. Daarnaast zijn spierziekte brede SOS-
kaartjes ontwikkeld. Verder stond 2020 volledig in het teken van de implementatie van deze 
producten. De SOS-kaarten en alertkaarten zijn te vinden op de website: 
https://spoed.spierziekten.nl/ 
 
  
Project PGO voor chronisch, zorg intensieve spierziektepatiënten  
Patiënten met een spierziekte maken vaak langdurig en intensief gebruik van zorg binnen een 
uitgebreid netwerk van verschillende zorgaanbieders. Met een persoonlijke gezondheidsomgeving 
(PGO), meestal een website of app, kunnen zij zelf hun medische gegevens verzamelen, beheren 
en delen met zorgverleners van hun keuze. Op die manier krijgen zij meer regie over hun 
gezondheidsgegevens, zijn hulpverleners beter op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en 
verbetert de zorg, is de gedachte. Dit werkt echter alleen als patiënten een PGO ook daadwerkelijk 
en langdurig gaan gebruiken, wat bemoeilijkt wordt doordat de huidige PGO’s nog niet altijd goed 
aansluiten op de verwachtingen van de patiënten. Daar willen we met dit project verandering in 
brengen door de behoeften van de patiënten te inventariseren. Op basis hiervan wordt in gesprek 

https://spoed.spierziekten.nl/
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gegaan met PGO-leveranciers en bekeken wordt welke PGO’s (eventueel met minimale 
aanpassingen) het best aansluiten bij de behoeften van mensen met een spierziekte 
 
Belangenbehartiging 
Voor 2020 heeft Spierziekten Nederland haar belangenbehartiging vooral gericht op drie grote 
thema’s die voor onze achterban van groot belang zijn: 

1. De vergoeding en beschikbaarheid van weesgeneesmiddelen 
2. Passende zorg  (zorg in natura, Persoonsgebonden budget en Persoonlijk 

assistentiebudget) voor beademden. 
3. Passende zorg en hulpmiddelen voor mensen met een complexe en intensieve zorgvraag: 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet 
langdurige zorg (Wlz) 

  
  
Individuele ondersteuning leden 
Leden werden geadviseerd over onder meer de vraag via welke wettelijke regelingen men 
verschillende soorten hulpmiddelen, aanpassingen, voorzieningen e.d. kan verkrijgen. Ook werden 
de nieuwe instrumenten van de e-learning en webcast hiervoor ingezet. Daarnaast werd ook 
tijdens thema bijeenkomsten voorlichting en advies gegeven over hoe procedures verlopen. Leden 
werden in toenemende mate geadviseerd om eerst te bekijken of ze de benodigde hulpmiddelen of 
woningaanpassingen niet beter zelf kunnen betalen alvorens hiervoor een aanvraag in te dienen bij 
hun gemeente. 
  
Het bureau heeft onze leden ondersteund met informatie, advies en ondersteuning bij het 
aanvragen van zorg en hulpmiddelen en vragen over hun spierziekte en het leven met een 
spierziekte. De vragen die naar het bureau van Spierziekten Nederland komen zijn over het 
algemeen complexe vragen.  
 
In 2020 is er in het bijzonder aandacht besteed aan de gevolgen van corona voor de zorg en 
hulpmiddelen. Waar kunnen mensen terecht als zij  tijdelijke andere zorg nodig hebben. Hoe gaat 
het met het betalen van niet geleverde zorg i.v.m. corona. Op welk wijze kan voorkomen worden 
dat gesprekken over de indicatie van zorg, hulpmiddelen en woningaanpassingen vertraging 
oplopen door corona. Ook individuele vragen over persoonlijke beschermende middelen (pbm) zijn 
beantwoord. Specifiek rondom het thema corona en zorg thuis is ook een gezamenlijke webcast 
met Per Saldo gedaan. 
 
  
Spierziekten Nederland lobby: een budget voor Persoonlijke Assistentie (Pab) 
Na een lobby van 4 jaar werd het Pab wettelijk verankerd door publicatie in de Staatscourant. Het 
Pab is een uitzonderlijk hoog persoonsgebonden budget voor mensen die 24 uur per dag zorg in 
de directe nabijheid nodig hebben vanwege hun veiligheid. Inmiddels hebben ongeveer 70 
patiënten een Persoonlijk assistentie budget (Pab). Ook in 2020 heeft Spierziekten Nederland een 
aantal leden geadviseerd inzake het Pab. In samenwerking met koepelorganisatie Ieder(in), 
budgethouders vereniging Per Saldo en het ministerie van VWS is gewerkt aan de vormgeving van 
de eerste evaluatie van de Pab regeling.  
 
Belangrijke aandachtpunten zijn dat er geen passend aanbod in zorg in natura is voor de mensen 
die geen Persoons-gebonden budget (Pgb) of Pab willen of kunnen hanteren. Voor de mensen die 
geen toegang krijgen tot het Pab vanuit de zorgvraag is het lastig om met de voor het zorgkantoor 
beschikbare middelen tot een passend Pgb te komen. 
 



VERENIGING SPIERZIEKTEN NEDERLAND, BAARN   

 

19 
 

Een groot knelpunt in 2020 bleef de groep patiënten die geen 24 uur iemand in de directe nabijheid 
nodig hebben, maar wel een groot aantal zorguren. Als dit knelpunt niet wordt opgelost dreigt het 
gevaar dat mensen die niet echt 24 zorg nodig hebben, maar b.v. 18 of 20 uur toch een Persoonlijk 
assistentie budget (Pab) voor 24 zorg per dag gaan aanvragen terwijl ze daar in principe niet voor 
in aanmerking komen.  
Dit is in de loop van 2020, ondanks onze inspanningen nog niet opgelost. Door samenwerking zijn 
er (soms via rechtszaken) wel meer passende indicaties in Persoons-gebonden budget (Pgb) 
afgedwongen en er wordt samengewerkt met de VSCA om te komen tot meer en een beter 
passende aanbod van zorg in natura. 
 
We hebben ons in 2020 ook sterk gemaakt voor voldoende financiële ruimte als het maximale 
budget van het Pab niet toereikend blijkt te zijn. Dat kan het geval zijn als er voor een aantal 
handelingen steeds 2 Pgb-ers tegelijk nodig zijn, b.v. bij lijf gebonden zorg. 
Dit heeft er in geresulteerd dat het budget is verhoogd en in 2020 in de regeling is verankerd tot 
ten hoogste € 304.328,- per jaar zodat ook overlappende zorg en scholing voldoende gefinancierd 
kunnen worden. Een aantal van de knelpunten is niet opgelost omdat er achterstand is opgelopen 
door de corona pandemie en omdat het Pab in de wet- en regelgeving is gekoppeld aan het Pgb. 
Deze koppeling verhindert dat oplossingen alleen voor het Pab gerealiseerd kunnen worden omdat 
zij automatisch ook voor het Pgb gelden.  
Eind 2020 is met VWS afgesproken om deze punten in 2021 te bespreken en te onderzoeken op 
welke wijze bepaalde aandachtspunten specifiek voor het Pab of, als deze breder spelen, ook voor 
het Pgb op te lossen. Aandachtspunten hierbij zijn het in het zorgplan opnemen van de scholing 
om voldoende financiering in de praktijk te krijgen, het informele tarief voor nieuwe budgethouders 
en het monitoren van passend indiceren in de Meerzorg Pgb en het Pab.  
 
Nieuw knelpunt in 2020 was het steeds doelmatiger indiceren waardoor het budget weliswaar was  
verhoogd maar dat de strikte manier van indiceren in de Meerzorg leidde tot lagere budgetten die 
soms passend maar ook soms te knellend waren en dus ontoereikend. 
 
Tenslotte hebben we ons in 2020 ons hard gemaakt voor de mogelijkheid van het inzetten van 
verpleegkundig toezicht bij een Pgb in het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Dat kon al wel 
in de Zorgverzekeringswet (Zvw) , maar niet in de Wlz en dat leidde tot schrijnende en gevaarlijke 
situaties. De eerste positieve uitspraak van het Zorginstituut kwam er in 2020. Het betekent dat 
begeleiding als functie in de Wlz nu in principe de mogelijkheid geeft om toezicht als losse functie 
te indiceren. Een belangrijk resultaat! 
 
Passende zorg 
Tijdens informatiebijeenkomsten over Passende zorg die de vereniging organiseerde, bleek dat er 
een wat grotere groep mensen met een spierziekte is die een intensive en complexe zorgvraag 
heeft, maar geen zorg en toezicht voor 24 uur per dag nodig hebben. Aan de hand van de “casus 
Wieteke”, een jonge vrouw met de spierziekte SMA die zelfstandig woont, maar haar zorg niet 
goed geregeld krijgt, hebben we intensief met verschillende partijen gesproken om te kijken hoe 
we dit knelpunt kunnen oplossen. Het grootste knelpunt bleek de momenten dat iemand toezicht 
nodig heeft zoals bij beademing en nachtzorg. Er zijn problemen bij het indiceren van deze zorg 
binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw).  
 
Naast de ruimte die is ontstaan door de mogelijkheden van toezicht is er in 2020 aandacht 
geweest voor de indicatiestelling binnen de wijkverpleging. Hier was een apart traject voor de 
kinderen naast de al bestaande samenwerkingen op het gebied van de wijkverpleging aan 
volwassenen. Toekomstige financiering, passende aanbod en kwaliteitsmeting zijn belangrijke 
speerpunten geweest om een breed en toegankelijk passend aanbod van zorg voor mensen met 
een spierziekte te agenderen en te realiseren. 
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Passende financiering 
Bij de volwassenen is er gewerkt aan de toekomstige financiering wijkverpleging (Zvw). Door de 
Nza is i.s.m. verschillende aanbieders gewerkt aan zorgprofielen voor de toekomstige financiering. 
Samen met Per Saldo hebben wij gepleit voor een apart maatwerkprofiel waar standaard profielen 
moeizaam tot niet zijn vast te stellen zoals bij progressieve spierziekten. Gezamenlijk met de 
Patiëntenfederatie Nederland en Nza loopt nu naast het traject met de zorgprofielen een apart 
traject om te zorgen dat mensen met een (zeer) progressieve ziekte passende indicaties en zorg 
kunnen blijven ontvangen. De toekomstige zorgprofielbekostiging mag er niet toe leiden dat er door 
risicoselectie bij zorgaanbieders mensen met een progressieve spierziekte niet meer tot een 
passend aanbod zorg kunnen komen. 
 
