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1. Algemene gegevens

1.1. Statutaire gegevens

Doel van de vereniging Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Het KNGF stelt zich ten doel de ontwikkeling van de fysiotherapie en het behartigen van de beroepsinhoudelijke, sociaal-maatschappelijke

en economische belangen van de fysiotherapie in het algemeen en van zijn leden-fysiotherapeuten in het bijzonder.

1.2. Inschrijving Kamer van Koophandel

De vereniging KNGF is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi- Eem- en Flevoland te Almere onder nummer 40506528.

13. Totale bestuurssamenstelling en directie over 2021 (oud en nieuw opvolgend)

Naam Woonplaats Functie

De heer mr. G.H.N.L van Woerkom Oegstgeest Voorzitter 22 november 2018 gekozen voor iste termijn tm

november 2022.

De heer mr. A. van Zon Den Haag Penningmeester 29juni 2018 herkozen voor 2de termijn tm juni 2022.

De heer B.Y.J. Engelsma Sneek Lid 22 november 2018 herkozen voor 2de termijn tm

november 2022.

De heer drs. J.H.A.M. Mutsaers Hilvarenbeek Lid 9juni 2021 gekozen voor lste termijn tm juni 2025

De heer H.M. Jansen Russen Lid 29juni2018 herkozen voor 2de termijn tm juni 2022.

Vanaf januari 2021 werd de directie gevoerd door mevrouw mr. H. Post.
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2. Verklaring bestuur

2.1 Bestuur

Aan de leden van:

Vereniging KNGF

Stadsring 159B

3817 BAAMERSFOORT

Geachte leden,

Ingevolge artikel 28 van de statuten van het KNGF te Amersfoort is onder onze verantwoording het financieel jaarverslag 2021

opgesteld van de vereniging.

Het financieel jaarverslag is opgenomen van bladzijde 10 tot en met 45 van dit verslag. In de overige gegevens is op bladzijde 46 de

controleverklaring opgenomen.

Amersfoort, juni 2022

De heer mr. G.H.N.L van Woerkom De heer mr. A. van Zon

Voorzitter Penningmeester

De heer 8.Y.J. Engelsma De heer drs. J.H.A.M. Mutsaers

Lid Lid

De heer H.M. Jansen

Lid
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Inleiding

In het financiële jaarverslag zijn de werkelijk gemaakte kosten in 2021 verantwoord in vergelijking met de begroting voor dat jaar

en de werkelijk gemaakte kosten in 2020. De begroting 2021 is goedgekeurd door de Algemene Vergadering in december 2020.

Toegevoegd is de voorlopige begroting 2022 (goedgekeurd door de Algemene Vergadering in december 2021).

In het inhoudelijk jaarverslag is beschreven welke activiteiten zijn verricht in 2021 en welke resultaten zijn behaald.

Tenzij anders vermeld zijn de bedragen in duizenden euros.

2.2 Analyse resultaat

Het boekjaar is geëindigd met een voordelig saldo van € 1.560.852. Na toevoeging aan de bestemmingsreserve voor een bedrag van € 55.704 en

onttrekking uit het bestemmingsfonds voor een bedrag van € 134.137 is het boekjaar afgesloten met een voordelig resultaat van € 1.639.265.

ten opzichte van een begroot voordelig resultaat van € 1.590.

Werkelijk Begroting Afwijking Begroting

Baten 2021 2021 resultaat 2020

Contributie 6.822 7.256 -434 6.944

Externe financiering 1.110 1.110

Congres + Evenementen 1 300 -299 300

Registratiegelden 3.628 3.821 -193 3.575

KRFNL 673 839 -166 774

Scholing 79 150 -71 145

lOF Organisatie bijdragen 184 180 4 180

FysioPraxis bijdragen 320 232 88 232

Overige opbrengsten 123 185 -62 185

Totaal baten 12.940 12.963 -23 12.335

Lasten

Personeelskosten 6.838 7.695 -858 7.547

Ondersteunende en facilitaire kosten mcl. afschrijving 1.508 1.671 -163 1.761

Overige lasten (Projectkosten) 2.948 3.797 -849 3.735

Kosten extern gefinancierde projecten 1.110

Totaal lasten 12.403 13.163 -1.870 13.043

Saldo normale bedrijfsvoering 537 -200 1.847 -707

Financiële baten en lasten
Ontvangen rente -40 -40 -15

Rendement belegde middelen 1.064 201 863 201

Exploitatie voor bestemming 1.561 1 2.669 -521

Resultaatbestemm ing
Resultaat voor bestemming 1.561 1 1.560

Mutaties bestemmingsreserves/bestemmingsfondsen 78 78

Saldo na mutatie bestemmingsreserve 1.639 1 1.638 -521

Voor verdere specificaties en toelichting wordt verwezen naar de staat van baten en lasten op pagina 12 en de toelichting op de staat van baten en

lasten over 2021 op pagina 37 tot en met 45.
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3. Verslag Bestuur

Algemeen.

Samenwerking KNGF en Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF).

De leden van het KNGF hebben zich in 2020 in een ledenraadpieging uitgesproken voor samenwerking tussen KNGF en Stichting Keurmerk

Fysiotherapie (SKF). Op 4 februari 2021 hebben de besturen van het KNGF en van SKF bestuurlijke afspraken getekend waarin is afgesproken dat

beide besturen de samenwerking tussen beide organisaties gaan verkennen die moet leiden tot een duurzame organisatorische fusie. In 2021 is hard

gewerkt aan het uitwerken van de ambities door nieuwe gezamenlijke werkwijzen te ontwikkelen, reglementen op te stellen en afspraken te maken over

de wijze waarop de beide organisaties samengaan. Tijdens drie Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s) van 9juni, 29 september en 8 december 2021

hebben de leden kunnen beslissen over de uitwerkingen en reglementen. Een overgrote meerderheid van de leden hebben tijdens deze ALV’s voor de

samenwerking met SKF en de bijbehorende afspraken gestemd.

Een belangrijke mijlpaal is de opening van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie per 1januari 2022 met daarbinnen alle registers (individuele en

praktijkregisters) van de beroepsgroep fysiotherapie. Het Kwaliteitshuis is onderdeel van het KNGF, maar opereert zoveel mogelijk onafhankelijk.

De stichting SKF wordt in 2022 omgevormd naar de stichting Data en Research Fysiotherapie, waarbinnen de kwaliteits-databases worden

ondergebracht. De stichting zal financiering ontvangen van het KNGF. Vanaf 2022 wordt gewerkt aan verdere concretisering van de bestuurlijke

afspraken door het KNGF en SKF om te komen tot een duurzame organisatorische fusie.

De afspraken hiertoe worden uitgewerkt en vastgelegd in een Fusiedocument en worden naar verwachting op 1juni 2022 geeffectueerd.

Op basis van de afspraken vastgelegd in het Fusiedocument zullen de activa passiva van SKF worden ingevoegd. Op 6april 2022 zal een aangepaste

begroting 2022 van het KNGF waarin het samengaan met SKF is opgenomen worden voorgelegd aan de ALV ter vaststelling.

Vervanging huidige software

Eind 2020 is gestart met de implementatie van Dynamics 365 Customer Engagement en Business Central. De implementatie van Dynamics 365 is in

2021 zogenaamde Business Releases uitgevoerd. Een Business Release kan gezien worden als een blok van functionaliteiten (scope) dat

geïmplementeerd wordt. Het KNGF wordt bij de implementatie ondersteund en begeleid door een adviseur (IT-selector), die niet verbonden is aan de

partij (Pylades/gAltitudes) die de implementatie uitvoert. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden bleek dat het implementatie meer tijd en geld

kost dan begroot. Met de leverancier zijn gesprekken gevoerd, hetgeen heeft geleid tot wijzigingen in het uitvoeringsteam van de leverancier en tot een

andere, meer agile werkwijze. Over de financiële afwikkeling worden in de loop van 2022 nadere afspraken gemaakt.

Bestuur

In 2021 is één van de vijf bestuursleden afgetreden en een nieuw bestuurslid is aangetreden. In 2022 zullen drie bestuursleden aftreden en ontstaan er

drie vacatures voor nieuwe bestuursleden. De benoemingsadvies commissie is begin 2022 gestart met de werving van kandidaten voor het

bestuurslidmaatschap. Beoogd wordt om meer vrouwen in het bestuur te laten deelnemen.

Passende aanspraken fysiotherapie

In 2021 is met VWS en het Zorginstituut afgesproken dat het traject van het zogenaamde systeemadvies wordt stopgezet. Het systeemadvies hield in

dat per fysiotherapeutische behandeling werd gekeken of er voldoende wetenschappelijke evidentie beschikbaar is om de behandeling op te nemen in

de basisverzekering. Omdat deze werkwijze niet heeft geleid tot meer fysiotherapie in de basisverzekering, hebben VWS en het Zorginstituut samen

met KNGF gezocht naar een andere manier om de meerwaarde en inzet van fysiotherapie bij passende zorg te kunnen beoordelen. Omdat er brede

consensus is over de verwachte meerwaarde van fysio- en oefentherapie zijn alle partijen optimistisch dat een nieuw traject sneller kan gaan leiden tot

een verbeterde toegang van fysiotherapie. Het Zorginstituut gaat daarom in 2022 de mogelijkheden onderzoeken voor een passende aanspraak op

fysio- en oefentherapie vanuit het basispakket verzekerde zorg. Dat betekent dat het Zorginstituut onderzoekt welke onderdelen van de fysio- en

oefentherapie onder welke voorwaarden vergoed zouden moeten worden uit de basisverzekering, om zoveel mogelijk bij te dragen aan passende en

de houdbare zorg in Nederland.

Besluiten Algemene Ledenvergadering (ALV) in 2021

In de Algemene Ledenvergaderingen van 2021 zijn de leden akkoord gegaan met het voornemen dat er een organisatorische fusie komt tussen KNGF

en SKF, waarbij SKF in de huidige vormt, ophoudt te bestaan. De leden zijn akkoord gegaan met de oprichting en de bijbehorende reglementen van de

uitvoeringsorganisatie voor zowel het individueel register als het praktijkregister. Het Kwaliteitshuis wordt onafhankelijk gepositioneerd binnen de

vereniging. Dit betekent dat administratie en toezicht op de (her)registratie-eisen los staat van de beleidsvoorbereiding -en ontwikkeling.

Ook zijn de leden akkoord gegaan met de oprichting en reglementen voor een Kwaliteitsraad en Adviescommissie. De Kwaliteitsraad Fysiotherapie

wordt ingesteld ten behoeve van de voorbereiding en vertaling van standpunten en criteria voor mogelijke opname in de registers.

Voor zowel het individuele regisler als voor het praktijkregister kan er op basis van ontwikkelingen binnen de zorg (inhoudelijk en organisatorisch),

aanleiding zijn om standpunten en criteria bij te stellen en deze door te vertalen naar eisen voor registratie/herregistratie.

Dit vraagt een goede analyse van de impact hiervan en een integere afweging ten aanzien van de positionering van de beroepsgroep.

