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Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van lvoren Kruis, Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid te Naarden is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410,'Samenstellingsopdrachten', Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat
wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekenlng. Wij hebben daarbij onze deskundigheid
op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als
slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van
de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Ivoren Kruis, Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid.
W'lj hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te
geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA), U en andere gebruikers van deze
jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer
en objectief hebben uitgevoerd en dat wU vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar
www. n ba, nllu itleg-samenstellingsverklari ng.
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Ivoren Kruis, Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid
Naarden

Algemeen

Oprichting

Ivoren Kruis, Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid is opgericht op I maart 1910,

Boekjaar

Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.

Doelstelling

Conform artikel 3 van de statuten heeft de vereniging als doel het bevorderen van de mondgezondheid in de
ruimste zin van het woord.

Dit tracht men onder andere te bereiken door:
het stimuleren van intermediairen om voorlichting over mondgezondheid systematisch deel te laten
uitmaken van hun werkzaamheden;
het stimuleren van de voorlichting door onderscheiden personen en organisaties, zodanig dat deze
onderling samenhangend en inhoudelijk eenduidig is;
het bevorderen van de integratie van voorlichting over mondgezondheid in algemene
gezondheidsvoorlichting en -opvoeding;
dusdanige voorwaarden te scheppen dat de personen en organisaties in staat zijn de voorlichting goed
te geven, hetgeen ondermeer betekent:
1. het stimuleren van deskundigheidsbevordering op inhoudelijk en methodisch gebied;
2. zorgdragen voor het ontwikkelen en/of uitgeven van informatie en voor- Iichtingsmaterialen,

afgestemd op de behoeften van de gebruikers;
adviseren inzake maatregelen met betrekking tot de mondgezondheid;
het initiëren, ondersteunen van of deelnemen aan publieksgerichte voorlichtingsacties;
mondeling of via geschrift informatie verstrekken aan de intermediairen en eindgebruikers van de
voorlichtlng:
het stimuleren en initiëren van onderzoek op het gebied van mondgezondheidsvoorlichting;
adviseren bij het opzetten en het uitvoeren van voorlichtingsprojecten;
alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk zijn.

Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

. de heer O.M. Hofman, voorzitter;

. de heer A. Feilzer, secretaris;

. de heer J.W. Prakken, penningmeester;

. de heer T.P. Vellema, studentlid
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Ivoren Kruis, Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid
Naarden

Fiscale status

Per 1 januari 2010 is door de belastingdienst de beschikking afgegeven waardoor Ivoren Kruis, Nederlandse
Vereniging voor Mondgezondheid, fiscaal wordt aangemerkt als een "Algemeen nut beogende instelling"
(ANBI). Giften aan de vereniging zijn, onder voorwaarden, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting,
vennootschapsbelasting en het recht van schenking en successie.
Giften door de vereniging zijn, onder voorwaarden, vrij van het recht van schenking.

Ondertekening van de accountantsrapportage

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichtingen
zijn wij steeds gaarne bereid.

Den Haag, 2 juni 2O2t

Deloitte Accountancy & Advies B.V

L,M.J. Kole-Scheenaard AA
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Ivoren Kruis, Nederlandse VerenÍging voor Mondgezondheid
Naarden

Bestuursverslag 2O2O

De hoofddoelstelling van Ivoren Kruis is het bevorderen van de mondgezondheid in de ruimste zin des
woords (artikel 3 van de statuten).

Ivoren Kruis wil dit onder meer te bereiken door:
. het stimuleren van intermediairs om voorlichting over mondgezondheid systematisch

deel te laten uitmaken van hun werkzaamheden;
. het bevorderen van de integratie van voorlichting over mondgezondheid in algemene

gezondheidsvoorlichting en -opvoeding;
. voorwaarden te scheppen zodat de personen en organisaties in staat zijn deze voorlichting

te geven, hetgeen betekent: het stimuleren van deskundigheidsbevordering en het
zorgdragen voor het ontwikkelen enlof uitgeven van achtergrondinformatie en
voorlichtingsmaterialen, afgestemd op de behoeften van de gebruikers;

. het initiëren, ondersteunen van of deelnemen aan publieksgerichte voorlichtingsacties;

. informatie verstrekken aan de intermediairs en eindgebruikers van de voorlichting;

. stimuleren en Initiëren van onderzoek op het gebied van mondgezondheidsvoorlichting.

