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Verslag van het Bestuur over 2019
ReSViNET Werkzaamheden en Gebeurtenissen in 2019
In 2019 was de belangrijkste activiteit van de stichting ReSViNET het organiseren van "RSVVW
2019" congres. Verder was de stichting ReSViNET bezig met het opzetten van andere
methoden voor RSV-onderwijs, zoals masterclasses en webinars die plaats zullen vinden in
2020.
Werkmethoden:
1. Open en transparante communicatie:
a. We communiceren met elkaar en RSV-community en luisteren naar de
feedback die we krijgen en houden ons aan de feiten.
b. We leren van elkaar en de blijven ons ontwikkelen
2. Wekelijkse ReSViNET-vergaderingen:
a. We hebben een actieve dialoog op wekelijkse basis. Het bestuur komt eens per
maand bij elkaar.
3. Gedocumenteerd ReSViNET meeting agenda & notulen:
a. Structureer bij elke bijeenkomst
b. We geven prioriteit daar waar nodig
c. We maken tijdschema en wijs verantwoordelijkheid toe
Marketingstrategieën:
Elk onderdeel van ons marketingplan komt voort uit de missie en visie van de stichting
ReSViNET.
We willen onze volgers niet spammen, daarom plaatsen we het grootste deel van onze
updates (zoals “artikel van de maand”) via onze website en sturen we alleen
tijdgevoelige informatie (zoals registratie deadline voor conferentie) via e-mail.
Doelstellingen van het bedrijf:
In 2019 waren de twee belangrijkste doelstellingen van de ReSViNET:
1. Blijf werken om onze missie en visie te bereiken: de last van RSV-ziekte verminderen:
● Door nieuwste kennisuitwisseling te delen bij RSVVW 2019
● Door het plaatsen van “artikel van de maand” op de ReSViNET-website
● Door het onderhouden van wereldwijde betrokkenheid door middel van
bestuursvergaderingen
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2. Voer de RSVVW 2019 congres succesvol uit
● Aanwezigheid van bijna 300 deelnemers uit 43 landen.
● Niet 1, maar 2 masterclasses
● Toekennen van meer reisbeurzen dan het vorige congres (RSVVW’17)
● Zorgen voor wereldwijd live streaming, zodat iedereen kan meekijken, leren en
deelnemen aan het congres.

RSVVW 2019:
In 2019 werd het 5de congres van ReSViNET gehouden - "RSVVW 2019”. Een wereldwijd
congres over de nieuwste ontwikkelingen in RSV-preventieve en therapeutische interventies
dat werd gehouden op 12-14 november 2019 in Accra, Ghana.
Dit was het eerste jaar dat de stichting ReSViNET een congres buiten Europa hield. Dit was een
bewuste beslissing, aangezien RSV een wereldwijd gezondheidsprobleem is en door het
congres in Accra, Ghana te houden, konden ook deelnemers uit armere landen gemakkelijker
toegang krijgen tot het congres en ook zorgde het voor meer “awareness” voor de ziekte in
Ghana. Bovendien bood stichting ReSViNET gratis livestreaming aan van het hele congres voor
deelnemers om deel te nemen als ze niet aanwezig konden zijn.
ReSViNET kijkt terug op een zeer succesvol congres. Congres-uitkomsten:
● Bijna 300 deelnemers uit 43 landen uit 5 continenten woonden de conferentie bij,
● 58 reisbeurzen: 34 voor “Low Middel Income Countries”-deelnemers en 24 voor jonge
onderzoekers,
● Over 100 posterpresentatie
● 45 Keynote-speakers
● Opening door een vertegenwoordiger van het ministerie van gezondheid van Ghana
● Aanwezigheid van veel verschillende “stakeholders” die zich bezighouden met RSVonderzoek en preventie.
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Financieel Verslag 2019

Balans per 31 december 2019 (in euro’s)
Activa

2019

2018

Vaste Activa
Materiele vaste activa

-

-

-

Vlottende activa
Debiteuren

106.067

-

Liquide middelen

157.919

91.226

289

0

Overige vorderingen

Totaal activa

Passiva

264.275

91.226

264.275

91.226

2019

2018

Stichtingskapitaal
Continuiteitsreserve

75.000

50.000

Bestemmingsreserve

113.266

24.909
188.266

74.909

Kortlopende schulden
Crediteuren en overlopende passiva

Totaal passiva

76.009

16.317
-

16.317

264.275

91.226
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Staat van Baten en Lasten (in euro’s)
Baten

2019

2018

Sponsoring

363.390

75.000

Registratie fees

113.578

0

20.000

0

Giften
Totaal baten

Lasten

496.968

2019

75.000

2018

Conferentie RSVVW2019
Conferentiekosten

150.881

0

Travel grants

120.262

0

31.268

0

3.699

0

Hotel conferentie
Overige

306.110

0

Overige kosten
Personeelskosten

50.183

0

Beheer en administratie

7.500

91

Automatiseringskosten

5.350

0

Marketingkosten

6.016

0

Congreskosten

3.443

0

Overig

5.010

0
77.502

0

383.612

91

113.356

74.909

Continuiteitsreserve

25.000

50.000

Bestemmingsreserve

88.356

24.909

113.356

74.909

Totaal lasten

Saldo Baten en Lasten

Toevoeging/ onttrekking aan:
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Toelichting bij het financieel verslag

Grondslagen van waardering
Algemeen
Voorzover niet anders vermeld worden activa opgenomen voor nominale waarde of lagere
realisatiewaarde en passiva voor nominale waarde.

Toelichting opbrengsten en kosten
Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Bestemming batig saldo 2019
Het batig saldo over 2019 ten bedrage van € 113.356 is in zijn geheel toegevoegd aan de reserves.
Aan de continuïteitsreserve is € 25.000 toegevoegd. De continuïteitsreserve is niet gekoppeld aan een
specifiek doel, maar is bedoeld als dekking van risico’s en om zeker te stellen dat de stichting ook in de
toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Het saldo van de reserve valt binnen de toegestane
norm van maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.
Het resterend batig saldo van € 88.356 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve, welke wordt
aangehouden om een deel van de kosten te dekken voor de voorbereidingen van het RSVVW 2021
congres.