De lKwaliteitsraad Fysiotherapie staat hiervoor zelf in direct contact met veldpartijen (le en 2e schil) en laat zich daarnaast adviseren door de

Adviescommissie Fysiotherapie. De Kwaliteitsraad treft vervolgens voorbereidingen voor doorvertaling van standpunten en criteria en doet suggesties

voor het aanpassen/wijzigen van registratie/herregistratie-eisen. Deze suggesties worden alvorens deze worden geoperationaliseerd en/of worden

voorgelegd aan de ALV van het KNGF ter toetsing voorgelegd aan de Adviescommissie Fysiotherapie.
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Gevolgen corona

2020 en 2021 stond voor de hele wereld, maar ook voor het KNGF, voor een groot deel in het teken van COVID-19. Er zijn zowel intern als

extern teams opgezet om de Organisatie OP volle kracht draaiende te houden en daarnaast alle fysiotherapeuten in Nederland zoveel mogelijk te

ondersteunen. Resultaat daarvan is een werkorganisatie die bijna volledig vanuit huis werkzaam kan zijn en fysiotherapeuten die hun

werkzaamheden — met aanpassingen — zoveel mogelijk hebben kunnen continueren.

Er is, gezien onze uitstekende vermogens- en liquiditeitspositie geen aanleiding om andere maatregelen te overwegen.

Financiële positie

De solvabiliteit is per ultimo 2021 85% (2020 88%), de norm ligt tussen de 20 en 45%, hetgeen betekent dat het KNGF uitstekend in staat

is om ondernemersrisico’s op te vangen.

De liquiditeitsratio is ultimo 2021 4,89 (2020 6,49), de norm ligt tussen de 1,2 en 1,5 hetgeen betekent dat het KNGF geen problemen kent om

verplichtingen direct te kunnen betalen.

Bestemmingsreserves en bestemmincisfondsen
Per 31 december 2020 zijn een aantal bestemmingsreserves ingericht voor een bedrag van € 1.200.645. In 2021 is € 388.139 besteed en is

voor een bedrag van €78.712 vrijgevallen ten gunste van de Algemene reserve.

Per 31 december 2021 is €444.342 toegevoegd aan de bestemmingsreserves om een aantal ambities waar te kunnen maken.

Per 31 december 2021 zijn voor een totaal van € 1.178.407 bestemmingsreserves ingericht.

Uit de bestemmingsfondsen is€ 134.137 besteed aan regionale activiteiten.

Exploitatie 2021

Het resultaat voor bestemming (mci. de bestede kosten van de bestemmingsreserves/fondsen) bedroeg € 1.560.853 positief, na onttrekking uit de

bestemmingsfondsen en toevoeging aan de bestemmingsreserves is uiteindelijk een resultaat van € 1.639.285 positief gerealiseerd.

Vooruitblik 2022

Organisatorische fusie SKF en KNGF

In 2022 zullen de afspraken tussen SKF en KNGF worden uitgewerkt en vastgelegd in een overeenkomst, waarna de activa-passiva transactie zal

plaatsvinden. Daarbij zullen de praktijkregisters en individuele registers van SKF worden overgedragen aan het KNGF, inclusief het personeel en de

contracten. SKF zal worden doorontwikkeld tot een stichting dat het beheer op zich neemt van de kwaliteits-databases en zal zich richten op

wetenschappelijk onderzoek met behulp van de data uit de kwaliteits-databases.
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STAF
Strategisch Adviseur

Bestu urssecretaris
Finance & Control

ICT & Facilitaire Zaken
Office Management,

Bijeenkomsten & Scholing
HRM

1

Directie

Kwaliteitsbeleid Belangenbehartiging

1
Kwaliteitsregister

Fysiotherapie (KRF Nl)
(Werkorganisatie)

De formatie (mcl. tijdelijke medewerkers zowel in dienst gefinancierd vanuit projectgelden als gefinancierd vanuit interne projecten) is in 2021 als

volgt toebedeeld aan de afdelingen en betreft de gemiddelde formatie gedurende het jaar 2021.

Afdeling

Kwaliteitsbeleid

Belangenbehartiging

Marketing en Communicatie

ICT en facilitair

Front Office

Finance en Control

HRM

Office Management

Directeur-secretaris

Bijeenkomsten & Scholing

KRF NL

Totaal formatie ultimo 2021

2104

1530

778

7,10

8,30

3,70

0,60

360

3,50

5,10

2,30

78,32
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RISICOMANAGEMENT

Methodiek:

Het systeem van risicomanagement van het KNGF wordt gekenmerkt door een lage risicobereidheid, met adequate beheersingsmaatregelen die

zijn getroffen ter voorkoming van de voornaamste risico’s en onzekerheden.

Elk kwartaal worden bestaande en verwachte risico’s en onzekerheden geanalyseerd en wordt vastgesteld welke additionele

beheersingsmaatregelen dienen te worden getroffen. Risicomanagement vindt plaats in alle geledingen van het KNGF.

Dientengevolge is het risicoprofiel van het KNGF laag en voldoet het aan de eisen van het bestuur en de vereniging.

Onderstaand volgt een korte uiteenzetting van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee het KNGF wordt geconfronteerd in

strategische, operationele en financiële zin, mét de bijbehorende beheersingsmaatregelen die het KNGF heeft getroffen.

De financiële impact van onderstaande risico’s is niet opgenomen omdat deze niet kan worden bepaald.

Draagvlak bij de aangesloten leden is van essentieel belang voor het voortbestaan van het KNGF

Teneinde dit draagvlak en daarmee de dekking van de aangesloten leden te optimaliseren worden zeer frequent ledenbijeenkomsten, congressen

en regionale symposia georganiseerd. De opkomst van deze bijeenkomsten is goed te noemen.

Beleidsvoorbereiding vindt plaats via onder andere webinars, ledenpeilingen, bijeenkomsten en een voorjaarscongres waarin leden om input

wordt gevraagd. De verkiezing van het bestuur vindt direct plaats door leden (geen coöptatie).

Periodiek vindt interne afstemming van beleidsvoornemens en evaluatie van besluitvorming plaats in overleggen met de verbonden partijen, zoals

met de Beroepsinhoudelijke Verenigingen (BI’S) en wordt ondersteuning verleend aan de werkgeversvereniging (WVF) en werknemersvereniging

(FDV).

Het Consilium (waarin een afvaardiging van alle bloedgroepen binnen de fysiotherapie zijn vertegenwoordigd) is ingericht om advies uit te

brengen aan het Bestuur. Dit advies wordt meegenomen naar de Algemene Ledenvergadering.

Het KNGF is een belangriike vertegenwoordiger van de fysiotherapeuten. Openbare uitingen en publicaties dienen derhalve zeer zorgvuldig tot

stand te komen teneinde mogelüke reputatieschade voor de hele branche te voorkomen.

Teneinde dit risico te beheersen vindt afstemming van beleid en knelpunten plaats met externe stakeholders.

Tevens vindt periodiek strategisch communicatieoverleg plaats tussen bestuur, directeur en betrokken functionarissen.

Mededingingsgrenzen worden bewaakt door een intern aangestelde compliance officer.

Een maatschappelijk verantwoord personeelsbeleid als ook frequent en constructief overleg hierover met de ondernemingsraad dient zorg te

dragen voor een positieve uitstraling van het KNGF op de arbeidsmarkt.

Bükomende IT-risico’s

Vanwege een groot aanbod van een digitaal dienstenportfolio zijn bijkomende IT-risico’s adequaat afgedekt door goede procedures op het gebied

van externe uitwijk, back-up en recovery en een daartoe aangestelde security officer.

Voorts zijn adequate procedures ingesteld (mcl. verwerkersovereenkomsten met derden) ter voorkoming van datalekken.

Financiële risico’s worden beheerst door:

— Een adequate begrotingsdiscipline met een verantwoording per trimester door het bureau aan het bestuur, zowel inhoudelijk als financieel.

— Jaarlijkse verantwoording van het Bestuur aan de Algemene Ledenvergadering inclusief een advies van het Consilium over het gevoerde

financiële verenigingsbeleid.

— Ten aanzien van de beleggingen is een conservatief beleid (beleggingsmandaat) vastgesteld in de vermogensbeheerovereenkomst met een

extern deskundige vermogensbeheerder (IBS) die verantwoordelijk is voor de uitvoering.

De Commissie Beheer Belegde Middelen (bijgestaan door een deskundige externe adviseur van het onafhankelijk bureau (Waterland N.V.) is

ingesteld om de penningmeester te adviseren.

Het beleggingsbeleid en resultaten worden per kwartaal geëvalueerd en gemonitord door de Commissie Beheer Belegde Middelen in

aanwezigheid van bureau, penningmeester, leden van de commissie, externe adviseur (Waterland NV.) en de externe vermogensbeheerder.

— Binnen de toegekende procuraties worden functiescheiding en beperkte en getrapte autorisatielimieten volgens het 4-ogen-principe toegepast.

— Het bewustzijn van de directie en Bestuur aangaande het belang van interne controle is hoog.
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Jaarrekening 2021

4. Balans per 31 december 2021
(voor resultaatbestemming) 31-12-21 31-12-20

Toelichting

ACTIVA
(x€ 1.000)

Immateriële vaste activa

Software (0) 513 153

513 153

Materiële vaste activa

Inventaris (1) 55 54

Computer hardware (2) 48 92

Materiële vaste bedrijfsactiva (3) 2 17

Inventaris betreffende Herhuisvesting (4) 20

Materiële vaste bedrijfsactiva betreffende
Herhuisvesting (5) 8 55

114 238

Financiële activa

Lening u/g (6)

Effecten (6a) 3.420 3.208

3.420 3.208

Vlottende activa

Debiteuren (7) 232 135

Vooruitbetaalde bedragen (8) 243 172

Nog te ontvangen bedragen (9) 155 108

630 414

Liquide middelen (10) 12.788 11.133

Totaal Activa 17.466 15.146
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PASSIVA 31-12-21 31-12-20

(x€ 1.000)

Eigen vermogen

Algemene reserve (11) 11.903 11.371

Onverdeeld resultaat (12) 1.639 453
13.542 11.824

Bestemmingsreserve

Weerstandskas (13) 132 132

Richtlijnontwikkeling (15) 22

Herhuisvesting hoofdkantoor KNGF (16) 7 71

Strategische ontwikkeling Fysiotherapie (17) 928 725

Facilitaire kosten (18) 40 61

Beroepsorganisatie KNGF (19) 20

Personeel (20) 70 169

1.177 1.200

Bestemmingsfondsen Regionale Genootschappen Fysiotherapie

Fonds Amstelland, Meerlanden & Amsterdam (27) 7

Fonds Groot lJsselland (29) 34 35

Fonds Maasvallei (30) 3

Fonds Midden Nederland (31) 55 64

Fonds Midden- en Oost-Brabant (32) 6 6

Fonds Noord Holland (33) 60

Fonds Twente en lJsselzoom (35) 31

Fonds Holland Zuid (36) 80 104

175 309

Totaal eigen vermogen 14.894 13.333

Voorziening

Jubilea (37) 35 33

Afvloeiing personeel (39) 137

172 33

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 880 598

Belastingen en sociale premies (40) 197 201

Vakantiedagen en vakantiegeld (41) 533 508

Vooruit ontvangen bedragen (42) 582 304

Nog te betalen bedragen (43) 208 169
2.400 1.780

Totaal Passiva 17.466 15.146
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5. Staat van baten en lasten over 2021
(x € 1.000) Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk

