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Bestuursverslag 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur bestond per 31-12-2017 uit 5 leden. In de algemene ledenvergadering van 6 mei 

2017 traden de leden Dave Schut (voorzitter) en Jan Bor (lid, regio’s Zuid) af. Benoemd 

werden Gina Beijen (lid, voeding) en Marc Spitse (lid, IT zaken). De functie van voorzitter 

bleef vacant. Om gezondheidsredenen moest Gina Beijen begin 2018 besluiten haar functie 

neer te leggen. 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter:   vacant 

Secretaris:   Marlie Hillekens 

Penningmeester:  Nico Sleeuwenhoek 

Lid (voeding):  vacant 

Lid (regio’s noord): Jan Meijerink 

Lid (regio’s zuid): vacant 

Lid (IT zaken):  Marc Spitse 

Lid (medisch): vacant 

Doel 

De vereniging stelt zich ten doel in de meest ruime zin het bevorderen van het welzijn en het 

behartigen van de belangen van kankerpatiënten en andere chronisch zieken die met 

natuurlijke ondersteunende therapieën worden behandeld waaronder de Moermantherapie 

en/of de niet-toxische tumor therapie onder andere door 

- Het bevorderen van kennis over en bekendheid van natuurlijke vormen van 

kankerpreventie en ondersteunende therapieen; 

- Het stimuleren van preventie ter voorkoming van kanker; 

- Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek gericht op ontwikkeling en gebruik van 

natuurlijke, ondersteunende therapieën. 

 

De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder ander: 

- Het houden van lezingen en openbare bijeenkomsten; 

- Het uitgeven en verspreiden van een periodiek (het verenigingsorgaan), de verkoop van 

boeken, verspreiding van folders en ander promotiemateriaal; 

- Het onderhouden van een website 

- Het verzorgen van trainingen en/of opleidingen; 

- Alle andere hier niet genoemde ten dienste staande middelen. 

 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur vergaderde in 2017 10 maal. 
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Medewerkers 

De MMV had in 2017 2 medewerkers in dienst, te weten Elke Versluis en Carola Quint. 

Laatstgenoemde trad aan per 6-3-2017. Tevens werd in 2017 middels een 

werkervaringsovereenkomst gedurende 8 maanden gebruik gemaakt van de diensten van 

Kylie Douw.  

Ledenontmoetingen 

In 2017 werden diverse bijeenkomsten en cursussen voor leden georganiseerd zoals de 

jaarlijkse Ledendag, de Algemene ledenvergadering, regio bijeenkomsten, ambassadeursdag, 

kookcursussen en basiscursussen.  

In september 2017 werd gestart met een telefonisch spreekuur voor leden.  

MMV is een van de partners van de Stichting Telefonische Informatie Alternatieve 

Geneeswijzen, een telefoondienst voor informatie omtrent alternatieve geneeswijzen.  

Belangrijke gebeurtenissen 

Teneinde de informatie uit de ledenadministratie te verbeteren werd in september 2017 

besloten de overeenkomst met de huidige provider van de ledenadministratie per 1-1-2018 op 

te zeggen en een overeenkomst met andere provider van een online ledenadministratie, 

Banster, aan te gaan.  

Met ingang van de jaarcijfers 2017 is besloten de opdracht tot het afgeven van een 

beoordelingsverklaring te gunnen aan WITh Accountants BV. WITh Accountants is een 

accountantskantoor gespecialiseerd in non-profit en goede doelen organisaties. 

In 2017 werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een onderzoekstraditie MMV. De 

aanbeveling is om te investeren in een MMV onderzoekstraditie, een MMV 

onderzoeksnetwerk op te bouwen en een onderzoekagenda op te stellen. In 2018 zal daar 

invulling aan worden gegeven.  

Publiciteit 

Naast het magazine Uitzicht en de website is de MMV actief op social media. Ook was de 

MMV vertegenwoordig op verschillende beurzen, waaronder de Gezondheidsbeurs. 

Beleggingsbeleid 

Het bestuur hanteert een beleggingsbeleid dat de beschikbare geldmiddelen merendeels 

risicoloos vastzet op een spaarrekening en daarnaast een bescheiden gedeelte belegt in 

waardepapieren (obligatiefondsen, bedrijfsobligaties, e.d.) met een laag risicoprofiel en met 

een hoge mate van liquiditeit. 

