
 

 

| p/a Bikkerspolder 14| 3453 NW| De Meern| info@disabilitystudies.nl  | www.disabilitystudies.nl |  

| NL07 ABNA 044.64.59.909 | KvK 54031885 | 

 

 

 

 

ANBI-verplichtingen 

In aanvulling op het Jaarverslag 2020 

================================================================================== 

 

Naam organisatie 

Stichting Disability Studies in Nederland 

p/a Bikkerspolder 14 

3453 NW De Meern 

 

Contactgegevens 

T: 06 19933345 

E: info@disabilitystudies.nl  

 

RSIN nummer: 851125578 

 

Directeur-bestuurder 

Prof. dr. A.P. Schippers 

 

Toezicht 

De Raad van Toezicht bestond in 2020 uit twee personen.  

Het toezichthouderschap is onbezoldigd. 

 

 

Zie verder het Jaarverslag 2020 – Stichting Disability Studies in Nederland. 
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Opdrachtbevestiging 

Aan: Het Bestuur van Stichting Disability Studies in Nederland 

Betreft: jaarrekening 2020 

Naarden, 1 juni 2021 

Geachte mevrouw Schippers, 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw 
organisatie.  

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke 
tezamen de jaarrekening 2020 vormen, zijn in dit jaarverslag opgenomen.  

Opdracht 
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 van DSIN samengesteld. De jaarrekening 
is opgesteld op basis van de door het bestuur van de organisatie verstrekte gegevens.  

Werkzaamheden 
De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden 
in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële 
gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening 
toegepaste grondslagen op basis van de door de organisatie verstrekte gegevens geëvalueerd.  

Bevestiging 
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van 
de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in de in Nederland geldende RJk – 
Richtlijn C1. Kleine organisatie zonder winstreven.  

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn 
wij gaarne bereid.  

Hoogachtend, 
Verkleij Solutions in Finance 
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Inhoudsopgave 
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Bestuursverslag 
 
Stichting Disability Studies in Nederland (DSiN) is opgericht op 16 november 2011 en 
gevestigd te Utrecht. Het doel van de DSiN is om door middel van een structureel en 
samenhangend programma van onderzoek, onderwijs en kennisdeling het vakgebied 
disability studies in Nederland te vestigen. DSiN wil extra kansen creëren voor 
onderzoekers, docenten en leidinggevenden met een beperking. 
 
Bestuur en staf 
 
In het jaar 2020 is de bestuursstructuur overgegaan naar het Raad van Toezicht model. 
De zittende directeur is aangesteld als Directeur-bestuurder en twee van de drie 
bestuursleden hebben zitting genomen in de Raad van Toezicht; te weten: 
 

• prof. dr. J. van der Klink (voorzitter); 
• dhr. S.J. Vegter MBA (penningmeester). 

 
De derde bestuurder, dhr. H. Bakker, heeft afscheid genomen. 
De werving van twee nieuwe toezichthouders is in het jaar 2020 in gang gezet. 
 
Medewerkers: 
 
Na het vertrek medio 2020 van prof. dr. G. van Hove die de bijzondere leerstoel Disability 
Studies invulde bij de vakgroep Metamedica van de Amsterdam School of Public Health 
van het Amsterdams UMC, locatie VUmc, is de leerstoel vacant gehouden. In 2020 is met 
de Universiteit voor Humanistiek (UvH) overeengekomen dat de leerstoel bij de UvH zal 
worden ondergebracht. De nieuwe hoogleraar Disability Studies is per 01-01-2021 
benoemd. 
 
Vooruitlopend op het wegvallen van de lumpsum financiering door het UWV per medio 
2021, is een afslankingsproces van de capaciteit van het stichtingsbureau uitgevoerd. De 
volgende aanpassingen zijn per 01-02-2021 gerealiseerd: 
 

• drie arbeidscontracten zijn verkleind; 
• twee dienstverbanden zijn op economische gronden beëindigd. 

