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INLEIDING EN ACHTERGROND

Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) over
het jaar 2011. Naast een bondige beschrijving van de verschillende activiteiten van de SDa,
treft u ook de jaarrekening over 2011 aan en de bijbehorende accountantsverklaring.

Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag 2011 vragen, opmerkingen of suggesties
hebben, neem dan gerust contact met de SDa op via 0900-2211333.
We staan u graag te woord.

Namens het SDa-bestuur,
Utrecht, 30 maart 2012

Drs. F.J.M. Werner
Voorzitter
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DE STICHTING DIERGENEESMIDDELENAUTORITEIT (SDa) in 2011
In de Nota van de Stuurgroep Antibioticaresistentie Dierhouderij –aangeboden aan minister
Verburg eind 2010- beschrijven de convenantpartners de oplossingsrichtingen om tot
reductie van het antibioticagebruik in de Nederlandse dierhouderij te komen.

Deze reductie van het antibioticumgebruik in de dierhouderij werd door de toenmalige
ministers van LNV en VWS zeer wenselijk geacht om de toenemende multiresistentieontwikkeling bij micro-organismen in te perken om daarmee de behandelbaarheid
van bacteriële infecties (op korte en lange termijn) bij mens en dier te borgen.

In de Nota committeren de convenantpartners zich aan antibioticumgebruiksreducties van
20% in 2011 en 50% in 2013, ten opzichte van het referentiejaar 2009. Deze reducties
dienen te worden gerealiseerd door:

1) Kwantitatieve vermindering van het totale antibioticumgebruik;
2) Kwalitatieve verbetering van het antibioticumgebruik door het gebruik van voor de
volksgezondheid kritische middelen aan strenge voorwaarden te laten voldoen;
3) Transparantie van het antibioticumgebruik door centrale registratie.

Om genoemde doelstellingen te realiseren is de oprichting van een onafhankelijke,
normerende en toezichthoudende autoriteit wenselijk. Hiertoe wordt op 8 december 2010 te
Utrecht door de voorzitter van de Stuurgroep Antibioticumresistentie Dierhouderij, drs. F.J.M.
Werner bij notaris mevr. mr. K. Hupler-Hebben, de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit
opgericht. Deze SDa krijgt tot belangrijkste taken:


Het normeren van verantwoord antibioticumgebruik;



Het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde gebruiksdata en
datasystemen;



Het toezien op de kwaliteit van verbeterprogramma’s;



Het rapporteren van bevindingen aan sectoren, politiek, overheid en samenleving.
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SDa-BESTUUR

Op vrijdag 25 maart 2011 vond het eerste, constituerende
beraad plaats van het bestuur van de Stichting

In het onafhankelijke SDa-bestuur
hadden in 2011 zitting:

Diergeneesmiddelenautoriteit plaats, waarin de

Drs. F.J.M. Werner (voorzitter)

onafhankelijke bestuursleden werden geïnstalleerd, allen

Prof. dr. J.A. Bruijn (vice-voorzitter)

ervaren en onafhankelijke bestuurders uit de veterinaire,

Mevr. prof. dr. ir. A.J. van der Zijpp

zoötechnische en medische wetenschap. De bestuurders

Prof. dr. ir. G. van Dijk

werden benoemd op voordracht van de sectoren en de
ministeries van EL&I en VWS en opereerden allen zonder

Prof. dr. A. Pijpers
Prof. dr. J.E. Degener
Ir. C.A.C.J. Oomen

last of ruggespraak.

Het SDa-bestuur vergaderde in 2011 zeven maal. Het merendeel van deze vergaderingen
werd bijgewoond door de leden van het SDa-expertpanel (zie verder) en toehoorders vanuit
de ministeries van VWS (Dr. P. van Dalen) en ELI (Dr. J. Sevenster). De individuele
bestuursleden onderhielden gedurende 2011 informeel contact met bestuurders van
betrokken convenantspartijen.