Baten Toelichting 2021 2021 2022 2020

Contributie (50) 6.822 7.256 6.944 6.557

Externe financiering (51) 1.110 459

Congressen en Events (52) 1 300 300

Registratiegelden (53) 3.628 3.821 3.575 3.804

KRE NL (54) 673 839 774 824

Scholing (55) 79 150 145 52

lOF organisatie bijdragen (56) 184 180 180 187

FysioPraxis tijdschrift (57) 320 232 232 245

Overige (58) 123 185 185 146

Totaal Baten 12.940 12.963 12.335 12.275

Lasten Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk

2021 2021 2022 2020

Personeelskosten (60) 6.838 7.695 7.547 6.868

Facilitaire kosten (61) 1.158 1.381 1.402 1.293

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa (62) 349 290 360 351

Overige lasten

- Bewegingen in netwerken en samenwerking (63a) 228 120 125

- Beweging in preventie en gezondheid (63b) 4 4

- Beweging in innovatie en onderzoek (63c) 422 627 927

- Beweging in beroep en opleiding (63d) 152 554 428

- Beweging in beloning en belasting (63e) 351 386 270

- Service van de vereniging aan de leden (64) 781 1.102 962 491

- Kosten extern gefinancierde projecten (65) 1.110

- Meerjarenambities (66a) 304

- Community (66b) 582

- Belangenbehartiging (66c) 489

- Kwaliteit (66d) 1.477

- KRF NL (67) 193 288 285 296

- Beroepsorganisatie KNGF (68) 817 716 738 668

Totale Lasten 12.403 13.163 13.043 12.819

Saldo normale bedrijfsvoering 537 -200 -707 -544

Financiële baten en lasten

Betaalde rente (69) -40 -15 -16

Rendement belegde middelen (70) 1.064 201 201 386

Ootatie voorziening lening u/g (71) -125

Resultaat voor bestemming 1.561 2 -521 -299

Resultaatbestemming

Resultaat voor bestemming 1.561 2 -521 -299

Mutatie bestemmingsreserves -56 661

Mutatie bestemmingsfondsen 134 94

Saldo na mutatie bestemming 1.639 2 -521 454
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6. Kasstroomoverzicht 2021 2020

(x€ 1.000)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat normale bedrijfsvoering 537 -548

Afschrijvingen 349 351

Mutatie voorziening 139 -12

Mutaties in werkkapitaal:

Debiteuren -98 194

Vooruitbetaalde bedragen -71 -28

Nog te ontvangen bedragen -48 10

Mutatie vlottende activa -216 176

Crediteuren 282 -340

Belastingen en sociale premies 4 -62

Vakantiedagen en vakantiegeld 25 1

Vooruit ontvangen bedragen 278 274

Nog te betalen bedragen 40 126

Mutatie kortlopende schulden 620 -1

Mutatie langlopende schulden -215

Mutatie werkkapitaal 404 -40

Kasstroom uit normale bedriifsvoerinci 1.430 -248

Betaalde/ontvangen rente -40 -16

Rendement belegde middelen 1.064 386

Dotatie voorziening lening u/g -125

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.453 -3

Investeringen -586 -155

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -586 -155

Belegde middelen -212 174

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -212 174

Mutatie liquiditeit 1.655 17

Liquide middelen 12.788 11.133

12.788 11.133

Toelafname liquiditeit 1.655 17

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de

liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven betreffende voorgaande jaren en uit hoofde van rente zijn opgenomen onder de

kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde kosten voor vermogensbeheer zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene toelichting

Activiteiten

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten (KNGF) stelt zich ten doel de ontwikkeling van de fysiotherapie en het behartigen

van de beroepsinhoudelijke, sociaal-maatschappelijke en economische belangen van de fysiotherapie in het algemeen en van zijn

leden-fysiotherapeuten in het bijzonder. De activiteiten vïnden voornamelijk in Nederland plaats.

Vestigingsadres

De vereniging KNGF is zowel feitelijk als statutair gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende te 3817 BA Amersfoort, Stadsring 159b en is

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi, Eem- en Flevoland te Almere onder nummer 40506528.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de

Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven.

De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande boekjaar niet gewijzigd. Het boekjaar loopt van 1januari tot en met 31 december.

Ter wille van de vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers als gevolg van presentatiewijzingen in de detaillering en de toelichting van posten

enigszins aangepast.

De activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde.

Op vorderingen wordt, indien dit noodzakelijk is, een voorziening voor eventuele oninbaarheid in mindering gebracht.

Tenzij anders vermeld zijn de bedragen in duizenden euro’s. De balans is opgemaakt voor resultaatbestemming.

In de balans en de exploitatierekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

De bedragen in de jaarrekening worden gepresenteerd in duizenden euro’s.

Alle vermogensmutaties worden in de exploitatierekening verantwoord. Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en

bestemmingsfondsen worden eveneens in de exploitatierekening verantwoord.

Vrijval uit de bestemmingsreserves wordt rechtstreeks ten gunste van het eigen vermogen gebracht.

Fraude en integriteitsrisico’s

Bij het KNOF is aandacht voor de beheersing van risico’s op het gebied van fraude en integriteit.

Het beheersen van deze risico’s wordt primair gerealiseerd door een bedrijfscultuur waarin integriteit vanzelfsprekend is.

Onder meer is aanvullend op de statuten en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel een procuratiereglement opgesteld.

Daarnaast is de opzet van de interne beheersingsorganisatie erop gericht om de kans op fraude zoveel mogelijk te reduceren.

Verbonden Partijen

De beroepsinhoudelijke verenigingen, de werkgeversvereniging (W”JF) en de werknemersvereniging (FDV) worden aangemerkt als verbonden

partijen. De basisondersteuning vindt plaats “om niet”, aanvullende ondersteuning kan op verzoek tegen kostprijs worden geleverd.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van het KNGF zich verschillende

oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen Indien het voor het geven van het vereiste

inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting

op de desbetreffende jaarrekeningposten.
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Grondslagen waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa wordt gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en eventuele bijzondere

waardeverminderingen. De afschrijving van software is gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

De afschrijving vangt aan op het moment dat het actief beschikbaar is voor gebruik.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met de afschrijving.

De afschrijving vindt lineair plaats op basis van de geschatte economische levensduur van deze activa.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa:

De Organisatie beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig

kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat.

Voor materiële en immateriële wordt alleen rekening gehouden met een waardevermindering, indien deze naar verwachting duurzaam is.

Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de

kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief

hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde

van het betreffende actief.

Financiële vaste activa

Lening u/g

De vorderingen op leningen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de lening.

Effecten

Beursgenoteerde effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen actuele waarde (reële waarde).

De reële waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de beurswaarde.

Waardeveranderingen in de handelsportefeuille worden n de staat van baten en lasten verantwoord.

Vlottende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten,

indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen, de dan geldende, geamortiseerde kostprijs.

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk gedeelte is vastgelegd in de vorm van

een bestemmingsreserve en/of bestemmingsfonds, indien aan dat deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven.

Bestemmingsreserve

Het bestuur heeft een deel van de reserves afgezonderd voor een specifieke bestemming. Deze bestemmingsreserves zijn door de

algemene ledenvergadering bekrachtigd.

Bestemmingsfonds

Door derden (de voormalige regionale verenigingen) is aan een deel van de middelen een specifieke bestemming opgelegd en als een

bestemmingsfonds verwerkt.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen

per balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders vermeld, worden voorzieningen gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Voorziening jubilea verplichtingen

De voorziening jubilea verplichtingen wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband.

Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.

Bij het contant maken is een disconteringsvoet van 2% gehanteerd.

Kortiopende schulden

Dit betreffen verplichtingen voortvloeiende uit leveringen en diensten uit het verslagjaar en aangegane contractuele verplichtingen die blijven

bestaan voor een periode korter dan één jaar na datum van einde van het verslagjaar.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Staat van baten en lasten

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en de lasten over het jaar.

De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen zodra zij voorzienbaar zijn.

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De begroting is als vergelijking in de staat van baten en lasten opgenomen. In de begroting is reeds rekening gehouden met de mutaties

in de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.

Baten

Verlenen van ondersteuning

Verantwoording van de baten uit de levering van ondersteuning geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte

ondersteuning tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten ondersteuning.

Externe financiering

Baten uit hoofde van ontvangen subsidies worden verantwoord in de periode tot de hoogte van de kosten die in die periode uit hoofde van de

gesubsidieerde activiteiten zijn gemaakt. Vooruitontvangen voorschotten voor gesubsidieerde activiteiten worden als kortlopende schuld op de

balans verantwoord. Voor toegekende subsidies waarvoor nog geen voorschotten zijn ontvangen zijn de gerealiseerde kosten als baten

verantwoord en onder de vlottende activa opgenomen.

Lasten

De kosten worden berekend op basis van historische prijzen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Lonen, salarissen en sociale lasten

Salarissen en sociale lasten worden verwerkt in de exploitatierekening in de periode waarover ze verschuldigd zijn.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden gebaseerd op de verkrijgingsprijs en vinden plaats volgens de lineaire methode op

basis van de verwachte gebruiksduur en de verwachte restwaarde.

De geactiveerde kosten voor de herhuisvesting van het KNGF in februari 2017 worden evenredig tot aan de expiratiedatum van de

huurovereenkomst afgeschreven en gedekt uit de bestemmingsreserve Herhuisvesting.

Immateriële vaste activa wordt vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Overige lasten (koppeling inhoudelijk jaarverslag en jaarrekening)

De volgende structuur en inrichting van de kosten (nr. 63a tlm 64) wordt gehanteerd conform het vastgestelde inhoudelijke jaarplan KNGF 2021.

4 Beweging in Netwerken en Samenwerking

5 Beweging in Preventie en Gezondheid

6 Beweging in Innovatie en Onderzoek

7 Beweging in Beroep en Opleiding

8 Beweging in Beloning en Belasting

- Service aan de leden

- Beroepsorganisatie KNGF (68)
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Pensioenlasten

Betreft het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PZFW).

Het KNGF heeft voor al haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers

hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft

opgebouwd bij het KNGF. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het

pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het KNGF betaalt hiervoor premies waarvan 60% door de werkgever wordt betaald en 40% door de werknemer.

Dit geldt voor de medewerkers in dienst gekomen voor 31 december 2018. Medewerkers in dienst gekomen na 31 december 2018 betaalt het

KNGF de premies waarvan 50% door de werknemer en 50% door de werkgever wordt betaald

De pensioenrechten worden jaarlijks geindexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds

(het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2021 is de

actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds 106,6%.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en alle financiële verplichtingen in de toekomst.

De dekkingsgraad is berekend over het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de

dekkingsgraad minder sterk schommelen. En minder schommelingen betekent minder snel maatregelen nemen.

Het KNGF heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PZFW, anders dan het effect van

hogere toekomstige premies.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende

activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen

leningen.
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7. Toelichting op de balans per 31 december 2021

Activa

Immateriële vaste activa

(0) Software 31-12-21 31-12-20

Aanschafwaarde 3.530 3.472

Cumulatieve afschrijvingen -3.377 -3.230

Boekwaarde per 1januari 153 243

Mutaties

Investeringen 535 57

Afschrijvingen -175 -147

Totaal mutaties 360 -90

Aanschafwaarde 4.064 3.530

Cumulatieve afschrijvingen -3.551 -3.377

Boekwaarde per balansdatum 513 153

De investering betreft de vervanging van het huidige softwarepakket (AX2021) door AX365. De verwachte totale investering betreffende vervanging

huidig softwarepakket bedraagt 1.5 miljoen euro. De verwachting is dat eind 2022 het huidig softwarepakket AX201 2 is vervangen door AX365

De software wordt in 3 jaar afgeschreven vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor gebruik.