 
Aanvullende capaciteit wordt pas geworven als voor de uitvoering van een project een 
passende projectfinanciering is verkregen. Een flexibele kring van gekwalificeerde 
onderzoekers en assistent-onderzoekers is geformeerd. 
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Financieel resultaat 
 
Het jaar 2020 is afgesloten met het geprognosticeerde verlies, dat ten laste is gebracht 
van het eigen vermogen. Alle reserveringen zijn bij elkaar genomen en (her)bestemd als 
reservering voor de continuering van de stichtingsactiviteiten gedurende de komende vijf 
jaren. Nog steeds heeft de stichting voldoende eigen vermogen om eventuele 
tegenslagen te kunnen opvangen.  
 
Continuïteit van DSiN 
 
Om de continuïteit van de stichting te waarborgen voor jaren 2021 tot 2024/25, heeft de 
stichting vanaf 2018/19 verschillende stappen ondernomen. Naast een forse 
kostenreductie vanwege de afslanking van het stichtingsbureau, is ingezet op de 
ontwikkeling van de Academische Werkplaats Disability Studies. Ook is gezocht naar 
alternatieve financieringsmogelijkheden van de leerstoel en/of het stichtingsbureau. De 
Academische Werkplaats is in 2020 verder opgetuigd, maar vanwege Covid-19 kon VWS 
deze werkplaats vooralsnog niet financieel ondersteunen. 
De zoektocht in 2021 naar financiële middelen wordt door het bestuur en de 
toezichthouders voortgezet. De begroting 2021 is mede dankzij eenmalige middelen 
kostendekkend. 
 
Stichtingsactiviteiten 
 
De activiteiten van de DSiN zijn:  
 

• Ontwikkelen van Disability Studies onderzoek, onderwijs en kennisdeling; 
• Houder van de leerstoel Disability Studies; 
• (Bege)leiden van de Academische Werkplaats Disability Studies; 
• Exploiteren en exploreren van het stichtingsbureau. 

 
In 2021 wordt daaraan toegevoegd een nieuw samenwerkingsverband van de leerstoel 
en stichting met een aantal lectoraten (Hbo-instellingen). 
 
Doelstellingen 2021 
 
1. De algemene doelstelling om al in 2020 de continuïteit van de bedrijfsvoering zeker te 

stellen, is vanwege de pandemie niet gerealiseerd.  Belangrijke tussenstappen zijn 
gezet maar de effecten van de genomen stappen hebben nog niet het noodzakelijke 
resultaat gegeven. De zoektocht naar additionele middelen wordt in 2021 met 
vereende krachten voortgezet. 

2. Begin 2021 wordt een nieuwe toezichthouder aangesteld, werkzaam bij een 
gerenommeerd adviesbureau en gelieerd aan de Universiteit Nyenrode. 
Desbetreffende met een relevant netwerk in het bedrijfsleven en bij ZBO’s. Een en 
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ander geeft de mogelijkheid om DSiN te introduceren in kringen waartoe DSiN tot op 
heden geen toegang had. 

3. DSiN treedt op als co-host van het in juli 2021 in Amsterdam te houden congres van 
de organisatie IASSIDD. Dit congres zal vooral digitaal worden vormgegeven, met – 
zo mogelijk – enige activiteiten in vivo. 

 
Directeur-bestuurder DSiN 
Prof. dr. Alice Schippers 
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Jaarrekening 

Balans per 31 december 2020 
(voor resultaatbestemming) 
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Staat van baten en lasten over 2020 
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Kasstroomoverzicht 
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Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

Algemene informatie 

Stichting Disability Studies in Nederland heeft geen bezoekadres. Het postadres is p/a 
Marelaan 61, 3454 GB in De Meern.  Het Kamer van Koophandel nummer van de 
Stichting is 54031885. 

Per 1 januari 2018 is de Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) door de belastingdienst. 

De genoemde bedragen zijn in Euro’s. 