Namens het SDa-bestuur onderhield de voorzitter gedurende 2011 contact met de
verantwoordelijke bewindslieden in dit dossier en hun ambtelijke staf. De voorzitter van het
SDa-bestuur representeerde het bestuur ook in het contact met volksvertegenwoordigers,
maatschappelijke organisaties, wetenschappelijke instituten en andere voorkomende
gelegenheden.

Onder de verantwoordelijkheid van het SDa-bestuur werden door de SDa in 2011 een aantal
publicaties verzorgd, te weten:


“Indicatoren 2011 voor het kwantificeren van antibioticumgebruik bij vleeskuikens,
zeugen en biggen, vleesvarkens, melkvee en vleeskalveren.”; 1 juli 2011

 “Rapport inventarisatie registratieproces antibiotica-aflevergegevens diersectoren
KPMG.”; 17 november 2011


“Signalering SDa, eerste voortgangsrapportage.”; november 2011
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SDa-EXPERTPANEL

De SDa kende in 2011 een expertpanel, bestaande uit

Het onafhankelijke SDa-Expertpanel

gerenommeerde, onafhankelijke wetenschappers uit de

bestond in 2011 uit:

veterinaire- en humane geneeskunde, farmacologie en de

prof. dr. D.J. Mevius, veterinair

epidemiologie. Het expertpanel verrichtte in 2011
verschillende belangrijke werkzaamheden.

microbioloog CVI (voorzitter)
dr. J.W. Mouton, medisch
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microbioloog UMC Radboud
prof. dr. ir. D.J.J. Heederik,

Zo stelde het SDa-expertpanel de benchmarkindicatoren
voor het kwantificeren van antibioticumgebruik bij

epidemioloog IRAS
Mevr. Dr. I.M. van Geijlswijk,
apotheker FD UU (adviseur)

vleeskuikens, zeugen en biggen, vleesvarkens, melkvee en
vleeskalveren voor 2011 vast.
meer informatie

Daarnaast speelde het SDa-expertpanel een belangrijke rol in de formulering van de
onderzoeksopdracht aan KPMG ter inventarisatie van het registratieproces van de
antibiotica-aflevergegevens door de diersectoren.

Een andere belangrijke taak die door het SDa-expertpanel

De klankbordgroep voor het SDa-

werd vervult in 2011, was het verstrekken van

Expertpanel bestond in 2011 uit:

achtergrondinformatie en uitleg aan betrokkenen en

Ir. H. Bekman

belangstellenden. Met de betreffende sectoren gebeurde dit

Drs. P.A. Mölder
J. Geurts

onder meer via een klankbordgroep-overleg.

G. Oosterlaken
Ir. H. Voogd

Eind 2011 werd een klankbordgroep geformeerd en op 25

Prof. dr. Th.J.G.M. Lam

november 2011 vond het eerste klankbordgroep-overleg

A.Spieker

plaats.

Ir. E. de Jonge
Drs. E.B. Visser
Mevr.. Dr. L. Schipper

In 2011 voerden leden van het SDa-expertpanel diverse

Agendaleden:

werkbezoeken uit bij de betrokken partijen om zich op de

Mevr. dr. H.M.G. van Beers-Schreurs

hoogte te stellen van de ontwikkelingen, vorderingen en

A.Wouters

knelpunten in de verschillend sectorale programma’s.

.
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Deze werkbezoeken waren allen positief van aard en karakter en droegen bij aan verbetering
van wederzijds inzicht en begrip.

Als laatste belangrijke activiteit van het SDa-

Het SDa-expertpanel verzorgde in 2011

expertpanel wordt het verzorgen van

presentaties tijdens onder meer:

wetenschappelijke presentaties, de deelname aan

Diverse regionale bijeenkomsten met dierhouders,

(inter)nationale congressen en het onderhouden

zoals te Wychen en Hooglanderveen;
Diverse regionale bijeenkomsten met dierenartsen,

van contacten met gelijksoortige initiatieven in

zoals te Houten;

Europees en mondiaal verband.

Wetenschappelijke congressen en symposia, zoals
RIVM-congres te Bilthoven;
Overleg met autoriteiten Nederland;

Het SDa-expertpanel vergaderde in 2011

Overleg met autoriteiten Denemarken;

maandelijks.

