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Aan het bestuur van

Stichting Studenten Zorgverzekering ISO/LSVb,

Bemuurde Weerd O.Z. 1,

3514 AN Utrecht.

Ref: 123

Behandeld door: A. van Soest Lopik, maart 2021.

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting.

ACCOUNTANTSVERSLAG

1 Algemeen

Het bestuur van de stichting bestaat per 31 december 2020 uit:

Wouter Marinus de Haan, voorzitter

Esma Kendir

Zoey de Jong

Tineke Zweed

Paul Michiel Marnix Rullman

Laura Pauline Kom

Roos Francien van Leeuwen

De administratie wordt bijgehouden door Esma Kendir

Bij notariële akte dd. 3 april 2019 verleden voor notaris Mr. Frederike van Harskamp,

te Amsterdam zijn de statuten voor het laatst gewijzigd. 

De stichting heeft haar zetel in Utrecht.
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De stichting heeft ten doel:

a. het benutten van voordelen, voortvloeiende uit het vormen van een collectiviteit,

zoals bedoeld in artikel 18 Zorgverzekeringswet, gevormd door studenten uit het hoger

onderwijs.

b. het ondersteunen van maatschappelijke initiaveven die het (colelctief) psychisch en/of fysieke

welzijn van studenten in het hoger onderwijs op peil houden en/of verbeteren

en het verrichten van verdere handelingen en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De feitelijke start van de werkzaamheden was pas in 2019. 

Met zorgverzekeraar AON is al in november 2017 een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

In 2019 en 2020 is slechts een klein gedeelte van de vergoeding doorbetaald aan Triodos Foundation,

zodat maar ten dele voldaan is aan de doelstelling.

In 2021 zal een fors hoger bedrag aan de doelstelling worden besteed. De begroting laat een

bedrag zien van € 75.000.

3 Financiële positie

Uit de balans blijkt de volgende financiële positie:

31-12-2020 31-12-2019

Activa

Materiele vaste activa -                    -                    

vorderingen 168 -                    

liquide middelen 157 192                   

325 192                   

Passiva

eigen vermogen 324 182                   

kortlopende schulden 11 10                     

325 192                   

Hieruit is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

Beschikbaar op lange termijn:

Eigen vermogen 324 182                   

Werkkapitaal 324 182                   

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 168 -                    

Liquide middelen 157 192                   

325 192                   

af: Kortlopende schulden 11 10                     

werkkapitaal 324 182                   
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4 Fiscale positie

De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en

beoogt derhalve niet het maken van winst
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5 Opdracht en verantwoording

Ingevolgende uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting,

waarin begrepen de balans met tellingen van € 325.181

en de staat van baten en lasten sluitende met een batig saldo van  €131.748

samengesteld.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan : het bestuur

 

De jaarrekening van Stichting Studenten Zorgverzekering ISO/LSVb te Utrecht is door 

ons samengesteld op basis van de van u verkegen informatie. Deze jaarrekening bestaat 

uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met

de daarbij behorende toelichting. In deze toelichting is onder andere een

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellinsopdracht is door ons uitgevoerd volgend Nederlands recht

waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410 "Samenstellings-

opdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u

ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeen-

stemming met Titel 9 Boek 2 BW. 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 hebben wij door het lezen van de 

jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met

onze kennis van Stichting Studenten Zorgverzekering ISO/LSVb. 

Wij hebben geen controle- of beoordeling-werkzaamheden 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 wij vertrouwelijk

omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een andere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht

en de VGBA verwijzen wij u naar www.bna.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend:

AVANSO Accountancy

A. van Soest, accountant/administratieconsulent
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JAARREKENING
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1

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

31-12-2020 31-12-2019

ACTIVA

Vaste activa

Materiele vaste activa -                    -                    

Vlottende activa

Vorderingen 167.913           

Liquide middelen 157.268           192.021           

Totaal 325.181           192.021           

9



Passiva 31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen

Doelreserve 314.578           182.830           

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 10.603             9.191               

Totaal 325.181 192.021
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020 2019

Vergoeding zorgverzekeraar 167.913           137.870           

Doelbestedingen 25.000             25.000             

Kosten 11.165             11.502             

Totale lasten 36.165             36.502             

Batig saldo 131.748           101.368           
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

activiteiten

De activiteiten van Stichting Studenten Zorgverzekering ISO/LSVb (geregisterd onder

 KvK-nummer 816017864), statutair gevestigd te Utrecht, bestaan uit de onder algemeen vermelde 

doelen.

vestigingsadres

Stichting Studenten Zorgverzekering ISO/LSVb is feitelijk gevestigd Bemuurde Weerd O.Z 1 te 

Utrecht.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats

op basis van historische kosten. Tenzij de betreffende grondslag voor de specifieke 

balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens

het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van

het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de

jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERONG VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

Deze worden gewaardeerd tegen kostprijs, gelijk zijnde aan de nominale waarde.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden

in mindering gebracht.

Liquide middelen

De liquide middelen, die alle ter vrije beschikking staan, worden gewaardeerd tegen

nominale waarde.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden zijn gewaardeerd op nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALIING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de

geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere

lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en

andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde

waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de

diensten zijn verricht.

Netto omzet

Onder netto omzet wordt verstaan de vergoeding van de zorgverzekeraar.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2019

Vorderingen

Te vorderen vergoeding A.P. 167.913,00     -                    

Deze is in maart 2021 ontvangen

Liquide middelen

Triodos bank, rekening nummer NL41TRIO0379488132 157.268           192.021           

PASSIVA

Reserve

Stand per 1 januari 182.830           81.462             

Batig saldo boekjaar 131.748           101.368           

Stand per 31 december 314.578           182.830           

Overlopende passiva:

Accountantskosten 2019/2020 1.512               1.512               

Kosten personeelsinzet ISO en LSVb 9.091               7.969               

10.603             9.491               
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Netto omzet 2020 2019

vergoeding zorgverzekeraar 167.913           137.870           

Doelbestedingen

Betaald aan Triodos Foundation 25.000             25.000             

Triodos Foundation heeft uit deze storting de volgende projecten een subsidie betaald:

2e Student en Leefstijl Congres 6.000               

Pressure 2.537               

8.537               

In 2020 zijn 2 toezeggingen  van € 20.000 gedaan, die in 2021 betaald gaan worden.

Ook zijn er ten laste van dit fonds bankkosten en negatieve rente betaald, volgens het

overzicht van Triodos Foundation is er na betaling van de toezeggingen nog een bedrag

van € 1.258 beschikbaar.

Het restant is juridisch eigendom van Triodos Foundation maar zal gebruikt worden voor subsidie

aan goedgekeurde projecten in 2021 e.v.j.

Kosten

Bankkosten 380                   130                   

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering -                    171                   

Kosten website 182                   422                   

Promotie -                    35                     

Notariskosten ivm statutenwijziging -                    1.553               

Accountantskosten 1.512               1.512               

Vergoeding voor personeelsinzet LSVb en ISO 9.091               7.679               

Totaal 11.165             11.502             
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