 

 

 

 



  
 MMV Natuurlijke kankerpreventie en Ondersteunende therapieën                                       
 Jaarverslag 2017    
 

6 
 

Beleidsvoornemens 2018 

In 2018 zal het beleid om de bekendheid van en de kwaliteit van de uitvoering van de missie 

van de MMV te verbeteren worden voortgezet. Van groot belang is dat de kwaliteit en 

toegankelijkheid van informatie via de bestaande media – website, magazine, digitale 

nieuwsbrief – up to date te houden en waar nodig te verbeteren. In 2018 zal de website een 

update ondergaan. 

In 2018 is gestart met het ontwikkelen van een onderzoeksagenda als uitkomst van de 

haalbaarheidsstudie in 2017. In 2018 wordt naar verwachting het boek over complementaire 

kankerbehandeling (Zie je wel, het kan) gereed. 

 

Financieel 

 

Exploitatie 2017 

MMV heeft het jaar 2017 afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 364,-.  

De inkomsten waren licht lager dan begroot door lager dan begrote baten uit de verkoop van 

boeken en lagere rentebaten en dividenden. De lagere rentebaten werden met name 

veroorzaakt door de vervroegde aflossing van de obligatie 6,375% ING Verzekeringen.  

De totale kosten waren licht lager dan begroot. Lager dan begrote kosten werden gerealiseerd 

op de uitgaven voor opleidingen, op personeelskosten vanwege aanstelling nieuwe 

medewerker per 6 maart 2017 en op kosten van PR en ledenwerving.  

De bestuurskosten waren aanzienlijk hoger dan begroot als gevolg van hogere 

accountantskosten 2016 en 2017 en overige organisatiekosten wegens auteursrecht van foto’s 

op de website. De kosten van patiëntenbelangen waren hoger dan begroot; belangrijkste 

redenen waren een voorschot van € 5.000,- voor de kosten van het boek complementair 

kompas bij kanker, waarvoor via de donateursactie in 2014/2015 een bedrag van ruim € 

9.175,- beschikbaar was in de bestemmingsreserve en de kosten van de haalbaarheidsstudie 

onderzoektraditie.  

 

Balans 

De financiële vaste activa betreffen beleggingen in obligaties en fondsen, de liquide middelen 

zijn de betaal- en spaarrekeningen. De kortlopende vorderingen betreffen adverteerders, 

vooruitbetaalde kosten, waarborgsommen en nog te ontvangen rente. De kortlopende 

schulden zijn voornamelijk nog te betalen kosten en vooruit ontvangen bedragen. 

Continuïteitsreserve 

De stand van de continuïteitsreserve van de Moermanvereniging per 1 januari 2018 is  

€ 113.502,-, voldoende om een adequate uitvoering van de verenigingsactiviteiten te 

waarborgen. Doelstelling is een continuïteitsreserve van 35% - 40% van de totale lasten van 

een boekjaar. 
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Bestemmingsreserve complementair kompas bij kanker 

De stand van de bestemmingsreserve voor het boek over complementair kankerbehandeling 

per 31-12-2017 bedraagt € 4.175,-. In 2017 werd via de bestemming van het saldo van baten 

en lasten een bedrag van € 5.000,- onttrokken.  

Verwerking van het saldo van baten en lasten 2017 

Het saldo van baten en lasten is als volgt verwerkt: 

Ten gunste van de continuïteitsreserve     €   4.636 

Ten laste van de bestemmingsreserve complementair kompas bij kanker -   -5.000 

          _______ 

Saldo van baten en lasten       €     -364  
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Balans per 31 december 2017 
(na verwerking saldo van baten en lasten) 

     

 

31 december 2017 

 

31 december 2016 

      Activa 

     

      Vaste activa 

     
      Materiele vaste activa 

     
      Kantoormachines              902  

  

          1.277  

 Andere vaste bedrijfsmiddelen           1.293  

  

          1.891  

 

  

              
2.195  

  

              
3.168  

Financiele vaste activa 

     
      Beleggingen 

 
        21.559  

  
        59.499  

      Vlottende activa 

     
      

Voorraden 

 

              
6.047  

  

           
10.015  

      Vorderingen 
     

      
Debiteuren 

              
4.981  

  

              
8.765  

 
Belastingen en premies sociale verzekeringen                      -    

  

