Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Diabetesvereniging Nederland

Nummer Kamer van
Koophandel

4 0 4 7 6 3 4 1

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Stationsplein 130

Telefoonnummer

0 3 3 4 6 3 0 5 6 6

E-mailadres

fz@dvn.nl

Website (*)

www.dvn.nl

RSIN (**)

0 0 2 6 9 0 7 7 9

Actief in sector (*)

Welzijn - Overig welzijnswerk
Gezondheid - Patiënten en families
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

2 0

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

3 7 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

B. Wiersema

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

T.M. Boeijen

Algemeen bestuurslid

M.T.M. Sturkenboom

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van het welzijn van personen die
diabetes hebben, zowel in het algemeen als individueel, het ontplooien van activiteiten
ter voorkoming van diabetes daaronder begrepen, alles in de ruimste zin van het
woord. Zij tracht haar doel langs wettige weg te bereiken en wel door:
a. het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek naar en de behandeling van
diabetes en daarmede verband houdende complicaties;
b. het vertegenwoordigen van alle personen die diabetes hebben in hun strijd voor
goede zorg en een beter leven;
c. het leggen en in stand houden van contacten met en tussen personen die diabetes
hebben, medici en paramedische deskundigen, alsmede met en tussen familieleden,
partners en verzorgers van personen die diabetes hebben;
d. het (doen) geven van informatie, voorlichting en educatie aan personen die diabetes
hebben;
e. het (doen) geven van informatie en voorlichting aan derden over diabetes;
f. het (doen) bevorderen van door de overheid en andere instanties te nemen maatrege

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Met betrokken medewerkers werkten we in 2021 aan onze kerntaken: het organiseren
van activiteiten, het behartigen van belangen en het verlenen van diensten en service.
Focusstrategie en reorganisatie
I Dat doen we door middel van drie pijlers:
• Goede zorg voor mensen met diabetes gericht op kwaliteit van leven
• Ondersteuning bij het kunnen omgaan met diabetes.
• Zorg dat mensen kunnen volwaardig meedoen in alle facetten van maatschappij
ondanks hun diabetes
Op deze drie pijlers richten we onze belangenbehartiging, activiteiten en diensten.
Om mensen met diabetes verder te helpen, ontwikkelden we dit jaar keuzehulpen voor
het wijzigen van je zorgverzekering of het kiezen van een (hybrid) closed loop systeem.
Een speerpunt in 2021 was het vergoed krijgen van hulpmiddelen als sensoren en de
(hybrid) closed loop systemen. Zoals altijd maakten we ons ook dit jaar hier hard voor –
samen met partners uit het veld.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

DVN is een vereniging met leden. De inkomsten komen voor het grootste gedeelte uit
contributies.
Daarnaast komen de inkomsten uit de verkoop abonnementen, giften en donaties,
nalatenschappen, susidies, sponsoring en diensten.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

De Diabetesvereniging Nederland heeft als statutaire doelstelling het behartigen van
het welzijn van personen die diabetes hebben, zowel in het algemeen als individueel,
het ontplooien van activiteiten ter voorkoming van diabetes daaronder begrepen, alles
in de ruimste zin van het woord. Om deze doelstelling te kunnen bereiken, stellen we
alles in het werk om een financieel en organisatorisch gezonde organisatie te zijn en te
blijven.
Overtollige liquide middelen worden uitsluitend uitgezet in betaalrekeningen of
spaarproducten in euro’s van Nederlandse banken.
DVN heeft geen posities in afgeleide financiële instrumenten.
DVN heeft geen langlopende rentedragende vorderingen.

Open

De regionaal werkende vrijwilligers en de leden van de Algemene Ledenvergadering
ontvangen desgewenst een onkostenvergoeding. De leden van het bestuur ontvangen
een passende bezoldiging en een vergoeding voor in hun functie gemaakte onkosten,
volgens een door de ALV vastgestelde regeling. Deze regeling wordt periodiek
geactualiseerd.
De medewerkers van het DVN-bureau worden beloond volgens de Cao Sociaal Werk
2019-2021 (Welzijn & Dienstverlening).

Communicatie: alles over diabetes & corona
Webinar, Op 17 maart 2021 organiseerden we een goed bezocht webinar over
diabetes & corona (500 kijkers).
Meldpunt, Het stilvallen van de reguliere zorg door de coronapandemie leidde tot het
uitstellen van afspraken en in een aantal situaties tot mindere kwaliteit van
diabeteszorg.Om problemen goed in beeld te krijgen, verzamelden we ervaringen van
mensen met diabetes via ons meldpunt uitgestelde zorg
Monitoren beleid & lobby
Onze belangenbehartigers bewaakten de diabeteszorg in Nederland en kwamen in
actie als de situatie daarom vroeg
Keuzehulpen
Mensen met diabetes staan voor veel keuzes. DVN maakt het makkelijker met twee
nieuwe keuzehulpen
Hybrid) Closed Loop Systeem
2021 was hét jaar van de (Hybrid) Closed Loop-systemen (HCL). Precies 100 jaar na
de ontdekking van insuline is de HCL een essentieel instrument voor mensen met
diabetes type 1.
Wijzigen zorgverzekering
Elk jaar van 12 november tot en met 31 december kunnen mensen overstappen van zo
2Diabeat

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

134.920

€

226.363

Materiële vaste activa

€

1.150.132

€

1.205.333

Financiële vaste activa

€

1.335.334

€

1.196.153

€

2.620.386

€

2.627.849

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

502.783

€

522.486

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

1.682.661

€

1.249.526

+
€

+
€

2.185.444

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

4.805.830

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

1.300.000

€

1.300.000

Bestemmingsreserve

€

228.346

€

228.510

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

Overige reserves

€

2.034.831

€

1.555.280

31-12-2020 (*)

+
3.563.177

€

3.083.790

Bestemmingsfondsen

€

50.069

€

40.101

Voorzieningen

€

0

€

7.200

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

1.192.584

€

1.268.770

Totaal

€

4.805.830

€

4.399.861

+
€

+

€

1.772.012

+
€

+

Passiva

4.399.861

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

2.077.389

€

2.094.324

Subsidies van overheden

€

45.000

€

48.800

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

28.300

€

61.000

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

73.300

€

109.800

Baten sponsorbijdragen

€

201.332

€

226.812

Giften en donaties van particulieren

€

48.813

€

57.777

Nalatenschappen

€

363.276

€

350.608

Bijdragen van loterijinstellingen

€

2.132

€

2.371

Overige giften

€

0

€

104.211

Giften

€

414.221

€

514.967

Financiële baten

€

150

€

358

Overige baten

€

6.284

€

14.031

+

+

+
2.772.676

€

2.960.292

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

0

€

0

Verstrekte subsidies & giften

€

0

€

0

Aankopen en verwervingen

€

5.334

€

Communicatiekosten

€

28.929

€

44.663

Personeelskosten

€

1.448.639

€

1.843.862

Huisvestingskosten

€

69.578

€

92.197

Afschrijvingen

€

148.462

€

164.526

Financiële lasten

€

5.072

€

2.412

Overige lasten

€

715.807

€

1.035.939

Som van de lasten

€

2.421.821

€

3.183.599

Saldo van baten en lasten

€

350.855

€

-223.307

Lasten

+

+

+

€

Som van de baten

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

