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Voorwoord 
 

Beste lezer, 

Voor u ligt het financieel jaarverslag van Taskforce QRS Utrecht over het boekjaar 2019 – 2020. In dit verslag vindt u de 
financiële verantwoording van onze stichting. U vindt de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting in de volgende 
hoofdstukken. Voor verdere toelichting omtrent onze activiteiten en het beleid van Taskforce QRS Utrecht verwijs ik u graag 
naar het Beleidsplan 2019-2020, te vinden op onze website.  

Voor vragen over dit verslag kunt u via de mail contact opnemen met penningmeester.utrecht@taskforceqrs.nl.  

 

Namens het hele bestuur, 

Janneke Schuring 

Penningmeester Taskforce QRS Utrecht  
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Toelichting 
 

Toelichting 1. Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa bestaat uit reanimatiepoppen, AED’s en Ipads. De huidige totale afschrijftermijn is 5 jaar voor het 
hele inventaris.  

Aanschafwaarde huidige inventaris € 11.205,31 

Afschrijving per jaar  € 2.654,60 

Cumulatieve afschrijvingen € 8.477,47 

Boekwaarde 31-07-2020 € 2.727,84 

  

Toelichting 2. Liquide middelen 

De liquide middelen bestaan op 31-07-2020 uit: 

Rabobank betaalrekening € 41,31 

ING betaalrekening € 27.976,46 

Kas € 200,00 

 

Toelichting 3. Continuïteitsreserve 

Huidig boekjaar is besloten een continuïteitsreserve vast te stellen ter dekking van financiële risico’s en om zo te waarborgen 
dat de stichting haar activiteiten in de toekomst zal kunnen blijven voorstellen. Dit continuïteitsreserve is vastgesteld op 
€12.000. Met dit bedrag is het mogelijk om zonder inkomsten van sponsoren en van de particulieren NRR-avondlessen 
tenminste één boekjaar onze activiteiten onbelemmerd te continueren.  

 

Toelichting 4. Bestemmingsreserve 

Vorig boekjaar is er door het dagelijks bestuur besloten een bedrag te reserveren (het bestemmingsreserve) voor de aanschaf 
van materiaal en het realiseren van een betere opslagplaats van het materiaal. Om te kunnen groeien hebben wij meer materiaal 
nodig, waaronder nieuwe reanimatiepoppen QCPR’s, wat een flinke investering zal zijn. Echter, dit nieuwe materiaal past niet 
in onze huidige opbergplek in het UMC Utrecht. In 2019-2020 is gezocht naar een nieuwe opbergplek binnen het UMC 
Utrecht, echter bleek dit lastiger dan verwacht, mede door de coronacrisis. Komend boekjaar wordt de zoektocht naar een 
nieuwe of aanvullende opbergplek gecontinueerd en zal hierna met het een deel van het bestemmingsreserve de aankoop van 
de nieuwe materialen worden bekostigd.  

 

Toelichting 5. Bestemmingsfonds 

Voor een gezamenlijk project met de Hartstichting, het opleiden van 166 studenten tot Burgerhulpverlener, is €2.500 
ontvangen. Het doel was om dit project in 2019-2020 af te ronden. Door de huidige coronacrisis en als gevolg hiervan het 
noodzakelijk stopzetten van de NRR-avondcursussen zijn in totaal117 studenten opgeleid tot Burgerhulpverlener in dit 
schooljaar. Dit resulteert in een restbedrag van €745 wat wij zullen gebruiken om in 2020-2021 de overige 49 studenten op te 
leiden tot Burgerhulpverlener.  
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Toelichting 6. Baten van bedrijven 

Taskforce QRS heeft van de volgende bedrijven een gift ontvangen.  

Nederlandse Spoorwegen € 100,00 

Prescan BV € 250,00 

 

Toelichting 7. Baten van andere organisaties zonder winststreven 

Taskforce QRS heeft van de volgende organisatie een gift ontvangen. 

Universitair Medisch Centrum Utrecht € 5000,00 

 

Toelichting 8. Cursussen particulieren 

In 2019-2020 heeft Taskforce QRS aan 179 personen een particuliere NRR-avondcursus gegeven. Dit was lager dan het 
geschatte aantal cursussen voor dit schooljaar. Vanwege het Coronavirus zijn noodzakelijkerwijs de cursussen vanaf Maart 
2020 stopgezet. Dit is verklarend voor de lager uitkomende baten door deze cursussen dan initieel was begroot. 