Overleg met autoriteiten België.

SDa-BUREAU

Het SDa-bestuur en het SDa-expertpanel werden in 2011 ondersteund door een
projectorganisatie. Deze projectorganisatie (MT) bestond uit een door EL&I gedetacheerde
coördinator, een externe communicatieadviseur en diverse tijdelijke secretariële
ondersteuners. De aansturing van deze projectorganisatie werd in 2011 uitgevoerd door de
voorzitter van het SDa-bestuur.

Het SDa-bureau vestigde zich begin 2011 aan de

De projectmatige SDa-bureauorganisatie (ook

Yalelaan 106 te Utrecht, maar verhuisde later naar

wel MT)werd in 2011 gevormd door :

Yalelaan 114 te Utrecht.

Drs. F.J.M. Werner (voorzitter)
Mevr. mr. M.M.L. Lobles, coördinator
Drs. R.J. Wessels, communicatie-adviseur

De projectorganisatie vergaderde in 2011 op
tweewekelijkse basis, meestal in aanwezigheid van
de voorzitter van het SDa-expertpanel.

Mevr. drs. ir. H. Klinkert, secretaris SDaexpertpanel
Mevr. J.M. Ruiter, secretaresse

De SDa werd bij de Kamer van Koophandel
geregistreerd onder KVK nr 51267837.
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COMMUNICATIE

In de 2011 werd door de SDa een communicatieplan ontwikkeld en uitgevoerd om de
communicatie met en tussen alle betrokken partijen zo veel mogelijk te bevorderen. De
belangrijkste activiteiten op communicatiegebied in 2011 waren:

De SDa-website
De domeinen www.autoriteitdiergneesmiddelen.nl en www.diergeneesmiddelenautoriteit.nl
werden begin 2011 door de SDa verworven voor de site van de SDa. Op de site werd alle
relevantie informatie over de doelstellingen en samenstelling van de SDa gepubliceerd,
naast belangrijke informatie voor dierhouders en dierenartsen. Deze SDa-site is één van de
belangrijkste middelen voor de communicatie van de SDa met individuele dierhouders,
dierenartsen, belangstellende burgers en consumenten.

Telefonisch informatienummer 0900- 22 11 333.
Daarnaast opende de SDa begin 2011 een telefonische infolijn voor specifieke vragen op het
gebied van antibioticumreductie, benchmarkindicatoren en resistentieproblematiek. Dit
nummer werd in het begin één tot drie keer per week geraadpleegd en eind 2011 vrijwel
dagelijks.
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Persbijeenkomsten en contacten met de media.
De SDa onderhield in 2011 regelmatig contact
met algemene en vakmedia en organiseerde
zelf twee persbijeenkomsten waarin aan
journalisten achtergrondinformatie werd

Mediamomenten SDa 2011, onder andere:
NOS-Journaal 1 juli 2011
Radio 1 journaal, diverse uitzendingen
Agrarisch Dagblad, diverse artikelen

verstrekt en ze in de gelegenheid werden

Boerderij, diverse artikelen

gesteld tot het stellen van vragen en het

Tijdschrift voor Diergeneeskunde, diverse artikelen

afnemen van interviews.

Melkveemagazine juni 2011
V-Focus, oktober 2011

Signalering SDa 2011
In november 2011 publiceerde de SDa de
eerste “Signalering SDa 2011” waarin verslag werd gedaan aan betrokken partijen, overheid,
politiek en maatschappij over de voortgang van het proces om tot verminderd en
verantwoord antibioticumgebruik in de Nederlandse dierhouderij te komen.
Conclusie van deze eerste signalering:

De SDa constateert dat de diersectoren in 2011 een goed begin hebben gemaakt met de reductie van
antibioticumgebruik, zoals vastgelegd in convenanten tussen sectoren en overheid. Een eerste significante
reductie van meer dan 20% (t.o.v. 2009) lijkt over 2011 bereikt te gaan worden. Daarmee laten de sectoren
volgens de SDa zien serieus te werken aan een algehele antibioticumgebruiksreductie in de Nederlandse
dierhouderij.

