Resultatenrekening 2021

Inkomsten

€ 74.064

Inkopen

€ 14.475
------------

Bruto resultaat

€ 59.589

Huisvestingskosten

€ 8.698

Kantoorkosten

€ 1.743

Algemene kosten

€ 59.935
-----------

Totale kosten

€ 70.376

€ 70.376
-----------

Netto negatief resultaat 2021

€ 10.787
=======

Toelichting resultatenrekening
Het negatieve resultaat van 2021 is een tegenslag. We hadden gelukkig een buffer opgebouwd in de
afgelopen jaren waardoor we deze tegenslag vooralsnog op kunnen vangen en in 2022 onze
werkzaamheden kunnen voortzetten. De tegenslag is onder andere een gevolg van aanpassing van
de afspraken met onze hoofdaannemers m.b.t. tarieven in negatieve zin. Ook speelt de coronacrisis
een grote rol, wij hebben hierdoor meer personeel moeten aannemen en meer ruimtes moeten
huren, omdat niet teveel mensen met elkaar in contact mochten komen. Ook waren er in sommige
groepen minder cliënten aanwezig i.v.m. de coronacrisis, dat zorgt voor een daling van de omzet.
Helaas lijkt er vooralsnog aan de situatie weinig te veranderen, we krijgen nog steeds de aangepaste
tarieven en wij verwachten dat ook corona weer een rol gaat spelen in 2022. Het blijft onzeker en het
is moeilijk hierop in te spelen zonder de veiligheid van onze deelnemers aan te tasten.
Om de buffer niet teveel te laten krimpen is er in 2021 voor gekozen dat de coördinatoren van het
Afasiecentrum een deel van de uren die ze maandelijks werken niet declareren. Dit hebben de
coördinatoren de jaren ervoor ook gedaan. De coördinatoren hebben veel uren als vrijwilliger
gewerkt om de financiële situatie van de Stichting gezond te houden. Dit zullen we in 2022
voortzetten. Ook blijven we met onze hoofdaannemers in gesprek om te kijken of er iets aan de

tarieven gedaan kan worden. Helaas hebben ook zij te kampen met wisselende regels vanuit de
zorgverzekeraars en gemeenten, dus ook daar merken we dat er weinig beloofd kan worden.
Organisaties of individuen die een gift of donatie willen geven aan onze Stichting, hebben de
mogelijkheid om ons volledige financiële jaarverslag in te zien. Dit is op aanvraag beschikbaar.
Het afasiecentrum houdt zich bezig met communicatie in de breedste zin van het woord. Het
afasiecentrum heeft als belangrijkste doel mensen (weer) te laten functioneren in hun specifieke
omgeving op het niveau dat zij zelf kunnen en willen handhaven. Een meer specifieke doelstelling is
het voorkomen, verminderen, opheffen en/of compenseren van klachten als gevolg van ziekten of
aandoeningen en de daarmee gepaard gaande stoornissen, beperkingen en/of
participatieproblemen, die verband houden met spraak, taal en stem.
Wij streven ernaar aan de kwaliteitscriteria te voldoen die samen met het samenwerkingsverband
van afasiecentra in Nederland zijn opgesteld. De kwaliteitscriteria worden tijdens een audit
gecontroleerd door Hersenletsel.nl. Het samenwerkingsverband van afasiecentra is onderdeel van
Hersenletsel.nl