                 
222  

 
Overige vorderingen en overlopende activa 

              
5.164  

  

           
11.064  

 

  

           
10.145  

  

           
20.051  

Liquide middelen 
     

      
Kas 

                 
158  

  

                    
44  

 
Rekening courant bank 

         
101.672  

  

           
41.628  

 

  

         
101.830  

  

           
41.672  

      

      

Totaal activa 
 

         
141.776  

  

         
134.405  
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Balans per 31 december 2017 
    (na verwerking saldo van baten en lasten) 

     

 

31 december 2017 

 

31 december 2016 

      Passiva 

     

      Eigen Vermogen 

     

      
Continuiteitsreserve 

      

113.502  

  

      108.866  

 
Bestemmingsreserve complementair stappenplan 

          

4.175  

  

          9.175  

 

  

         
117.677  

  

         
118.041  

Kortlopende schulden 

     

      
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 

        

13.589  

  

          7.928  

 
Belastingen en sociale premies 

             

802  

  

          1.203  

 
Overige schulden en overlopende passiva 

          

9.708  

  

              
7.234  

 

  

           
24.099  

  

           
16.365  

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Totaal passiva 
 

       141.776  
  

       134.406  
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Staat van Baten en Lasten 
     

(bedragen in €) 
Realisatie 

2017 

 

Begroting 

2017 

 

Realisatie 

2016 

      

      Baten 

     Contributies van leden        226.088  
 

       227.500  
 

       219.570  

Giften en legaten van leden             5.133  
 

            3.000  
 

            8.734  

Giften van bedrijven           15.000  
 

          15.000  
 

          17.235  

Advertentieopbrengsten           50.055  
 

          50.000  
 

          51.007  

Rente en dividenden             1.660  
 

            3.000  
 

            3.162  

Overig             3.757  
 

            5.000  
 

            7.850  

Totaal baten        301.693  
 

       303.500  
 

       307.558  

      Lasten 

     Patientenbelangen           24.428  
 

          23.500  
 

          14.551  

Communicatie en voorlichting           49.935  
 

          52.010  
 

          54.375  

Magazine Uitzicht        137.464  
 

       135.500  
 

       134.529  

Personeelskosten           33.418  
 

          37.000  
 

          78.450  

Afschrijvingen                 973  
 

            1.000  
 

                861  

Kantoor- en huisvestingskosten           30.730  
 

          30.790  
 

          31.368  

Bestuurskosten           24.093  
 

          21.500  
 

          18.793  

Financiele lasten             1.016  
 

            2.200  
 

            3.307  

Totaal lasten        302.057  
 

       303.500  
 

       336.234  

      

      Saldo van baten en lasten               -364  
 

                   -    
 

        -28.676  

      

      Verwerking van het saldo van baten en lasten 

     - continuïteitsreserve             4.636  

   
        -28.676  

 - bestemmingsreserve            -5.000  

   
                   -    

 
              -364  

   
        -28.676  
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

Identificatiegegevens 

Naam        MMV Natuurlijke kankerpreventie en Ondersteunende therapieën 

Rechtsvorm       Vereniging 

Statutaire zetel       Elst (Gelderland) 

Nummer Kamer van Koophandel   40119250 

Personeel 

Bij de vereniging zijn 2 werknemers in dienst (1 FTE) 

Algemene Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor organisaties 

zonder winstoogmerk. 

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

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders is 

vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

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

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten 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. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 

De materiele vast activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd 

met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing verminderd met bijzondere 

waardedalingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en 

worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houden met een 

eventuele restwaarde. Afschrijving vindt plaats vanaf het moment van ingebruikneming. 

Financiële vaste activa 

De onder de financiële vast activa opgenomen beursgenoteerde effecten zijn opgenomen tegen actuele 

waarde zijnde de marktwaarde per balansdatum; waardeveranderingen zijn verwerkt in de Staat van 

Baten en Lasten. 
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Voorraden 

Voorraden boeken worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs of lagere netto-

opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging 

kunnen worden toegerekend. De lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele 

beoordeling van de voorraden en is gebaseerd op de verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te 

maken kosten voor voltooiing en verkoop. 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste opname gewaardeerd op de reële waarde inclusief transactiekosten. 