Echter, uit in opdracht van de SDa uitgevoerde onderzoeken, blijken verdere acties en inspanningen
absoluut noodzakelijk om tot verdere verbetering van registratie- en datasystemen te komen. Ook de
kwalitatieve verbetering van het antibioticumgebruik, de sectorale verbeteringsprogramma’s, de
handhaving en sanctionering vragen aandacht en zorg in 2012.

FINANCIEEEL JAARVERSLAG 2011
Hierna treft u het financiële jaarverslag aan van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit
over het boekjaar 2011. Het verslag is opgesteld door Zorgaccountants en van een
accountantsverklaring voorzien. Het originele en gewaarmerkte rapport is op aanvraag in te
zien bij de SDa.
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ACCOUNTANTSVERSLAG

Aan het bestuur van
Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit
Yalelaan 114
3584 CM Utrecht

Arnhem, 27 maart 2012

Geachte bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2011 met betrekking tot uw stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2011 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 438.102 en de exploitatierekening sluitende met een resultaat van € -, gecontroleerd.
Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 15 van dit rapport.
2

ALGEMEEN

2.1

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de navolgende personen:
drs. F.J.M. Werner, voorzitter
Prof. dr. ir. A van der Zijpp
Prof. dr. ir. G. van Dijk
Prof. dr. A. Pijpers
Prof. dr. J.E. Degener
Prof. dr. J.A. Bruijn
Ir. C.A.C.J. Oomen

Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit te Utrecht

3

RESULTAAT
2011
%

€

Opbrengsten
Subsidie
Lasten

707.557

100,0

Bestuur
Huisvestingskosten
Expertpanel
Bureaukosten

18.000
11.781
497.582
74.823

2,5
1,7
70,3
10,6

602.186

85,1

105.371

14,9

-105

-

105.266

14,9

-105.266

-14,9

-

-

Praktijkresultaat
Financiële baten en lasten
Financieringslasten
Resultaat voor bestemming
Dotatie niet bestemd vermogen
Resultaat

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,
De ZorgAccountants

drs. E.J.W. van Hamersveld RA
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BALANS PER 31 DECEMBER 2011
(voor resultaatverdeling)

31 december 2011
€

€

ACTIVA
Vlottende activa
(1)

Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen en overlopende activa

147.557
(2)

Liquide middelen

290.545

438.102

-5-

31 december 2011
€

€

PASSIVA
(3)

Eigen vermogen
Niet bestemd vermogen
Bestemmingsreserve Expertpanel

105.266
193.004
298.270
(4)

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Overige schulden en overlopende passiva

139.832

438.102
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EXPLOITATIEREKENING OVER 2011

2011
€

€

Opbrengsten
(5)

Subsidie

707.557

Lasten
(6)
(7)
(8)
(9)

Bestuur
Huisvestingskosten
Expertpanel
Bureaukosten

18.000
11.781
497.582
74.823
602.186

Praktijkresultaat

105.371

Financieringslasten

(10)

-105

(11)

105.266
-105.266

Resultaat voor bestemming
Dotatie niet bestemd vermogen
Resultaat

-
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten
De stichting heeft ten doel:
a. het streven naar volledige transparantie van het geneesmiddelengebruik bij dieren in de gehele keten;
b. het bevorderen van een verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen, en voorts al het geen met één en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.

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 bij de desbetreffende grondslag voor een specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden
de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten 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 WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen wegens oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling
van de vordering.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden en overlopende passiva
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

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.

-8-
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Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en andere lasten van het verslagjaar
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar
zijn.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.

-9-
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen en overlopende activa
31-12-2011
€
Overige vorderingen en overlopende activa
Subsidie, Min. van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

147.557

Dit betreft het nog te ontvangen deel van de toegezegde subsidie.

2. Liquide middelen
Rabobank

290.545
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PASSIVA
3. Eigen vermogen
2011
€

Niet bestemd vermogen
Stand per 1 januari
Dotatie

105.266

Stand per 31 december

105.266

Dit betreft het deel van de toegezegde subsidie, waarvoor nog geen verplichtingen zijn aangegaan.

