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                                                      Financieel jaarverslag 2019 

 

FCIC, opgericht in 2015, is een samenwerkingsverband tussen voormalig IC-patiënten, naasten, IC-

professionals en wetenschappers. 

IC Connect, opgericht in 2017, is de patiëntenorganisatie voor (voormalig) IC-patiënten en naasten 

en opereert onder de vlag van FCIC.  

Op 26 september 2018, met aanvullingen op 23 november 2018 en 5 + 13 + 17 december 2018, heeft 

de Stichting FCIC (verder te noemen FCIC) een instellingssubsidie aanvraag ingediend (verder te 

noemen subsidie) voor een bedrag van € 55.000 voor het jaar 2019 bij het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (verder te noemen Ministerie van VWS).  

 

De subsidie is bestemd voor de activiteiten ‘lotgenotencontact’, ‘informatievoorziening’ en 

(aandoeningspecifieke) ‘belangenbehartiging’ zoals vermeld in het activiteitenplan voor 2019 en 

voorzien in de begroting 2019. De activiteiten waarvoor subsidie is verleend moesten uiterlijk zijn 

verricht op 31 december 2019. 

 

De beschreven en uit te voeren activiteiten zoals genoemd in het activiteitenplan 2019 pasten in het 

subsidiebeleid van het Ministerie van VWS en de FCIC voldeed aan de drempel- en organisatie- 

criteria om in aanmerking te komen voor een instellingssubsidie.  

 

Hierdoor is op 10 januari 2019 deze subsidie verleend aan de FCIC voor een bedrag van ten hoogste 

€ 55.000 bestaande uit een bedrag van € 45.000 voor subsidie en een aanvullend bedrag van € 10.000 

voor een gedeelde of uitbestede BackOffice. 

 

Er is een meldingsplicht voor het melden van feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn 

voor de subsidie, hiervan is sprake als; 

 

1. de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, niet, niet-tijdig of niet geheel worden 

verricht, of 

2. de activiteiten voor een lager bedrag dan begroot worden verricht (onderbesteding), of 

3. wij van plan zijn om de gesubsidieerde kosten voor een activiteit te gebruiken voor een 

andere activiteit (verschuiving van subsidiegeld), of 

4. niet, niet tijdig of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie 

verbonden zijn. 
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Op grond van het eerste en een aangepast derde punt, heeft de FCIC op 27 november 2019 een 

verzoek ingediend bij het Ministerie van VWS voor een budget-neutrale wijziging posten 

subsidieaanvraag 2019. 

 

Op verzoek van het Ministerie van VWS is op 27 december 2019 een opgave gedaan van de (lagere 

kosten dan € 10.000) voor de BackOffice over 2019.                    

 

Na het beantwoorden van diverse vragen hierover aan het Ministerie van VWS, wordt met een brief 

van 5 februari 2020 bevestigd dat genoemde verzoeken tijdig gemeld zijn en akkoord bevonden zijn.  

 

Om de subsidie te verantwoorden moet de FCIC een verklaring indienen (‘aanvraag tot vaststelling 

van de subsidie’) van de werkelijke kosten en opbrengsten over 2019. Hiermee moet aangetoond 

worden dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat is voldaan aan de 

verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden. Ook geeft dit inzicht in het totale bedrag van de 

gerealiseerde kosten, de gerealiseerde opbrengsten inclusief bijdragen van derden.  

 

Voor deze verklaring moet een door de minister vastgesteld formulier subsidievaststelling gebruikt 

worden ( gepubliceerd op www.dus-i.nl) wat uiterlijk op 2 juni 2020 moet zijn ingediend bij DUS-I. 

Dit kan digitaal via het subsidieportaal van het Ministerie van VWS, of op papier via de post of via 

mail. Wegens de coronacrisis is de datum van 2 juni verschoven met maximaal 3 maanden, dus tot 

uiterlijk 2 september 2020.  

 

De subsidie wordt vastgesteld binnen 22 weken na ontvangst door het Ministerie van VWS van het 

formulier subsidievaststelling, dit gebeurt middels een afzonderlijke beschikking. 

 

Als er activiteiten zijn verricht voor een bedrag dat lager is dan het bedrag dat daarvoor was begroot, 

wordt het verschil bij de vaststelling in mindering gebracht. Eventueel niet-bestede middelen worden 

teruggevorderd (BackOffice € 1.119). 

 

Het formulier subsidievaststelling is op 7 juli 2020 ingediend.  

 

 

                                              Financiële administratie en BackOffice 

 

De financiële administratie en BackOffice zijn sinds 1-1-2019 uitbesteed bij de Stichting MEO. 

 

 

 

 

 

                                    
 

http://www.dus-i.nl/
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                                                 Activiteitenplan en begroting 2019 

 

 Het activiteitenplan voor 2019 en daarmee de begroting voor 2019 is als volgt samengesteld; 

 

         
                           

                                           

De begroting is opgenomen in onze administratie over 2019 die is ondergebracht bij Stichting MEO. 

De op de volgende pagina vermeldde werkelijke kosten over 2019 komen ook uit deze administratie. 
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                                                         Werkelijke kosten 2019 

                                        

Voor de activiteiten Lotgenotencontact, Informatievoorziening en Aandoeningsspecifieke 

belangenbehartiging is totaal een bedrag van € 50.776 uitgegeven. Voor de BackOffice is een bedrag 

uitgegeven van € 8.881. 

 

 

                               Toelichting verschil begroting en werkelijke kosten 2019 

 

De werkelijke kosten zijn in totaal 5.776 hoger als begroot, dit bedrag wordt uit eigen middelen 

gefinancierd. 

 

 

Dit Financieel jaarverslag 2019 is opgesteld op 13-5-2020 door J. Sprokholt, Penningmeester. 

 

 

 

                                                                  Kascommissie 

 

Aanvulling 10-8-2020 

 

Eind juli zijn alle noodzakelijke stukken en bescheiden van de administratie over 2019 voorgelegd 

aan de twee leden van de Kascommissie. Zij hebben beoordeeld; de Jaarrekening 2019, het 

Jaarverslag over 2019, het Financieel jaarverslag 2019, het (beknopte) Financieel jaarverslag 2019 

voor publicatie op onze website, de Begroting 2019, de Verantwoording van de subsidie PGO 2019 

aan het Ministerie van VWS en de (cumulatieve) overzichten van alle projecten t/m 2019. 

 

Alle hiervoor genoemde stukken zijn door de twee leden van de Kascommissie doorgenomen en 

goedgekeurd. Zij hebben op 6-8 de vergadering verzocht om het bestuur décharge te verlenen voor 

het gevoerde financiële beleid over de periode 01-01 t/m 31-12-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    