De vereniging is statutair gevestigd te Zoetermeer, maar kantoorhoudend te Naarden, en heeft KvK-
inschrijving nummer 4O344L02.

Activiteiten 2O2O

Corona

Het jaar 2020 heeft voor de vereniging wel enig impact gehad in verband met corona, feitelijk vooral in het
niet uitvoeren van bepaalde activÍteiten. Het heeft minder invloed gehad in dit stadium op de inkomsten. In
de verschillende paragrafen per onderwerp leest u de impact van corona voor het betreÍÍende onderwerp.

Voorlichti nosoroiecten

Ivoren Kruis heeft twee voorlichtingsprojecten die het belang van een goede mondgezondheid promoten
Daarnaast kent Ivoren Kruis de Preventie Academie die cursussen organiseert voor tandartsen,
mondhygiënisten en preventieassistenten over het voorkomen van gebitsproblemen.

Gewoon Gaaf

Gewoon Gaaf is een cariëspreventiemethode voor kinderen van 0 tot 18 jaar en zijn of haar
ouders/verzorgers. De preventiemethode laat ouder en kind inzien wat de eigen invloed is op het ontstaan
en vooral het voorkomen van cariës.

De bevordering van de cariëspreventiemethode Gewoon Gaaf werd in 2O2O wel gecontinueerd maar door
corona op een veel lagere schaal. Circa 500 praktijken werken met deze methode. Voor de cursussen van de
Preventie Academie voor Gewoon Gaaf was belangstelling, de cursussen zijn zoveel mogelijk doorgegaan
met kleinere groepen, Ivoren Kruis probeert desondanks wel Gewoon Gaaf bij mondzorgverleners en hun
organisaties, onderwijs, overheid, zorgverzekeraars en politiek. Vooral is geprobeerd om politici en overheid
te beÏnvloeden met het belang van een meer op individuele preventie gericht werkende beroepsgroep,
minder op curatie. Daarbij ziet het Ivoren Kruis ook het belang om de preventie van de gedragsziekte
tandbederf (cariës) te integreren in een meer op lifestyle gerichte benadering van preventie van ook andere
gedragsziekten als overgewicht en aan daarmee samenhangende problematiek als diabetes .Hierover is
overleg gaande met de Vrije Universiteit van Amsterdam de en Universiteit van Wageningen.
Vertegenwoordigers van diverse politieke partijen onderkennen het belang van Gewoon Gaaf. Het is
uiteindelijk aan de tandheelkundige sector om Gewoon Gaaf verder te implementeren in hun praktijk. Het
Ivoren Kruis is in overleg met leveranciers van tandheelkundige software om het Stappenplan van Gewoon
Gaaf te implementeren in hun tandheelkundige programma's .

B
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Ivoren Kruis, Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid
Naarden

Het IVK zal Gewoon Gaaf blijven bevorderen via de wetenschap, beroeps- en wetenschappelijke
verenigingen, zorgverzekeraars, (gemeentelijke en landelijke) overheid en politiek in samenwerking met
partijen uit de branche. IVK wil Gewoon Gaaf ook in Europees verband verder brengen. In 2019 zijn de
eerste stappen gezet om Gewoon Gaaf als Best Practise bij European Platform for Better Oral Health te laten
registreren. Tot op heden heeft het lvoren Kruis nog geen uitslag daarvan. Wel is het zo dat Europees
gezien de Gewoon Gaaf-methode breed aangehangen wordt,

Hou je mond gezond!

