
Jaarrekening 2016

Toelichting

Algemeen

Activiteiten

Het doel van de Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken is de registratie van Tolken 

Gebarentaal en Schrijftolken, alsmede de bewaking en bevordering van de kwaliteit van de Tolken

Gebarentaal en Schrijftolken.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 

van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, 

worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten

worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en 

risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht

genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Soesterberg, 27 maart 2017

L.C. van der Weijden

directeur/bestuurder

Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken



        

Exploitatierekening 2016

rekeningnaam werkelijk 2015 werkelijk 2016 Budget 2016 verschil toelichting

kosten voor gemene rekening 47.885                45.915                      47.900               -1.985          

personeelskosten 47.885                45.915                      47.900               -1.985          

porti 38                             38                 

telefoon 182                     163                           200                    -37               

bedrijfsverzekering 734                     679                           800                    -121             

accountantskosten 908                     908                           1.000                 -92               

PR en externe contacten 107                     242                           3.400                 -3.158          1

verzekering bestuursaanspr. 363                     182                           400                    -218             

overige organisatiekosten 872                     88                             2.000                 -1.912          1

kantoorkosten 3.166                  2.300                        7.800                 -5.500          

onderhoud website 1.405                  1.162                        1.200                 -38               

innovatie website 2.867                  6.001                        5.000                 1.001            

hosting 687                     767                           800                    -33               

automatisering 4.959                  7.930                        7.000                 930               

kosten Raad van Toezicht (RvT) 3.404                  5.752                        5.000                 752               

vergoedingen Commissie 

Permanente Educatie (CPE)

4.850                  5.000                        6.250                 -1.250          2

reiskosten CPE 514                     571                           1.250                 -679             2

overige kosten CPE 571                     78                             700                    -622             

ontwikkelingskosten 5.000                 -5.000          1

kosten verslaglegging vergaderingen 4.845                        3.500                 1.345            

overige diensten derden 5.000                 -5.000          1

Nascholing, CPE en RvT 9.339                  16.246                      26.700               -10.454        

bankkosten 325                     326                           500                    -174             

totale kosten 65.674                72.717                      89.900               -17.183        

registratiegeld tolken 87.336                90.154                      86.450               3.704            3

inschrijfgeld nieuwe  tolken 4.950                  5.775                        2.475                 3.300            3

ontvangen interest 349                     97                             300                    -203             

totale opbrengsten 92.635                96.026                      89.225               6.801            

exploitatieresultaat 26.961                23.309                      -675                   23.984          

bestemming: Algemene Reserve 26.961                

bestemming: Reserve 

Kwaliteitsontwikkeling 23.309                      4



Toelichting Exploitatierekening 2016

1 Bij het opstellen van de begroting voor 2016 was gerekend met een omstandige 

publiciteitscampagne bij gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het register en ter 

begeleiding van de invoering van een jaarlijkse vliegureneis voor alle ingeschreven tolken. Van 

de invoering van die vliegureneis is op basis van de reacties van stakeholders medio 2016 

afgezien. Ook een verwachte financiële inzet voor een pilot met Dove tolken NGT bleef uit in 

2016 en schuift door naar 2017.
2 Minder kosten dan begroot door een langdurige vacature in de CPE
3 Hoger dan begroot door meer nieuwe inschrijvingen dan verwacht.
4 RTGS voorziet meerkosten van de ontwikkeling tot kwaliteitsregister. De RvT besloot in 

december tot de vorming van een bestemmingsreserve daarvoor ter grootte van het te 

verwachten exploitatieresultaat.



ABN rekening 7.841         nog te betalen bedragen 17.274       toelichting

ABN Spaarrekening 60.000       

kortlopende schulden 17.274       

liquide middelen 67.841       exploitatieresultaat 2015 26.961       1

nog te ontvangen bedragen 667            algemene reserve 24.273       

vorderingen 667            eigen vermogen 51.234       

Activa 68.508       Passiva 68.508       

ABN rekening 399            nog te betalen bedragen 17.191       

ABN Spaarrekening 90.000       

kortlopende schulden 17.191       2

liquide middelen 90.399       

reserve meerkosten kwaliteitsregister 23.309       3

nog te ontvangen bedragen 945            2 algemene reserve 51.234       

vooruit betaalde bedragen 390            

vorderingen 1.335         eigen vermogen 74.543       

Activa 91.734       Passiva 91.734       

Balans per 1-1-2016

Balans per 31-12-2016



Toelichting balans per 31 december 2016

1 toegevoegd aan algemene reserve
2 de te ontvangen bedragen bestaan uit: registratiegelden 450            

inschrijfgelden 495            

totaal 945            

de vooruitbetaalde bedragen bestaan uit: verzekeringspremies 317            

Hosting website 73              

totaal 390            

de te betalen bedragen betreffen: kosten voor gemene rekening 11.424       4e kwartaal 2016

accountantskosten 908            werkzaamheden inzake 2016

automatisering Bond 968            factuur over december 2016

declaratie Commissie Permanente 

Educatie (CPE)

2.839         vergoeding CPE over 2016

kosten Raad van Toezicht (RvT) 1.036         kosten RvT over 2016

bankkosten 16              4e kwartaal 2016

totaal 17.191       

3 overeenkomstig het besluit van de RvT wordt het exploitatieresultaat toegevoegd aan de te vormen bestemmingsreserve. 

dit is reeds in de balans verwerkt.


