Stichting HIV Monitoring, jaarstukken 2019

3.1 Resultaatbestemming
De directie stelt voor om de winst over 2019 toe te voegen aan de overige reserves.
Vooruitlopend op de vaststelling door raad van bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.
3.2 Gebeurtenissen na balansdatum
Op dit moment heeft de impact van het Coronavirus relatief weinig negatief effect op de baten, resultaten en
kasstromen in 2020. Hoewel we dergelijke effecten niet op korte termijn verwachten, laat de onzekerheid,
over hoe lang de effecten van het Coronavirus zullen aanhouden, ons niet toe om de mogelijkheid uit te sluiten
dat we op langere termijn nog steeds geconfronteerd worden met negatieve effecten van het Coronavirus.
3.3 WNT-verantwoording 2019
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op SHM van toepassing zijnde
regelgeving.
De WNT is van toepassing op SHM. Het voor SHM toepasselijke bezoldigingsmaximum, zijnde het algemeen
bezoldigingsmaximum, is in 2019 € 194.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het
dienstverband.

3.3.1 Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

P. Reiss
Directeur
1/1 - 31/12
0,95
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 164.679
€ 19.621

Subtotaal

€ 184.300

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 184.300

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging

n.v.t.
€ 184.300

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

Gegevens 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

P. Reiss
Directeur
1/1 - 31/12
0,95

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 161.393

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 18.107

Subtotaal

€ 179.500

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 179.550

Totale bezoldiging

€ 179.500

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m
12
Deze categorie is in 2019 niet van toepassing voor SHM.
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1

M. van der Valk

P.W.D. Venhoeven

Y.T.H.P. van Duijnhoven

Voorzitter bestuur

Penningmeester bestuur

Secretaris bestuur

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

€0

€0

€0

€ 29.100

€ 19.400

€ 19.400

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Gegevens 2018
bedragen x € 1

M. van der Valk

P.W.D. Venhoeven

Y.T.H.P. van Duijnhoven

Voorzitter bestuur

Penningmeester bestuur

Secretaris bestuur

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

€0

€0

€0

€ 28.350

€ 18.900

€ 18.900

K.J. Bakker-Jager

P.E. van der Meer

P.A.R. Brokx

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

1/1 - 31/12

1/1 - 18/10

1/1 - 31/12

€0

€0

€0

€ 19.400

€ 19.400

€ 19.400

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

K.J. Bakker-Jager

P.E. van der Meer

P.A.R. Brokx

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Gegevens 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging

€0

€0

€0

€ 18.900

€ 18.900

€ 18.900

J.J.W.H. Crasborn

M.M.E. Kremer-Schneider

J.J.Schoo

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

31/10-31/12

€0

€0

€0

€ 19.400

€ 19.400

€ 19.400

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

J.J.W.H. Crasborn

M.M.E. Kremer-Schneider

Bestuurslid

Bestuurslid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

€0

€0

€ 18.900

€ 18.900

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Gegevens 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Deze topfunctionarissen zijn opgenomen bij 1c. Toezichthoudende topfunctionarissen.
1e. In het geval een topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, op of na
1-1-2019 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij andere WNT-instellingen
reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris
Deze categorie is in 2019 niet van toepassing voor SHM.
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
Deze categorie is in 2019 niet van toepassing voor SHM.
3.3.2 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.

