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Bestuursverslag 
 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

De Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV) is opgericht in 1960. De SLV heeft de ANBI status, 
hetgeen wil zeggen dat zij door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling. 

 
Doel 

Het doel van de SLV is tweeledig: 

 

a. Het behartigen van de belangen van de volksgezondheid voor wat betreft de loterijgelden en; 

b. De verdeling van de loterijgelden. Deze verdeelfunctie betreft de gelden van De Nederlandse 
Loterij welke zij via de Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland (ALN) ontvangt. 

 
Van de totale afdracht van de Nederlandse Loterij gaat 63% naar de Staat der Nederlanden, 27% 

naar NOC*NSF en 10% naar de ALN. 

 
De afdracht van de ALN is 2,1% aan het vfonds, 2,4% aan het Kansfonds, 31,1% aan het Prins 

Bernhard Cultuurfonds, 32,2% aan het Oranje Fonds en 32,2% aan de SLV. 
 

Afdracht Nederlandse Loterij 

Ondanks het feit dat de omzet van de landelijke loterijen onder druk staat, is de afdracht van De 
Nederlandse Loterij, via de ALN, over het jaar 2019 € 356.894 hoger dan die van 2018.  

 

Het bestuur van de SLV is zeer erkentelijk voor de inspanningen van en de daaruit voortvloeiende 
bijdragen van De Nederlandse Loterij. 

De veertien gezondheidsfondsen die participeren in de SLV ontvangen allen een gelijk bedrag van 

de ontvangen ALN gelden.  

 
De afdrachten van De Vriendenloterij voor de gezondheidsfondsen (45% van de netto- opbrengst 

van de reguliere trekkingen) gaan, op basis van bilaterale contracten tussen de fondsen en de 
Vriendenloterij, sedert 2009 direct naar deze fondsen. 

 
Het bestuur van de SLV is alert op de ontwikkelingen rond vergunningverlening en – verlenging 

en de ontwikkelingen van de wetgeving van de Kansspelen, zowel rechtstreeks als via het Goede 
Doelen Platform (GDP). 

 

Op het moment van de opstelling van dit bestuursverslag raakt het coronavirus de hele samenleving. 

Naast de gezondheidsproblemen bij de medemensen heeft het coronavirus ook een economische 

crisis veroorzaakt. De verwachting is dat de omzet van de landelijke loterijen lager zal uitvallen in 

2020.  

 

Beleid algemene reserve 

De algemene reserve wordt aangehouden ter waarborging van de continuïteit van de stichting. De 
omvang van de algemene reserve is vastgesteld op 1,5 maal de organisatiekosten.  

 

 
Goede Doelen Platform 

De Gezondheidsfondsen hebben groot belang bij structurele afdrachten van loterijopbrengsten 

voor in het bijzonder meerjarige projecten zoals voor wetenschappelijk onderzoek en voor 
ondersteuning van patiëntenorganisaties. In het Goede Doelen Platform (GDP) wordt onder andere 
de ontwikkelingen met betrekking tot de voorstellen voor wijziging van de Wet op de Kansspelen 

(WoK) nauwgezet gevolgd. 
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Krachtenbundeling: De SLV-gelden worden gebundeld ingezet 

Alle participanten blijven de gelden zelfstandig ontvangen. Vervolgens wordt een bepaald 

percentage beschikbaar gesteld aan de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) ten 
behoeve van het programma Gezonde Generatie. De ambitie van dit programma is dat in 2040 de 

Nederlandse jeugd de gezondste is ter wereld. Anno 2018 loopt de jeugd in Nederland nog veel 
vermijdbare gezondheidsrisico’s, die leiden tot gezondheidsschade op de korte en lange termijn. 

Dit kunnen we voorkomen als de jeugd gezonder gaat leven. We leggen hiervoor de basis bij 
kinderen, in de leeftijdscategorie: -9 maanden t/m 24 jaar. Het gezamenlijk verbeteren van hun 
gezondheid levert heel Nederland veel op. Jongeren gaan zich energieker en gezonder voelen in 

sociaal, fysiek en mentaal opzicht. Door inzet van gebundelde middelen kan een significant en 
meetbaar verschil worden gemaakt. 