Passende indicaties 
Voor de kinderen is er in gezamenlijkheid met andere patiënten- en cliëntenorganisaties 
afstemming geweest om te komen tot een Handreiking Indicatie Kindzorg (HIK). De eerste versie 
van deze handreiking gaf onvoldoende ruimte en aanknopingspunten om te komen tot een 
passende indicatie bij kind en gezin. De handreiking is in een intensief traject herzien en einde van 
het jaar door de beroepsgroep met steun van de patiënten- en cliëntenorganisaties vastgesteld. Er 
is daarbij ook afgesproken om het aankomende jaar te gebruiken om meer ondersteuning en 
handvatten te creëren voor de kinderverpleegkundige in de praktijk om te komen tot onderbouwd 
maatwerk voor kind en gezin. Daarnaast is er afgesproken dat de handreiking als basis zal dienen 
om de verbinding tussen de domeinen te realiseren en een eventuele overstap naar een ander 
wettelijk domein te verbeteren. 
 
Passend aanbod 
We hebben ons verzet tegen een eventuele toekomstige afschaffing van de ongecontracteerde 
zorg. De Nza heeft dit nog niet van de agenda verwijderd maar is er van doordrongen dat 
afschaffing van de ongecontracteerde zorg alleen kan als er voldoende passend aanbod is voor 
iedereen die gebruik maakt van wijkverpleging. Wij blijven daarom samen met de 
Patiëntenfederatie Nederland betrokken bij de ideeën voor de toekomst op dit gebied. Centraal 
staat dat er voldoende keuzevrijheid in een passend zorgaanbod moet zijn. 
 
Van alle aandacht rondom financieren en indicaties is gebruik gemaakt om verder te spreken over 
het tekort aan passend aanbod gecontracteerde zorg in de huidige contractering door 
zorgverzekeraars. Tussen de patiënten- en cliëntenorganisaties is samen met de 
Patiëntenfederatie Nederland afgesproken om blijvend aandacht te creëren voor betere 
contractering voor de kleine doelgroepen met een laag volume en een hoge complexiteit in 
zorgvraag en de doelgroepen met onplanbare zorgmomenten. We ijveren daarbij voor betere 
contractering zodat het huidige aanbod ook toegankelijk wordt voor mensen met een spierziekte. 
Niet alleen als onderdeel van de toekomststrategie maar ook in het huidige aanbod moet er 
aandacht zijn voor passende gecontracteerde zorg en ruimte voor ongecontracteerde zorg. Doel is 
het laagdrempelig toegankelijk houden van zorg voor mensen met een spierziekte en het 
voorkomen dat risicoselectie bij de gecontracteerde zorgaanbieders de toegang tot 
gecontracteerde zorg blokkeert. 
 
 
Hulpmiddelen 
In intensieve samenwerking met de koepelorganisaties Ieder(in) en de Patiëntenfederatie 
Nederland is er in 2020 druk uitgeoefend om te komen tot merkbare verbetering van het aanmeten, 
leveren en onderhouden van hulpmiddelen bij de gebruikers van deze hulpmiddelen. Na een 
uitzending van het consumentenprogramma Kassa, waarin een zwartboek is gepresenteerd, is er 
door het ministerie van VWS een actieteam samengesteld. Spierziekten Nederland is intensief 
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betrokken geweest bij dit actieteam. Het actieteam heeft een normenkader en een actieplan 
ontwikkeld dat in 2020 zou moeten leiden tot een merkbare verbetering voor de gebruikers van 
hulpmiddelen. In het actieteam hebben naast Spierziekten Nederland en de patiënten 
koepelorganisaties ook de VNG, de zorgverzekeraars en zorgkantoren (ZN), Revalidatie 
Nederland en de brancheorganisatie van hulpmiddelenleveranciers (Firevaned) zitting.  
 
In 2020 is door de coronapandemie met ruime vertraging gestart met het digitaal bijeenbrengen 
van werkgroepen ten behoeve van de uitvoering van het normenkader als bestuurlijk akkoord ter 
verbetering van de uitvoering van het hulpmiddelen beleid voor de aanvragers van hulpmiddelen.  
 
Er is voor gekozen om stevig te investeren in samenwerking met andere patiënten- en 
cliëntenorganisaties en beide koepelorganisaties (Ieder(in) en de Patiëntenfederatie Nederland) 
aangezien dit een ziekte-overstijgend vraagstuk is. In onderlinge afstemming hebben we gezorgd 
voor deelname van beleidsmedewerkers en ervaringsdeskundigen aan alle vijf werkgroepen en 
hebben Spierziekten Nederland en Ieder(in) zitting in het overleg van de voorzitters van de 
werkgroepen. De eerste resultaten van de werkgroepen werden eind van het jaar zichtbaar maar 
zullen pas volgend jaar onderdeel van de uitvoering kunnen worden.  
In 2020 is ook deelgenomen aan de klankborgroep voor de motoring van de voortgang. Dit moet 
resulteren in een vragenlijst voor de aanvragers van hulpmiddelen en hun netwerk, die in 2021 een 
nulmeting mogelijk maakt en in 2022 meet of er een merkbare verbetering kan worden vastgesteld. 
Het gehele proces van werkgroepen en monitoring is een (arbeid)intensief proces . Centrale as is 
het bestuurlijk overleg waar aan wordt gerapporteerd en VNG, VWS, ZN, Revalidatie Nederland en 
Firevaned deelnemen. Het is duidelijk geworden dat, om te komen tot een merkbare verbetering in 
de uitvoering, het gehele proces moet worden gezien als een marathon en niet als een sprint. Het 
bereiken van resultaten vraagt een niet vrijblijvende en langdurige inzet en investering van alle 
betrokken partijen. 
 
 
Vervoer 
De laatste jaren hielden we ons minder bezig met het thema vervoer. Toch was er voor 2020 een 
belangrijk onderwerp in het kader van vervoer waar we in het kader van onze collectieve 
belangenbehartiging aandacht aan wilden besteden. 
 
Het betrof de herziening van de zogenaamde code VVR (Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden). Het 
uitgangspunt bij deze herziening was dat rolstoelgebruikers zoveel mogelijk op een vaste zitplaats 
worden vervoerd, de meest veilige plek in de rolstoelbus. 
 
De nieuwe code zou volgens planning moeten ingaan op 1 juli 2020. Hoewel er al veel aandacht is 
besteed door leveranciers van rolstoelen en taxibedrijven aan het op orde brengen van rolstoelen 
waarmee inzittenden vervoerd worden was dit nog steeds niet rond. De invoering is daarom al 
twee maal uitgesteld.  

De VNG adviseerde de gemeenten om afspraken te maken met leveranciers en vervoerders over 
wat er moet gebeuren als een rolstoel mogelijk niet voldoet aan de richtlijn. Als een oplossing met 
de bestaande rolstoel niet mogelijk blijkt, moet gekozen worden voor vervanging van een rolstoel 
die wel voldoet aan de richtlijn of voor het aanbieden van individueel vervoer. 

In de praktijk zijn er behoorlijk wat rolstoelen die niet aan de nieuwe criteria voldoen en die kunnen 
niet zomaar allemaal ineens vervangen worden. Gevolg is dat dreigde dat mensen met niet-
goedgekeurde rolstoelen niet meer vervoerd zouden kunnen worden. 
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Spierziekten Nederland is nauw bij dit traject betrokken geweest en streefde naar een goede 
invoering van de code VVR. Inzet was dat iedereen met een behoefte aan vervoer ook vervoerd 
kan worden. Dit betekende dat alle rolstoelen op tijd gekeurd moesten zijn en dat de rolstoelen die 
afgekeurd werden op tijd zouden worden vervangen. 
 
Inmiddels hebben we in overleg gezorgd voor uitstel (2 keer) tot 1 januari 2022. Dit jaar wordt een 
overgangsjaar. Er wordt gewerkt aan een commissie die de oude rolstoelen kan keuren en 
beoordelen op veiligheid, makkelijk aanpasbaarheid, of dat ze moet worden vervangen. Er wordt 
ingezet om zoveel mogelijk rolstoelen bij levering geschikt te hebben. Gemeenten moeten het 
meenemen bij het toekennen van een rolstoel en de inkoop/aanbesteding bij leveranciers. 
Leveranciers doen hun best om zoveel mogelijk aanpassingen te realiseren binnen de ISO-
normering volgens een goedgekeurd proces waardoor deze stoelen geschikt zijn voor veilig 
vervoer. Individueel maatwerk wordt ook binnen de Code VVR volgens Europese richtlijnen (CE-
keurmerk) mogelijk waardoor ook voor deze doelgroep vervoer onder de code VVR mogelijk blijft. 
 
Ledenpanel en enquêtes Spierziekten 
Spierziekten Nederland beschikt over een ledenpanel met ruim 800 deelnemers. In 2020 zijn er 
twee enquêtes uitgezet onder de panelleden om meer inzicht krijgen in wat er leeft onder de leden. 
Voldoen wij aan de verwachtingen van (nieuwe) leden? Waar liggen de grootste problemen? Hoe 
kunnen we ons als patiëntenvereniging beter inzetten? Welke onderwerpen moeten we aankaarten 
in Den Haag? Wat vinden onze leden van ons voorlichtingsmateriaal? Ook nieuwe leden krijgen 
een eigen enquête. Met deze antwoorden kunnen we onze diensten beter afstemmen op hun 
wensen. Maar ook kunnen we de verkregen gegevens onder meer inzetten voor het onderbouwd 
behartigen van de belangen van de leden. 
  



VERENIGING SPIERZIEKTEN NEDERLAND, BAARN   

 

23 
 

 
 

Vergelijkende cijfers 
 

Begroting 2020 versus werkelijke cijfers 2020 
 
Vaste activiteiten 
Het resultaat op vaste activiteiten viel € 32.000 hoger uit dan begroot. Dit valt voor een bedrag van 
€ 317.000 te verklaren door lagere lasten en voor € 285.000 door lagere baten. 
 
De lagere kosten worden met name veroorzaakt door de uitbraak van de coronapandemie. 
Hierdoor zijn de activiteiten deels digitaal uitgevoerd en zijn de live bijeenkomsten na maart komen 
te vervallen. De lagere kosten zijn zowel terug te vinden bij de vaste personele kosten, de 
algemene kosten en de activiteit kosten. De gerealiseerde besparing op de kosten is naar het zich 
nu laat aanzien éénmalig. 
 