Toepasselijk verslaggevingsstelsel 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland van toepassing 
zijnde grondslagen voor financiële verslaggeving voor non-profitorganisaties, onder 
toepassing van de bepalingen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine 
organisaties zonder winstoogmerk RJk C1. 

Fiscale positie 

De stichting is als niet-winstbeogende instelling vrijgesteld van vennootschapsbelasting. 
 
Financiële instrumenten 

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals 
vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de de grondslagen van 
primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.  

BTW-regime 

Stichting Disability Studies in Nederland is geen belastingplichtige voor de 
omzetbelasting. De in de exploitatie verantwoorde lasten zijn inclusief omzetbelasting 
opgenomen. 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

De stichting hanteert als algemeen uitgangspunt de kostprijs of lagere reële waarde als 
deze duurzaam is. Algemene beginselen van de grondslagen betreffen: continuïteit, 
voorzichtigheid, realisatie, toerekening. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.  
 
Financiële vaste activa 

De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Vorderingen 

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, zonodig verminderd met een 
voorziening voor mogelijke oninbaarheid. 
 
Te ontvangen subsidies en vooruitontvangen subsidies 

De te ontvangen subsidies betreffen toegekende subsidies die betrekking hebben op het 
huidige boekjaar, waarvan de (rest)betaling nog niet is ontvangen. Deze subsidies zijn in 
de baten verantwoord. 
 
Vooruitontvangen subsidies betreffen toegekende subsidies die betrekking hebben op 
komende boekjaren, waarvan de betaling reeds is ontvangen. 
 
Overige activa en passiva 

De overige activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde. Overige 
activa worden zonodig verminderd met een voorziening wegens oninbaarheid. 
Eventuele posten in vreemde valuta worden omgerekend volgens de koers per 
balansdatum. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en lasten in enig boekjaar. De 
baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
 

Baten 

Baten worden toegerekend aan het jaar waar ze betrekking op hebben. De baten 
bestaan uit subsidie opbrengsten, die conform het toepasselijk verslaggevingsstelsel en 
subsidievoorwaarden worden verantwoord, en uit bijdragen van fondsen, 
toegangsgelden voor congressen en sponsorbijdragen. 
 

Lasten doelstellingen en infrastructuur 

Deze lasten hebben betrekking op de doelstellingen onderzoek, onderwijs en 
kennisnetwerk en worden toegerekend aan het jaar waar ze betrekking op hebben. Als 
een jaarproject nog niet afgewikkeld is op balansdatum, worden de nog verwachte 
uitgaven gepassiveerd als te betalen posten. 
 
Tevens hebben deze lasten betrekking op het bouwen van een infrastructuur voor het 
ontwikkelen, delen en verankeren van kennis en worden toegerekend aan het jaar waar 
ze betrekking op hebben.  
 

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen 
in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
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Toelichting op de balans 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

 

Voor inventaris wordt een afschrijvingspercentage van 20% gehanteerd. 
 

Financiële vaste activa 

 

Vlottende activa 
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Alle middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting. 
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Stichtingsvermogen 

 
 

 

 

 
 

 
 
Het bestuur heeft besloten om alle reserveringen over te hevelen naar de 
bestemminsgreserve reservering Leerstoel UvH. De overige reserveringen / 
bestemmingen zijn komen te vervallen en ingevoegd in deze ene reserve. De reservering 
voor liquidatiekosten valt samen met de reservering voor de leerstoel.  
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Kortlopende schulden 
 

 

 

 

De te betalen afvloeiingsregelingen zijn een resultante van het afslankingsproces waar in 
het bestuursverslag door de directie uitleg wordt gegeven. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

BATEN 

 

Subsidies 

Bijdragen Doelstelling Leerstoel en infrastructuur 

Het UWV en het fonds SPZ hebben wederom respectievelijk€ 150.000 en € 25.000 
bijgedragen aan de instandhouding van de leerstoel en de infrastructuur. De 
overeenkomst met het UWV loopt door tot 01 juli 2021. De overeenkomst met het fonds 
SPZ loopt nog twee jaar door. Deze gelden zijn volledig besteed aan de kosten hoogleraar 
en de infrastructurele ondersteuning van de hoogleraar en de projecten die vanuit de 
leerstoel zijn geïnitieerd. 
 