Materiële vaste activa

(1) Inventaris 31-12-21 31-12-20

Aanschafwaarde 150 117

Cumulatieve afschrijvingen -96 -67

Boekwaarde per 1januari 54 50

Mutaties

Investeringen 26 33

Afschrijving -24 -29

Totaal mutaties 2 5

Aanschafwaarde 175 150

Cumulatieve afschrijvingen -120 -96

Boekwaarde per balansdatum 55 54

Inventaris wordt in 5 jaar afgeschreven.

Pagina 19 van 46

waarmejIeinden



KNGF

Financieel jaarverslag 2021

(2) Computer hardware 31-12-21

____________

31-12-20

Aanschatwaarde 736 694

Cumulatieve afschrijvingen -644 -587

Boekwaarde per 1januari 92 107

Mutaties

Investeringen 25 60

Buiten gebruikstelling -17

Afschrijvingen -69 74

Afschrijving buiten gebruikstelling

_______________

17

Totaal mutaties -43 -14

Aanschafwaarde 761 736

Cumulatieve afschrijvingen -713 -644

Boekwaarde per balansdatum 48 92

De hardware wordt in 3 jaar afgeschreven.

(3) Materiële vaste bedrijfsactiva 31-12-21 31-12-20

Aanschafwaarde 65 60

Cumulatieve afschrijvingen 48 -34

Boekwaarde per 1januari 17 27

Mutaties

Investeringen 4

Afschrijving -14 -14

Totaal mutaties -14 -10

Aanschafwaarde 65 65

Cumulatieve afschrijvingen -62 -48

Boekwaarde per balansdatum 2 17

De vaste bedrijfsactiva van het gebouw worden evenredig tot aan de expiratiedatum (1 februari 2022) van de huurovereenkomst afgeschreven.
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(4) Inventaris 31-12-21 31-12-20

betreffende de Herhuisvesting

Aanschafwaarde 202 202

Cumulatieve afschrijvingen -182 -142

Boekwaarde per 1 januari 20 60

Mutaties

Afschrijving -20 -40

Totaal mutaties -20 -40

Aanschafwaarde 202 202

Cumulatieve afschrijvingen -202 -182

Boekwaarde per balansdatum 20

(5) Materiële vaste bedrijfsactiva 31-12-21 31-12-20

betreffende de Herhuisvesting

Aanschafwaarde 244 244

Cumulatieve afschrijvingen -189 -142

Boekwaarde per 1januari 55 102

Mutaties

Afschrijving -47 -47

Totaal mutaties -47 -47

Aanschafwaarde 244 244

Cumulatieve afschrijvingen -237 -189

Boekwaarde per balansdatum 8 55

Dit zijn de investeringen (4 en 5) in 2016 en 2017 betreffende de Herhuisvesting van het KNGF. In februari 2017 is de nieuwe huisvesting in

gebruik genomen.

(4) Inventaris

Inventaris wordt in 5 jaar afgeschreven en gedekt uit de bestemmingsreserve Herhuisvesting (zie 16).

(5) Materiële vaste bedrüfsactiva

De vaste bedrijfsactiva van het gebouw betreffende de herhuisvesting wordt evenredig tot aan de expiratiedatum (1 februari 2022)

van de huurovereenkomst afgeschreven en gedekt uit de bestemmingsreserve Herhuisvesting (zie 16).
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Financiële vaste activa

De financiële activa zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde.

(6) Lening ulg 31-12-21 31-12-20

Lening verstrekt aan Stichting lnnovatieplatform fysiotherapie (IPF) 125 125

Af: getroffen voorziening -125 -125

Boekwaarde per 1januari

De Stichting Innovatieplatform Fysiotherapie is een onafhankelijke stichting die is opgericht om innovatie in de fysiotherapie te faciliteren en te

stimuleren;

Het KNGF heeft zich verbonden om de Stichting Innovatieplatform Fysiotherapie een startkapitaal te verstrekken in de vorm van een geldlening

ad € 125.000 uit te betalen in 2 tranches Deze 2 tranches zijn uitbetaald (le tranche januari 2020, 2de tranche juni 2020).

Afgesproken is dat IPF vanaf 1januari 2022 verplicht is de Geldlening af te lossen, waarbij een bedrag groot € 45.000 wordt afgelost voor

31 december 2022 en € 80.000 voor 2023

IPF zou aanvullende financiering vinden om de continuiteit te borgen. Uit de voorlopige exploitatiecijfers 2021 blijkt dat aanvullende financiering

beperkt is gevonden waardoor de continuïteit niet geborgd kon worden. Omdat verwacht wordt dat de lening niet wordt terugbetaald is een

voorziening voor het gehele bedrag van de lening getroffen.

(6a) Effecten 31-12-21 31-12-20

Vastrentende waarden pool

Aandelen pool

Stand per 1januari 3.208 3.381

Investeringen -1.513 2.039

Desinvesteringen 615 -2.630

Herwaardering 1.110 418

Stand per balansdatum 3.420 3.208

Het doel van het strategische beleggingsbeleid is een beleggingsportefeuille op hoofdlijnen vast te stellen, waarmee op lange termijn

het vermogen (=exploitatiereserve) in stand kan worden gehouden.

Het bestuur van het KNGF legt, gegeven het risicobudget, in de strategische mix vast wat de normpercentages zijn van de

hoofdcategorieën (vastrentende waarden, aandelen, alternatieve beleggingen en liquiditeiten) en in welke mate daarvan mag

worden afgeweken, zowel naar boven als naar beneden.

Eind april2019 is het vermogensbeheer namens het KNGF van ABN AMRO overgegaan naar IRS CapitalAllies te Amsterdam. Dit betreft het

vermogensbeheer voor de risicodragende activiteiten. De spaarrekeningen die vallen onder de risicomijdende activiteiten zijn in beheer bij de

ABN AMRO gebleven. De bij de IBS en ABN AMRO in beheer gegeven middelen dienen volgens het, in september 2017 door het Bestuur

vastgestelde en gewijzigde, beleggingsmandaat als volgt te worden belegd:

Categorie Normweging = Bandbreedte

Risicodragende beleggingen 35% — 25% - 45%
* Aandelen 35% — 30% - 40%
* Alternatieve beleggingen 0% — 0% -10%

Risicomijdende beleggingen 65% — 55% - 75%

Staatsobligaties

Kredietwaardige bedrijfsobligaties

Rekeningcourant, depositos en spaarrekeningen
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1-let bestuur van KNGF is van mening dat ook in de belegde reserves zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid tot uiting moet komen.

Vanwege de lage rente heeft het bestuur van KNGF besloten om in eerste instantie het gedeelte dat in obligaties zou worden belegd niet in te

vullen. Om de duurzaamheid van de beleggingen te borgen heeft KNGF zijn wensen duidelijk geformuleerd in het mandaat aan de

vermogensbeheerder IBS Capital Allies te Amsterdam.

Bij de selectie van individuele aandelen baseert IBS haar duurzame screening op de Richtlijn Financieel Beheer van Goede Doelen Nederland

(voorheen de VFI). Al de opgenomen ondernemingen houden zich aan de UN Global Compact Principles, waardoor bijvoorbeeld kinderarbeid,

controversiële wapens en corruptie worden vermeden.

Tevens worden ondernemingen met een onethische bedrijfsvoering uitgesloten, zoals producenten van tabak, alcohol, porno en gokken.

Bij de duurzame screening maakt IBS gebruik van MSCI ESG-researchcriteria.

Het beleggingsresultaat bedroeg in 2021 € 1.064.009 positief (2020 €417.699 positief) en is mcl. de rente van de vermogensspaarrekening

(zie toelichting 10). Dit betekent een gemiddeld positief rendement van 10,63% over het jaar 2021 (2020 4,03% positief).

Het beleggingsresultaat is verantwoord in de staat van baten en lasten (70).
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Vlottende activa

De, onder de vlottende activa opgenomen, vorderingen hebben alle een looptijd van minder dan één jaar.

(7) Debiteuren 31-12-21 31-12-20

Nominale waarde 450 374

Af; voorziening -217 -239

Boekwaarde 232 135

Het geschatte risico van alle openstaande vorderingen is tot stand gekomen op basis van individuele beoordeling. In deze voorziening is

eveneens een bedrag van € 171.690 opgenomen en betreft de resterende vordering in het kader van het faillissement van Dock35 BV en

Senefelder Misset BV.

17april2019 was het faillissement uitgesproken betreffende Roto Smeets mcl. de dochterondernemingen Senefelder Misset BV en Dock35 BV.

Het KNGF had een overeenkomst met Senefelder Misset BV en Dock35 BV inzake het organiseren van de Dag van de Fysiotherapeut en de

productie van de FysioPraxis. In deze overeenkomst is onder andere opgenomen dat zij de gelden innen namens het KNOF en doorbetalen aan

het KNGF. De definitieve afwikkeling van het faillissement wordt eind 2022 verwacht.

(8) Vooruitbetaalde bedragen 31-12-21 31-12-20

Huur hoofdkantoor Amersfoort 71 71

Leaseautos 7

Noordwest Ziekenhuisgroep 13

Diverse licenties en support doorlopend in 2021 51 76

Acura Assuradeuren 5

Externe lidmaatschappen 7

Opleiding medewerkers 11

Inhuur t.b.v. geven van cursussen 13

FysioPraxis 8

Verzekeringen 27 2

Microsoft licenties 46

Overige 2 5

Stand per balansdatum 243 172

(9) Nog te ontvangen bedragen 31-12-21 31-12-20

Pensioen 3

Waarborgsom 5

Werkgeversvereniging Fysiotherapie 6

Prelum inzake afrekening E-learning 5

Terugbetaling door personeel 2

Regresrecht inzake ongeval medewerker 6 15

Kosten inzet samenwerking SKF en KNGF 2021 72

Onderhanden werk projectsubsidies 42 42

Dividendbelasting verkochte aandelen 14

BVCM incassobureau 12

Interpolis 2

Nog door te belasten aan BIs 7

Crossmedia inzake FysioPraxis 8 5

Overige 2 g

Stand per balansdatum 155 108
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Onderhanden werk projectsubsidies

Betreft externe financiering voor gerealiseerde werkzaamheden voor het project “Matching call onderzoeksagenda Fysiotherapie WCF’, een

meerjarig onderzoeksprogramma gefinancierd door ZonMw voor een bedrag van € 420.997 met een looptijd tot en met 2022.

(10) Liquide middelen 31-12-21 31-12-20

Kas 1

ABN AMRO rekening courant 366 259

ABN AMRO Vermogensbeheer spaarrekening 6.704 6.707

ABN AMRO Private spaarrekening 5.717 4.167

Stand per balansdatum 12.788 11.133

De liquide middelen, die niet ten behoeve van de normale activiteiten aangehouden behoeven te worden, zijn voor een gedeelte op

de Private Bankingspaarrekening bij de ABN AMRO bank geplaatst. Per ultimo 2021 bedroeg het kassaldo € 129,35.

Ten behoeve van de verhuurder van het pand waarin het KNGF is gehuisvest is een bankgarantie van € 111.177 afgegeven.

De liquide middelen binnen het vermogensbeheer van het KNGF zijn gestald op de ABN AMRO Vermogensbeheer spaarrekening en

vallen daarmee onder het beleggingsmandaat van het KNGF.
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Passiva

Eigen vermogen

11) Algemene reserve 31-12-21 31-12-20

Stand per 1januari 11.371 10.934

Bij: vrijval bestemmingsreserves 79 347

Af: resultaat vorig boekjaar 452 90

Stand per balansdatum 11.903 11371

(12) Onverdeeld resultaat 31-12-21 31-12-20

Stand per 1januari 452 90

Bij/af: naar algemene reserve -452 -90

Bij/af: resultaat boekjaar voor mutatie bestemming 1.561 -303

Bij/af: mutatie bestemmingsreserves -56 661

Bij/af: mutatie bestemmingsfonds 134 94

Stand per balansdatum 1.639 452

Besloten is om de vrijval van niet bestede gelden van bestemmingsreserves rechtstreeks ten gunste van de Algemene reserve te brengen.