Het onderwijsproject Hou je mond gezondl, waarmee poetslessen door vrijwillige mondzorgverleners worden
gegeven in basisschoolklassen, overschreed in 2O2O het bereik van dik 950.000 kinderen in meer dan
30.000 groepen sinds de start van het project eind 2009. De animo blijft overweldigend echter ook hier
heeft corona gezorgd voor een sterke daling van afname van poetspakketten. Dankzij de gulle bijdrage van
partner Colgate kon Ivoren Kruis opnieuw poetspakketten met tandenborstels, tandpasta en ouderfolders
aan basisscholen verstrekken, Het Ivoren Kruis investeert zelf ook in dit project via proceskosten.

Adviezen en patiëntenvoorlichtino

Om de mond gezond te houden, stelt het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren
Kruis adviezen op. Hierin zijn inhoudelijke aspecten van de voorlichting en preventieve handelingen
omschreven, Het Ivoren Kruis bevordert de toepassing van deze adviezen door tandartsen, mondhygiënisten
en andere zorgverleners.

Gezonde Peutermond

Dit samenwerkingsproject tussen ACTA, Hogeschool Utrecht en samenwerkende Consultatie bureaus is ook
in 2O2O door Ivoren Kruis van harte gesteund. Het Ivoren Kruis is vertegenwoordigd in de stuurgroep. Het
project gaat nu de tweede fase in.

Oprichting Studentencommissie

Met een multidisciplinaire studentencommissie, dus niet alleen studenten mondgezondheid, beoogt het
bestuur het gedachtengoed van het Ivoren Kruis al vroeg in de opleiding bij studenten bekend te maken.
Daarbij hoopt het bestuur met de studentencommissie de wetenschappelijke component van de vereniging
verder te verstevigen.

Congres en ALV

In mei 2020 was een ALV gepland, deze is door coronamaatregelen niet doorgegaan, In die tijd was de
wetgeving nog niet zodanig aangepast dat een digitale ALV mogelijk was. Later in het jaar, in oktober 2020
was dat wel het geval: de eerste digitale ALV van het Ivoren Kruis was een feit.

Omdat een live congres niet tot de mogelijkheden behoorde, zeker niet met de aantallen leden die het
Ivoren Kruis normaliter mag ontvangen, heeft het Ivoren Kruis een webinar georganiseerd. Deze werd door
zeker 400 mensen bekeken. Het was een discussie over de voors en tegens van het invoeren van een
abonnementstarief voor mondzorg bij kinderen. De titel was: Betere mondzorg voor de jeugd via
abonnementsvergoeding? Verschillende relevante organisaties (onderzoek, praktijk, zorgverzekeraar,
politicus) hebben hierover hun opinie kunnen geven. Op onze website
https://www.ivorenkruis.nllCongres.html kunt u desgewenst het verslag lezen.

Bestuurlijk overleo en andere qremia

Er is bestuurlijk overleg geweest met KNMT. Verder heeft het IVK zitting in het KIMO, ROC Mondzorg voor
Jeugdigen. Zo levert het IVK een actieve bijdrage aan de totstandkoming van de richtlijn Diagnostiek bij de
Jeugd. Tevens zijn de contacten die reeds in 2018 zijn gelegd verder uitgebouwd. Vooral is er nu meer
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Ivoren Kruis, Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid
Naarden

contact met VWS, NZA en ZiN. ZiN heeft in 2020 een aantal commissies gevormd waarin verschillende
thema's op het gebied van mondzorg nader worden bestudeerd. In een aantal van deze commissies die van
strategisch belang zijn voor het lvoren Kruis hebben leden van het bestuur en adviesraad zitting. Door Covid
zijn in 2O2O geen congressen bezocht. Wel heeft het lvoren Kruis persberichten en brieven geschreven
teneinde meer invloed te kunnen uitoefenen op het nationaal beleid dan wel meer aandacht te vragen voor
het belang van een goede mondgezondheid.

Partners

Er wordt veel overlegd met partners omtrent voorlichting en samenwerking. Dit resulteerde in een
succesvolle tv campagne met partner Oral B en plannen voor de toekomst om in store voorlichting te geven
over preventie van mondziekten.

