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1. ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Complex Care United
Ter attentie van V.S.Y. Liem
Sweelinckplein 28
2517 GN 's-Gravenhage
Amsterdam 30 juni 2022

Geacht bestuur,
1.1 OPDRACHT
De verklaring is opgenomen in accountantsverslag in sectie algemeen. Het betreft hier een samenstellingsverklaring.

1.2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting
basis van de van u gekregen
2021 en de staat van baten
toelichting is onder andere
verslaggeving opgenomen.

Complex Care United te 's-Gravenhage is door ons samengesteld op
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening.
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis
van Stichting Complex Care United.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Amsterdam, 30 juni 2022
Londen & Van Holland
Registeraccountants en Belastingadviseurs
Was getekend.

M. Ketelaars AA

2. BESTUURSVERSLAG

Stichting 2CU 2021
Van overleven naar leven
Terugkijken op 2021 is terugkijken op nogmaals een bewogen Corona jaar. De omstandigheden waren misschien niet
makkelijk, maar zoals je kunt verwachten, hebben de meeste ZEVMB ouders ook daar toch weer hun weg in kunnen
vinden en zo ook Stichting 2CU. Ook dit jaar zijn we als organisatie weer gegroeid en volwassener geworden. Er zijn
grote ontwikkelingen geweest in de samenwerking tussen 2CU en Wij zien je Wel en verschillende externe partijen in de
ZEVMB omgeving. Gezamenlijk hebben we veel stappen in de juiste richting kunnen zetten om voor de ZEVMB
gezinnen van overleven naar leven te gaan.
We zijn blij met de ontwikkelingen op het ouderplatform, de groeiende groep ouders die meewerkt in de projecten van
Wij zien je Wel en de ouders die voor 2CU participeren in en meedenken over onderzoek en verscheidene 2CU
activiteiten voor hun rekening nemen.
Gedurende dit jaar zijn wij nog altijd ondersteund door HandicapNL en hebben wij in gezamenlijkheid nog een extra
subsidie van een HandicapNL partner, SFO, ontvangen. Sinds Q3 ontvangen wij ook een bijdrage vanuit VWS voor
onze samenwerking met WijzienJeWel en doen wij vanaf de start in 2021, mee met onderzoek tbv
TransitieCareUnited (“TCU”) waar wij een bijdrage voor ontvangen. De Hoofdstad-Hofstad 2CU(bak) etstocht
was wederom een succes met een record aan opgehaald bedrag. Daarnaast hebben 2 grote donaties ontvangen van
UCB Biopharma en de Ronde Tafel in Den Haag en last but not least zijn we wederom in de gelukkige positie geweest
dat onze friends ons wederom een jaar hebben ondersteund.

Bestuur - Medewerkers - Vrijwilligers

2CU & Wij zien je Wel
Waar het schuurt begint de echte verandering
Niet alleen Corona zorgde het afgelopen jaar voor onrust, ook een samenwerking met ouders die daadwerkelijk
zeggenschap hebben, heeft tijd nodig om zich goed te ontwikkelen. Hoe jn is het om te ervaren dat ouders naast
elkaar gaan staan en één vuist maken. Er waait een nieuwe wind bij Wij zien je Wel met grote, maar ook passende
ambities.
Een ZEVMB Kenniscentrum, een ZEVMB zorgstandaard, de ZEVMB academie en nog veel meer wordt in een
moordend tempo, maar volledig in co-creatie met 2CU, haar ouderexperts en -community, opgebouwd. Ook zijn we
niet meer alleen afhankelijk van de copiloten, maar kunnen wij nu gebruik maken van alle clientondersteuning die bij
kan dragen aan goede zorg en ondersteuning van gezinnen met ZEVMB, waardoor we meer gezinnen kunnen
bereiken.

fi

fi

Samenvattend kunnen we dan ook trots zijn op wat er nu staat en uitzien naar de verdere ontwikkelingen van
ZEVMB.nl, de plek waar een ieder, professional, betrokkene, ouder of verwant, kan vinden wat er te vinden is voor en
over ZEVMB. De route die nu uitgestippeld voor ons ligt doet recht aan de ambities van 2CU en de zorgvraag en
erkenning van de gezinnen met een kind met ZEVMB.

