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Bestuursverslag stichting DiaB-TV 
 
 
Stichting DiaB-TV is een in Den Haag gevestigde goede doelenorganisatie, die uitsluitend bestuurd en 
geleid wordt door vrijwilligers. Per ultimo 2018 bestaat het bestuur uit de volgende personen: 
 
T. Menken, interim voorzitter 
N. Geelhoed, bestuurslid 
R. Heijblom, penningmeester  
 
Doelstelling van stichting DiaB-TV is: het geven van voorlichting aan kinderen op het gebied van 
gezondheid met als doel om onder meer diabetes type 2 bij kinderen terug te dringen, en al wat 
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkering 
aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. 
 
Het jaar 2018 is voor de stichting een moeilijk jaar geweest, onze programma’s zijn in 2018 nog niet 
op de scholen in lesprogramma’s opgenomen. Het bestuur en de initiatiefnemers van Stichting DiaB-
TV zijn echter nog steeds van mening dat er grote behoefte bestaat aan voorlichting op het gebied 
van leef en eetgedrag.  
 
De financiële positie van de organisatie is niet sterk, ons vermogen is nagenoeg nul. Over 2018 heeft 
de stichting een budget gerealiseerd van € 6.000 (afgerond). De stichting kent geen (betaalde) 
werknemers en draait zoals reeds is aangegeven geheel op vrijwilligers. Enkele personen wordt een 
vrijwilligers vergoeding toegekend voor gemaakte kosten (auto en andere kosten). Voor 2019 is de 
verwachting dat het budget wederom beperkt zal zijn en voornamelijk bestaat uit incidentele giften. 
Vooralsnog is er geen zicht op structurele ondersteuning in de vorm van sponsoring en of subsidies. 
 
In 2018 heeft de stichting gewerkt vanuit de filosofie dat onze producten middels een top-down in de 
markt gezet zouden kunnen worden. De idee was dat wij door benadering van politici, het ministerie 
van volksgezondheid en dat van onderwijs en schoolbesturen aandacht voor onze producten zouden 
verkrijgen. Waarna wij de besluitvorming tot het opnemen van onze programma’s aan deze decision  
makers overlieten. Na evaluatie van onze marketing aanpak zijn wij tot de conclusie gekomen dat een 
dergelijke marktbenadering slecht werkt, vanwege het feit dat deze partijen (te) ver van het werkveld 
afstaan. Wel kwam vast te staan dat de behoefte aan voorlichting rondom diabetes meer en meer 
noodzakelijk aan het worden is.  
 
Het bestuur heeft aan de hand van een strategische (her) verkenning besloten dat het vermarkten van 
onze producten, lees lesmateriaal dat aan lagere scholen wordt aangeboden en onderbouw 
middelbaar onderwijs, een meer directe aanpak behoeft. Daarbij is besloten dat onze programma’s, 
welke qua inhoud voldoen aan de eisen van de markt, meer direct voor het voetlicht te gaan brengen 
aan betrokkenen in de onderwijswereld. Effectief houdt dat in dat Stichting DiaB-TV voor het komende 
jaar 2019, in plaats van de boven geschetste top-down benadering, gekozen heeft voor een meer 
actieve en directe marktbenadering. Daarbij is er voor gekozen bezoeken te gaan afleggen aan 
scholen waarbij voorlichting aan schooldirecties van lagere scholen gegeven gaat worden. Daaraan 
gekoppeld worden er proeflessen gegeven waarin ons les- en informatiemateriaal aan de 
afvaardigingen van scholen wordt vertoond. 
 
Stichting DiaB-TV hecht aan naleving van wet en regelgeving, het financiële en financieringsbeleid is 
er op gericht dat geen gebruik wordt gemaakt van externe financiering. Stichting DiaB-TV streeft goed 
bestuur na, waarin niet alleen aandacht wordt besteed aan financiële risico’s maar ook aan de niet 
financiële risico’s. Te denken valt aan risico’s rondom de kwaliteit van ons lesmateriaal, imago risico’s 
van bestuur en betrokkenen bij de stichting, doch ook aan de naleving van de code “Goed bestuur”. In 
haar financiële verantwoording aan de maatschappij staat transparantie voorop. 
 