Vervolgens wordt een vordering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering van de vordering gebracht. Deze 

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde. Liquide middelen bestaan uit tegoeden 

op bankrekeningen en kasmiddelen. Bij de waardering wordt rekening gehouden met middelen die niet 

ter vrije beschikking staan. Indien liquide middelen naar verwachting langer dan een jaar niet ter vrije 

beschikking staan worden deze gepresenteerd onder de financiële vaste activa. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij eerste opname gewaardeerd op de reële waarde inclusief 

transactiekosten. Vervolgens worden kortlopende schulden gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. Indien er geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs 

gelijk aan de nominale waarde. 

 

Grondslagen voor resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de aan het boekjaar toe te rekenen contributies, 

giften en legaten, de opbrengsten van advertenties, de opbrengstwaarde van de verkochte boeken en de 

kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. 

Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de contributies verschuldigd zijn, diensten zijn verricht en 

goederen zijn geleverd. Lasten welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in aanmerking 

genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 

Opbrengsten 

Opbrengsten uit contributies en advertenties worden verantwoord in het jaar waarover deze 

verschuldigd zijn. Mutaties in de voorziening voor oninbaarheid worden ten laste van de opbrengsten 

gebracht. 
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Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van boeken worden verantwoord op het moment dat alle 

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn  overgegaan op de 

koper.  

Directe en indirekte kosten 

Onder de kosten wordt verstaan de aan het boekjaar toe te rekenen uitgaven voor patiëntenbelangen, 

het magazine Uitzicht en voor de instandhouding van de organisatie, zoals kantoor- en bestuurskosten 

en afschrijvingen, en kosten van communicatie en voorlichting en direct aan verkochte boeken toe te 

rekenen kosten. 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op 

basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houden met een eventuele restwaarde. 

Afschrijving vindt plaats vanaf het moment van ingebruikneming. Boekwinsten en/of boekverliezen 

bij verkoop van materiele vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 

Financiële baten en lasten 

De rentebaten en rentelasten betreffen de op het verslagjaar betrekking hebbende dividenden 

renteopbrengsten en rentelasten van financiële vaste activa, liquide middelen en koersresultaten. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2017 
  (na verwerking saldo van baten en lasten) 

      

     Activa 
      

       Vaste activa 

      1.  Materiele vaste activa 

      

 

 

Kantoor-

machines 

 

Kantoor-
inventaris 

 

Totaal 

Boekwaarde per 1 januari 

      Aanschaf waarde 

 

          1.875  

 

              2.990  
 

          4.865  

Cumulatieve afschrijvingen 

 

           -598  

 

            -1.099  
 

         -1.697  

Boekwaarde beginbalans 

 

          1.277  

 

          1.891  

 

          3.168  

       Mutaties in het boekjaar 

      Investeringen 

 

               -    

 

                     -    
 

               -    

Afschrijvingen 

 

           -375  

 

                -598  
 

           -973  

Saldo van de mutaties 

 

           -375  

 

           -598  

 

           -973  

       Boekwaarde per 31 december 

      Aanschafwaarde 

 

          1.875  

 

          2.990  

 

          4.865  

Cumulatieve afschrijvingen 

 

           -973  

 

         -1.697  

 

         -2.670  

Boekwaarde eindbalans 

 

             902  

 

          1.293  

 

          2.195  

       Afschrijvingspercentage 

 

20% 
 

20% 
  

       2. Financiele vaste activa 

      

    
31-12-2017 

 
31-12-2016 

Beleggingen 

      
Aandelenfonds BG-ING Dutch Fund 

   
           21.559  

 

           
18.819  

6,375% ING Verzekeringen 02 (nominaal 

40.000) 

  
                     -    

 

           
40.680  

    
           21.559  

 

           
59.499  
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31-12-2017 

 
31-12-2016 

Vlottende activa 

      

       3. Voorraden 

      

       Kookboeken 

   
              6.017  

 
            9.610  

Overige boeken en video's 

   
                    30  

 
               405  

    
              6.047  

 
         10.015  

       4. Vorderingen 

      

       Debiteuren 

      Debiteuren inzake advertenties 

   
              5.631  

 
         10.015  

Voorziening voor oninbaarheid 

   
                -650  

 
          -1.250  

    
              4.981  

 
            8.765  

De voorziening voor oninbaarheid is individueel bepaald 

    

       Belastingen en premies sociale verzekeringen 

     Dividendbelasting 

   
                     -    

 
               222  

    
                     -    

 
               222  

       Overige vorderingen en overlopende activa 
      Algemene kosten 
   

              1.034  
 

            5.102  

Mollie BV 
   

                    39  
 

               149  

Rekening courant Stichting Steunfonds Amnestie 
  

                 215  
 

               271  

waarborgsom huur 

   
              1.125  

 
           1.125  

waarborgsom Post NL 

   
              2.751  

 
            2.751  

Rente en dividenden 
   

                     -    
 

            1.666  

    
              5.164  

 
         11.064  

 

De onder de vlottende activa opgenomen vorderingen hebben een resterende looptijd van minder  

dan een jaar. 

