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                                                      Financieel jaarverslag 2020 

 

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.  

De financiële administratie en backoffice zijn in 2020 uitbesteed bij de Stichting MEO. 

 

Op 30 september 2019, met een aanvulling op vragen vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (verder te noemen Ministerie van VWS) op 3 december 2019, heeft de Stichting 

FCIC (verder te noemen FCIC) een instellingssubsidie aanvraag ingediend voor een totaal bedrag 

van € 55.000 voor het jaar 2020 bij het Ministerie van VWS.  

 

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

‘aandoeningspecifieke belangenbehartiging’ zoals vermeld in het activiteitenplan wat terug te vinden 

is in het Aanvraagformulier PGO 2020 en ook overeenkomstig is opgenomen als begroting van de 

FCIC voor 2020. De activiteiten waarvoor subsidie is verleend moeten uiterlijk zijn verricht op 31 

december 2020. 

 

De beschreven en uit te voeren activiteiten zoals genoemd in het activiteitenplan 2020 pasten in het 

subsidiebeleid van het Ministerie van VWS en de FCIC heeft verklaard te voldoen aan de drempel- 

en organisatiecriteria om in aanmerking te komen voor een instellingssubsidie.  

 

Met inachtneming van het voorgaande is op 14 januari 2020 de instellingssubsidie verleend aan de 

FCIC voor een bedrag van ten hoogste € 55.000. Dit bedrag bestaat uit een bijdrage van € 45.000 

voor de drie hierboven genoemde activiteiten en een aanvullend bedrag van € 10.000 voor het in- 

en/of uitbesteden van de backoffice. Een voorwaarde voor het ontvangen van dit laatste bedrag is dat 

er een contract wordt gestuurd naar het Ministerie van VWS waarin is opgenomen dat de backoffice 

daadwerkelijk is ondergebracht bij een andere organisatie (Stichting MEO), dit dient uiterlijk voor 31 

december 2020 aangeleverd te worden. Het contract is samen met de aanvraag voor instellings-

subsidie voor 2020 op 30 september 2019 ingestuurd.  

 

Het uiteindelijk vast te stellen subsidiebedrag is afhankelijk van de daadwerkelijk gerealiseerde 

kosten en opbrengsten in 2020. Als er activiteiten zijn verricht voor een bedrag dat lager is dan het 

bedrag zoals opgenomen in het activiteitenplan/begroting FCIC, wordt het verschil bij de vaststelling 

van de instellingssubsidie in mindering gebracht. De niet-bestede middelen zullen dan worden 

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

voor de subsidie, hiervan is sprake als; 

 

1. Als het subsidiebedrag uitgegeven gaat worden aan een nieuwe activiteit die niet is genoemd 

in het activiteitenplan 2020. 

2. Meer dan 15% van het totaal verleende subsidiebedrag niet wordt besteed (onderbesteding). 

3. Door een onvoorziene situatie de eigen bijdrage voor een activiteit wijzigt. 

4. Er niet, niet-tijdig of niet geheel wordt voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie 

verbonden zijn.   

5. Niet alle backoffice taken in 2020 kunnen worden uitgevoerd. 

6. Er subsidiegeld voor de backoffice wat niet volledig is besteed aangewend wordt voor een 

andere activiteit. 

7. Er niet aan alle verplichtingen uit de verleningsbrief kan worden voldaan. 

8. Er onvoorziene omstandigheden zijn die gevolgen kunnen hebben voor de subsidie. 

 

Een melding moet plaats vinden tijdens het lopende subsidiejaar, dus uiterlijk op 31 december 2020. 

 

Voor het verschuiven van het vrijgekomen subsidiegeld binnen de activiteiten van de drie 

kernfuncties lotgenotencontact, informatievoorziening en aandoeningspecifieke belangenbehartiging,  

hoeft er geen melding gemaakt te worden. Maar als er niet voldaan wordt aan de verplichtingen die 

aan de subsidie verbonden zijn of het niet (geheel) verrichten van de activiteiten kan dat tot gevolg 

hebben dat de subsidie geheel of gedeeltelijk wordt teruggevorderd.  

 

Op grond van het laatste, het niet (geheel) verrichten van de activiteiten, heeft de FCIC op 30 

november 2020 een verzoek ingediend bij het Ministerie van VWS voor een budget-neutrale 

wijziging posten subsidieaanvraag 2020. Dit verzoek is door het Ministerie van VWS op 22 

december 2020 goedgekeurd. 