Personele kosten vaste activiteiten 
Spierziekten Nederland volgt de Cao Sociaal Werk. De Cao-verhoging van 3,25% per 1 juli 2020 
was voorzien. In 2020 heeft één medewerker gebruik gemaakt van zwangerschaps- en 
bevallingsverlof. Dit is gedeeltelijk opgevangen door het (tijdelijk) uitbreiden van de 
aanstellingsomvang van een vaste medewerker. In 2020 zijn twee medewerkers uit dienst gegaan 
vanwege het bereiken van de Aow-gerechtigde leeftijd. Zijn hebben voorafgaand aan de 
uitdiensteding hun (hoge) verlof opgenomen. Eén medewerker heeft in 2020 gebruik gemaakt van 
de generatieregeling. Dit heeft tot een besparing ten opzichte van de begroting geleid. 
 
Vanwege de coronapandemie hebben minder medewerkers gebruik gemaakt van de regeling voor 
deskundigheidsbevordering. Verder zijn de diverse personele kosten lager dan begroot. Vanaf april 
2020 is onder gelijke voorwaarden overgestapt naar een andere verzekeraar voor de 
verzuimverzekering. Hierdoor is een flinke besparing gerealiseerd. Het ontvangen ziektegeld voor 
een langdurige (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerker en de WAZO-uitkering in verband 
met bevallingsverlof hebben de diverse personele kosten verder verlaagd. Ook is het uitstaande 
verlof afgenomen door de twee uit dienst gegane medewerkers. 
 
Doordat het merendeel van de medewerkers vanaf maart vanuit huis heeft gewerkt, vallen 
daarnaast de vergoedingen voor woon-werkverkeer en overige vergoedingen lager uit. 
Ten opzichte van de begroting 2020 is de gerealiseerde besparing bij de vaste personele kosten in 
2020 € 110.000. 
 
Algemene kosten 
Daarnaast vielen de algemene kosten € 92.000 lager uit dan begroot. Het effect van het 
thuiswerken door het merendeel van het personeel is ook hier terug te vinden. Zo zijn er minder 
energiekosten, kantinekosten en schoonmaakkosten gemaakt. Daarnaast zien we dat het 
thuiswerken tot een verlaging heeft geleid van het aantal fysiek verstuurde correspondentie; zowel 
de kopieerkosten, het kantoordrukwerk en de verzendkosten vielen lager uit dan begroot. 
 
Belangrijke besparingen werden gerealiseerd door het niet hoeven doteren aan voorzieningen en 
het uitblijven van onvoorziene kosten. In oktober 2017 is de volledige kantoorautomatisering 
vervangen. De kosten over 2020 zijn mede daardoor lager uitgevallen, omdat er nagenoeg geen 
investeringen op het gebied van automatisering hebben plaatsgevonden en het aantal 
aanpassingen beperkt bleef.  
 



VERENIGING SPIERZIEKTEN NEDERLAND, BAARN   

 

24 
 

Een verdere besparing ten opzichte van de begroting 2020 is gerealiseerd doordat de  
jaarvergadering in 2020 niet live gehouden is maar digitaal. Ook is in 2020 geen apart jaarverslag 
gemaakt, maar dit is gepubliceerd in een artikel in het ledenblad ‘Contact’. 
 
Activiteitkosten 
De activiteit kosten vielen in 2020 € 115.000 lager uit dan begroot.  
 
De belangrijkste besparing ten opzichte van de begroting is terug te vinden bij het 
Spierziektecongres, dat niet fysiek heeft plaatsgevonden maar omgebouwd is naar een congres 
met een veelvoud aan digitale bijeenkomsten. Tegenover deze lagere kosten staan ook 
wegvallende inkomsten voor het bezoek aan het congres. 
 
Ook overige bijeenkomsten zijn vanaf maart 2020 niet meer fysiek maar digitaal gehouden. Dit 
heeft onder meer geleid tot een flinke besparing van reiskosten van vrijwilligers, lagere zaalhuur en 
dergelijke. 
 
Ook de kosten voor het ledenblad ‘Contact’ vielen lager uit dan begroot doordat het gedrukte        
’Contact op maat’ niet langer verschijnt. Een deel van dit ‘Contact op maat’ is opgenomen in de 
digitale nieuwsbrieven. De kosten voor het onderhouden en aanpassen van het platform om 
Contact digitaal te verspreiden vielen wel hoger uit dan begroot. Per saldo resteert een 
gerealiseerde besparing van € 9.500. 
 
De kosten voor het onderhouden van de website Iemand zoals Ik (IzI) waren wel begroot maar 
worden sinds het 4e kwartaal van 2019 niet meer gemaakt. 
 
Vaste baten 
De lagere gerealiseerde baten worden met name veroorzaakt door het fors lager uitvallen van de 
subsidie van het Prinses Beatrix Spierfonds (PBS). In plaats van de begrote € 1.100.000 kende het 
PBS een subsidie van € 750.000 toe.  
 
Ook vielen de deelnemersbijdragen aan het congres en andere fysieke bijeenkomsten weg 
waardoor hierdoor ten opzichte van de begroting € 37.000 minder werd ontvangen. 
 
Aan overige baten werd echter € 102.000 meer ontvangen van begroot. De extra baten zijn onder 
meer gerealiseerd bij de contributies, nalatenschappen en giften. Steeds meer leden geven een 
machtiging af om hun lidmaatschapsbijdrage te laten incasseren. Het aantal betalende leden is 
hiermee groter. 
 
Projecten 
Ook in 2020 zijn meer projecten uitgevoerd dan begroot, met name op het gebied van Kwaliteit van 
de Zorg. Begin 2020 zijn de tijdelijke projectmedewerkers uit dienst gegaan. De projecten zijn 
vanaf dat moment alleen nog uitgevoerd door vaste medewerkers. In de gerealiseerde 
projectinkomsten heeft een belangrijk deel (ruim € 198.500 vs. € 1.500 begroot) ook betrekking op 
de vaste kosten, zoals inzet van vast personeel op projecten. Deze dekking voor de vaste kosten is 
in 2020 door inzet van de vaste medewerkers hoog maar naar verwachting alsnog éénmalig.  
 
Resultaat 
Per saldo valt hiermee het resultaat voor resultaatsbestemming € 229.000 hoger uit dan begroot 
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Realisatie 2020 versus realisatie 2019 
 
 
Ten opzichte van 2019 is het resultaat (voor bestemming) in 2020 € 117.000 lager uitgevallen. 
In 2020 vielen zowel de vaste kosten als de vaste baten lager uit dan in 2019. De dekking uit 
projecten was in 2020 daarentegen hoger dan in 2019. De lagere kosten worden met name 
veroorzaakt door de uitbraak van de coronapandemie. Hierdoor zijn de activiteiten deels digitaal 
uitgevoerd en zijn de live bijeenkomsten na maart komen te vervallen. De gerealiseerde besparing 
op de kosten is naar het zich nu laat aanzien éénmalig. 
 
Vaste activiteiten 
Het resultaat op de vaste activiteiten kwam in 2020 € 215.000 lager uit dan in 2019. De vaste 
kosten vielen weliswaar € 139.000 lager uit dan in 2019, maar de vaste baten vielen in 2020 
€354.000 lager uit. 
 
Personele kosten vaste activiteiten 
Dit lager uitvallende resultaat werd voor een bedrag van € 12.000 veroorzaakt door het hoger 
uitvallen van de vaste personele kosten. Spierziekten Nederland volgt de Cao Sociaal Werk. Per 1 
juli 2020 heeft een Cao-verhoging van 3,25% plaatsgevonden. In 2020 zijn twee medewerkers uit 
dienst gegaan vanwege het bereiken van de Aow-gerechtigde leeftijd. Zijn hebben voorafgaand 
aan de uitdiensteding hun (hoge) verlof opgenomen. Per 1 januari 2020 is een medewerker 
aangetrokken om een aantal werkzaamheden van één van deze vertrekkende medewerkers over 
te nemen. Eén medewerker heeft in 2020 gebruik gemaakt van de generatieregeling.  
 
Naast de stijging van de vaste loonkosten zijn in 2020 ook besparingen gerealiseerd bij de diverse 
personele kosten. Vanaf april 2020 is onder gelijke voorwaarden overgestapt naar een andere 
verzekeraar voor de verzuimverzekering. Hierdoor is een flinke besparing gerealiseerd ten 
opzichte van 2019. Ook is het uitstaande verlof afgenomen door de twee uit dienst gegane 
medewerkers. 
. 
Doordat het merendeel van de medewerkers vanaf maart vanuit huis hebben gewerkt vallen 
daarnaast de vergoedingen voor woon- werkverkeer en overige vergoedingen lager uit dan in 
2019. Vanwege de coronapandemie hebben minder medewerkers gebruik gemaakt van de 
regeling voor deskundigheidsbevordering 
 
Algemene kosten 
De algemene kosten vielen in 2020 € 24.000 lager uit dan de gerealiseerde kosten in 2019.  
 
Voor het grootse gedeelte wordt dit veroorzaakt doordat alleen in 2019 jubileumkosten zijn 
gemaakt. Het effect van het thuiswerken door het merendeel van het personeel vanwege corona is 
ook hier terug te vinden. Zo zijn er minder energiekosten, kantinekosten en schoonmaakkosten 
gemaakt. Daarnaast zien we dat het thuiswerken tot een verlaging heeft geleid van de fysiek 
verstuurde correspondentie en daarmee tot lagere verzendkosten. Aan een aantal medewerkers is 
een laptop en/of telefoon met abonnement ter beschikking gesteld om het thuiswerken mogelijk te 
maken. De kosten voor aanschaf automatisering en de telefoonkosten liggen in 2020 dan ook 
hoger dan in 2019. Ook de overige kosten voor automatisering vallen in 2020 hoger uit dan in 
2019. 
 
Een verdere besparing ten opzichte van 2019 is gerealiseerd doordat de jaarvergadering in 2020 
niet live gehouden is maar digitaal. Ook is in 2020 geen apart jaarverslag gemaakt, maar dit is 
gepubliceerd in een artikel in het ledenblad ‘Contact’. 
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Activiteit kosten 
De activiteit kosten zijn in 2020 met € 127.000 gedaald. 
 
De belangrijkste besparing ten opzichte van de begroting is terug te vinden bij het 
Spierziektecongres, dat niet fysiek heeft plaatsgevonden maar omgebouwd is naar een congres 
met een veelvoud aan digitale bijeenkomsten. Tegenover deze lagere kosten staan ook 
wegvallende inkomsten voor het bezoek aan het congres. 
 
Ook overige bijeenkomsten zijn vanaf maart 2020 niet meer fysiek maar digitaal gehouden. Dit 
heeft onder meer geleid tot een flinke besparing van reiskosten van vrijwilligers, lagere zaalhuur en 
dergelijke. Ook de kosten van internationaal congresbezoek vielen lager uit doordat congressen 
veelal niet meer fysiek hebben plaatsgevonden. De gerealiseerde kosten voor folders en brochures 
vielen in 2020 lager uit dan in 2019. Een aantal brochures zijn projectmatig tot stand gekomen: de 
kosten voor deze brochures maken deel uit van de projectkosten. 
 