In het kader van de leerstoel is een Ethiopische onderzoeker ondersteund bij zijn 
promotietraject. 
 
Het bedrag dat in de Jaarrekeningen 2018 en 2019 was gereserveerd als verplichting aan 
mevr. Blom ten behoeve van het voorziene artikel omtrent Family Quality of Life, is in 
2020 conform aangewend 
 
Bijdrage onderzoeks-/onderwijsdoelstellingen 

Een aantal projecten zijn in samenwerking met derden in 2020 uitgevoerd. 
 
Het vierjarige project Samen Werken, Samen Leren met VUmc, Tranzo en LFB is formeel 
medio 2020 afgerond. Gedurende de tweede helft van 2020 is additionele financiering 
verkregen voor enkele follow-up werkzaamheden die onder de titel VIMP zijn uitgevoerd. 
Alle kosten zijn in het boekjaar 2020 genomen. 
 
Het UWV heeft een lumpsum bedrag à € 30.000 ter beschikking gesteld voor de 
organisatie van vier scholingsdagen en twee driedaagse verdiepingsdagen. In 2020 is 
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het UWV-scholingsprogramma geëvalueerd. Vanaf 1 juli 2021 loopt deze lumpsum 
financiering af. 
 
Samen op weg naar zelf kiezen: bij de zorginstelling Ipse de Bruggen in Zoetermeer is 
een project uitgevoerd, ondersteund door een derde persoon. Het project is in 2020 
opgeleverd en de gelden zijn volledig ingezet ter dekking van de uitvoeringskosten. 
 
In Almere is in het kader van de Almeerse inclusie agenda een breed palet aan 
projectactiviteiten onder de titel Voor elkaar! vormgegeven. Ook dit project is in 2020 
afgerond. 
 
Overige Baten 
De overige baten hebben vooral betrekking op vacatiegelden. 
 
Rente Lening 
De rentebaten hebben betrekking op de rentevergoeding te ontvangen in verband met  
het uitstaande geldbedrag bij van Dam. 
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LASTEN 
 

 

Overige personele lasten betreffen inhuur derden en freelancers voor lasten met betrekking tot 
projecten en infrastructuur. 

 

Het gemiddeld aantal personeelsleden bedraagt in 2020 3,2 FTE (in 2019 3,4 FTE). Hiervan is 0,1 
FTE (in 2019 0,4 FTE) via tijdelijke aanstellingen ingezet ten behoeve van de realisering van de 
doelstellingen onderzoek, onderwijs en kennisnetwerk. 

Overige lasten 
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De post onvoorzien heeft betrekking op het opschonen van gedateerde posten op de balans wat 
per saldo een bate heeft opgeleverd. 
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Bestemming van het resultaat over het vorige boekjaar 
 
De jaarrekening 2019 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 11 mei 2020. De 
bestuursvergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe 
gedane voorstel. 

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 
 
In de bestuursvergadering wordt aan het bestuur voorgesteld het negatieve resultaat ad               
€ 20.599 over 2020 aan de bestemmingsreserve Leerstoel toe te voegen. Dit voorstel is niet in 
de jaarrekening verwerkt. 

Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum tot aan de datum van het opmaken van de 
jaarrekening gebleken die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum.  

 
Ondertekening van de jaarrekening 
 
Amsterdam, 1 juni 2021 

 

Directeur - Bestuurder: 

Prof. dr.  A.P. Schippers     …………………………………………… 
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Bijlage 

De begroting 2021 

De begroting 2021 is opgenomen in de Staat van baten en lasten op pagina 8. 
 

 