 

Toelichting 9. Bijdrage scholen 

In 2019-2020 heeft Taskforce QRS aan 1496 leerlingen een reanimatieles gegeven. Ook dit zijn minder leerlingen dan het 
geschatte aantal, omdat ook hier noodgedwongen vanaf halverwege Maart 2020 de lessen op de middelbare zijn stopgezet voor 
de rest van het schooljaar. De scholenbijdrage gaat per gegeven les, dus dit verklaard de lager uitkomende baten dan initieel 
begroot.  

 

Toelichting 10. Aanschaf (en retouren) instructeurskleding 

Er zijn 50 nieuwe instructeurspolo’s aangeschaft (€979). Dit was per abuis niet opgenomen in de begroting, maar omdat er niet 
afdoende maten meer beschikbaar waren voor de nieuwe lichting instructeurs die voorjaar 2020 opgeleid zouden worden, is 
besloten deze aanschaf toch te doen. Door een grote batch te kopen, hoeft volgend jaar geen aanschaf van instructeurspolo’s 
plaatsvinden.  De overige kosten (€60) komen van het terugbetalen van borg voor de polo aan instructeurs die gestopt zijn.  

  

Toelichting 11. Teambuilding instructeurs 

In december 2019 is een lasergame avond georganiseerd op kosten van Taskforce QRS voor alle instructeurs. Het doel hiervan 
was dat binnen de groep meer instructeurs elkaar zouden leren kennen en op deze manier de groep hechter zou worden. Het 
was een erg geslaagde avond, de instructeurs waren erg enthousiast. De kosten van deze avond waren € 542,50. De overige 
€30 geboekt onder Teambuilding instructeurs is besteed aan de cadeautjes voor de instructeur van het kwartaal. Op deze 
manier wordt elke 3 maanden een instructeur die belangrijk is voor Taskforce QRS in het zonnetje wordt gezet met een 
kleinigheid.   
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Toelichting 12. Aanschaf verbruiksmaterialen 

Verbruiksmaterialen die zijn aangeschaft zijn: 

Alcohol en doekjes € 60,87 

Longzakjes € 373,53 

Borsthuiden € 537,05 

Overig materiaal € 83,70 

 

Toelichting 13. Aanschaf overige materialen 

Koekjes en ranja NRR-cursussen € 33,37 

Kerstcadeautjes Amanuensis en KVO *  € 19,90 

*De Amanuensis heeft leiding over onze opbergplaats en via het KVO (Klinisch Vaardigheids Onderwijs) stelt de lokalen voor 
de NRR-avondcursussen beschikbaar.  

 

Toelichting 14. Onvoorziene kosten 

Dit betreft de correctie van een foutieve uitbetaling van een instructeurs over boekjaar 2018-2019.  

 

Toelichting 15. Overige bestuursonkosten 

Kosten voor het landelijke overleg moment (IqO) tussen Taskforce QRS NL en alle dochtersteden (Amsterdam, Groningen, 
Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht), te weten €123,18.  

 

Toelichting 16. Overige beheerskosten 

Gemaakte notariskosten voor het wijzigen van de statuten, te weten €397,15.  
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Goedkeuring kascontrole commissie - CONCEPT 
 

 

De kascontrolecommissie heeft de boekhouding van Taskforce QRS Utrecht over het boekjaar 2019-2020 gecontroleerd. Onze 
bevindingen zijn dat de boekhouding keurig op orde is en overeenstemt met de jaarrekening. 

Wij hebben geen onregelmatigheden aangetroffen en naar onze mening heeft de penningmeester een zorgvuldig financieel 
beleid gevoerd. Afwijkingen van de resultaatrekening ten opzichte van de begroting kunnen door de penningmeester afdoende 
worden uitgelegd. Daarbij is alles goed gedocumenteerd en terug te vinden, zoals enkele steekproeven bewezen. 

Wat ons betreft kan de jaarrekening over 2019-2020 worden goedgekeurd. 

Utrecht, 28-09-2020 

Handtekening: 

 

 

Eva van Schaik        Cheryl Spoorenberg 

 

 

 