Zichtbaarheid door aandacht

22 juni 2022

“Zichtbaarheid door aandacht”, was de slogan waarmee we in 2016 de Stichting Complex Care United - 2CU (“to
see you”) oprichtten. Binnen no time lukte het om de groep stille ZEVMB (zeer ernstig verstandelijk en meervoudig
beperkte) kinderen (-18/18+) en hun gezinnen zichtbaar te maken.
Met het aanbieden van het Pamflet en de VARA Kassa #ikziejewel actie hebben we veel in beweging kunnen
krijgen, waarop het programma ‘Wij zien je Wel’ van het ministerie van VWS volgde. In nauwe samenwerking met
het ministerie en ondersteuning van een heleboel Friends van 2CU en HandicapNL, is de afgelopen jaren door een
grote groep betrokkenen hard gewerkt om de kwaliteit van leven van kinderen met ZEVMB en hun gezinnen te
verbeteren. Inmiddels is ZEVMB een begrip geworden waar niemand meer omheen kan.
Helaas is er altijd een tijd van komen en van gaan; zo ook voor ons. Na ruim 6 fantastische en intensieve jaren en
onder de paraplu van zevmb.nl, een kenniscentrum in wording, is de tijd gekomen om het stokje over te dragen.
Wij zijn super trots en dankbaar dat Stichting 2CU – ooit voortgekomen uit twee moeders die elkaar toevallig
vonden – nu uit een grote enthousiaste groep ouders bestaat die de stichting willen voortzetten. Zij zullen 2CU
verder gaan ontwikkelen, de opbrengsten van Wij zien je Wel mede borgen en ervoor zorgen dat de stem van
ouderexperts erkend en hoorbaar zal blijven. Een mooier afscheidscadeau konden wij ons niet wensen.
Wij wensen het bestuur met Nico van Stam, Joyce Harbers en Yuòn Ni Lie als nieuwe leden en Bettina Sandbergen,
Susanna de Wit en Susanne Walstock die de organisatie van 2CU op zich gaan nemen en alle ouderexperts, heel
veel succes. We hebben er alle vertrouwen in dat de stille groep ZEVMB samen met hun ouders, broertjes en zusjes
nooit meer in de vergetelheid zal raken. Wij zullen in de toekomst als adviseurs aan 2CU verbonden blijven en ons,
geïnspireerd door onze kinderen, blijven inzetten voor onze kinderen en gezinnen.
Alleen samen kunnen we deze onzichtbare groep zichtbaar maken en de zorg voor hen en anderen verbeteren!

3. JAARREKENING

Jaarrekening 2021
bij het accountantsrapport d.d. 30 juni 2022
Stichting Complex Care United

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatverdeling)

€

ACTIVA

31-12-2021
€

€

31-12-2020
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen

1

2.597

3.626

Vlottende activa
Vorderingen

2

61.353

-

Liquide middelen

3

39.057

49.204

103.007

52.830
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€

PASSIVA

31-12-2021
€

€

31-12-2020
€

Stichtingsvermogen

4

93.916

43.265

Kortlopende schulden

5

9.091

9.565

103.007

52.830
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3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

€
Giften en donaties
Projectkosten

6
7

114.499
(10.032)

Brutowinst
Lasten
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Afschrijvingen op materiële vaste
activa
Overige lasten

2021
€

€

2020
€

73.979
(22.010)
104.467

51.969

8

39.800

49.044

1.029
12.987

1.028
3.230

9
10

Totaal van som der kosten

53.816

53.302

Totaal van netto resultaat

50.651

(1.333)
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3.3

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Complex Care United is feitelijk en statutair gevestigd op Sweelinckplein 28, 2517 GN te 'sGravenhage en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 65791789.
ALGEMENE TOELICHTING
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Complex Care United bestaan voornamelijk uit:
Het waarborgen van kwaliteit van leven van mensen met ernstige verstandelijke, lichamelijke en met
elkaar interfererende handicaps door het bieden van ondersteuning alsmede het stimuleren van
onderzoek en kennisdeling op dit gebied en het bijdragen aan innovatie op het gebied van
hulpmiddelen en zorg.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING
GRONDSLAGEN
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in
het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Lonen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden
verwerkt in de staat van baten en lasten.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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3.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
VASTE ACTIVA
1 Materiële vaste activa
Andere vaste
bedrijfsmiddelen
€
Stand per 1 januari 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