      

       5. Liquide middelen 
      

       Kas 
   

158 
 

44 
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31-12-2017 

 
31-12-2016 

Rekening courant banken 
      ING Zakelijke rekening NL83 INGB 0000 0061 89 
   

              5.138  
 

            5.884  

ING Zakelijke rekening NL51 INGB 0671 6927 71 
   

                    42  
 

                 97  

ING Zakelijke rekening NL06 INGB 0000 3559 99 
   

                 344  
 

               435  

ING Zakelijke rekening NL96 INGB 0004 2392 29 
   

                 299  
 

            1.092  

ING Bank Belgie BE75 3350 0786 7251 
   

                     -    
 

            5.262  

ING Zakelijke Spaarrekening NL83 INGB 0000 0061 89 
 

                 236  
 

               226  

ING Zakelijke Spaarrekening NL51 INGB 0671 6927 71 
 

                 922  
 

               921  

ING Zakelijke Spaarrekening NL96 INGB 0004 2392 29 
 

                    57  
 

         19.451  

ING Zakelijke Kwartaalrekening NL96 INGB 0004 2392 29 
 

           43.988  
 

                 57  

ING Beleggersrekening 11211272 gelddeel 
   

           50.653  
 

            8.155  

ING Beleggersrekening 1211978   gelddeel 
   

                    -7  
 

                 48  

    
         101.672  

 
         41.628  

       

       

       Passiva 
      

    
31-12-2017 

 
31-12-2016 

6. Eigen vermogen 

      

       Continuiteitsreserve 

      Stand per 1 januari 

   
         108.866  

 
       137.542  

Saldo van baten en lasten verslagjaar 

   
              4.636  

 
        -28.676  

Stand per 31 december  

   
         113.502  

 
       108.866  

       Bestemmingsreserve complementair stappenplan 

    Stand per 1 januari 

   
              9.175  

 
            9.175  

toevoegingen 

     
                    -    

onttrekkingen 

   
            -5.000  

 
                    -    

Stand per 31 december  

   
              4.175  

 
            9.175  

       Betreft een bestemmingsreserve voor de donateursactie "Cornelis" waarvoor in 2014 en 2015 gelden 

zijn ontvangen. 
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31-12-2017 

 
31-12-2016 

7. Kortlopende schulden 

      

       Schulden aan leveranciers en handelskredieten 

     Crediteuren 

   
           13.589  

 
            7.928  

       Belastingen en premies sociale verzekeringen 

     Loonheffing en sociale verzekeringspremies maand december  

 
                 802  

 
            1.203  

       Overige schulden en overlopende passiva 

      Nog te betalen kosten 
   

                 223  
 

                    -    

Vooruitontvangen bedragen 
   

                     -    
 

               311  

Buddy's 
   

              1.050  
 

            1.600  

Vooruitontvangen contributies 
   

                 625  
 

               426  

Accountantskosten 
   

              6.353  
 

            4.250  

Reservering vakantiegeld 
   

              1.457  
 

               647  

    
              9.708  

 
            7.234  

       Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
      

       Huurovereenkomsten 
      De vereniging huurt een kantoorruimte in Vianen voor een bedrag van € 4.573,- per jaar. De looptijd 

van de overeenkomst is 1 jaar. 
      De vereniging huurt een archiefruimte (box) voor een bedrag van € 2.220,- per jaar. De looptijd van  

de overeenkomst is 1 maand. 
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 2017 
(bedragen in €) 

     

 
Realisatie 

2017 

 

Begroting 

2017 

 

Realisatie 

2016 

Baten 
     Contributies van leden      226.088  

 

    227.500  

 

    219.570  

Giften en legaten van leden en donateurs         5.133  

 

        3.000  

 