 
Vaste baten 
In 2020 is € 300.00 minder opgevraagd bij de Stichting Vrienden van de VSN dan in 2019. De 
hoge bijdrage in 2019 was eenmalig om het exploitatietekort over 2019 op te kunnen vangen. 
 
Ook vielen vanwege de coronapandemie de deelnemersbijdragen aan het congres en andere 
fysieke bijeenkomsten weg waardoor hierdoor ten opzichte van 2019 € 50.000 minder werd 
ontvangen. 
 
In 2019 werd vanuit de Stichting Vrienden van de VSN  een bijdrage gedaan aan de 
jubileumkosten. In 2020 zijn geen kosten hiervoor  gemaakt en is dus ook de vergoeding 
uitgebleven. De opbrengsten uit nalatenschappen vielen daarentegen in 2020 hoger uit dan in 
2019. 
 
 
Projecten 
Begin 2020 zijn de tijdelijke projectmedewerkers uit dienst gegaan. De projecten zijn vanaf dat 
moment alleen nog uitgevoerd door vaste medewerkers. In de gerealiseerde projectinkomsten 
heeft een belangrijk deel (in 2020 ruim € 198.500 vs. € 100.500 in 2019) ook betrekking op de 
vaste kosten, zoals inzet van vast personeel op projecten. Deze dekking voor de vaste kosten is in 
2020 door inzet van de vaste medewerkers flink hoger dan in 2019 hoog maar naar verwachting 
alsnog éénmalig, 
 
  

Solvabiliteit 
De solvabiliteit (de verhouding eigen vermogen/totaal vermogen uitgedrukt in percentages) 
bedroeg 70,8% in 2020 (2019: 58,8%). Hiermee is de solvabiliteit in 2020 verder verbeterd. 
Daarnaast is een deel van onze risicoreserve ondergebracht bij de Stichting Vrienden van de VSN 
en kan daarom ook tot onze solvabiliteit worden gerekend. 
 

Liquiditeit 
De liquiditeit (verhouding vlottende activa/kortlopende schulden) bedraagt 3,39 in 2020 (2019: 
2,37). Een liquiditeit tussen de 1,5 en 2,0 wordt beschouwd als gezond. 
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Vooruitblik 2021 
 
In 2021 zal er weer een verenigingsbreed en in tijd goed gespreid activiteitenaanbod van ruim 90 
ledenbijeenkomsten (Jaarprogramma 2021) uitgevoerd worden in samenwerking met de regionale 
en diagnosewerkgroepen. Voor de eerste helft 2021 zullen alle bijeenkomsten online zijn. In mei 
2021 zal besloten worden, op basis van de verwachtingen van de risico’s van de Covid-19 
pandemie, of er in de tweede helft van 2021 weer live bijeenkomsten georganiseerd gaan worden. 
Het Spierziektecongres 2021 zal in ieder geval weer een online congres zijn dat we in 
samenwerking met het Prinses Beatrix Spierfonds (PBS) en Spieren voor Spieren (SvS) 
organiseren. 
 
Hiernaast zullen er tenminste 12 webcasts worden gehouden. De webcasts worden buitengewoon 
goed bekeken. De webcast uitzendingen zullen interactief zijn, dus de leden thuis kunnen tijdens 
de uitzending ook vragen stellen aan de sprekers. De uitzendingen blijven beschikbaar via de 
website van Spierziekten Nederland. 
 
De samenwerking met het PBS als strategische partner zullen we onverkort voortzetten. We zullen 
hiertoe een concrete samenwerkingsagenda maken in januari 2021. Ook met SvS zullen we een 
(inhoudelijke) samenwerkingsagenda maken voor 2021 in het kader van de nieuwe 
subsidietoekenning. Daarnaast zullen we streven naar een concrete tripartite 
samenwerkingsagenda tussen PBS, SvS en Spierziekten Nederland in het kader van alle nieuwe 
ontwikkelingen in de zorg en de komst van nieuwe medicijnen. 
 
Het jaar 2021 zal voor de vereniging in het teken staan van de lobby om nieuwe effectieve 
geneesmiddelen voor onze patiënten beschikbaar te krijgen. Naast de eerste gentherapie voor 
SMA, die nog steeds niet beschikbaar is voor de patiënten, zijn er ook andere gentherapieën op 
komst voor andere spierziekten, zoals Duchenne, Limb Girdle en Pompe. 
We zullen in 2021 serieuze inspanningen verrichten om een discussie op gang te krijgen bij 
beleidsmakers en politici over een nieuwe toelatingsprocedure voor de nieuwe gentherapieën voor 
zeldzame ziekten. Uit de beoordeling van het Zolgensma dossier, de nieuwe gentherapie voor 
SMA, is ons gebleken dat de huidige procedure niet geschikt is voor de beoordeling van deze 
gentherapie.  
 
In 2020 is de bouw van een nieuw Spierziekten Community Myocafé succesvol afgerond. In 2021 
zal Myocafé verder uitgebouwd en geïmplementeerd worden. 
 
In 2020 hebben we een projectvoorstel in gediend voor de ontwikkeling van de eerste Persoonlijke 
Gezondheid Omgeving (PGO) voor mensen met een progressieve en complexe spierziekte, zoals 
mensen die beademd worden. Dit projectvoorstel is eind 2020 gehonoreerd. In 2021 zal dit project 
verder uitgevoerd worden. 
 
In  2020 zullen we verder samenwerken met het samenwerkingsverband van de Spierziekte 
expertisecentra, het Spierziekte Centrum Nederland (SCN), om verder te bouwen aan het netwerk 
van hoog gespecialiseerde expertisecentra voor spierziekten in de UMC’s en hieraan gekoppelde 
zorgketens naar de eerste lijn. In 2021 zullen de expertisecentra opnieuw geëvalueerd worden om 
te bekijken of zij hun status “expertisecentrum” mogen behouden. Spierziekten Nederland zal 
deelnemen aan dit evaluatie traject vanuit het patiëntenperspectief. 
Verder zal Spierziekten Nederland in 2021 meewerken aan een samenwerkingstraject tussen alle 
Spierfondsen, de Spierziekten patiëntenorganisaties en het SCN met als doel gezamenlijk meer te 
bereiken in de strijd tegen spierziekten. 
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Om goed in te kunnen spelen op alle nieuwe ontwikkelingen, met name nieuwe medicijnen, zal 
Spierziekten Nederland in 2021 een aantal stappen zetten om de verenigings- en bureau- 
organisatie hierop aan te passen.  
 
Tenslotte zullen we in 2021 weer een aantal innovatieve projecten indienen en uitvoeren op het 
gebied van de kwaliteit van de zorg, ontwikkeling van informatiematerialen voor leden en 
verbetering van de zorg, zoals de eerder genoemde Persoonlijke Gezondheid Omgeving, een 
Zorgnetwerk voor Spierziekten en het beschikbaar krijgen van nieuwe innovatieve medicijnen voor 
spierziekten. 
 
Het bestuur en de directie van Spierziekten Nederland zijn van mening dat het Covid-19 virus niet 
leidt tot onzekerheid over de toekomst van Spierziekten Nederland 
 
De impact van het Covid-19 virus op de bedrijfsvoering voor Spierziekten Nederland vanwege het 
besluit van de Rijksoverheid en de richtlijnen van RIVM lijkt vooralsnog niet te leiden tot dermate 
hoge financiële tegenvallers dat daarmee de toekomst van Spierziekten Nederland in gevaar komt.  
De verwachting is dat ook na deze periode de werkzaamheden van Spierziekten Nederland  
doorgang blijven vinden. Spierziekten Nederland verwacht in 2021 geen liquiditeitsproblemen.  
Daarnaast is de afhankelijkheid van leveranciers minimaal. Er is vooralsnog  geen aanleiding om te 
veronderstellen dat het coronavirus in negatieve zin grote impact heeft op de verwachte 
ledenaantallen en subsidieopbrengsten. Redelijkerwijs is de uitwerking van de exacte gevolgen 
naar aanleiding van het Covid-19 virus nog onbekend. 
. 

 
 
Begroting 2021 
 
Personele kosten 
Bij de personele kosten is rekening gehouden met een geraamde Cao-verhoging van 3% per 1 juli 
2021, het tijdstip waarop de huidige Cao Sociaal Werk afloopt. 
Daarnaast is rekening gehouden met (eventuele) periodieke salarisverhogingen per 1 januari 2021. 
Bij het bepalen van de personele kosten is uitgegaan van de daadwerkelijke loonkosten. 
 
In 2020 is een MT-lid met pensioen gegaan. Tegelijkertijd is Spierziekten Nederland voortdurend 
bezig het totaal aan activiteiten zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren. De activiteiten van 
het MT-lid op het gebied van beleidsondersteuning en medicijnontwikkeling zijn daarom op een 
andere manier ingevuld. In 2020 heef dit geleid tot dubbele loonkosten. In 2021 zal eveneens één 
MT-lid uit dienst gaan in verband met het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. In de 
begroting is rekening gehouden met het aantrekken van een nieuwe medewerker als vervanging 
van een aantal taken van genoemd MT-lid. 
 
Per saldo vallen de verwachte personele kosten voor de vaste activiteiten in 2021 naar 
verwachting € 88.000 lager uit dan in 2020. 
 

Algemene kosten 
De begrote algemene kosten over 2021 zijn op het niveau van de begrote kosten over 2020. 
Hierbij moet aangetekend worden dat door de coronapandemie 2020 een bijzonder jaar is. Zo  
heeft het merendeel van de medewerkers in 2020 grotendeels vanuit huis gewerkt en zijn 
werkzaamheden vaak op een andere manier uitgevoerd. In hoeverre de coronapandemie in 2021 
de werkzaamheden zal beïnvloeden, is nog  niet bekend. Verwacht word dat als de effecten van de 
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pandemie ook in 2021 doorlopen, aanpassing van de werkzaamheden budgetneutraal zal 
gebeuren.  
 
Activiteit kosten 
De begrote activiteit kosten over 2021 zijn op het niveau van de begrote kosten over 2020. Hierbij 
moet aangetekend worden dat door de corona uitbraak 2020 een bijzonder jaar is. Onder andere 
het Spierziektecongres kon niet live doorgaan, maar heeft digitaal plaatsgevonden. Dit geldt voor 
meerdere activiteiten, die in 2020 anders zijn vormgegeven. In hoeverre de corona- pandemie in 
2021 de werkzaamheden zal beïnvloeden, is nog niet bekend. Verwacht word dat als de effecten 
van de pandemie ook in 2021 doorlopen, aanpassing van de werkzaamheden budgetneutraal zal 
gebeuren.  
 