Bestemmingsreserve Expertpanel
Stand per 1 januari
Dotatie

193.004

Stand per 31 december

193.004

Dit betreft het deel van de aangevraagde subsidie, ten behoeve van de geplande uitgaven, in het kader van
onderzoekskosten van het Expertpanel.

4. Kortlopende schulden en overlopende passiva
31-12-2011
€
Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten
Vacatiegelden
Huisvestingskosten
Expertpanel
Coördinator bureau
Bankrente en -kosten
Overige algemene kosten

4.000
700
11.781
94.959
28.000
24
368
139.832

- 11
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2011
2011
€

5. Subsidie
Subsidie, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Inovatie

707.557

6. Bestuur
Vacatiegelden

18.000

7. Huisvestingskosten
Huur

11.781

8. Expertpanel
Inhuur experts
Onderzoek: fase 1, proces en gegevens analyse
Communicatie
Overdracht gegevensbestanden
Klankbordgroep

142.911
79.568
64.508
17.389
202

Dotatie bestemmingsreserve Expertpanel

304.578
193.004
497.582

Het verschil tussen de geplande uitgaven onderzoek, fase 1 t/m 3 en de reeds gedane uitgaven, is toegevoegd
aan de bestemmingsreserve Expertpanel.

9. Bureaukosten
Accountantskosten
Notariskosten
Drukwerk
Kantoorartikelen
Computerkosten
Computerkosten, website
Telefoon
Contributies
Kosten inventaris
Voorzitter management team
Coördinator bureau
Vergaderlocaties
Representatiekosten

4.000
1.808
325
457
1.188
4.375
109
27
233
31.650
28.000
2.510
141
74.823

10. Financieringslasten
Bankrente en -kosten

105

- 12 -
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2011
€

11. Dotatie niet bestemd vermogen
Dotatie niet bestemd vermogen, zie de toelichting bij het niet bestemd vermogen.

- 13
-

-105.266
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OVERIGE GEGEVENS
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
1

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit te
Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de
exploitatierekening over 2011 met de toelichting, waarin is opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven. Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. W ij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij
onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening
een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit te Utrecht per 31 december 2011 en van het resultaat
over 2011 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder
winststreven.

Arnhem, 27 maart 2012
De ZorgAccountants
drs. E.J.W. van Hamersveld RA
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BIJLAGE
(GEEN ONDERDEEL UITMAKEND VAN DE JAARREKENING)

bijlage bij
rapport d.d. 27 maart 2012
Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit te Utrecht
1 SPECIFICATIE EXPLOTATIEREKENING TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2011

Exploitatie
2011
€

Begroting
2011
€

Bestuur
Vacatiegelden

18.000

24.500

Huisvesting
Huur

11.781

9.425

142.911
79.568
0
0
64.508
17.389
202
304.578
193.004
497.582

178.500
53.463
129.712
89.396
59.500
34.986
0
545.557
0
545.557

4.000
1.808
325
457
1.188
4.375
109
0
27
233
31.650
28.000
2.510
141
74.823

4.760
0
1.190
0
0
8.925
0
2.380
0
0
26.250
81.000
2.380
0
126.885

105

1.190

602.291

707.557

Expertpanel
Inhuur experts
Onderzoek: fase 1, proces en gegevens analyse
Onderzoek: fase 2, kwaliteit gegevensstroom
Onderzoek: fase 3, steekproeven
Communicatie
Overdracht gegevens bestanden
Klankbordgroep
Dotatie bestemmingsreserve Expertpanel

Bureaukosten
Accountant
Notariskosten
Drukwerk
Kantoorartikelen
Computerkosten
Computerkosten, website
Telefoon
Verzekeringen
Contributies
Kosten inventaris
Voorzitter management team
Coördinator bureau
Vergaderlocaties
Representatiekosten

Financieringslasten
Bankrente en -kosten

Totaal
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Geen accountantscontrole toegepast