Resultaatbestemming

Het bestuur van de vereniging KNGF te Amersfoort stelt voor om een bedrag van € 422.462 toe te voegen aan de bestemmingsreserves

(17) Strategische ontwikkeling Fysiotherapie en een bedrag van €21.880 toe te voegen aan de bestemmingsreserve (18) Facilitaire kosten.

Voorts stelt het bestuur voor om het resterende voordelige exploitatieresultaat over het jaar 2021 ten gunste van de algemene reserve te brengen.

Bovengenoemd voorstel is besloten door het bestuur in haar vergadering van 29 april 2022 en in de notulen vastgelegd

Statutaire regeling met betrekking tot de bestemming van het resultaat:

Artikel 36.
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering zo spoedig mogelijk doch binnen zes maanden na afloop van het

verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, de jaarrekening van het Genootschap uit en doet,

onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd

beteid. Na afloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van hel bestuur vorderen.

Bestemmingsreserves

(13) Weerstandskas 31-12-21 311220

Stand per 1januari 132 132

Stand per balansdatum 132 132

(14) KRF NL 31-12-21 31-12-20

Stand per 1januari 151

Af: onttrekking -88

Af: Vrijval -63

Stand per balansdatum
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(15) Richtlijnontwikkeling 31-12-21 31-12-20

Stand per 1 januari 22 90

Af: onttrekking -10 -13

Af: Vrijval -12 -55

Stand per balansdatum 22

(16) Herhuisvesting hoofdkantoor KNGF 31-12-21 31-12-20

Stand per 1januari 71 159

Af: onttrekking -64 -88

Stand per balansdatum 7 71

(17) Strategische ontwikkeling Fysiotherapie 31-12-21 31-12-20

Stand per 1januari 725 835

Bij: dotatie 422 1.231 329

Af: onttrekking -220 -439

Stand per balansdatum 928 725

(18) Facilitaire kosten 31-12-21 31-12-20

Stand per 1januari 61 65

Bij: dotatie 22 61

Af: onttrekking 43 -65

Stand per balansdatum 40 61

(19) Beroepsorganisatie KNGF 31-12-21 31-12-20

Stand per 1januari 20 210

Bij: dotatie 10

Af: onttrekking -10

Af: Vrijval -10 -200

Stand per balansdatum 20

(20) Personeel 31-12-21 31-12-20

Stand per 1januari 169 567

Af: onttrekking 42 -369

Af: Vrijval -57 -29

Stand per balansdatum 70 169

Algemeen:

Omdat de begroting in september 2021 bestuurlijk en in de Algemene Ledenvergadering (ALV) december 2021 is vastgesteld leidt de druk van de

actualiteit, in de periode na deze vaststelling, steeds meer tot snelle bijstelling en her-prioritering van beleid en begroting.

Daarnaast lopen een aantal activiteiten door in 2022. Om die redenen is het niet bestede deel van de huidige bestemmingsreserves en het

exploitatieoverschot 2021 t.o.v. de door de leden goedgekeurde begroting 2021 voor een gedeelte ingezet voor het inrichten van de

bestemmingsreserves per 31 december 2021.

Onderstaand een verantwoording van het verloop van de diverse bestemmingsreserves.

(13) Weerstandskas

Betreft een reservering voor extra uitgaven bij collectieve arbeidsconflicten intramuraal van dienstverbanders.
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(15) Richtlijnontwikkeling

Betreft geplande activiteiten in 2020 in het kader van richtlijnontwikkeling die zijn doorgeschoven naar 2021.

Onderstaand de specificatie van het bedrag van de bestemmingsreserve Richtliinontwikkeling ingericht oer 31 december 2020 en besteding

in 2021.

JActiviteiten 1 Bestemd Besteedi

Kosten richtlijnontwikkeling 22. 500 10.106

Totaal Richtlijnontwikkeling 22.500 10.106

Het niet bestede deel ad € 12.394 is vrijgevallen ten gunste van de Algemene reserve.

(16) Herhuisvesting hoofdkantoor KNGF

Het KNGF heeft in 2016/2017 in het huidige pand de inrichting van de huisvesting aangepast.

De inrichting wordt open, gezond en duurzaam maar vooral ook leuk en aansprekend opgezet, om in te werken.

Half februari 2017 werd de aanpassing van de inrichting afgerond, en de nieuwe huisvesting in gebruik genomen.

Het bedrag per 31 december 2021 betreft voornamelijk de resterende, jaarlijkse afschrijvingslast.

(17) Strategische ontwikkeling Fysiotherapie

Betreft een aantal strategische activiteiten en is onderverdeeld in de 3 pijlers Leden, Kwaliteit en Belangenbehartiging.

Voor een bedrag van €219.812 is in 2021 tlv deze bestemmingsreserve een aantal activiteiten uitgevoerd.

Onderstaand de specificatie van het bedrag van de bestemmingsreserve Strategische ontwikkeling Fysiotherapie ingericht per 31 december

2020 en besteding in 2021.

Activiteiten 1 Bestemdi 1 Besteedi

T.bv deleden(17A)

Onderstaand de specificatie van de activiteiten en het bedrag

Redesign Website KNGF extra investering 82.000 82000

Ledencommunicatie 7.000 7.000

Totaal Strategische Ontwikkeling FT (Leden) 89.000 89.0001

T.b.v. Kwaliteit (17 B)

Onderstaand de specificatie van de activiteiten en het bedrag

Beroepskolom 25.000 6.495

WCF individuele subsidiecalis 418.689 67.500

Begeleiding samenwerking Bi’s-en KNGF 12.000 12.000

Commissie Dijkstra 5.440 4.056

Domein- en interventievraagstukken 21.672 9.141

EPA’s 12.000

Totaal Strategische Ontwikkeling FT ( Kwaliteit) 494.801 99,1921
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Onderstaand de specificatie van de activiteiten en het bedrag

Toevoeging budget arbeidsvoorwaarden fysiotherapeuten (FDV)

budget juridische kosten (mcl. ONVZ procedure)

Voorbereiding en voorlopige toelating in Basispakket RI Reuma

Onderzoek kwantificering substitutiepotentieel

Middelengebruik in de beroepsgroep

Informatieberaad

Ongecontracteerd werken

Chronische pijn

Toetsing Rl&E-instrument KNGF

Fondsgeld Amstelland, Meerlanden & Amsterdam toegevoegd

Fondsgeld Noord Holland toegevoegd

9.673

10.000

27.143

60.500

5.000

10.000

7.500

7.000

5.000

10.000

11.429

47.713

1.150

7.000

-5.839

-39.831

KNGF

Financieel jaarverslag 2021

Totaal Strategische Ontwikkeling FT (Belangenbehartiging) 141.816 31.622

Totaal Strategische Ontwikkeling FT bestemd en besteed 725.617 219.814

Per 31 december 2021 wordt het restantbedrag ad € 505.803 plus een dotatie van € 422.463 (totaal € 928.266) ingezet voor de volgende

activiteiten.

T.b.v. de leden (17 A)

Onderstaand de specificatie van de activiteiten en het bedrag

Doelgroep communicatie en ledenbinding’ 23.000

Totaal 23.000

T.b.v. Kwaliteit (17 B)

Onderstaand de specificatie van de activiteiten en het bedrag

WCF verstrekken individuele subsidiecalls 505.851

Domein- en interventievraagstukken 12.531

Doorontwikkeling van intervisie 20.000

Ontwikkelen lOF jaarprogramma’s 20.000

Doorontwikkeling LDF Dashboard 40.000

Relatiebeheer Opleidingen 3.000

Project Beroepsprofielen BI’s 70.000

Project match oud-nieuw Beroepsprofiel 6.500

Project Competenties 30.000

Project commissie Beroepsontwikkeling 30.000

Bewegen naar de Toekomst 16.000

Totaal 753.882

T.b.v. Belangenbehartiging (17 C)

Onderstaand de specificatie van de activiteiten en het bedrag

Arbeidsvoorwaarden fysiotherapeuten (FDV) 90.000

Voorbereiding en voorlopige toelating in Basispakket RI Reuma 15.714

Fondsgeld vanuit Amstelland, Meerlanden & Amsterdam 5.839

Fondsgeld Noord Holland 39.831

Totaal 1 151.3841

Totaal Strategische ontwikkeling Fysiotherapie bestemd per 31-12-202 1 928.266
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(18) Facilitaire kosten

Betreft activiteiten inzake de Interne Bedrijfsvoering.

Onderstaand de specificatie van het bedrag van de bestemmingsreserve Facilitaire kosten ingericht per 31 december 2020 en besteding in 2021

_____________________________________________________________________

1 Besteed

7.880

34.908

____________________________________________________________________________

42.7881

Per 31 december 2021 wordt middels een dotatie van €21.880 ingezet voor de volgende activiteiten.

Doorloop klankbord implementatie softwarepakket per ultimo 2021 40092

taal

(19) Beroepsorganisatie KNGF

Betreft activiteiten die onder de pijler Beroepsorganisatie vallen.

Onderstaand de specificatie van het bedrag van de bestemmingsreserve pijler Beroepsorganisatie ingericht per 31 december 2020 en

besteding in 2021.

lActiviteiten

1 40.0921

1 Bestemd Besteedi

Leergang voor jonge bestuurders 20.000 10.289

Totaal 20.0001 1 10.2891

Per 31 december 2021 valt het resterende bedrag ad € 9.711 vrij ten gunste van de Algemene Reserve.

(20) Personeel

Activiteiten die de formatie van het KNGF betreft..

Onderstaand de specificatie van het bedrag van de bestemmingsreserve Personeel ingericht per 31 december 2020 en besteding in 2021.

Activiteiten 1 Bestemdi 1 Besteedi

Extra inzet formatie team Marketing & Communicatie 68.031 11 424

Extra formatie t.b.v. implementatie nieuw softwarepakket 100.000 30.108

Totaal 1 168,031 41.5321

Per 31 december 2021 valt een bedrag ad € 56.607 vrij ten gunste van de Algemene reserve, het restantbedrag ad € 69.892 betreft een

doorloop van de volgende activiteit.

Extra formatie t.b.v. implementatie nieuw softwarepakket per 31-12-2021 69.892

( Totaal 69.892
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Bestemmingsfondsen Regionale Genootschappen Fysiotherapie

Het KNGF en de Regionale Genootschappen Fysiotherapie (RGF) hebben besloten om per 30 december 2016 te fuseren.

De fusie heeft eind 2016 plaatsgevonden onder de verplichting voor het KNGF om het vermogen dat zij door de fusie onder algemene titel verkrijgt

apart te administreren als een in te stellen fonds op naam, hierna te noemen: het Fonds. De doelstelling van het Fonds luidt als volgt:

het in de regio bevorderen van de fysiotherapie als professie, zowel inhoudelijk als sociaal-maatschappelijk.

RGF Zuidwest Nederland, RGF Randstad West, RGF Hollands Midden & Rotterdam hebben met het KNGF afgesproken om hun vermogen in

een gezamenlijk fonds bijeen te brengen, genaamd Fonds Holland Zuid, maar wel per regionale vereniging te administreren.

Het KNGF zal de reguliere activiteiten van de Regionale Genootschappen Fysiotherapie overnemen en uitvoeren.

