EXPLOITATIE 2015

MMV - Staat van Baten en Lasten

realisatie

begroting

realisatie

2015

2015

2014

€

€

€

Baten
Contributies

205.179

200.000

175.261

17.356

18.000

22.456

4.793

-

5.013

58.746

45.000

56.793

3.667

3.500

4.087

289.741

266.500

263.610

130.424

134.750

120.069

-

-

58.694

12.083

22.100

27.372

Giften en sponsoring

VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER

Overige opbrengsten (netto)

MMV in cijfers

Advertentie opbrengsten
Rente/dividend
Totaal baten
Lasten
Kosten Magazine Uitzicht
Kosten jubileum en glossy
Patiëntenbelangen en regiokosten
PR-kosten en ledenwerving

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 30 april legt het
bestuur verantwoording af over de activiteiten van 2015. Hier
vindt u het verslag van de penningmeester.

3.133

5.000

12.256

42.812

41.750

40.327

468

2.000

969

Kantoor- en huisvestingskosten

20.453

25.200

23.273

Bestuurskosten

19.863

20.100

21.762

Directie

35.180

34.000

-

Redactie website

29.890

38.000

37.665

-937

-

-900

14.995

11.920

308.364

334.820

356.193

-18.623

-68.320

-92.583

Personeelskosten
Afschrijvingen

TEKST NICO SLEEUWENHOEK

Koersresultaat beleggingen
Overige lasten
Totaal lasten

Balans per 31-12-2015

MMV heeft het jaar 2015 afgesloten
met een negatief exploitatieresultaat van
€ 18.623,-.

De financiële vaste activa betreffen
beleggingen in obligaties en fondsen, de
liquide middelen zijn de betaal- en
spaarrekeningen. De kortlopende
vorderingen betreffen adverteerders,
depots, vooruitbetaalde kosten en nog
te ontvangen rente. De kortlopende
schulden zijn voornamelijk nog te
betalen kosten.
De stand van de algemene reserve van
de Moermanvereniging per 1 januari
2016 is € 137.542,-, ruim voldoende om
een adequate uitvoering van de
verenigingsactiviteiten te waarborgen.

De inkomsten waren ruim € 23.000,hoger dan begroot, met name hoger dan
begrote contributies, aanzienlijk hogere
advertentieopbrengsten en baten uit de
verkoop van boeken, waaronder het
nieuwe kookboek.
De totale kosten waren ruim € 26.000
lager dan begroot. Lager dan begrote
kosten werden met name gerealiseerd
voor de website-redactie, het magazine
Uitzicht, de uitgaven voor patiëntenbelangen en kantoor- en huisvestingskosten.
Per saldo resulteerde dit in een negatief
exploitatiesaldo van € 18.623 ten
opzichte van het begrote negatieve
saldo van € 68.320,-.
In het kader van de promotie van en
informatieverstrekking over de Moermantherapie heeft Stichting Steunfonds
Amnestie een gift gegeven van € 20.000,(2014: € 90.000,-) als bijdrage in de
kosten van de redactie van de website
Het resultaat over 2015 kwam daarmee
uit op een positief saldo van € 1.377,-.
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Uitzicht

Exploitatieresultaat

MMV

MMV - Balans

Bijzondere baten

20.000

-

90.000

-

-

- 68.320

-2.583

Bijzondere lasten
Resultaat

1.377

Stichting Steunfonds Amnestie
Stichting Steunfonds Amnestie heeft het jaar 2015 afgesloten
met een negatief saldo van € 3.864. In 2015 werden geen
legaten ontvangen. Rente en dividenden waren lager dan in
2014 met name door alsmaar dalende rente. De kosten waren iets
lager dan in 2014. De koersontwikkelingen van de beleggingsportefeuille leidden tot een negatief koersresultaat.
Amnestie heeft eind 2015 een gift aan MMV gedaan ter grootte
van € 20.000,- als bijdrage in de promotie van en informatieverstrekking over de Moermantherapie.
Amnestie - Staat van Baten en Lasten

Activa

2014

2013

€

€

Baten

materiele vaste activa

2.265

financiële vaste activa

60.354

Giften en legaten

Voorraden

13.402

Rente en dividenden

20.893

22.267

Vorderingen

13.219

Totaal baten

21.073

23.647

liquide middelen

79.914

Lasten
Accountants- en administratiekosten

2.112

2.160

Koersresultaat/kosten beleggingen

2.825

-16.576

0

5.000

Totaal activa

169.154

Passiva
Eigen vermogen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

137.542
31.612
169.154

14 + 21 APRIL KOOKCURSUS IN ZWAAGDIJK

Op donderdag 14 april en donderdag 21 april geeft
MMV-kokkin Marry Hoogenboom een kookcursus. De kosten bedragen € 50,- per persoon voor
beide ochtenden (inclusief de boodschappen). De
cursus vindt ’s ochtends plaats tussen 9.30 en 14.00
uur in Zwaagdijk. Opgave vooraf bij Elke Versluis.
elke@mmv.nl
15 APRIL OPEN KRUIDENTUINDAG

Op vrijdag 15 april houdt Marry Foelkel een open
kruidentuindag in Beekbergen. Voorafgaand aan de
dag is om 10.30 uur een lezing over ontzuren. De
tuin is open (met rondleidingen) vanaf 13.00 uur.
Toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op
www.marrys.nl of bel: 055- 506 1391.
20 APRIL INFOAVOND IN ZOETERMEER

Veronique van Zeeland, MMV-natuurvoedingskundige in Zoetermeer, organiseert op 19 april een
lezing over het Moermandieet. Het thema is
erwtensoep. Aanvang om 20.00 uur tot ca. 21.30
uur. Kosten: € 10,- per persoon. Aanmelden via
veroniquevanzeeland@gmail.com.
29 APRIL LEZING IN BEEKBERGEN

31-12-2015
€

AGENDA

Bijdragen onderzoek

180

1.380

Giften

20.000

90.000

Totaal lasten

24.937

80.584

Resultaat

-3.864

-56.937

Op 29 april houdt Marry Foelkel een lezing over
detox en ontzuren in haar kruidentuin in Beekbergen. De lezing begint om 13.30 uur en kost € 10,-.
Kijk voor meer informatie op www.marrys.nl of
bel: 055- 506 1391.
30 APRIL ALV IN BAARN

Op 30 april vindt de ALV plaats in Het Brandpunt
in Baarn. Zie het bericht op pagina 23.
19 MEI LEZING DOKTER MOOLENBURGH

Op donderdag 19 mei vindt een MMV-bijeenkomst plaats in Rijssen, met dokter Hans Moolenburgh als spreker. De bijeenkomst begint om 19.30
uur in de Poort van Twente in Rijssen. De toegang
is gratis. Opgave vooraf bij elke@mmv.nl of via het
centraal bureau van MMV: 0172- 497944
26 MEI LEZING IN BURGH-HAAMSTEDE

Op 26 mei vindt een bijeenkomst van MMV plaats
in Burgh-Haamstede. Kankeronderzoeker Hans
Stoop geeft een lezing met als titel: ‘Ik heb kanker,
wat nu?’. Ervaringsdeskundige Kees Moerings (77)
vertelt over zijn keuzes bij kanker. De bijeenkomst
duurt van 19.30 tot 22.00 uur. Toegang is gratis.
Aanmelding van te voren via: elke@mmv.nl of via
het centraal bureau van MMV: 0172-497944.

Uitzicht
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