 
Het aantal participanten van SLV wordt niet uitgebreid. De jaarlijkse toetsing vervalt. 

 
Dagelijks bestuur  

Het dagelijks bestuur bestaat uit de heren T.A.J. Oostrom (voorzitter) en J.I. de Ruijter 
(penningmeester). Er is een vacature voor de functie van secretaris. Op 16 juni 2020 zal de 

nieuwe secretaris worden gekozen. De termijn van de heer De Ruijter loopt 27 juli 2020 af. De 
SLV-vergadering heeft op 17 maart 2020 besloten om de termijn van de heer De Ruijter te 

verlengen tot juli 2021, aangezien de voorzitter pas recent is gestart.   

 
Secretariaat 

De werkzaamheden van het secretariaat worden verzorgd door Rebiha Lamara. 

 
Dank 

Dank ook aan de samenwerkingspartners van de Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland, 
aan het Goede Doelen Platform en aan de Samenwerkende Gezondheidsfondsen. 

 

 
Tom Oostrom,  
Voorzitter 

 

Bussum, 16 juni 2020 
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Samenstelling bestuur: 
 

Aidsfonds De heer M. Vermeulen 
Diabetes Fonds Mevrouw J.W.M. Dessing 
Hersenstichting Nederland Mevrouw M. Heimens Visser 
KNCV Tuberculosefonds  Mevrouw N.A. Veenman   
KWF Kankerbestrijding Mevrouw. S.I. Attema  
Longfonds De heer M.R. Rutgers    
Maag Lever Darm Stichting Mevrouw. B.M. Tool 
MIND Mevrouw. M.J. ter Avest 
Ned. Brandwonden Stichting De heer R.W.J. Baardse 
Nederlandse Hartstichting De heer F. Italianer 
Nierstichting  De heer T.A.J. Oostrom  Voorzitter 
Prinses Beatrix Spierfonds De heer J.I. de Ruijter  Penningmeester 
ReumaNederland De heer G.J.W. Förch    
Stichting HandicapNL Mevrouw. D.M.J. Schutgens 
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Toelichting bij de jaarrekening 2019

Statutaire vestiging

Stichting Loterijacties Volksgezondheid (KvK-nummer 41150497) is statutair gevestigd in 's-Gravenhage. 

Verslaggevingperiode

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen 

met het kalenderjaar. 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Stichting Loterijacties Volksgezondheid hanteert de richtlijn 'kleine organisaties zonder winststreven'       

voor de jaarverslaggeving. 

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

De balansposten zijn gewaardeerd op basis van continuïteit en opgenomen tegen nominale waarde, 

tenzij hieronder anders is aangegeven.

Reserves

De reserves bestaan uit de algemene reserve en bestemmingsreserves 

De algemene reserve is vrij besteedbaar en kan volledig worden aangewend voor de doelstelling. 

Aanwending uit deze reserve kan alleen na goedkeuring van het bestuur.

Bestemmingsreserves en fondsen betreffen middelen welke zijn verkregen voor een speciale 

bestemming. Aanwending uit de fondsen kan alleen na goedkeuring door derden. Aanwending uit 

de bestemmingsreserve kan na goedkeuring van het bestuur.

Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen voor alle in rechte afdwingbare dan wel feitelijke verplichtingen 

als gevolg van een gebeurtenis voor balansdatum en waarvan het waarschijnlijk is dat voor de 

afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen nodig is en de omvang daarvan 

betrouwbaar geschat kan worden.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek van een 

voorziening voor oninbaarheid.
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Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat, geldt dat winsten slechts zijn opgenomen indien en

voor zover zij in het boekjaar zijn gerealiseerd. Met verliezen en risico's, welke hun oorsprong vinden 

voor het einde van het boekjaar, is rekening gehouden indien zij bekend zijn geworden voor de 

opstelling van de jaarrekening.

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

De op het resultaat drukkende kosten zijn gebaseerd op de historische uitgaafprijs. Voor zover luidend in 

vreemde valuta, zijn de kosten omgerekend tegen de koers op de datum dat zij in de administratie zijn

opgenomen.