Het betreft de volgende Regionale Genootschappen Fysiotherapie:

(27( RGF Amstelland, Meerlanden & Amsterdam

(28) RGF Groot Gelre

(29) RGF Groot lJsselland

(30) RGF Maasvallei

(31) RGF Midden Nederland

(32) RGF Midden- en Oost-Brabant

(33) RGF Noord Holland

(34) RGF Het Noorden

(35) RGF Twente en lJsselzoom

(36) RGF Zuidwest Nederland

(36) RGF Randstad West

(36) RGF Hollands Midden Rotterdam

De nummering verwijst naar het Fonds op naam en het restant bedrag per 31 december van de betreffende RGF waarvoor een Fonds op naam s

ingericht.

(27) Fonds Amstelland, Meerlanden & Amsterdam 31-12-21 31-12-20

Stand per 1januari 7 15

Af: onttrekking -7 -8

Stand per balansdatum 7

(29) Fonds Groot lJsselland 31-12-21 31-12-20

Stand per 1januari 35 35

Af: onttrekking -1

__________________

Stand per balansdatum 34 35

(30) Fonds Maasvallei 31-12-21 31-12-20

Stand per 1januari 3 27

Af: onttrekking -3 -24

Stand per balansdatum 3

(31) Fonds Midden Nederland 31-12-21 31-12-20

Stand per 1januari 64 78

Af: onttrekking -9 -14

Stand per balansdatum 55 64
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(32) Fonds Midden- en Oost-Brabant 31-12-21 31-12-20

Stand per 1januari 6 10

Af: onttrekking -4

Stand per balansdatum 6 6

(33) Fonds Noord Holland 31-12-21 31-12-20

Stand per 1 januari 60 73

Af: onttrekking -60 -13

Stand per balansdatum 60

(34) Fonds Het Noorden 31-12-21 31-12-20

Stand per 1januari 15

Af: onttrekking -15

Stand per balansdatum

(35) Fonds Twente en lJsselzoom 31-12-21 31-12-20

Stand per 1januari 31 33

Af: onttrekking -31 -2

Stand per balansdatum 31

(36) Fonds Holland Zuid 31-12-21 31-12-20

Standperljanuari 103 116

Af: onttrekking -23 -12

Stand per balansdatum 80 104

Toelichting

Er wordt per fonds een beheercommissie ingesteld uit de (voormalige) leden van de Regionale Genootscliappen Fysiotherapie.

De beheercommissie bestaat uit drie personen. De beheercommissie van Fonds Holland Zuid bestaat uit 6 personen.

De eerste leden van de beheercommissie worden benoemd bij de akte van fusie.

De ontvangen verzoeken om uitkeringen te doen uit het Fonds worden voorgelegd aan de beheercommissie.

De beheercommissie toetst vervolgens of de betreffende aangevraagde uitkering past binnen de doelstelling van het Fonds.

Bij een positief advies van de beheercommissie keert het KNGF, in opdracht van de beheercommissie vervolgens uit ten laste van het Fonds.
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Voorziening

(37) Jubilea 31-12-21 31-12-20

Stand per 1januari 33 25

Bij: toevoeging 2 8

Stand per balansdatum 35 33

In 2016 is een jubileumvoorziening gevormd voor personeelsleden die 25 en/of 40 jaar in dienst kunnen zijn. In de voorziening wordt rekening

gehouden met toekomstige salarisstijgingen en met een blijfkans. De voorziening wordt naar rato opgebouwd tot aan de jubileum datum.

De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde op basis van een disconteringsvoet van 2%.

(38) Voorziening ziekteverzuim medewerkers in eigen beheer 31-12-21 31-12-20

Stand per 1januari 20

Af: vrijval -20

Stand per balansdatum

Vanaf begin 2019 heeft het KNGF het risico voor ziekteverzuim van medewerkers in eigen beheer. De gevormde voorziening is op basis van het

lopende verzuim einde boekjaar berekend en waarbij rekening wordt gehouden met de verwachte hersteldatum.

Per 31 december 2021 is de verwachting dat geen medewerkers in de WGA komen.

(39) Voorziening afvloeiing personeel

Stand per 1januari

Bij: toevoeging 137

Stand per balansdatum 137

Als gevolg van stroomlijning van het KNGF is per ultimo 2021 € 137.000 gereserveerd voor afvloeiing personeel waarvan voor € 127.000 de

verplichting langer is dan 1 jaar. De betrokkene is geïnformeerd.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De onder dit hoofd opgenomen kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

(40) Belastingen en sociale premies 31-12-21 31-12-20

Loonheffing en sociale premies 143 149

BTW 54 52

Stand per balansdatum 197 201

(41) Vakantiedagen en vakantiegeld 31-12-21 31-12-20

Reservering vakantiegeld 256 244

Op te nemen vakantiedagen (mcl. sociale lasten) 277 264

Stand per balansdatum 533 508

Verplichtingen van niet opgenomen vakantiedagen zijn gewaardeerd op basis van het salarisniveau, zoals dat per balansdatum geldt.
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(42) Vooruit ontvangen bedragen 31-12-21 31-12-20

Onderhanden werk projecten 430 304

PE online inzake Basispraktijkregister 151

Overige
1

_________________

Stand per balansdatum 582 304

Onderhanden werk projecten

Betreft toegekende subsidies van ministerie VWS en ZonMw die voor een gedeelte reeds ontvangen is en waarvan uitvoering nog moet

plaatsvinden.

PE online inzake Basispraktijkreciister

Het basispraktijkregister is per 1 december 2021 opengesteld. Praktijken kunnen vanaf deze datum inschrijven voor registratie per 1januari2022.

Via PE online heeft de facturatie plaats gevonden.

(43) Nog te betalen bedragen 31-12-21 31-12-20

Pensioen 1

Terug te betalen aan debiteuren 2

Terug te betalen subsidie aan ministerie VWS 3 3

Nog te betalen kosten aan personeel 18

Wetenschappelijk College Fysiotherapeuten 108 108

Accountant 38 17

Betaalde rente ABNAMRO spaarrekening 8 9

Betaalde rente spaarrekening vermogensbeheer 8

Inhuur personeel 6

Betaalde kosten vermogensbeheer 5 4

Restyle defysiotherapeut.com 10

Uit te betalen conform afspraak afvloeiing personeel 25

Overige 2 2

Stand per balansdatum 208 169

Wetenschappelijk College Fysiotherapeuten

Betreft nog 2 uit te betalen projectsubsidies aan externe partijen voor het doen van wetenschappelijk onderzoek in het kader van de fysiotherapie.
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen (bedragen zijn inclusief BTW)

Operationele leasecontracten

De verplichtingen voortvloeiende uit operationele leasecontracten bedragen rond de € 23.942

De nog niet verstreken looptijd bedraagt gemiddeld 7 maanden.

Huurovereenkomsten

De verplichting voortvloeiende uit de huurovereenkomst betreffende het hoofdkantoor te Amersfoort bedraagt circa € 1.412.911.

De huurovereenkomst is ingegaan per 1 februari 2017 en tussentijds (januari 2021) verlengd en loopt tot en met januari 2027.

Bij deze verlenging ontvangt het KNGF vanaf 2022 een korting van totaal € 75.000, deze wordt uitbetaald in termijnen van 5 jaar.

Leaseovereenkomst kopieermachines

De verplichtingen voortvloeiende uit de leaseovereenkomst kopieermachines (nieuwe overeenkomst afgesloten per april 2021) bedraagt circa

€ 95.342 en loopt tot en met maart 2026.

Door het KNGF namens het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) verstrekte subsidies welke extern gefinancierd zijn door ZonMw

Het KNGF heeft namens het WCF subsidies verstrekt aan de stichting VUMC voor een bedrag van € 224.993 en aan de Hogeschool Arnhem en

Nijmegen voor een bedrag van € 196.004 met een looptijd tm 9september2022.

ZonMw heeft voor een bedrag van € 420.997 subsidie aan het KNGF toegekend ter financiering van de hierboven genoemde verstrekte subsidies.

Per 31 december is een bedrag van € 336.767 voorschot van ZonMw ontvangen en is nog € 84.200 te ontvangen.

De resterende verplichting aan de stichting VUMC en de Hogeschool Arnhem bedraagt € 154.261.

In 2021 zijn 2 voorstellen gehonoreerd, dit betreft de CalI Zinnige en Zuinige zorg cail 2021.

Toegekend aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) — Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) Biting down in orofacial pain:

collaboration between physical therapist and dentist” voor een bedrag van € 105.467.

De resterende verplichting betreft een bedrag van € 105.467 en loopt tot en met 1-12-2023.

Toegekend aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum “Project Revolving Door (Draaideur): Implementation of a personalized

physiotherapeuticled mobility intervention in the context of the transmural acute care pathway” voor een bedrag van €164.667.

De resterende verplichting betreft een bedrag van €97.167 en loopt tot en met 30-9-2024

Gezamenlijke calI met ReumaNederland 2019

Toegekend aan Leiden Universitair Medisch Centrum: “Physiotherapy WORKS: a randomized controlled trial on the (cost effectiveness of a

Physiotherapist led, multimodal, personalized, work oriented intervention in infiammatory arthritis” voor een bedrag van €250.000, waarvan

€ 125.000 door het KNGF en € 125.000 euro door ReumaNederland een verplichting heeft. De le termijn (40%) van de totale subsidie is uitbetaald

door ReumaNederland. De resterende verplichting voor het KNGF betreft een bedrag van € 125.000 en loopt tot en met 31-10-2024

Postdoc call 2019 (gefinancierd

Toegekend aan stichting Hogeschool Utrecht: “RaceRunning for young children with a severe disability” voor een bedrag van €99.640.

De resterende verplichting betreft een bedrag van €59.784 en loopt tot en met 30-11-2022

Toegekend aan Erasmus MC: “the impact of the startback tool (SBT)-classification on physiotherapeutic management of patients with low back pain”

voor een bedrag van € 97.462.

De resterende verplichting betreft een bedrag van €58.477 en loopt tot en met 31-7-2022

Toegekend aan het Netherlands Cancer Institute: “Start Exercising, keep exercislNg (STEP-IN): A toolkit for physiotherapists to support exercise

maintenance among cancer survivors after supervised exercise interventions” voor een bedrag van € 99.924,50.

De resterende verplichting betreft een bedrag van €59.956 en loopt tot en met 31-12-2022

Leaseovereenkomst koffiemachines

Met de Volle Smaak is een leaseovereenkomst overeengekomen tot en met 31 december 2024.

De resterende verplichting bedraagt ultimo 2021 €26.800.

Overeenkomst INTO laat het werken

Betreft het afnemen van een aantal software diensten zoals Power BI Pro, Office 365 Enterprise , Project Online Professional, Visio Pro en

Enterprise Mobility. De verplichting voortvloeiende uit deze overeenkomst loopt tot en met december 2022 en bedraagt ultimo 2021 circa € 64.948.

Overeenkomst Ochtendmensen

In het kader van het samenwerkingsproces tussen KNGF en SKF wordt een projectsecretaris ingehuurd door het KNGF om dit proces te

begeleiden. Hiervoor is een overeenkomst aangegaan met Ochtendmensen met een looptijd tlm 31 december 2022.

De resterende verplichting bedraagt ultimo 2021 € 112.586.
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Automatisering
Met Bloomreach is een overeenkomst afgesloten voor de dienstverlening Cloud - premium plus met een looptijd tim 31 december 2023.