 
Namens het bestuur van Stichting DiaB-TV 
 
 
R. Heijblom  
Penningmeester 
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Aan het bestuur
Stichting DiaB-TV
Vlietweg 15
2266 KA  Leidschendam

Kenmerk Behandeld door Datum

2018.RH.205200 AMK 23 mei 2019

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting. De in het
accountantsrapport  voorkomende cijfers en analyses zijn primair gebaseerd op de in dit rapport opgenomen
jaarrekening.



FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2018

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.
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JAARREKENING 2018
Balans per 31 december 2018
Staat van baten en lasten over 2018

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na verwerking van het verlies)

31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa  (1) 831 831

Vlottende activa

Liquide middelen  (2) 15 1.611

TOTAAL ACTIVA 846 2.442

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Overige reserves -39 2.421

Kortlopende schulden  (4)

Crediteuren 635 -
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen - 21
Overlopende passiva 250 -

885 21

TOTAAL PASSIVA 846 2.442
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie
2018

€

Realisatie
2017

€
Baten

Som van de geworven baten  (5) 6.626 14.700

Lasten

Wervingskosten

Kostprijs van de omzet  (6) - 65

Kosten van beheer en administratie

Personeelslasten  (7) 3.282 3.934
Overige bedrijfslasten  (8) 5.611 8.067

8.893 12.001

Saldo voor financiële baten en lasten 8.893 12.066

Financiële baten en lasten  (9) 193 213

Saldo -2.460 2.421
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3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Financiële vaste activa

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Overige vorderingen

Waarborgsommen 650 650
Lening u/g 181 181

831 831

VLOTTENDE ACTIVA

2. Liquide middelen

Bank 5 1.586
Kas 10 25

15 1.611
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PASSIVA

31-12-2018

€

31-12-2017

€

3. EIGEN VERMOGEN

Overige reserves -39 2.421

4. KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren

Crediteuren 635 -

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Overige schulden - 21

Overlopende passiva

Overige schulden en overlopende passiva 250 -
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4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie
2018

€

Realisatie
2017

€
5. SOM VAN DE GEWORVEN BATEN

Omzet proefpakket - 100
Omzet sponsoring - 13.000
Omzet donatie's /schenkingen 6.626 1.600

6.626 14.700

6. KOSTPRIJS VAN DE OMZET

Kostprijs van de omzet - 65

7. PERSONEELSLASTEN

Overige personeelslasten

Reis- en verblijflasten 114 -
Vrijwilligersvergoeding 3.168 3.934

3.282 3.934

8. OVERIGE BEDRIJFSLASTEN

Huisvestingslasten 3.182 3.740
Kantoorlasten 369 1.564
Autolasten 518 164
Verkooplasten 1.312 2.600
Algemene lasten 230 -1

5.611 8.067

Huisvestingslasten

Huur onroerende zaak 3.176 3.230
Schoonmaaklasten - 26
Onderhoudskosten huisvesting - 484
Overige huisvestingslasten 6 -

3.182 3.740
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Realisatie
2018

€

Realisatie
2017

€
Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden 164 876
Drukwerk - 33
Klein inventaris 25 788
Automatiseringslasten 180 -
Porti - 47
Contributies en abonnementen - -180

369 1.564

Autolasten

Kilometervergoeding 518 164

Verkooplasten

Reklame- en advertentielasten 750 827
Representatielasten - 93
Weggevers 48 -
Beurslasten 79 -
Verteerlasten 435 125
Montagekosten - 500
Productiekosten - 1.055

1.312 2.600

Algemene lasten

Overige algemene lasten 230 -1

9. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Rentelasten en soortgelijke lasten -193 -213
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