Website

Er is veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van onze nieuwe website. Deze zal een belangrijke
plaats innemen in het contact met leden partners en andere instellingen die met het Ivoren kruis
samenwerken.

Eigen Vermoqen

Het vrij besteedbaar vermogen dient ten minste toereikend te zijn bij een eventueel faillissement alle kosten
daaruit voortvloeiend te kunnen voldoen. Daarbij wordt uitgegaan van een bedrag dat overeenkomt met een
bedrag dat per jaar als baten wordt verkregen. Daarnaast dienen aangegane verplichtingen ook voldaan te
kunnen worden, De resultaatbestemming voor 2020 is goedgekeurd door het Bestuur.

Bestu urlij ke bezetti n g

Het bestuur startte 2020 met de volgende leden:
. de heer drs. O,M. (Onno) Hofman, voorzitter (tandarts);
. de heer prof.dr. A. (Albert) Feilzer, secretaris (tandarts);
. de heer drs. J.W. (Hans) Prakken, penningmeester (tandarts);
. mevrouw dr. K. (Katarina) Jerkovic, algemeen bestuurslid (mondhygiënist)

Tijdens de ALV in oktober 2020 is een nieuw bestuurslid aangetreden, te weten
. de heer T. Vellema, studentlid

Tijdens dezelfde ALV is afscheÍd genomen van
. mevrouw dr. K. (Katarina) Jerkovic
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Ivoren Kruis, Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid
Naarden

Begroting 2021

De begroting voor 2021 ziet er als volgt uit

Baten
Contri buties
Endorsements en partnerbijdragen
Opbrengsten folders en copyrights
Verenigingsbijdragen
Donaties
Opbrengsten site data
Preventieacadem ie

Totaal baten

Lasten
Bestuurskosten
Algemene verenigingskosten
Verkoopadministratie en klantenservice
Deelname beurzen en congressen
Patiëntenfolders en -adviezen
Ontwikkeling nieuw beleid
Ontwikkeling nieuwe website
Bijzonder hoogleraar / wetenschappelijk onderzoek
Kosten activiteiten/projecten
Adviescollege
Preventie academie
Najaarscongres
Kosten communicatie (hosting website)

Totaal lasten

Financiele baten en lasten

Saldo van baten en lasten

Begroting 2021

€

200.000
60.000
4.000

30.000
0

18.000
5,000

317,OOO

38.000
34.800

118.000
5.000

60.000
0
0

15.000
0

20.000
0

15.000
8.200

314.OOO

0

3.OOO
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Ivoren Kruis, Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid
Naarden

Naarden, 2 juni 2O2L

De heer O.M. (Onno) Hofman

De heer A. (Albert) Feilzer

De heer J.W. (Hans) Prakken

De heer T.P. (Thèron) Vellema
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Ivoren Kruis, Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid
Naarden

Jaarrekening

. Balans

. Staat van baten en lasten

. Kasstroomoverzicht

. Toelichting
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Ivoren Kruis, Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid
Naarden

Balans per 31 december 2O2O
(na resultaatbestemming)

Toe-
lichtin

I
Actief

Vlottende activa

Voorraden

3I.t2.2020 31.12.20 19

€€

1

L43.426
11.573

4.877

154.999

373.818

5.948
3.773
1.573

7.719

IL294

253.695

Vorderingen
Debiteuren
Belastingen
Overige vorderingen

Liquide middelen

Passief

Eigen vermogen

Algemene reserve

Bestemmingsreserve nieuwe website

Kortlopende schulden

Crediteuren
Overige schulden

2
3
4

5

533.694 272.70a

6

I

9
10

277.82L

20.645

218.603

30.000

34.898
200.330

298.466

235.228

20.848
3.257

248.603

24.IO5

.694 708
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Ivoren Kruis, Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid
Naarden

Staat van baten en lasten over 2O2O

Baten
Baten contributies, bijdragen en donaties
Contributies
Bijdrage andere organisaties
Baten endorsements partners
Donaties