De resterende verplichting ultimo 2021 bedraagt € 125.000.

Met Microsoft is een 5-jarig licentie contract afgesloten. Hiervoor is een overeenkomst aangegaan met een looptijd tlm 30 september 2025.

De resterende verplichting bedraagt ultimo 2021 €205.000.

Met Zorg UP is een overeenkomst afgesloten voor onbepaalde tijd om pseudonimisatie gegevens uit de Landelijke Database Fysiotherapie te

genereren. Voor het jaar 2022 is de verplichting € 30.250, vanaf 2023 jaarlijks € 36.300. Het betreft een doorlopende overeenkomst.

Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de

jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum

worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de

jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
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8. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

In de toelichting van de staat van baten en lasten worden, indien relevant, de afwijkingen tussen werkelijk en begroting 2021 verklaard. Bij de

overige lasten (63 tm 67) wordt de koppeling gelegd met het inhoudelijk jaarverslag waarde output wordt verantwoord.

Baten

Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk
(50) Contributie 2021 2021 2022 2020

Contributie 6.822 7.256 6.944 6.557

6.822 7.256 6.944 6.557

In de begroting 2021 is uitgegaan van 18841 leden (peildatum 31 augustus 2020). Per ultimo van dit verslagjaar heeft het KNGF16822 leden.

In 2021 bedroeg de afname van het ledental, per saldo, 2019 leden. We zien daarnaast een verschuiving van deelname Compleet pakket naar

Meedoen pakket. Dit verklaart de lagere contributieopbrengst dan begroot.

Hierdoor zijn de inkomsten uit contributiegelden lager dan begroot.

Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk
(51) Externe financiering 2021 2021 2022 2020

Subsidies

1.110

_____________ _____________

459

1.110 459

Betreft gerealiseerde werkzaamheden extern verkregen subsidie ni:

Subsidieverlening door Ministerie van V\NS voor het project “Onafhankelijk Deskundige Arts-Fysiotherapeut bij fraudeverdenking (ODA-F)

voor een totaal bedrag van € 57.859,50 met een looptijd tot en met december 2022. In 2021 is voor een bedrag van € 3.006 besteed tlv deze subsidie.

Vanuit de bestuurlüke afsgraken paramedische zorg (VVVS)

Subsidieverlening door Ministerie van VWS voor het project “Onderzoek substitutie en ontwikkeling richtlijnen 201 9-2022” voor een bedrag van

€ 899.865 met een looptijd tot en met 31 december 2022. In 2021 is voor een bedrag van €293.820 besteed tlv deze subsidie.

Subsidieverlening door ZonMw voor het project ‘Projectondersteuning KNGF en SKF uitvoering bestuurlijke afspraken paramedische zorg”

voor een bedrag van € 391.171,50 met een looptijd tot en met 31 december 2022. In 2021 is voor een bedrag van € 127.897 besteed tlv deze subsidie.

Subsidieverlening door VWS voor het project “Ontwikkelen van evidence based aandoeningsinformatie voor patiënten” voor een bedrag van

€ 159.367 met een looptijd tot en met 31 december 2022. In 2021 is voor een bedrag van €7.502 besteed tlv deze subsidie.

Subsidieverlening door VWS voor het project “Pilotstudie Directe doorverwijzing in de fysiotherapie” voor een bedrag van € 186.350 met een looptijd

tot en met 31 december 2022. In 2021 is voor een bedrag van € 182.813 besteed tlv deze subsidie.

Subsidieverlening door VWS voor het project “Haalbaarheidsstudie DCSPH” voor een bedrag van € 142.236 met een looptijd tot en met 31 december

2022. In 2021 is voor een bedrag van € 132.067 besteed tlv deze subsidie.

Subsidieverlening door VWS voor het project “PGO patiëntreizen paramedie” voor een bedrag van € 34.957 met een looptijd tot en met 31 december

2022. In 2021 is voor een bedrag van €26.318 besteed tlv deze subsidie.

Door ZonMw verstrekte subsidies

Subsidieverlening door ZonMw voor het project ‘Matching CaIl” voor een bedrag van 420.997 euro en loopt tm 31 augustus 2022.

Dit bedrag wordt 1 op 1 uitgezet bij derden voor wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor zijn in 2020 geen kosten verantwoord t.I.v. deze subsidie.

In 2021 is voor een bedrag van € 56.248 besteed tlv deze subsidie.

Subsidieverlening door ZonMw voor het project “Betreft Persoonsgerichte Real-word, Evidence-based oefentherapie en fysiotherapie voor mensen

met Claudicatio Intermittens door Samen beslissen en richtlijn Innovatie, het PRECISIE project)” voor een bedrag van € 288.900 met een

looptijd tot en met 31 december 2023. In 2021 is voor een bedrag van €91.163 besteed tlv deze subsidie.

Subsidieverlening door ZonMw voor het project “Fysio-/oefentherapie Aanpak Stroomlijning kwaliteitsstandaarden: Het FAST

project” voor een bedrag van € 350.000 met een looptijd tot en met juli 2021. In 2021 is voor een bedrag van € 108.543 besteed tlv deze subsidie.
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Subsidieverlening door ZonMw voor het project Knelpuntenanalyse Paramedische Zorg bij Kwetsbare Ouderen’ voor een bedrag van € 49.530.

In 2021 is voor een bedrag van € 23.687 besteed tlv deze subsidie.

Subsidieverlening door ZonMw voor het project ‘Knelpuntenanalyse Paramedische Zorg bij Dementie’ voor een bedrag van € 49.550.

In 2021 is voor een bedrag van € 24.570 besteed tlv deze subsidie.

Subsidieverlening door ZonMw voor het project ‘Opzetten learning community paramedische zorg’ voor een bedrag van € 45.635.

In 2021 is voor een bedrag van € 32.078 besteed tlv deze subsidie.

Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk

(52) Congressen en Events 2021 2021 2022 2020

Dag van de Fysiotherapeut i 300 300

1 300 300

De Dag van de Fysiotherapeut is in 2021 niet gehouden vanwege de Coronacrisis.

Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk

(53) Registergelden 2021 2021 2022 2020

Registergelden 3.628 3.821 3.575 3.804

3.628 3.821 3.575 3.804

In de begroting 2021 is uitgegaan van 27.709 geregistreerden. Per ultimo van dit verslagjaar heeft het KNGF 23965 geregistreerden, een afname

van 3.744. Hierdoor zijn de inkomsten uit contributiegelden lager dan begroot.

Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk

(54) KRF NL 2021 2021 2022 2020

Registergelden 536 674 629 687

Accreditaties 137 165 145 137

673 839 774 824

Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk

(55) Scholing 2021 2021 2022 2020

Deelnemersgelden 79 150 145 52

79 150 145 52

Voor scholing gold voor 2021, voor de directe baten/kosten, een taakstelling van € 30.000 positief.

In 2021 is per saldo (directe baten/kosten) een positief resultaat van € 36.000 gerealiseerd.

Dit betekent t.o.v. de taakstelling een meeropbrengst van € 6 000. De kosten worden verantwoord onder (66) (4 Kwaliteit).

Als gevolg van de effecten van de Coronacrisis kon een beperkt aanbod worden gedaan van scholingen met als gevolg een lagere baten en kostenpost.

Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk

(56) Intercollegiaal Overleg Fysiotherapeuten (lOF) 2021 2021 2022 2020

Bijdragen 184 180 180 187

184 180 180 187

Mede door een constructieve aanpak en aandacht voor de Intercollegiale Overleggen Fysiotherapie vanuit het KNGF zijn de bijdragen conform

verwachting.
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(57) FysioPraxis tijdschrift
Werkelijk Begroting Begroting

2021 2021 2022

Werkelijk

2020

Advertenties

Abonnementen

Bijdragen

293

26

______________

232 232

320 232 232

FysioPraxis wordt in eigen beheer uitgegeven met een taakstelling van, per saldo (directe baten/lasten), maximaal € 30.000 positief

Per saldo is een overschot van € 42.000 gerealiseerd.

De kosten van FysioPraxis worden onder (64) Service voor de leden verantwoord.

(58) Overige opbrengsten

Verkoop Producten

Verkoop hardware

Ontvangen huur

Lezingen georganiseerd in de Regio’s

Bijdragen klachtenregeling voor niet leden

Extra ondersteuning lidverenigingen

Ondersteuning van zorggroepen

Bijdragen voor Richtlijnontwikkeling

Overige baten

Verkoop Producten

Betreft onder meer opbrengsten factsheets

Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk

2021 2021 2022 2020

10 44

7

105 95 95 91

5

8 90 90

123 185 185 146
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Lasten

(60) Personeelskosten Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk

2021 2021 2022 2020

Directe en indirecte personeelskosten

Lonen en salarissen 5.051 4808

Sociale lasten 758 748

Pensioenlasten 575 521

Inhuur tijdelijk personeel 271 486

Vergoeding reiskosten 78 100

Wervingskosten 26 42

Terugontvangen ziektekosten -66 -57

Kosten Ziekteverzuim 24

Advisering 24 14

Overige personeelskosten 62 134 149 106

Opleiding 97 100 110 64

Uit te betalen conform afspraak afvloeiing personeel 25

Dotatie afvloeiingskosten personeel 137

Dotatie voorziening jubilea (zie 31) 2

Begroot

_____________

7.461 7.287

________________

7.064 7.695 7.547 6.833

Doorbelast aan projecten -268 -334

Kosten personeel gedekt uit bestemmingsreserve (20) 42

______________ ______________

369

Totaal Personele kosten 6.838 7.695 7.547 6.868

Verklaring lagere gerealiseerde kosten t.o.v. de begrote kosten personeel.

- niet ingevulde vacatureruimte

- minder kosten ziektevervanging alsmede lagere reiskosten i.v.m. thuiswerken

- gedeeltelijk niet invullen van budget maatschappelijk verantwoord ondernemen

- terugontvangen ziektekosten alsmede lagere overige personeelskosten.

Terugontvangen ziektekosten

Van het UVIV zijn in het kader van zwangerschappen vergoedingen ontvangen.

Ziekteverzuim

Vanaf begin 2019 heeft het KNGF het risico voor ziekteverzuim van medewerkers in eigen beheer.

Het ziekteverzuim in 2021 was zeer laag waardoor er beperkt beroep gedaan werd op vervanging van zieke medewerkers.

Dotatie afvloeiingskosten personeel
Zie toelichting bij (39)

Doorbelast aan projecten

Betreft de doorbelaste kosten van personeel aan intern en extern gesubsidieerde projecten.

Kosten personeel gedekt uit bestemmingsreserve

Voor een aantal specifieke activiteiten waarvoor bestemmingsreserves zijn ingericht is extra formatie ingezet. Deze extra formatie is ten laste

van deze bestemmingsreserves gebracht (zie 20)
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De formatie volgens het organogram van het KNGF in aantal fte. Werkelijk Begroot Begroot Werkelijk

Betreft de gemiddelde formatie gedurende het jaar. 2021 2020

Account Management Leden tot en met mei 2020 7,07
Kwaliteitsbeleid 21,04 19,20 19,20 15,61
Belangenbehartiging 15,30 15,60 15,30 11,63
Marketing en Communicatie 7,78 9,60 9,70 9,82
ICTenfacilitair 7,10 8,50 7,55 10,11
Front Office 8,30 6,58 6,30 8,2

Finance en Control 3,70 3,70 3,70 3,7
HRM 0,60 1,45 1,40 1,45
Office Management 3,60 3,5
Directie 3,50 3,00 2,70 1,55
Bijeenkomsten & Scholing 5,10 8,30 7,90 2,94

KRF NL 2,30 5,50 5,40 1,65
Totaal formatie 78,32 81,43 79,15 77,23

Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk

(61 Facilitaire kosten 2021 2021 2022 2020

Accountant 67 30 30 35

Advisering 21 17 17 15

Automatisering 504 542 715 496

Catering 25 100 25 89

Huisvesting 364 452 395 369

Kantoor 115 221 199 209
Verzekeringen 19 19 21 15

Facilitaire kosten gedekt uit bestemmingsreserve (18) 43

______________ ______________

65

Facilitaire kosten 1.158 1.381 1.402 1.293

Accountant

Betreft extra werkzaamheden in het kader van de jaarcontrole.