Begroting

De begroting wordt in de jaarrekening van de SLV niet vermeld omdat deze niet wordt gebruikt voor de 

sturing van de stichting SLV.
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Balans per 31 december 2019
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Activa

Kortlopende vorderingen 2.021.330 1.960.215

Liquide middelen 80.824 83.768

Totaal activa 2.102.154 2.043.983

Passiva

Algemene reserve 52.500 52.500

Kortlopende schulden 2.049.654 1.991.483

Totaal passiva 2.102.154 2.043.983
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Staat van baten en lasten over 2019
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

2019 2018
€ €

Baten
Nederlandse Loterij (via ALN) 5.627.407 5.270.513
Rente 12 180
Totaal baten 5.627.419 5.270.693

Lasten

Uitgekeerd c.q. uit te keren aan participanten
betreffende loterijopbrengsten 2019 5.613.040 5.257.151
Fonds Bijzondere Uitkeringen 0 267.519
Algemene kosten 14.379 13.542
Totaal lasten 5.627.419 5.538.212

Resultaat -0 -267.519 

Onttrekking aan:
Fonds Bijzondere Uitkeringen 0 -267.519 

De resultaatbestemming:
Het positieve resultaat op de algemene kosten van €19.634 wordt verdeeld over 14 participanten. 
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Toelichting op de balans

Activa 31-12-2019 31-12-2018
€ €

Kortlopende vorderingen
Nog te ontvangen ALN 2.020.891 1.960.210
Overige vorderingen 437 0
Te ontvangen rente 2 5
 2.021.330 1.960.215
Liquide middelen
ABN AMRO bestuursrekening 50.895 50.880
ABN AMRO charitas spaarrekening 29.929 32.888
 80.824 83.768

Passiva

Algemene reserve
Stand per 1 januari 52.500 52.500
Bij: toevoeging 0 0
Af: verdeling 0 0
Stand per 31 december 52.500 52.500
De algemene reserve is vrij besteedbaar. 

Kortlopende schulden
Participanten (zie specificatie hieronder) 2.040.525 1.980.844
Crediteuren 329 2.169
Accountantskosten 8.800 8.470
 2.049.654 1.991.483
Nog uit te keren betreffende 2019 aan participanten in 2020
Dit betreft een specificatie van alle bedragen die na 31 december 2019 nog worden 
uitgekeerd en betrekking hebben op het boekjaar 2019. 

2019 2019 2019  
Kwartaal 4 Eind- Resultaat Totaal
voorschot afrekening algemene

ALN ALN kosten
€ € € €

Hersenstichting Nederland 131.181,18 13.168,22 1.402,43 145.751,83
Nederlandse Brandwonden Stichting 131.181,18 13.168,22 1.402,43 145.751,83
Maag Lever Darm Stichting 131.181,18 13.168,22 1.402,43 145.751,83
Aidsfonds 131.181,18 13.168,22 1.402,43 145.751,83
Diabetes Fonds 131.181,18 13.168,22 1.402,43 145.751,83
KNCV Tuberculosefonds 131.181,18 13.168,22 1.402,43 145.751,83
MIND 131.181,18 13.168,22 1.402,43 145.751,83
HandicapNL                                                               i.p.v. Revalidatiefonds131.181,18 13.168,22 1.402,43 145.751,83
ReumaNederland                                                       i.p.v. Reuma Fonds131.181,18 13.168,22 1.402,43 145.751,83
Prinses Beatrix Spierfonds 131.181,18 13.168,22 1.402,43 145.751,83
Nierstichting Nederland 131.181,18 13.168,22 1.402,43 145.751,83
Longfonds 131.181,18 13.168,22 1.402,43 145.751,83
Nederlandse Hartstichting 131.181,18 13.168,22 1.402,43 145.751,83
KWF Kankerbestrijding 131.181,18 13.168,22 1.402,43 145.751,83
Totaal 1.836.536,02 184.355,08 19.634,02 2.040.525,12

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Niet verwerkte rechten en verplichtingen
Ultimo 2019 is er geen sprake van niet verwerkte rechten en verplichtingen. 