        8.734  

Giften van bedrijven       15.000  

 

      15.000  

 

      17.235  

Marge omzet boeken e.d.         3.757  

 

        5.000  

 

        7.850  

Advertentieopbrengsten       50.055  

 

      50.000  

 

      51.007  

Financiële baten spaarrekeningen             34  

 

          500  

 

          183  

Financiële baten beleggingen         1.626  

 

        2.500  

 

        2.979  

 

    301.693  

 

    303.500  

 

    307.558  

Lasten   

    

 

  

    Patientenbelangen   

    Moermanacademie         7.640  

 

      10.000  

 

        6.474  

Ambassadeurskosten           513  

 

          500  

 

            -    

Patienten hulporganisaties / Telefonisch 

spreekuur         2.200  

 

        1.000  

 

            -    

Ledendag en bijeenkomsten in de regio         5.150  

 

        5.000  

 

        5.624  

Ledenadviesraad             -    

 

          500  

 

          647  

Medische adviesraad         2.000  

 

        2.500  

 

            -    

Boek complementair stappenplan         5.000  

 

            -    

 

            -    

Kookcommissie en kookcursussen           618  

 

        1.500  

 

          462  

Regiokosten         1.061  

 

        2.500  

 

        1.168  

Buddykosten           246  

 

            -    

 

          176  

 

      24.428  

 

      23.500  

 

      14.551  

Communicatie en Voorlichting   

    Kosten ledenwerfcampagne             -    

 

            -    

 

          433  

Kosten website         7.407  

 
        8.000  

 

        8.148  

Redactie website       36.575  

 

      36.000  

 

      33.636  

PR kosten         5.953  

 

        8.010  

 

      12.158  

 
      49.935  

 

      52.010  

 

      54.375  

Magazine Uitzicht   

    Handling en verzending         7.041  

 

        8.000  

 

        7.207  

drukkosten       26.378  

 

      27.000  

 

      26.100  

Redactiekosten       54.794  

 

      50.000  

 

      53.419  

Technische kosten       22.615  

 

      23.000  

 

      21.810  

Portokosten       19.072  

 

      20.000  

 

      18.206  

Acquisitiekosten         7.564  

 

        7.500  

 

        7.787  

 

    137.464  

 

    135.500  

 

    134.529  
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Realisatie 

2017 

 

Begroting 

2017 

 

Realisatie 

2016 

Personeelskosten   

    Salarissen en sociale lasten       33.418  

 

      37.000  

 

      43.763  

Management             -    

 

            -    

 

      34.687  

 

      33.418  

 

      37.000  

 

      78.450  

Afschrijvingen   

    Kantoormachines           375  

 

          400  

 

          375  

Kantoor inventaris           598  

 

          600  

 

          486  

 

          973  

 

        1.000  

 

          861  

Kantoor- en huisvestingskosten   

    Huur kantoor         4.506  

 

        4.512  

 

        3.097  

Overige huisvestingskosten         1.270  

 

        1.104  

 

        2.042  

Huur opslagruimte         2.185  

 

        2.160  

 

        1.976  

Portokosten         8.460  

 

        8.500  

 

        8.627  

Kopieerkosten         1.052  

 

        1.250  

 

        1.175  

Telefoon/internet         2.042  

 

        2.000  

 

        1.515  

Software           261  

 

          264  

 

          261  

Kantoorkosten         1.274  

 

        2.000  

 

        2.804  

Computerkosten           704  

 

        1.000  

 

        1.032  

Contributiebrieven         3.212  

 

        4.000  

 

        5.099  

Verzekeringen           982  

 

        1.000  

 

          876  

Kosten ledenadministratie         4.782  

 

        3.000  

 

        2.864  

 
      30.730  

 

      30.790  

 

      31.368  

Bestuurskosten   

    Algemene ledenvergadering(en)         1.886  

 

        3.500  

 

        2.743  

Bestuursvergaderingen           603  

 

        1.000  

 

        1.129  

Overige vergaderkosten           369  

 

        1.000  

 

          256  

Reiskosten         7.641  

 

        7.500  

 

        7.400  

Representatie en verteer           908  

 

        1.500  

 

        1.172  

Overige organisatiekosten         3.422  

 

        2.000  

 

        1.962  

Accountantskosten         9.264  

 

        5.000  

 

        4.131  

 
      24.093  

 

      21.500  

 