Cate ring

De cateringovereenkomst is begin 2021 opgezegd n.a.v. de coronacrisis waardoor de medewerkers van het KNGF grotendeels van huis uit hebben

gewerkt.

Huisvesting
Bij opstelling van de begroting 2020 was nog geen rekening gehouden met afgesproken afname m2 en dat brengt lagere huurkosten met zich mee

dan begroot

Kantoor

Besparing op porto en printkosten.

(62) Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk

az 2021 2021 2022 2020

Immateriële vaste activa

Software 175 189 289 147

175 189 289 147

Materiële vaste activa

Inventaris 24 22 22 29

Computer hardware 69 63 46 74

Materiële vaste bedrijfsactiva 14 16 3 14

A Inventaris betreffende Herhuisvesting 20 40

B Materiële vaste bedrijfsactiva betreffende Herhuisvesting 47

______________ ______________

47

175 101 71 204

Totaal afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 349 290 360 351

A Inventaris betreffende Herhuisvesting en B Materiële vaste bedrijfsactiva betreffende Herhuisvesting

Deze kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Herhuisvesting (zie 18)
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(63 tm 68) Overige Lasten

(63) Bewepinien

(63a) Beweging in netwerken en samenwerking Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk

2021 2021 2022 2020

11.1 Organisatiegraad 55 80 65

1.1.2 Overige activiteiten in netwerken en samenwerking 39 40 60

Kosten t.b.v. activiteiten in de regio 134

______________ ______________

Directe kosten beweging in netwerken en samenwerking 228 120 125

In bijgevoegde inhoudelijke rapportage wordt de output verantwoord onder Beweging in netwerken en samenwerking.

Kosten t.b.v. activiteiten in de regio

Deze kosten worden gedekt uit de Bestemmingsfondsen Regionale Genootschappen Fysiotherapie (zie 27 tm 36).

(63b) Beweging in preventie en gezondheid Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk

2021 2021 2022 2020

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) 4 4

_____________

Directe kosten beweging in preventie en gezondheid 4 4

In bijgevoegde inhoudelijke rapportage wordt de output verantwoord onder Beweging in preventie en gezondheid 7.1 tm 7.4.

(63c) Beweging in innovatie en onderzoek Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk

2021 2021 2022 2020

Wetenschap 41 225 409

Richtlijnen/kwaliteitsstandaarden 50 132 184

Professionele ontwikkeling (LDF) 220 267 334

Overige innovatie en onderzoek 2 3

Kosten gedekt uit bestemmingsreserve strategische ontwikkeling 99

Kosten gedekt uit bestemmingsreserve Richtlijnontwikkeling 10

Directe kosten beweging in innovatie en onderzoek 422 627 927

In bijgevoegde inhoudelijke rapportage wordt de output verantwoord onder Beweging in innovatie en onderzoek.

Kosten gedekt uit bestemmingsreserve strategische ontwikkeling t.b.v. Kwaliteit

Deze kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve strategische ontwikkeling (zie 17 B).

Kosten gedekt uit bestemmingsreserve Richtlijnontwikkeling

Deze kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Richtlijnontwikkeling (zie 17 B).

(63d) Beweging in beroep en opleiding Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk

2021 2021 2022 2020

Beroep en opleiding 78 254 199

Professionele ontwikkeling (intervisie en visitatie) 7 150 74

Stimulerende praktijkomgeving 1 15

Professionele ontwikkeling (Scholingsbeleid) 66 135 155

Directe kosten beweging in beroep en opleiding 152 554 428

In bijgevoegde inhoudelijke rapportage wordt de output verantwoord onder Beweging in beroep en opleiding 7.1 tm 7.4.

Professionele ontwikkeling (Scholingsbeleid)

Zie toelichting bij (55) Scholing.
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(63e) Beweging in beloning en belasting Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk

2021 2021 2022 2020

Arbeidsvoorwaarden Fysiotherapeuten 127 140 90

Belangenbehartiging 192 246 180
Kosten gedekt uit bestemmingsreserve strategische ontwikkeling 32

______________ ______________

Directe kosten beweging in beloning en belasting 351 386 270

In bijgevoegde inhoudelijke rapportage wordt de output verantwoord onder Beweging in beloning en belasting.

Kosten gedekt uit bestemmingsreserve strategische ontwikkeling t.b.v. belangenbehartiging

Deze kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve strategische ontwikkeling (zie 17 A).

(64) Service van de vereniging aan de leden Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk

2021 2021 2022 2020

6.3 De dag van de Fysiotherapeut 300 300 300

6.4 FysioPraxis 278 212 261 192

Website KNGF 7 80
Overige service aan de leden 408 510 402

Kosten gedekt uit bestemmingsreserve strategische ontwikkeling 89

______________ ______________ _________________

Directe kosten service van de vereniging aan de leden 781 1.102 962 491

Kosten gedekt uit bestemmingsreserve strategische ontwikkeling t.b.v. Leden

Deze kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve strategische ontwikkeling (zie 17 A).

(65) Kosten extern gefinancierde projecten Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk

2021 2021 2022 2020

Gerealiseerde kosten i.v.m. externe financiering 1.110

Kosten extern gefinancierde projecten 1.110

Gerealiseerde kosten i.v.m. externe financiering

Zie toelichting bij (51) externe financiering.
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(67) KRF NL Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk

2021 2021 2022 2020

Directe projectkosten KRF NL 193 288 285 208

Kosten gedekt uit bestemmingsreserve KRF NL 88

Directe kosten KRF NL 193 288 285 296

(68) Beroepsorganisatie KNGF (6) Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk

2021 2021 2022 2020

6.1 Beleidscyclus 492 557 558 462

6.2 Account teams 34

6.5 Strategische beleidsontwikkeling 212

6.6 Overige activiteiten 103 159 180 172

Kosten Beroepsorganisatie gedekt uit bestemmingsreserve 10

Directe kosten beroepsorganisatie KNGF 817 716 738 668

Onder 6.1 Beleidscyclus vallen de kosten voor de Algemene Vergadering, het Consilium, Bestuur en de bijdragen aan de beroepsinhoudelijke

verenigingen. Onder deze post worden de kosten voor het bestuur (vacatie en onkosten) voor een bedrag van € 341.000 verantwoord.

De bezoldiging van het bestuur over 2021 bedraagt €286.000 (inclusief btw).

Onder de post 6.5 Strategische beleidsontwikkeling zijn de volgende kosten verantwoord:

- Inzet samenwerking KNGF en SKF 164

- Implementatie van de richtlijn HASP-paramedicus 7

- Fysio optima bijdrage kosten CZ proces 41

Onder de post 6.6 Overige activiteiten vallen onder andere de kosten voor interne communicatie, bijdrage voor de Stichting Geschiedenis

Fysiotherapie, externe lidmaatschappen (onder andere WCPT) en kosten van de OR.

Financiële baten en lasten

(69) Betaalde rente Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk

2021 2021 2022 2020

Rente -40

_____________

-15 -16

-40 -15 -16

De liquide middelen zijn gestald op spaarrekeningen bij ABNAMRO. Sinds 1 april 2020 wordt een negatieve rente van 0,5% in rekening

gebracht op het saldo van de spaarrekeningen hoger dan 2.500.000 euro.

Deze post bevat de betaalde rente van de spaarrekening exclusief de spaarrekeningen die onder het vermogensbeheer vallen.

(70) Rendement belegde middelen Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk

2021 2021 2022 2020

Rendement 1.064 201 201 386

1.064 201 201 386

Zie toelichting bij 6a
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Gebeurtenissen na balansdatum

Besluit intentie samengaan met Stichting Keurmerk Fysiotherapie genomen in de Algemene Ledenvergadering september 2021

Op 4 februari 2021 hebben Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een

intentieovereenkomst ondertekend waarin beide besturen op basis van gezamenlijke uitgangspunten hun ambities hebben geformuleerd.

Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van het KNGF op woensdag 29 september 2021 stemden de leden van het KNGF in om toe te

werken naar het bestuurlijk samengaan van SKF en KNGF.

Gedurende 2021 zijn een belangrijk deel van de ambities verder uitgewerkt en ingevuld, met als belangrijke mijlpaal de opening van het

Kwaliteitshuis Fysiotherapie per 1januari 2022 met daarbinnen alle registers van de beroepsgroep fysiotherapie.

Vanaf 2022 wordt gewerkt aan verdere concretisering van de bestuurlijke afspraken door het KNGF en SKF om te komen tot een duurzame

organisatorische fusie. De afspraken hiertoe worden uitgewerkt en vastgelegd in een Fusiedocument en wordt naar verwachting op 1juni 2022

geeffectueerd.

Vooruitlopend is op 6 april 2022 een aangepaste begroting 2022 van het KNGF waarin het samengaan met SKF is opgenomen vastgesteld in de

Algemene Ledenvergadering (ALV).

De heer mr. G.H.N.L van Woerkom Oegstgeest Voorzitter 22november2018 gekozen voor iste termijn tm

november 2022

De heer mr. A. van Zon Den Haag Penningmeester 29juni2018 herkozen voor 2de termijn tm juni 2022

De heer B.Y.J. Engelsma Sneek Lid 22 november 2018 herkozen voor 2de termijn tm

november 2022

De heer drs. J.H.A.M. Mutsaers Hilvarenbeek Lid 9juni 2021 gekozen voor iste termijn tm juni 2025

De heer H.M. Jansen Russen Lid 29juni 2018 herkozen voor 2de termijn tm juni 2022
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9. Overige gegevens
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Aan de Algemene Ledenvergadering, het Bestuur en de Directie van Twentepoort Oost 14a

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 7609 RG Almelo

Postbus 248
Postbus 206

3800 AE AMERSFOORT
7600 AE Almelo

Tel. 088-500 95 00

E-rnail info@eshuis.com

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Algemene Ledenvergadering

Verklaring over de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 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 Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie per

31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende

Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven (Ri 640).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;

2. de staat van baten en lasten over 2021; 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 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie zoals vereist in de

Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), 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.

--
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Verklaring over de in dit jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat dit jaarverslag andere informatie, die

bestaat uit:

• het bestuursverslag;

• de overige gegevens.

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

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

• alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende Richtlijn voor de

jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven (Ri 640) is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen

bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden

bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag in overeenstemming met de

in Nederland geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven (Ri

640).

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 Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor organisaties

zonder winststreven (Ri 640). 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 vereniging in staat is om haar

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. 0p grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het

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

voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als

beëindiging het enige realistische alternatief is.

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

de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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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. 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 om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de

interne beheersing van de entiteit;

• 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 vereniging haar

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op

de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,

moeten wij onze verklaring 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 vereniging haar continuïteit niet langer kan

handhaven;

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

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

gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste organen 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.

Almelo, 10 mei 2022

Eshuis Registeraccountants B.V.

w.g. H. Schreur RA
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