 

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

van de subsidie’) van de werkelijke kosten en opbrengsten over 2020. 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 het Ministerie vastgesteld online vaststellingsformulier gebruikt 

worden wat uiterlijk op 3 juni 2021 moet zijn ingediend bij DUS-I.  

 

Op 27 april 2021 is dit vaststellingsformulier ingediend. Uiterlijk binnen 22 weken hierna ontvangt 

de FCIC het besluit hierover, dit gebeurt middels een afzonderlijke beschikking. 
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Het activiteitenplan voor 2020 en daarmee de begroting voor 2020 is als volgt samengesteld;  

 

 

Subsidiejaar: 2020

Activiteiten

Lotgenotencontact: kosten eigen bijdrage overige baten totaal

IC Café  € 3.100,00  € 3.100,00 

Vrijwilligersdag  € 2.000,00  € 2.000,00 

Facebook groep IC Connect  € 6.000,00  € 6.000,00 

activiteit 4  € -00 

activiteit 5  € -00 

activiteit 6  € -00 

activiteit 7  € -00 

activiteit 8  € -00 

 Totaal subsidie  € 11.100,00  € -00  € -00  € 11.100,00 

Informatievoorziening: kosten eigen bijdrage overige baten totaal

Websites www.fcic.nl en www.icconnect.nl  € 7.000,00  € 7.000,00 

Folders en welkomstgeschenk (boek: Impact van de IC)  € 3.000,00  € 550,00  € 2.450,00 

Informatiebijeenkomst PICS en PICS-f  € 700,00  € 700,00 

Informatieve films in het Nederlands en in het Engels  € 21.500,00  € 21.500,00 

Telefonische hulpdienst  € 250,00  € 250,00 

activiteit 6  € -00 

activiteit 7  € -00 

activiteit 8  € -00 

 Totaal subsidie  € 32.450,00  € 550,00  € -00  € 31.900,00 

Aandoeningsspecifieke belangenbehartiging: kosten eigen bijdrage overige baten totaal

Samen de impact van een IC-opname beperken  € 2.250,00  € 500,00  € 1.750,00 

Lidmaatschap Patiëntenfederatie  € 250,00  € 250,00 

activiteit 3  € -00 

activiteit 4  € -00 

activiteit 5  € -00 

activiteit 6  € -00 

activiteit 7  € -00 

activiteit 8  € -00 

 Totaal subsidie  € 2.500,00  € 500,00  € -00  € 2.000,00 

Totaal aangevraagde subsidie alle activiteiten   € 46.050,00  € 1.050,00  € -00  € 45.000,00 

Naam organisatie: Family and patient Centered Intensive Care 701905
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                                                          Werkelijke kosten 2020 

                                        

Voor de activiteiten Lotgenotencontact, Informatievoorziening en Aandoeningsspecifieke 

belangenbehartiging is totaal een bedrag van 46.494 uitgegeven, voor de backoffice is een bedrag 

uitgegeven van 10.203 totaal dus een bedrag van 56.697. 

 

 

                               Toelichting verschil begroting en werkelijke kosten 2020 

 

De werkelijke subsidiabele kosten (inclusief kosten backoffice) zijn 56.697 en dus 1.697 hoger als 

het bedrag van de ontvangen subsidie van 55.000. Deze hogere uitgave wordt uit eigen middelen 

gefinancierd. 

 

 

                                                                    Kascommissie  

 

In juni zijn alle noodzakelijke stukken en bescheiden van de administratie over 2020 voorgelegd aan 

de Kascommissie. De Jaarrekening 2020, het Jaarverslag over 2020, het Financieel jaarverslag 2020 

voor het bestuur, het (beknopte) Financieel jaarverslag 2020 voor publicatie op onze website, de 

Begroting 2020, de Verantwoording van de instellingssubsidie 2020 aan het Ministerie van VWS en 

de (cumulatieve) overzichten van alle actieve projecten in 2020 zijn door de twee leden van de 

Kascommissie doorgenomen en goedgekeurd.  

 

Zij hebben op 7-6-2021 de vergadering verzocht om het bestuur décharge te verlenen voor het 

gevoerde financiële beleid over de periode 01-01 t/m 31-12-2020. 

 