Begroting 2020 Realisatie 2020 Realisatie 2019

€ €

210.000
30.000
76.500

€

Opbrengsten
Opbrengsten
Opbrengsten
Opbrengsten
Opbrengsten
Opbrengsten

activiteiten vanuit doelstellingen
folders en copyrights
site data
opleidingen
congres
nieuwe projecten

40,000
18.000
82.000

202.93L
30.000
70.209

1.568

15.97t
L8.679
38.354

2 1 3.598
30.000
64.659
L.786

43.063
20.856
75.63r
4.125

2ra

Totaal baten

Lasten
Lasten besteed aan activiteiten voortvloeiende uit de
doelstellingen
Kosten folders / copyrights
Kosten activiteiten / projecten
Kosten overige activiteiten

Totaal besteed aan activiteiten voortvloeiende
uit de doelstelling

Lasten vereniging
Reguliere bestuurswerkzaamheden
Bureaukosten, kosten communicatie en
werkvingskosten
Algemene kosten

Totaal lasten vereniging

Totaal lasten

Financiele baten en lasten
Saldo van baten en lasten

456.500 377,7L2 453.936

33.100
52.400

152.880

238.34O

38.000
139.730

40.000

217.730

18.059
28.87L
75.L23

122,O53

L7.720
L47.750

39.004

204.474

5 1.649
103.325
I24.7IO

279.6A4

26.894
101.669

35.316

163.879

456.110 326.527 443.563

390
L.323

49,462
864

9.509

15
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Ivoren Kruis, Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid
Naarden

Bestemming saldo baten en lasten

Saldo van baten en lasten

Bestemmingsreserve projecten 2019

Bestemmingsreserve nieuwe website

Mutatie algemene reserve

Begroting
2020

Realisatie
2020

Realisatie
2019

€

390 49.862

9.355

€

9.509

25.000

(1s.000)

€

390 59.2L7 19.509
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Ivoren Kruis, Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid
Naarden

Kasstroomoverzicht over 2O2O

Resultaat na belastingen
Cash flow

49.A62

2020 2019
€

9.509

€

9.509

13.674

Verandering in werkkapitaal:
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende schulden

Kasstroom uit operationele
activiteiten

Netto kasstroom

Saldo geldmiddelen per 1 januari
Kasstroom in het verslagjaar
Saldo geldmiddelen per 31 december

2.842
(143.70s)

2lt.t24

49.A62

70.26L

L20.t23

t20.r23

253.695
t20.t23
373.818

s.29t
31.201

(22.818)

23.183

23.183

230.5r2
23.183

253.695

t7
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Ivoren Kruis, Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid
Naarden

Toelichting

Aloemeen

Ivoren Kruis, Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid, statutair gevestigd in Zoetermeer, is op 1

maart 1910 opgericht en heeft als doel het bevorderen van de mondgezondheid in de ruimste zin van het
woord.

Dit tracht men onder andere te bereiken door:
- het stimuleren van intermediairen om voorlichting over mondgezondheid systematisch deel te laten

uitmaken van hun werkzaamheden;
- het stimuleren van de voorlichting door onderscheiden personen en organisaties, zodanig dat deze

onderling samenhangend en inhoudelijk eenduidig is;
- het bevorderen van de integratie van voorlichting over mondgezondheid in algemene

gezondheidsvoorlichting en -opvoeding;
- dusdanige voorwaarden te scheppen dat de personen en organisaties in staat zijn de voor- lichting goed

te geven, hetgeen ondermeer betekent:
1. het stimuleren van deskundigheidsbevordering op inhoudelijk en methodisch gebied;
2. zorgdragen voor het ontwikkelen en/of uitgeven van achtergrondinformatie en voor-

lichtingsmaterialen, afgestemd op de behoeften van de gebruikers;
- adviseren inzake maatregelen met betrekking tot de mondgezondheid;
- het initiëren, ondersteunen van of deelnemen aan publieksgerichte voorlichtingsacties;
- mondeling of via geschrift informatie verstrekken aan de intermediairen en eindgebruikers van de

voorlÍchting:
- het stimuleren en initiëren van onderzoek op het gebied van mondgezondheidsvoorlichting;
- adviseren bij het opzetten en het uitvoeren van voorlichtingsprojecten;
- alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselÍjk zijn.

