
Financieel jaarverslag 2020/2021 
1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021 

 
Beste lezer, 
 
Hieronder presenteren wij u het financiële jaarverslag van Stichting Taskforce QRS 
Nijmegen over het boekjaar: 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021. 
 

 
Kim Veerkamp 
Penningmeester Taskforce QRS Nijmegen 2021 
 
Resultatenrekening 

Kosten 
Zoals in bovenstaande resultatenrekening is weergegeven, bedroegen onze totale kosten gedurende 
academisch jaar 2020-2021 €12.152,05. 
  
Deze kosten zijn onderverdeeld in de algemene kosten, promotiekosten, instructeurskosten, 
onkosten (waaronder voornamelijk vervoerskosten, vrijwilligersvergoedingen en kosten voor het 
verplaatsen van het materiaal), opleidingskosten, materiaalkosten, notaris- en advieskosten en 
incidentele kosten. Daarnaast zijn er gedurende 2020-2021 materiaalkosten afgeschreven van 
materiaal gekocht in het verleden. 
  
 
 
 



Toelichting 
Afschrijvingen inventaris  
Reanimatiepoppen en AED’s, in het bezit van Taskforce QRS Nijmegen, worden in drie jaar financieel 
afgeschreven. Hierbij wordt dus uitgegaan van een gemiddelde levensduur van de 
reanimatiepoppen, AED’s en Skillguides van drie jaar. Ieder jaar wordt in de boekhouding een derde 
van het aankoopbedrag afgeschreven. Vanaf academisch jaar 2019-2020 zijn we uitgaan van een 
levensduur van 5 jaar conform de andere Taskforce QRS stichtingen. 
Gedurende 2020-2021 bedroegen de totale afschrijfkosten €1.255,55. 
  
Notaris- advieskosten  
Onder deze kostenpost vallen de kosten voor notaris- en advieswerkzaamheden voor Taskforce QRS 
Nijmegen. Dit wordt veelal gecoördineerd door de topstichting Taskforce QRS Nederland. Dit jaar zijn 
er geen kosten voor notaris en advies gemaakt.  
  
Incidentele kosten/opbrengsten 
Onder deze kostenpost vallen de kosten die niet onder zijn te brengen onder een van de 
bovenstaande categorieën. In 2020-2021 waren er geen incidentele kosten.  
  
Opbrengsten 
Deze opbrengsten zijn onder te verdelen in drie posten: donaties, subsidies en inkomsten uit eigen 
cursussen. 
  
Donateurs 
Gedurende 2020-2021 hebben we één donatie mogen ontvangen ter waarde van €2.000,-. 
 
Subsidies 
Gedurende 2020-2021 hebben we één subsidie mogen ontvangen ter waarde van €2.500,-. 
  
Inkomsten cursussen 
Gedurende 2020-2021 hebben we helaas minder cursussen mogen verzorgen aan particulieren, 
studenten en medische specialisten in verband met de coronacrisis. Voor de cursussen wordt een 
vergoeding van €30,- per cursist en voor herhaalcursussen €20,- per cursist gevraagd. De totale 
opbrengst voor de avondcursussen in 2020-2021 bedroeg €5.509,50. Dit bedrag is dus lager dan 
verwacht i.v.m. meerdere lockdowns.  
  
Cursussen op middelbare scholen 
Voor de cursussen op de middelbare scholen (aan middelbare scholieren) vragen wij geen 
vergoeding. Deze lessen bieden we geheel kosteloos aan. 
  
Bijdrage instructeurs aan eigen opleidingen 
Voor de NRR-opleiding vragen wij een eigen bijdrage aan de instructeurs. Hierbij wordt een derde 
van het bedrag door de instructeur zelf betaald en twee derde wordt door de stichting betaald. In 
2020-2021 is er één NRR-opleidingsavond gegeven, de eigen bijdrage van de instructeurs bedroeg in 
totaal €200,-.  
  
 
 
 
 
 
 



Balans 

 
 
Eigen vermogen 
Aan het einde van het boekjaar 2020-2021, 31-08-2021, bedroeg het eigen vermogen van Taskforce 
QRS Nijmegen €18.485,96. Dit eigen vermogen bestond enerzijds uit geld op de bankrekening van 
Taskforce QRS Nijmegen en anderzijds uit reanimatiepoppen, AED’s en Skillguides: de inventaris.  
 
Op 31 augustus 2020 stond op de betaalrekening van Taskforce QRS Nijmegen een bedrag van 
€17.523,39. Taskforce QRS Nijmegen heeft geen spaarrekening.  

De inventaris bedroeg ten tijde van het afsluiten van het boekjaar €961,76, bestaande uit 
reanimatiepoppen, trainer-AED’s en Skillguides. Taskforce QRS Nijmegen maakt met betrekking tot 
deze inventaris gebruik van afschrijvingen; er wordt uitgegaan van een verbruiksduur van drie jaar. 
Ieder jaar wordt een derde van het totaalbedrag afgeschreven. Deze afschrijvingen zijn hierboven 
verder toegelicht.  

De kruisposten zijn volledig voldaan, met uitzondering van een klein afrondingsverschil van €0,81. 
Taskforce QRS Nijmegen heeft geen openstaande leningen. Op 31 augustus 2021 was er geen 
debiteur meer en een nog te betalen rekening van €168,60. 
 
Vergoeding bestuursleden 
De bestuursleden van Taskforce QRS Nijmegen ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden 
binnen het bestuur en hebben dan ook zitting in het bestuur op vrijwillige basis. 
 
Raad van Toezicht 
Dit verslag is besproken met het bestuur van Taskforce QRS Nijmegen alsmede met de Raad van 
Toezicht. Dit financiële jaarverslag is geaccordeerd op 27-09-2021. 
 
 