Subsidies 
De begrote subsidies over 2021 vallen € 40.000 hoger uit dan begroot over 2020. De subsidie van 
het Prinses Beatrix Spierfonds is opgenomen voor € 750.000 (€ 350.000 lager dan begroot over 
2020). Er is een bijdrage van de Stichting Vrienden van de VSN opgenomen van €100.000 
(€100.000 lager dan in 2020).  In 2021 zal ook Spieren voor Spieren voor het eerst een subsidie 
verstrekken. Deze subsidie is vastgesteld op € 490.000. 
 
Overige baten 
De overige baten zijn in 2021 op het niveau van 2020 begroot. 
 
Projecten 
Veel projecten zijn in 2020 afgelopen. Opgenomen zijn die projecten, die in 2021 doorlopen en 
waar al een subsidietoekenning tegenover staat. De verwachting is dat er in 2021 nieuwe projecten 
bij zullen komen. 
 
Resultaat 
Het begrote tekort voor 2021 komt uit op € 67.000  
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Jaarrekening  
 
Balans per 31 december 2020 (na bestemming) 
(bedragen in euro's) 

 31 december 2020 31 december 2019 

   

 € € € € 

ACTIVA     

     

     

1. MATERIELE VASTE ACTIVA     

1.1 Inventaris  19.382  30.458 

     

     

2. VOORRADEN     

2.1 Voorraad Spelden  6.185  6.592 

     

     

     

3. VORDERINGEN     

3.1 Te ontvangen subsidies 256.742  217.539  

3.2 Teveel betaalde pensioenpremie 2.166  0  

3.3 Diverse vooruitbetaalde en te 

      vorderen posten 

10.158  18.584  

     

  269.066  236.123 

4. LIQUIDE MIDDELEN     

4.1 Kas 915  941  

4.2 Bank, rekening courant 282.765  513.696  

4.3 Deposito, spaarrekeningen 469.755  469.938  

     

     

     

  753.435  984.575 

     

TOTAAL ACTIVA  1.048.068  1.257.748 
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 31 december 2020 31 december 2019 

 

   

 € € € € 

PASSIVA     

     

5. EIGEN VERMOGEN     

     

5.1. Algemene reserve  484.958  483.870  

5.2.Bestemmingsreserve 83.768  82.463  

5.3 Bestemmingsfondsen 173.598  173.596  

     

  742.324  739.929 

6. VOORZIENINGEN     

6.1 Jubileumvoorziening 4.197  3.439  

     

  4.197  3.439 

     

7. KORTLOPENDE SCHULDEN     

     

     

7.1 Te betalen loonheffing en sociale 

premies 

69.234  81.042  

7.2 Te betalen pensioenkosten 0  88.715  

7.3 Diverse te betalen en     

vooruit ontvangen posten 232.313  344.623  

     

  301.547  514.380 

     

TOTAAL PASSIVA  1.048.068  1.257.748 
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Staat van baten en lasten 2020 

      

 
Realisatie 

2020  
Begroting  

2020  
Realisatie 

2019 

      
      

Baten €  €  € 

      

Prinses Beatrix Spierfonds 750.000  1.100.000  750.000 

Fonds PGO 45.000  45.000  45.000 

Stichting Vrienden van de VSN, extra bijdrage 200.000  200.000  500.000 

Stichting Vrienden van de VSN inz. activiteiten 35.000   35.000   35.000 

      
Totaal subsidies 1.030.000  1.380.000  1.330.000 

      

Opbrengsten voorlichtingsmateriaal 2.550  4.000  3.430 

Inkomsten uit advertenties 10.385  10.000  10.507 

Bijdragen congres 0  30.000  39.713 

Bijdragen themabijeenkomsten 1.282   7.000   10.684 

      
Baten uit activiteiten 14.217  51.000  64.334 

      

Giften 31.477  25.000  23.570 

Contributies 326.446  310.000  319.763 

Geoormerkte bijdragen 526  0  1.700 

Diverse en nagekomen baten 97.540  83.000  129.877 

Nalatenschappen 116.308  50.000  94.906 

Interest 0  500  0 

Sponsoring via werkgroepen 1.305  3.000  7.186 

      
 573.602   471.500   577.002 

      

Totaal baten vaste activiteiten 1.617.819  1.902.500  1.971.336 

      

      

      

Lasten vaste activiteiten (recapitulatie)      

      

Personele kosten vaste activiteiten 1.409.196  1.519.000  1.396.526 

Algemene kosten 250.295  342.000  274.576 

Activiteit kosten 154.386   269.500   281.542 

      

  1.813.877  2.130.500  1.952.644 

      

Resultaat vaste activiteiten -196.058   -228.000   18.692 
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Realisatie 

2020  
Begroting  

2020  
Realisatie 

2019  

 
€ 

    
€ 

  

 €€    €€  

       

Projecten       

Kosten 316.384  26.500  507.176  

Baten 316.384   26.500   507.176   

       

Saldo projecten 0  0  0  

       

       

Resultaat vaste activiteiten  198.453  -228.000  18.692  

Totaal aandeel vaste kosten uit projecten -196.058  1.500  100.683  

 
Resultaat voor bestemming 2.395  -226.500  119.375 

 

Waarvan toegevoegd/ onttrokken aan:       

Bestemmingsfondsen/reserves1 -1.307  0  1.208 

      
Resultaat na bestemming/ toegevoegd aan  
algemene reserve 1.088    -226.500   120.583  

 
 
 
1  De specificatie is terug te vinden in de  toelichting vanaf pagina 40 
 
 

      

Recapitulatie 
 

Realisatie 
2020  

Begroting  
2020  

Realisatie 
2019 

 
€ 

    
€ 

 
 €€    €€ 

Totale baten 1.934.203  1.929.000  2.478.512 

Totale kosten 1.931.808   -2.155.500   -2.359.137 

Mutatie bestemmingsfondsen/reserves -1.307  0  1.208 

      
Resultaat na bestemming 1.088  -226.500  120.583 
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TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
PER 31 DECEMBER 2020 
 

1. ALGEMEEN 
 
 
1.1. Algemeen 

 
Statutaire naam:    VSN 
Vestigingsplaats:    Baarn 
Rechtsvorm:    Vereniging 
Nummer Kamer van Koophandel: 40000172 

 
1.2. Toegepaste richtlijn Jaarverslaglegging 

 
 
De jaarverslaggeving van Spierziekten Nederland is ingericht volgens richtlijn 640 Organisaties zonder 
winststreven. 

 
1.3   Aard van de activiteiten 
 
 
De vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen van hen die een neuromusculaire ziekte 
hebben, van hun ouders, gezinsleden en overige direct betrokkenen alsmede het bevorderen van de 
research naar oorzaken en mogelijkheden ter voorkomen en genezing van deze ziekten.  
 
Zij tracht dit doel te bereiken door: 
 
a) het leggen en in stand houden van contacten met hen die een neuromusculaire ziekte hebben, 

medici en paramedische deskundigen alsmede met en tussen ouders, gezinsleden en overige 
direct betrokkenen; 

 
b) het verlenen van bijstand, het verstrekken van adviezen, het geven van voorlichting en een optimale 

begeleiding aan hen die een neuromusculaire ziekte hebben en aan de ouders, gezinsleden en 
overige direct betrokkenen; 

 
c) het bevorderen van effectieve therapieën en behandelingsmogelijkheden van neuromusculaire 

ziekten en het bevorderen van de publicatie van de resultaten van het onderzoek; 
 
d) alle overige wettige middelen die bevorderlijk zijn voor het doel van de vereniging. 
 
 
 
1.4. Gelieerde organisaties 

 
Stichting Vrienden van de VSN 
De Stichting Vrienden van de VSN is een stichting die zich ten doel stelt steun te geven aan 
Spierziekten Nederland. De Stichting Vrienden van de VSN beschikt over een klein aantal vaste 
donateurs en ondersteunt Spierziekten Nederland actief bij het werven van subsidies voor bepaalde 
projecten. 
 
Daarnaast heeft zij tot doel het bieden van huisvesting aan het bureau van Spierziekten Nederland. 
Voor dit doel heeft zij het pand van Spierziekten Nederland aan de Luitenant Generaal van Heutszlaan 
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in Baarn in 2004 van Spierziekten Nederland tegen boekwaarde overgenomen. Spierziekten Nederland 
betaalt huur aan de Stichting Vrienden van de VSN. 
 
Legaten en erfstellingen die voor 1 januari 2019 ontvangen werden door Spierziekten Nederland, 
werden overgemaakt op de bankrekening van de Stichting Vrienden van de VSN of op de bankrekening 
van het Prinses Beatrix Spierfonds, al naar gelang hier een specifieke bestemming aan is gegeven. De 
stichting Vrienden draagt zorg voor het beheer van deze gelden. Vanaf 1 januari 2019 worden de 
legaten en erfstellingen, welke onder de doelstelling van Spierziekten Nederland vallen, niet langer 
overgemaakt maar binnen de eigen exploitatie verantwoord. 
 
Spierziekten Nederland en de Stichting Vrienden van de VSN maken gebruik van de 
consolidatievrijstelling voor kleine ondernemingen conform artikel 2:407 lid 2 BW. 
 
1.5. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.  
 
Materiële vaste activa 
Inventaris  
Alle aanschaffingen van hardware worden geactiveerd, voor zover er geen bijdrage, geoormerkt voor de 
aanschaf van de desbetreffende hardware, wordt verkregen en voor zover de waarde meer dan € 2.000 
bedraagt. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met een 
lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur. 

 
Voorraden 
Voorraad brochures 
De kosten voor aanmaak van brochures worden in het jaar van verkrijging of productie direct ten laste 
van de algemene kosten of de voorlichtingskosten gebracht. 
 
Voorraad spelden 
De voorraad zilveren spelden is tegen kostprijs geactiveerd. De in dat jaar uitgereikte spelden worden 
afgeschreven. 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met 
mogelijke oninbaarheid. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking. 
 
Algemene reserve 
De algemene reserve bestaat uit het cumulatieve bedrag van de exploitatieresultaten. De algemene 
reserve staat ter vrije beschikking van Spierziekten Nederland. Eventuele aanwending van (een deel 
van) de algemene reserve zal kunnen plaatsvinden binnen de doelstelling van Spierziekten Nederland. 
 