11



Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018
€ €

Baten
 
Nederlandse Loterij 5.627.407 5.270.513
Via Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland (ALN). 

Rente 12 180
Dit betreft de interest op de charitas spaarrekening bij ABN AMRO.

Lasten
 
Participanten
Uitgekeerd aan participanten (zie specificatie hieronder) 3.572.515 3.276.307
Nog uit te keren (inclusief uitbetaling resultaat 2019) 2.040.525 1.980.844
 5.613.040 5.257.151

Fonds Bijzondere Uitkeringen
Saldo uitbetaald aan participanten 0 267.519

Specificatie uitbetalingen aan participanten in 2019
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Totaal

€ € € €
Hersenstichting Nederland 78.044,26 81.413,06 95.722,35 255.179,67
Nederlandse Brandwonden Stichting 78.044,26 81.413,06 95.722,35 255.179,67
Maag Lever Darm Stichting 78.044,26 81.413,06 95.722,35 255.179,67
Aidsfonds 78.044,26 81.413,06 95.722,35 255.179,67
Diabetes Fonds 78.044,26 81.413,06 95.722,35 255.179,67
KNCV Tuberculosefonds 78.044,26 81.413,06 95.722,35 255.179,67
MIND 78.044,26 81.413,06 95.722,35 255.179,67
HandicapNL i.p.v. Revalidatiefonds 78.044,26 81.413,06 95.722,35 255.179,67
ReumaNederland i.p.v. Reuma Fonds 78.044,26 81.413,06 95.722,35 255.179,67
Prinses Beatrix Spierfonds 78.044,26 81.413,06 95.722,35 255.179,67
Nierstichting Nederland 78.044,26 81.413,06 95.722,35 255.179,67
Longfonds 78.044,26 81.413,06 95.722,35 255.179,67
Nederlandse Hartstichting 78.044,26 81.413,06 95.722,35 255.179,67
KWF Kankerbestrijding 78.044,26 81.413,06 95.722,35 255.179,67
Totaal 1.092.619,64 1.139.782,84 1.340.112,90 3.572.515,38

2019 2018
€ €

Algemene kosten
Administratie en secretariaat 4.241 2.481
Accountantskosten 8.982 8.470
Algemene kantoor- en representatiekosten  1.156 2.591
 14.379 13.542
Personeel en bezoldiging 
Stichting Loterijacties Volksgezondheid heeft geen personeel in dienst.
De bestuursleden ontvangen voor hun activiteiten ten behoeve van de Stichting Loterijacties Volksgezondheid 
op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen bezoldiging. Aan de bestuursleden zijn geen leningen, 
voorschotten of garanties verstrekt. 
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Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke 
situatie per balansdatum dan wel van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de 
jaarrekening. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De accountantsverklaring is opgenomen op de volgende pagina. 
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Oranje Nassaulaan 1 

1075 AH Amsterdam 

Postbus 53028 

1007 RA Amsterdam 

 

Telefoon 020 571 23 45 

E-mail info@dubois.nl 

www.dubois.nl 

KvK nummer 34374865 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: het bestuur van Stichting Loterijacties Volksgezondheid te Amersfoort. 

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Loterijacties Volksgezondheid te 

Amersfoort gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een 

getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 

Stichting Loterijacties Volksgezondheid per 31 december 2019 en van het 

resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende  

RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven. 

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2019; 

2. de staat van baten en lasten over 2019; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder 

ook de Nederlandse controlestandaarden. Onze verantwoordelijkheden op grond 

hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de 

controle van de jaarrekening'. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Loterijacties Volksgezondheid zoals vereist in 

de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-

opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels 

in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt 

is als basis voor ons oordeel.  

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 

andere informatie, die bestaat uit het bestuursverslag. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen 

bevat. 

 

http://www.dubois.nl/
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag, in overeenstemming met RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven. 

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven. 

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 

belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen, of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  
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Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 

groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

organisatie; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, 

tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 

zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

controleverklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen 

is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 

over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 

significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

 

Amsterdam, 17 juni 2020    Dubois & Co. Registeraccountants 

 

 

 

 

 A.P. Buteijn RA
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