Alqemene qrondslasen voor de oostellino van de iaarrekeninq

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor Kleine
rechtspersonen afdeling C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs, In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Informatieverschaffing over continuiteit
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling. Hoewel de financiële impact op 2O2t van de uitbraak van het coronavirus ten
tijde van het opmaken van deze jaarrekening nog niet volledig duidelijk is, zijn wij van mening dat op basis
van de momenteel beschikbare informatie de bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerde
continuïteitsveronderstelling niet geraakt wordt. De directie heeft in haar analyse daarvan zowel de
activiteiten als ook de activa en passiva van de vennootschap betrokken.
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Grondslaoen voor de waarderinq van activa en passiva

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-
methode (first in, flrst out) of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaan uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of
vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat
te brengen,

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij
de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.

Grondslaqen voor de beoalinq van het resultaat

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder
aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Baten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper,

Verantwoording van baten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten
diensten.

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Grondslaqen voor de oostellinq van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
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Toelichtino oo de onderscheiden oosten van de balans

1) Voorraden

Voorraad folders

2) Debiteuren

Ha ndelsdebiteu ren
Voorziening dubieuze debiteuren

3) Belastingen

Omzetbelasting

4) Overige vorderingen

Overige vorderingen

Het totaal van de vorderingen heeft een looptijd korter dan 1 jaar

3r.L2.2020 3t.r2.20L9
€ €

4.877 7.719
4.877 7.7t9

3L.t2.2020 31.12.20t9
€ €

145.870
(2.444\

B.141
(2.193)

L43.426 5.948

3I.L2.2020 3L.12.20t9
€ €

1 1.573 3.773
LL.573 3.773

3L.L2.2020 3t.I2.20L9
€ €

L.573
L.573
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5) Liquide middelen
2020 2019

€ €

ABN AMRO Bank N.V. 61
ABN AMRO Bank N.V. 57
ABN AMRO Bank N,V. 43
ABN AMRO Bank N.V. 47
Rabobank 0144.409.003
Rabobank 3492.2O3.59O
Rabobank 3314.626.479

34.27.556
76.42.243
07.30.t52
16.66.904

87
22t.292

100
L48.423

3.794
13

109

(218)
101.185

100
148.423

4.083
13

109
373.818 253.695

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging.

Eigen vermogen

6) Algemene reserve

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Stand per 31 december

7) Bestemmingsreserve projecten 2019

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking
Stand per 31 december

8) Bestemmingsreserve nieuwe website

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking
Stand per 31 december

2020 2019
€

2L8.604
59.217

€

199.094
19.509

277.82L 218.603

3t.t2.2020 31.12.2019
€

25.000
0

(2s.000)
0

3L.r2.2020 3L.t2.20r9
€ €

30.000
15.000

-24.355

15.000
15.000

0

20.645 ________l_a=qqq_

€

0
0
0

0

2I
3LOO40249L



Ivoren Kruis, Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid
Naarden

9) Crediteuren

Crediteuren

1O) Overige schulden

Accountantskosten
Overige schulden

3L.L2.2020 31.t2.20L9
€ €

34.898 20.848
34.898 20.848

3r.12.2020 31.12.2019
€ €

4.882
195.448

2.500
757

200.330 3.257
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Overioe toelichtinoen en ondeftekeninq van de jEtarrekeninq

Aantal werknemers

Gedurende het verslagjaar waren geen werknemers in dienst van de vereniging (2019: idem)

Ondertekenino van de jaarrekenino

Naarden, 2 juni 2Q2t

Bestuurders:

O.M. Hofman,
voorzitter.

A. Feilzer,
Secretaris.

J.W. Prakken,
penningmeester.

T.P. Vellema,
studentlid
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