 
Bestemmingsreserve  
Bijdragen die werkgroepen specifiek voor eigen activiteiten hebben ontvangen worden gereserveerd via 
de bestemmingsreserves van de werkgroepen.  De kosten voor extra activiteiten, die niet binnen de 
reguliere activiteiten van de werkgroepen vallen, worden aan deze reserves onttrokken. De reserve per 
werkgroep is gemaximeerd op € 5.000. 
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Bestemmingsfondsen 
Bijdragen (schenkingen, giften, legaten of nalatenschappen), die door de gever zijn geoormerkt voor 
activiteiten voor een specifieke spierziekte of voor specifieke activiteiten worden via de 
resultaatbestemming toegevoegd aan het betreffende bestemmingsfonds als op het moment van 
ontvangst nog geen concrete invulling aan de ontvangst is gegeven. Zodra een project of activiteit, 
vallend onder de bestemming van dit fonds, wordt uitgevoerd, worden de lasten hiervan via de 
resultaatbestemming aan het betreffende fonds onttrokken. 
 
Jubileumvoorziening 
Medewerkers hebben recht op een jubileumuitkering bij een 25- en 40- jarig dienstverband. De 
opgenomen verplichting bevat een schatting van de opgebouwde rechten ultimo boekjaar, rekening 
houdend met salaris en waarschijnlijkheid van het bereiken van het jubileum. De opgebouwde rechten 
zijn contant gemaakt tegen 3% rente per jaar. 
 
Schulden 
Kortlopende en langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van 
eventuele aflossingen. 
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2. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER  2020 
 
 
1 Materiële vaste activa 

 2020 2019 

   

 € € € € 

1.1. Inventaris     

     

1.1.1. Computers 

 

Boekwaarde 

    

Waarde op 1 januari 30.458  41.533  

Af: afschrijving -11.076  -11.075  

     

Waarde op 31 december  19.382  30.458 

     

 
Cumulatieve aanschafwaarde en afschrijving 

     

     

Aanschafwaarde  55.378  55.378  

Af:  cumulatieve afschrijving -35.996  -24.920  

     

Waarde op 31 december  19.382  30.458 

     

 
In 2017 is de gehele kantoorautomatisering van Spierziekten Nederland vernieuwd. De computers en 
servers worden lineair afgeschreven in een periode van 5 jaar.  
 

 
 
2 Voorraden 

 2020 2019 

   

 € € € € 

2.1. Voorraden     

     

2.1 1. Voorraad spelden     

Waarde op 1 januari 6.592  6.836  

Af: verbruik -407  -244  

     

Waarde op 31 december  6.185  6.592 

     

 
 
 
In 2015 is er een nieuwe zilveren speld van verdienste ontworpen. Er zijn 100 exemplaren gemaakt 
door een edelsmid. In het ontwerp is het (nieuwe) logo van Spierzieken Nederland verwerkt. 
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De zilveren spelden worden uitgereikt aan vrijwilligers die zich langer dan 10 jaar actief hebben ingezet 
voor Spierziekten Nederland. In 2020 zijn 5 (2019: 3) spelden uitgereikt. 
 
 

3. Vorderingen 

 2020 2019 

   

 € € 

3.1. Te ontvangen subsidies   

   

ENMC 11.574 11.052 

Stichting Vrienden van de VSN 39.811 54.424 

Prinses Beatrix Spierfonds 60.913 12.104 

VSOP iov Innovatiefonds 14.044 77.671 

VSCA 4.350 4.255 

ZonMW 0 10.000 

Dioraphte 37.500 37.500 

Nivel 0 1.833 

Patiëntenfederatie Nederland 88.550 8.700 

   

 256.742 217.539 

Af: voorziening dubieuze debiteuren -0 -0 

   

 256.742 217.539 

   

 
Opgenomen zijn de vorderingen die betrekking hebben op de gerealiseerde projectonderdelen. Ten 
opzichte van 2019 laat 2020 een lichte stijging zien in het totaal aan uitstaande vorderingen. Een 
belangrijk deel van de openstaande vorderingen zijn begin 2021 ontvangen.  

 

 2020 2019 

   

 € € 

3.3. Diverse vooruitbetaalde en te vorderen posten   

Depot frankeermachine 3.415 3.415 

Diversen 6.743 15.169 

   

 10.158 18.584 
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4. Liquide middelen 
 

 2020 2019 

   

 € € 

4.2. Bank, rekening- courant   

   

Rabobank RC 5.599 76.670 

ING-bank RC 277.166 437.026 

       

 282.765 513.696 

 
In 2020 heeft een afname van liquide middelen plaatsgevonden, door een daling van de kortlopende 
schulden. 
 
 

 2020 2019 

 

   

 € € 
4.3 Deposito, spaarrekeningen   

   

ING-bank Spaarrekening 469.755 469.938 
 
 
 
 

5. Eigen vermogen 
 

 2020 2019 

   

 € € 

   

5.1.  Algemene Reserve   

Stand per 1 januari  483.870 363.287 

Bij/ af: resultaat na bestemming 1.088 120.583 

 ___________ ___________ 

   

Algemene reserve per 31 december 484.958 483.870 

 ___________ ___________ 

   

    
De algemene reserve is vrij besteedbaar. 
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 2020 

 

2019 

   

 € € 

   

5.2.  Bestemmingsreserves   

Stand per 1 januari 82.463 81.787 

Onttrekking / Dotatie 1.305 676 

 ___________ 

 
 

___________ 

 
 

Stand per 31 december 83.768 82.463 

 __________ ___________ 
  
 

 
 

 2020 2019 

   

 € € 

   

5.3.  Bestemmingsfondsen (totaal)   

Stand per 1 januari 173.596 175.480 

Bij: dotatie 525 1.700 

Af: uitgaven -523 -3.584 

 ___________ 

 
 

___________ 

 
 

Stand per 31 december 173.598 173.596 

 ___________ ___________ 

   
 
Ontvangen bijdragen met een specifiek doel worden in het jaar van schenking in de staat van baten en 
lasten meegenomen en vervolgens via de resultaatsbestemming aan de betreffende, dan wel nog te 
vormen fondsen toegevoegd. 
 
Onttrokken zijn de bestedingen, die onder het doel van het betreffende fonds vallen.  
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Overzicht verloop bestemmingsfondsen 
In 2020 hebben zich in de totaal  13 bestemmingsfondsen onderstaande mutaties voorgedaan: 
 

  

 

      

  

Stand per 
31-12-2019 

  

Bij: 
dotatie 
2020  

AF: 
onttrekking 

2020  

Stand per 
31-12-2020 

 

         

Bestemmingsfonds Ataxie van Friedreich  14.279  0  0  14.279 

Bestemmingsfonds SMA  0  142  0  142 

Bestemmingsfonds Duchenne  28.582  0  0  28.582 

Bestemmingsfonds ALS  60.899  0  0  60.899 

Bestemmingsfonds Recreatieve Activiteiten  38.463  0  0  38.463 

Bestemmingsfonds Jongerenactiviteiten  26.580  0  -523  26.057 

Bestemmingsfonds Guillain Barré Syndroom  1.248  0  0  1.248 

Bestemmingsfonds M.D.  1.175  383  0  1.558 

Bestemmingsfonds PostPolio  670  0  0  670 

Bestemmingsfonds MMN  250  0  0  250 

Bestemmingsfonds FSHD  650  0  0  650 

Bestemmingsfonds IBM  300  0  0  300 

Bestemmingsfonds CIDP  500  0  0  500 

         

  173.596  525  -523  173.598 

         
Toelichting op de bestemmingsfondsen 
 
 
Bestemmingsfonds Ataxie van Friedreich 
Dit betreft een geoormerkte bijdrage ten behoeve van activiteiten gericht op de spierziekte Ataxie van 
Friedreich die in 2009 ontvangen is. Er zijn verder geen voorwaarden aan het bestemmingsfonds 
gesteld. 
 
Bestemmingsfonds SMA  
Dit betreft een geoormerkte bijdrage ten behoeve van activiteiten gericht op de spierziekte SMA, die in 
2020 ontvangen is. Er zijn verder geen voorwaarden aan het bestemmingsfonds gesteld.  
 
Bestemmingsfonds Duchenne 
Dit betreft een geoormerkte bijdrage uit 2016 bestemd voor een e-learning over Duchenne, almede een 
tweetal bijdragen die in 2018 aan het fonds zijn toegevoegd.  
 

Bestemmingsfonds ALS 
Dit betreffen diverse bijdragen over de afgelopen jaren. Er zijn verder geen voorwaarden aan het 
bestemmingsfonds gesteld.  
 
Bestemmingsfonds Recreatieve activiteiten 
Dit fonds is ontstaan in 2010 ten behoeve van recreatieve activiteiten. Er zijn geen verdere 
voorwaarden aan het bestemmingsfonds gesteld.  
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Bestemmingsfonds Jongerenactiviteiten 
Dit bestemmingsfonds is ontstaan door diverse bijdragen uit de afgelopen jaren. Er zijn verder geen 
voorwaarden aan het bestemmingsfonds gesteld. In 2020 zijn de kosten voor de jongerenwebsite aan 
de reserve onttrokken. 
 
Bestemmingsfonds Guilliain Barré Syndroom 
In 2015 is een geoormerkte bijdrage ten behoeve van GBS ontvangen, zonder verdere voorwaarden. In 
2016 is een jubileumcongres in het kader van GBS gehouden. Omdat er voldoende bijdragen voor dit 
congres waren om de kosten te voldoen, is deze geoormerkte bijdrage in 2016 toegevoegd aan het 
bestemmingsfonds. 
 
Bestemmingsfonds Myotone Dystrofie (M.D.) 
In 2018 en 2020 zijn diverse giften ten behoeve van MD ontvangen, zonder dat daar verdere 
voorwaarden aan zijn gesteld. 
 
Bestemmingsfonds PostPolio 
In 2018 is een gift ten behoeve van Postpolio ontvangen, zonder dat daar verdere voorwaarden aan zijn 
gesteld. 
  
Bestemmingsfonds MMN 
In 2019 is een gift ten behoeve van het stimuleren van onderzoek MMN ontvangen. 
 
Bestemmingsfonds FSHD 
In 2019 is een gift ten behoeve van het stimuleren van onderzoek FSHD ontvangen. 
 
Bestemmingsfonds IBM 
In 2019 is een gift ten behoeve van IBM ontvangen, zonder dat daar verdere voorwaarden aan zijn 
gesteld. 
 
Bestemmingsfonds CIDP 
In 2019 is een gift ten behoeve van het stimuleren van onderzoek CIDP ontvangen. 
  
