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                                                      Financieel jaarverslag 2021 

 

De Stichting 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 vanaf 2019 uitbesteed bij de Stichting MEO. 

 

Op 23 september 2020 heeft de Stichting FCIC (verder te noemen FCIC) een instellingssubsidie 

(verder te noemen subsidie) aanvraag ingediend voor een totaal bedrag van € 55.000 voor het jaar 

2021 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (verder te noemen Ministerie van 

VWS).  

 

De subsidie is bestemd voor activiteiten op het gebied van de drie kernfuncties ‘Lotgenotencontact’, 

‘Informatievoorziening’ en ‘(Aandoeningspecifieke) Belangenbehartiging’ zoals vermeld in het 

activiteitenplan wat terug te vinden is in het Aanvraagformulier PGO 2021 en ook overeenkomstig is 

opgenomen als begroting van de FCIC voor 2021. De activiteiten waarvoor subsidie is verleend 

moeten uiterlijk zijn verricht op 31 december 2021. 

 

Na beantwoording van aanvullende vragen vanuit het Ministerie van VWS op 5 november 2020, is 

op 8 december 2020 de subsidie verleend aan de FCIC voor een bedrag van ten hoogste € 55.000.  

Volgens het Beleidskader pasten de drie genoemde activiteiten zoals hiervoor genoemd namelijk in 

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

drempel- en organisatiecriteria om in aanmerking te komen voor een instellingssubsidie.  

 

Dit subsidiebedrag van € 55.000 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 2021 aangeleverd te 

worden. Het contract voor de Backoffice is eind september 2020 ingestuurd.  

 

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

uitgaven in 2021. Als er in totaal 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 

subsidie in mindering gebracht. De niet-bestede middelen zullen dan worden teruggevorderd. Een 

eventuele onderbesteding van de Backoffice wordt niet teruggevorderd als er tijdig een verzoek 

wordt ingediend om dit bedrag te gebruiken voor de drie kernfuncties. 
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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 2021. 

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 2021 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 2021. 

 

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. Als er niet voldaan wordt aan de 

verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn of er activiteiten zijn die niet (geheel) zijn verricht 

kan dat tot gevolg hebben dat de subsidie geheel of gedeeltelijk wordt teruggevorderd. Ook kan er 

sprake zijn van een korting op de subsidie als de aanvraag tot vaststelling te laat wordt ingediend, 

en/of indien we ons niet houden aan de meldingsplicht en/of we niet binnen het subsidiejaar gemeld 

hebben dat er een onderbesteding van meer dan 15% van het verleende subsidiebedrag is geweest. 

 

Op grond van het eerste, het niet (geheel) verrichten van de activiteiten, heeft de FCIC op 28 

december 2021 een verzoek ingediend bij het Ministerie van VWS voor een ‘Budget-neutrale 

wijziging posten subsidieaanvraag 2021’. Na beantwoording van aanvullende vragen op 8 februari 

2022 is dit verzoek door het Ministerie van VWS op 21 februari 2022 goedgekeurd. 

 

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

van de subsidie’) van de werkelijke uitgaven over 2021. 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 deze aanvraag inzicht in het totale bedrag van de 

gerealiseerde uitgaven en de gerealiseerde ontvangsten inclusief bijdragen van derden.  

 

Voor deze verklaring moet een door het Ministerie van VWS vastgesteld ‘Online 

vaststellingsformulier’ gebruikt worden wat uiterlijk op 3 juni 2022 moet zijn ingediend bij DUS-I.  

 

Op 25 mei 2022 is dit vaststellingsformulier ingediend. Uiterlijk binnen 22 weken hierna ontvangt de 

FCIC het besluit hierover, dit gebeurt middels een afzonderlijke beschikking. Op 20 juli 2022 is het 

vaststellingsbesluit ontvangen, de subsidie voor 2021 is definitief toegekend voor een bedrag van      

€ 54.925. De FCIC moet dus een bedrag van € 75 terugbetalen, dit is gebeurd op 24 juli 2022. 
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De verleende instellingssubsidie op 8 december 2020 voor het activiteitenplan en daarmee de basis 

voor de begroting 2021 is als volgt samengesteld;  
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Correctie verleende instellingssubsidie als gevolg van goedkeuring op 22 februari 2022 op verzoek 

van 28 december 2021 voor budget-neutrale wijziging.  
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                                                         Werkelijke uitgaven 2021 

                                        

Bedragen zoals hieronder genoemd zijn terug te vinden in de begroting 2021 op pagina 6. 

 

Voor de activiteiten Lotgenotencontact, Informatievoorziening en (Aandoeningsspecifieke) 

Belangenbehartiging is totaal uitgegeven € 44.924,99.  

Voor de Backoffice is uitgegeven  € 10.553,82. Totaal is uitgegeven een bedrag van € 55.478,81. 

 

                                                           

                                  Toelichting verschil begroting en werkelijke uitgaven 2021 

 

Het ontvangen bedrag in 2021 aan subsidie voor de drie hierboven genoemde activiteiten is € 45.000. 

Werkelijk uitgegeven is € 44.924,99 het verschil hiertussen zijnde € 75,01 moet terugbetaald worden 

aan het Ministerie van VWS (zie ook pagina 2 onderaan). Hiervoor is in de balans 2021 een 

kortlopende schuld opgenomen onder ‘Schulden en overlopende activa’. 

 

Het werkelijk uitgegeven bedrag voor de Backoffice is € 10.553,82 wat hoger is als het ontvangen 

subsidie bedrag hiervoor in 2021 van € 10.000. Deze hogere uitgave van € 553,82 wordt uit eigen 

middelen gefinancierd. 

 

 

                                                             Kascommissie  

 

Op 30-7-2022 zijn alle noodzakelijke stukken en bescheiden van de administratie over 2021 

voorgelegd aan de Kascommissie; 

 

Deze zijn door de twee leden van de kascommissie doorgenomen, gecontroleerd en beoordeeld.  

 

Waar nodig zijn vragen gesteld en (aanvullende) toelichting gevraagd aan de Penningmeester. 

 

Beide kascommissieleden hebben bovengenoemde stukken en bescheiden onder nummer 1 t/m 13 

goedgekeurd op 17-10-2022.  

 

Zij hebben op 17-10-2022 de vergadering verzocht om het bestuur décharge te verlenen voor het 

gevoerde financiële beleid over de periode 01-01 t/m 31-12-2021. 
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