5.143
(1.517)

Boekwaarde per 1 januari 2021

3.626

Mutaties
Afschrijvingen

(1.029)

Saldo mutaties

(1.029)

Stand per 31 december 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

5.143
(2.546)

Boekwaarde per
31 december 2021

2.597

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2021
€

2 Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

61.353

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen subsidies

31-12-2021
€

31-12-2020
€
31-12-2020
€

61.353

-

39.057

49.204

3 Liquide middelen
Rabobank

WIT
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PASSIVA
4 Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Stichtingskapitaal

€
44.598

Stand per 1 januari 2021
Resultaat boekjaar
Storting in boekjaar
Mutatie uit resultaatverdeling
Stand per 31 december 2021

Onverdeeld
resultaat
(incl. resultaat boekjaar)
€
(1.333)

Totaal

€
43.265

(1.333)
-

50.651
1.333

50.651
(1.333)
1.333

43.265

50.651

93.916

31-12-2021
€

5 Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2020
€

5.685
618
2.788

1.939
1.345
6.281

9.091

9.565

1.200
1.588

5.000
1.281
-

2.788

6.281

Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen subsidies
Vakantiegeld
Nog te betalen kosten

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende sociale
en maatschappelijke maatregelen genomen om het virus onder controle te krijgen. De gevolgen van
deze sociale en maatschappelijke maatregelen zijn voor de onderneming op dit moment niet te
overzien en niet in te schatten. De coronacrisis en de door de Nederlandse overheid genomen
sociale en maatschappelijke maatregelen kunnen in het komend boekjaar invloed hebben op de
ontwikkeling van de netto omzet 2022, het resultaat 2022 en de financiële positie van de
onderneming per 31 december 2022. Het is op dit moment niet noodzakelijk om aanpassingen te
maken in de jaarrekening 2021. De jaarrekening 2021 is daarom opgesteld op basis van het
continuïteitsprincipe conform de grondslagen van voorgaande jaren.
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3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
BATEN
2021
€

2020
€

6 GIFTEN EN DONATIES
Opbrengsten giften

114.499
2021
€

73.979
2020
€

7 PROJECTKOSTEN
Activiteiten

10.032
2021
€

22.010
2020
€

8 LASTEN UIT HOOFDE VAN PERSONEELSBELONINGEN
Lonen
Sociale lasten en pensioenlasten

32.400
7.400

39.900
9.144

39.800

49.044

9 AFSCHRIJVINGEN OP MATERIËLE VASTE ACTIVA
2021
€
Afschrijvingen materiële vaste activa

1.029
2021
€

2020
€
1.028
2020
€

10 OVERIGE LASTEN
Overige personeelsbeloningen
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

WIT
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975
9.256
2.756

360
682
1.608
580

12.987

3.230
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Overige personeelsbeloningen
Studie- en opleidingskosten
Overige kostenvergoedingen

495
480

360

975

360

-

510
172

-

682

293
1.423
3.500
4.040

803
623
182

9.256

1.608

Verkoopkosten
Reis- en verblijfkosten
Representatiekosten

Kantoorkosten
Boekhouding
Kosten automatisering
Drukwerk
Overige kantoorkosten

2021
€

2020
€

Algemene kosten
Abonnementen en contributies
Advieskosten
Bankkosten
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1.383
1.293
80

381
199

2.756

580
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3.6 OVERIGE TOELICHTINGEN
Gemiddeld aantal werknemers

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen
Nederland
Gemiddeld aantal werknemers over de periode
{{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}

V.S.Y. de Vries-Liem

L.A.H.S. de Zoeten
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R. de Boer

2021

2020

1,00

1,00

1,00

1,00