 

6. Voorzieningen 
 

 2020 2019 

   

 € € 

6.1. Jubileumvoorziening   

   

Stand per 1 januari 3.439 6.059 

Bij: dotatie 758 641 

Af: uitbetaalde jubileumuitkering/ vrijval voorziening -0 -3.261 

Stand per 31 december   

 4.197 3.439 

   

 
De mutaties van de voorziening worden ten laste of ten gunste van de diverse personele kosten 
gebracht.  
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7. Kortlopende schulden 
 
 
 

 
7.4. Diversen te betalen en vooruit ontvangen posten 

 2020 2019 

   

 € € 

   

Vooruit ontvangen bedragen 32.096 74.183 

Crediteuren 8.711 44.549 

Nog te betalen bedragen 13.716 18.158 

Openstaande verlofuren 177.790 207.733 

   

 232.313 344.623 

   

 
 
 
De post “vooruit ontvangen bedragen” bestaat uit bijdragen die betrekking hebben op een 
gespecificeerd project. 

 
In 2020 is het verlofsaldo gedaald, door pensioenering van twee medewerkers, die hun uitstaande 
(hoge) verlof voorafgaand aan uitdiensttreding hebben opgenomen. Bij de bepaling van de kosten voor 
het uitstaande verlof is rekening gehouden met een opslag voor werkgeverslasten (exclusief 
pensioenlasten). 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten 
 
Huurverplichting 
Spierziekten Nederland is met de Stichting Vrienden van de VSN een huurovereenkomst aangegaan 
met ingang van 15 juli 2004, met de looptijd van een jaar, met stilzwijgende verlenging voor telkens een 
jaar. De huur bedraagt € 60.000 per jaar, te voldoen in maandelijkse termijnen. 
 
Leaseverplichtingen 
Spierziekten Nederland heeft met ingang van 1 november 2017 een operationeel leasecontract 
afgesloten voor de apparatuur voor kopiëren en printen. De looptijd van het contract bedraagt 6 jaar.  
De leasekosten bedragen op jaarbasis  € 4.128. 
 
Pensioenen 
Het bestuur heeft in 2005 besloten ter hoogte van de afbouw van de pensioenvoorziening een 
verplichting tot reparatie in de pensioenen op te nemen. Deze verplichting is ondergebracht bij de 
Stichting Vrienden van de VSN, die verklaard heeft de gelden voor deze verplichting te zullen 
oormerken. 
 
Met de Stichting Vrienden van de VSN is overeengekomen bijzondere lasten, zoals 
waardeoverdrachten en bijzondere pensioenreparaties uit deze gelden te voldoen. Baten, zoals 
winstuitkeringen en omvangkortingen zullen aan de Vrienden worden afgedragen om aan de 
verplichtingen te kunnen blijven voldoen.  
 
Spierziekten Nederland had in de periode van 1 januari 2009 tot 1 januari 2019  voor het personeel een 
middelloonregeling. Daarnaast bestond de mogelijkheid voor een voorwaardelijke indexatie. Deze 
indexatie vond plaats door onttrekking aan een indexatiedepot, dat bij de pensioenverzekeraar gevormd 
is. Jaarlijks kon een dotatie aan het indexatiedepot plaatsvinden. De bestaande pensioenaanspraken 
zijn blijven staan bij Aegon. Voor 2017 en 2018 was een dotatie aan het indexatiedepot van € 40.000 
voorzien. De indexatie over 2017 heeft Aegon in 2020 verwerkt. Door de lage rentelast zijn de kosten 
voor indexatie in relatie tot de hoogte van de indexatie erg hoog. Het bestuur heeft daarom besloten om 
voorlopig af te zien van indexatie en de nog niet afgestorte indexatiebijdragen toe te voegen aan de 
pensioenreserve van de Stichting Vrienden van de VSN. Gelijktijdig is het doel van de reserve 
uitgebreid; behalve bijzondere pensioenlasten kan het bestuur ook een beroep doen op de 
pensioenreserve voor (eventueel) toekomstige indexaties en voor reparaties die voort mochten vloeien 
uit de nieuwe pensioenwetgeving.  
  
Ultimo 2020 bedroeg het bij de Stichting Vrienden geoormerkte geld ten behoeve van 
pensioenverplichtingen: €  135.891. 
 
Per 1 januari 2019 is een nieuw pensioencontract met Nationale Nederlanden aangegaan met een 
looptijd van 5 jaar, Dit pensioencontract is een beschikbare premieregeling, waarbij de maximale staffel 
wordt gehanteerd. Met het ingaan van de pensioenregeling is de eigen bijdrage van medewerkers 
verlaagd naar 1,75% van de pensioengrondslag. Over deze nieuwe pensioenaanspraken vindt geen 
indexatie plaats. 
 
De verschuldigde premies alsmede de stortingen ten behoeve van de indexatie worden als last 
verantwoord in de staat van baten en lasten.  

 
Toezeggingen  
Jaarlijks worden aan de Vrienden van de VSN garanties gevraagd over de te verwachten gevraagde 
bijdragen over het lopende en de komende jaren. Het bestuur van de Stichting Vrienden van de VSN 
besluit in haar vergadering over de te verwachten aanvragen van de Spierziekten Nederland. Het 
bestuur van Spierziekten Nederland besluit pas in latere instantie of en in hoeverre zij deze 
garantiesubsidies zullen effectueren. 
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TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 
De kosten en opbrengsten worden genomen in het jaar waaraan zij kunnen worden toegerekend. 
In de staat van baten en lasten zijn de baten en lasten uit vaste en projectmatige activiteiten apart 
opgenomen. 
 
 
Subsidies 
Instellingssubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarvoor 
de instellingsubsidie is toegekend. Projectsubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten 
gebracht in het jaar waarin de subsidiabele kosten voor het betreffende project worden gemaakt. Er is 
geen aanleiding te veronderstellen dat niet voldaan zal worden aan de gestelde subsidievoorwaarden. 
Uitgangspunt is dat subsidies conform toekenning worden besteed. Bij de toegekende subsidies zijn 
geen bijzondere voorwaarden opgenomen, anders dan dat de subsidies moeten worden besteed 
conform de aanvraag. 
 
 
Structurele en incidentele subsidies 
De subsidies van het Prinses Beatrix Spierfonds en van Stichting Fonds PGO (onderdeel van Ministerie 
van VWS) kunnen aangemerkt worden als structurele subsidies. Spierziekten Nederland kan hierop 
aanspraak maken op basis van een Reglement van de betreffende fondsen. Hoewel de subsidies ieder 
jaar opnieuw moeten worden aangevraagd kan Spierziekten Nederland er redelijkerwijs vanuit gaan 
dat, wanneer aan de criteria van de betreffende fondsen wordt voldaan, deze subsidies zullen worden 
toegekend.  
 
Alle andere subsidies kunnen aangemerkt worden als incidentele subsidies. Subsidiegevers 
verstrekken deze subsidies gewoonlijk voor maximaal 1 jaar of voor de duur van een vastgesteld 
project. Projecten kunnen meerjarig zijn, maar de projectsubsidies stoppen per definitie na afloop van 
het project of van de overeengekomen projecttermijn.  Spierziekten Nederland kan bij deze 
subsidieverstrekkers geen aanspraak maken op continuïteit van deze subsidies. 
 
 
Contributies 
Contributies worden verantwoord conform het kasstelsel. 
 
 
Baten met een bijzondere bestemming 
Bijdragen (schenkingen, giften, legaten of nalatenschappen), die door de gever zijn geoormerkt voor 
activiteiten voor een specifieke spierziekte of voor specifieke activiteiten worden via de 
resultaatsbestemming toegevoegd aan het betreffende bestemmingsfonds, als op het moment van 
ontvangst nog geen concrete invulling aan de ontvangst is gegeven. Zodra een project of activiteit 
vallend onder de bestemming van dit fonds wordt uitgevoerd, worden de lasten hiervan via de 
resultaatsbestemming aan het betreffende fonds onttrokken. 
 
 
Personeelslasten  
De personeelslasten bestaan uit het totaal van brutolonen, werkgeverspremies, pensioenpremies en 
overige met het personeel samenhangende kosten. Hierbij valt te denken aan scholingskosten maar 
ook de kosten van de ziekteverzuimverzekering. Spierziekten Nederland volgt de Cao Sociaal Werk met 
diverse uitsluitingen en toevoegingen, zoals die zijn vastgelegd in het rechtspositiereglement van de 
vereniging. 
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Kostentoerekening inzake activiteiten 
Bij iedere werknemer vindt gekoppeld aan de functie een toerekening van personele kosten over 
werkzaamheden plaats. De totale personele kosten worden op deze manier omgeslagen over de 
algemene, activiteit- en projectkosten. De directe kosten die betrekking hebben op een activiteit worden 
eveneens op de desbetreffende activiteit geboekt. 
 
 
Rente 
Rentelasten en -baten worden tijdsevenredig in de staat van baten en lasten verwerkt tegen de 
effectieve rentevoet. 
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LASTEN 
     
      
      

 

Realisatie  

2020 
 

 

Begroting  

2020 
 

 

Realisatie  

2019 
 

 €  €  € 
      
Vaste kosten      
      
Personele kosten 463.708  491.000  518.871 
      
      
      
Huisvestingskosten 90.999  99.500  97.328 
Kosten automatisering 62.655  75.000  47.899 
Porti en vracht 3.990  10.000  5.850 
Telefoon 5.621  7.500  3.808 

Kantoorartikelen 1.141  2.500  1.265 

Kantoordrukwerk 1.087  7.500  1.739 

Kopieerkosten 4.424  7.000  4.681 

Aanschaf apparatuur/inventaris 2.847  5.000  2.123 

Onderhoud apparatuur 7.492  10.000  7.429 

Bankkosten 5.168  6.000  5.425 

Verzekeringen 5.562  5.500  5.347 

Overige bureaukosten 4.051  4.000  4.109 

Advieskosten 0  4.000  0 

Accountantskosten 17.545  14.000  14.399 

Bestuurskosten 1.439  4.000  6.106 

Lidmaatschap/ vertegenwoordiging 7.706  9.000  7.551 

Representatie 1.754  7.500  4.709 

Diversen 176  500  340 

Dotatie voorzieningen 0  10.000  0 

Internet 20.755  30.000  8.719 

Jaarverslag 0  7.500  4.466 

Jubileum 0  0  30.179 

Ledenhandling 3.476  4.000  5.237 

Jaarvergadering 0  5.000  3.960 

Documentatie 2.407  2.000  1.907 

Onvoorzien 0   5.000   0 

      
 250.295  342.000  274.576 

      

Totaal vaste kosten 714.003   833.000  793.447 
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De gerealiseerde kosten vielen fors lager uit dan begroot en in 2019 gerealiseerd. Dit is een indirect 
gevolg van de coronapandemie. Doordat veel medewerkers in 2020 grotendeels thuis hebben gewerkt, 
zijn de kosten gemaakt voor huisvesting een stuk lager, maar ook is er bijvoorbeeld minder fysieke post 
verstuurd. Dit heeft een effect gehad op de kosten van het kantoordrukwerk en portokosten. Verder is 
de jaarvergadering in 2020 digitaal gehouden en is het jaarverslag in een nummer van Contact 
opgenomen. Deze besparingen zijn vooralsnog eenmalig. Ook zijn in 2020 verder geen onvoorziene 
kosten gemaakt en heeft geen dotatie aan voorzieningen plaatsgevonden.  
 
 

 
 
 
 
 

Realisatie  

2020 
 

 

Begroting  

2020 
 

 

Realisatie  

2019 
 

 €  €  € 
      
Voorlichting      
      
Personele kosten 374.223  408.000  357.962 
      
      
      
Contact, drukkosten 29.897  36.000  29.940 
Contact, verzendkosten 15.957  20.000  17.460 
Contact, redactiekosten 13.106  20.000  9.158 
Contact digitaal 9.438  2.000  5.965 
Brochures en Folders 6.752  10.000  14.449 
Nieuwsbrieven 7.347  7.500  7.910 
PR/Voorlichting 232  8.500  1.248 
Portokosten Communicatie 5.949  6.000  6.616 
Voorlichting algemeen 7.859  7.500  8.245 
      
 96.537  117.500  100.991 
      
      
      
Totaal kosten voorlichting 470.760   525.500   458.953 
      

 
 
De redactiekosten voor Contact vielen in 2020 iets hoger uit dan in 2019, doordat er meer externe 
redactie is ingekocht door zwangerschapsverlof van een vaste redactiemedewerker. De kosten van 
Contact digitaal vallen in 2020 hoger uit door benodigde aanpassingen. In 2020 zijn minder kosten 
gemaakt voor het maken van brochures en folders. Een aantal folders en brochures zijn projectmatig tot 
stand gekomen. 
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Realisatie  

2020 
 

 

Begroting  

2020 
 

 

Realisatie  

2019 
 

 €  €  € 
      
Kosten Advies, Ontmoeting, Educatie      
      
      
Personele kosten 177.346  194.500  206.672 
      
      
      

Extra activiteiten DWG 0  0  2.979 
Algemene werkgroep kosten 9.173  19.000  20.964 
Kosten Jaarprogramma 4.293  15.000  16.576 
Extra kosten regio´s 0  0  4.449 
Kosten website IZI 0  10.000  18 
Diverse kosten academie 5.629  2.500  7.967 
Kader- en instructiedagen 1.464   8.000   6.762 
      
      
Totaal materiële kosten 20.559  54.500  59.715 
      
      
      
Totaal kosten Advies, Ontmoeting, Educatie 197.905   249.000   266.387 
      

 
Vanaf maart 2020 hebben alle bijeenkomsten uitsluitend digitaal plaatsgevonden in verband met de 
uitbraak van de coronapandemie. De kosten vallen daardoor flink lager uit. Vooralsnog lijkt deze 
besparing eenmalig. In 2019 zijn de kosten voor hosting van de website IzI komen te vervallen: in de 
begroting was echter nog wel van de kosten voor IzI uitgegaan. 
 

  

 

Realisatie  

2020 
 

 

Begroting  

2020 
 

 

Realisatie  

2019 
 

 €  €  € 
      
Spierziektecongres      
      
      
Personele kosten 29.526  43.500  39.628 
      
      
      
Kosten congres 14.521  70.000  92.286 

      
Totaal materiële kosten 14.521   70.000   92.286 
      
      
      
Totaal kosten Spierziektecongres 44.047   113.500   131.914 
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Het spierziektecongres is vanwege de coronapandemie digitaal gehouden. Dit heeft geleid tot een 
enorme besparing in de kosten. Dit effect is vooralsnog eenmalig. 
 

 

 

Realisatie  

2020 
 

 

Begroting  

2020 
 

 

Realisatie  

2019 
 

 €  €  € 
      
Kwaliteit van de Zorg      
      
      
      
Personele kosten 166.729  182.000  173.261 
      
      
      
Research algemeen 0  0  0 
Hulpverlenernetwerken 0  500  0 
Lidmaatschappen  18.875  18.000  16.925 
Congressen KvZ 2.012  5.000  10.158 
Diverse kosten KvZ 251  2.000  17 
      
Totaal materiële kosten 21.138   25.500   27.100 
      
      
      
Totaal kosten Kwaliteit van de Zorg 187.867   207.500   200.361 
      
      

. 

 

Realisatie  

2020 
 

 

 

Begroting  

2020 
 

 

Realisatie  

2019 
 

 €  €  € 
      
Belangenbehartiging      
      
      
Personele kosten 197.664  200.000  100.132  
       
       
       
Belangenbehartiging 1.631  1.500  1.450  
Sociaal consulenten 0  500  0  
       
Totaal materiële kosten 1.631  2.000  1.450  
       
       
       
Totale kosten belangenbehartiging 199.295   202.000   101.582   
       
       

Onderdeel van de belangenbehartiging vormt het stimuleren van medicijnontwikkeling. In 2020 heeft de 
medicijnontwikkeling geleid tot grote inzet van medewerkers. 
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BATEN 

 

 

Realisatie  

2020 
 

 

Begroting  

2020 
 

 

Realisatie  

2019 
 

      

      

 €  €  € 

Diverse en nagekomen baten      

      
      

      

Vergoedingen deelname activiteiten 6.500  0  3.450 

Bijdrage Dioraphte 74.966  70.000  74.625 

Bijdrage ENMC 10.584  11.000  10.718 

Vrienden van de VSN geleverde diensten 3.282  2.000  4.989 

Vrienden van de VSN jubileumkosten 0  0  27.082 

Diversen 2.208  0  9.013 

      
Totale diverse en nagekomen baten 97.540  83.000  129.877 

      
 
 
 
 
De bijdragen van de Stichting Vrienden van de VSN hebben betrekking op geleverde diensten en in 
2019 een bijdrage aan de jubileumactiviteiten. De bijdrage van het ENMC bestaat uit de vergoeding 
voor het gebruik maken van de huisvesting en faciliteiten van Spierziekten Nederland.  
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Realisatie  

2020 
 

 

Begroting  

2020 
 

 

Realisatie  

2019 
 

      

      

 €  €  € 

Projecten      

      
      

      

Personele kosten projectmedewerkers 14.882  25.000  165.539 

Aandeel vaste kosten 198.452  1.500  100.683 

Materiële kosten 103.049  0  240.954 

      
Totale kosten projecten 316.384  26.500  507.176 

      

      
      

Opbrengsten 316.384  26.500  507.176 

      
 
Materiële kosten van projecten zijn altijd moeilijk te begroten, maar worden alleen gemaakt als hier een 
projectsubsidie tegenover staat. In de begroting worden deze kosten daarom niet opgenomen.  
 
Voor de projecten zijn in 2019 vier tijdelijke projectmedewerkers ingezet. Begin 2020 zijn de tijdelijke 
projectmedewerkers uit dienst gegaan. De projecten zijn daardoor grotendeels door vaste medewerkers 
uitgevoerd. Het aandeel van de projectinkomsten, dat de vaste kosten dekt, viel daarmee fors hoger uit 
dan begroot. 
 
Subsidiegevers 2020 
 
Fred Foundation 
-Informatie voor ouders 
 
Innovatiefonds 
-Connect Extended (in samenwerking met VSOP) 
-Fysiotherapie bij Spierziekten 
 
Patiëntenfederatie Nederland 
-KIDZ Algemeen 
-KIDZ Innovatie richtlijnen 
-KIDZ Help een nieuw medicijn 
-PGO Spierziekten 
 
Prinses Beatrix Spierfonds 
-Spoedhulp bij spierziekten 
 
Stichting Vrienden van de VSN 
-Community/ Myocafe 2.0 
 
VSCA 
-VSCA  
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Specificatie 1: Personeelslasten 
 
Spierziekten Nederland volgt de Cao Sociaal Werk, met daarop een aantal uitsluitingen en 
aanvullingen. Inschaling van medewerkers, inclusief directie, geschiedt volgens het functiehuis, dat deel 
uitmaakt van de Cao Sociaal Werk. 
 
In de jaarrekening worden de totale personele kosten per activiteit opgenomen. 
Deze zijn terug te vinden onder de vaste- en projectactiviteiten.  
 

   

 2020 2019 

   

Personele kosten projectmedewerkers 14.882 165.539 

Personele kosten vaste activiteiten 1.409.197 1.396.525 

 1.424.079 1.562.064 
 
 
Deze personele kosten zijn als volgt opgebouwd: 
 

 2020  2019 

   

Brutolonen 1.045.351 1.112.319 

Loonheffing en sociale lasten 173.460 203.820 

Pensioenlasten 171.233 161.268 

Diverse personele lasten 34.035 84.657 

 1.424.079 1.562.064 

 
 
Onder diverse personele kosten vallen de ziektekostenverzekering, deskundigheidsbevordering, kosten 
sollicitaties en overige personele kosten. 
De diverse personele kosten over 2020 vallen lager uit door ontvangen WAZO uitkering in verband met 
zwangerschap en uitkeringen van de ziekteverzuimuitkering naar aanleiding van langdurige 
arbeidsongeschiktheid. Verder is er een besparing gerealiseerd doordat per 1 april 2020 de 
ziekteverzuimverzekering van Nationale Nederlanden is omgezet naar De Goudse onder dezelfde 
voorwaarden met een lagere premie. 
 
 
Aantal medewerkers 

 

Eind 2020 waren 14,95 fte medewerkers in dienst bij Spierziekten Nederland (2019: 17,75 fte). 
 
 
 
Bezoldigingen bestuursleden 
 
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. 
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Overige informatie 
 
 
 
 
1. Vaststelling jaarrekening 
 
Het bestuur heeft deze jaarrekening goedgekeurd in haar vergadering d.d. 29 april 2021 

 
 
De heer prof. A.J.P. Schrijvers, voorzitter  
 
 
 
De heer M.A.P. Michels, vicevoorzitter 
 
 
 
Mevrouw M.M. Wijngaards, secretaris 
 
 
 
De heer drs. R.W. Gierman RA, penningmeester  
 
 
 
Mevrouw ir. E.H. Maters, bestuurslid 
 
 
 
Mevrouw dr. I. Meijer, bestuurslid 
 
 
 
De heer C. Çoban, bestuurslid  
 