      18.793  

Financiële lasten   

    Koersresultaten beleggingen       -1.473  

 

            -    

 

        1.213  

Rente en kosten betaalrekeningen         2.369  

 

        2.000  

 

        1.975  

Kosten beleggingen           120  

 

          200  

 

          119  

 
        1.016  

 

        2.200  

 

        3.307  

 

  

    Saldo van baten en lasten          -364  

 

            -    

 

     -28.676  
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Ondertekening van het jaarverslag 2017 

 

Datum: 8 mei 2018 

 

Secretaris:   Marlie Hillekens 

 

 

Penningmeester:  Nico Sleeuwenhoek 

 

 

Bestuurslid:  Jan Meijerink 

 

 

Bestuurslid:   Marc Spitse 
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Bijlage 
   

    
Begroting 2018 

   (bedragen in €) 

   

Baten 
Begroting 

2018 

 

Realisatie 

2017 

Contributies van leden        229.000  

 

     226.088  

Giften en legaten van leden en donateurs        26.000  

 

        5.133  

Giften van bedrijven        15.000  

 

       15.000  

Marge omzet boeken e.d.          5.000  

 

        3.757  

Advertentieopbrengsten        50.000  

 

       50.055  

Financiële baten spaarrekeningen               -    

 

             34  

Financiële baten beleggingen             500  

 

        1.626  

 

      325.500  

 

     301.693  

Lasten 
  

  

Patientenbelangen 

  

  

Moermanacademie        20.000  

 

        7.640  

Ambassadeurskosten          1.500  

 

           513  

Patienten hulporganisaties / Telefonisch spreekuur          2.000  

 

        2.200  

Ledendag en bijeenkomsten in de regio          5.000  

 

        5.150  

Medische adviesraad          2.000  

 

        2.000  

Boek complementair stappenplan               -    

 

        5.000  

Kookcommissie en kookcursussen             500  

 

           618  

Regiokosten          2.800  

 

        1.061  

Buddykosten               -    

 

           246  

 

       33.800  

 

       24.428  

Communicatie en Voorlichting 

  

  

Kosten ledenwerfcampagne               -    

 

             -    

Kosten website        18.000  

 
        7.407  

Redactie website        36.000  

 

       36.575  

PR kosten          5.000  

 

        5.953  

 
       59.000  

 

       49.935  

Magazine Uitzicht 

  

  

Handling en verzending          8.000  

 

        7.041  

drukkosten        27.000  

 

       26.378  

Redactiekosten        56.000  

 

       54.794  

Technische kosten        23.000  

 

       22.615  

Portokosten        20.000  

 

       19.072  

Acquisitiekosten          7.500  

 

        7.564  

 
      141.500  

 

     137.464  
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Begroting 

2018 

 

 Realisatie 

2017  

Personeelskosten 

  

  

Salarissen en sociale lasten        37.000  

 

       33.418  

 

       37.000  

 

       33.418  

Afschrijvingen 

  

  

Kantoormachines             400  

 

           375  

Kantoor inventaris             600  

 

           598  

 

         1.000  

 

           973  

Kantoor- en huisvestingskosten 

  

  

Huur kantoor          4.600  

 

        4.506  

Overige huisvestingskosten          1.200  

 

        1.270  

Huur opslagruimte          2.200  

 

        2.185  

Portokosten        11.500  

 

        8.460  

Kopieerkosten          1.200  

 

        1.052  

Telefoon/internet          2.000  

 

        2.042  

Software             300  

 

           261  

Kantoorkosten          2.000  

 

        1.274  

Computerkosten          1.000  

 

           704  

Contributiebrieven               -    

 

        3.212  

Verzekeringen          1.000  

 

           982  

Kosten ledenadministratie          1.500  

 

        4.782  

 
       28.500  

 

       30.730  

Bestuurskosten 

  

  

Algemene ledenvergadering(en)          3.000  

 

        1.886  

Bestuursvergaderingen          1.000  

 

           603  

Overige vergaderkosten          1.000  

 

           369  

Reiskosten          7.500  

 

        7.641  

Representatie en verteer          1.000  

 

           908  

Overige organisatiekosten          2.000  

 

        3.422  

Accountantskosten          7.000  

 

        9.264  

 
       22.500  

 

       24.093  

Financiële lasten 
  

  

Koersresultaten beleggingen               -    

 

       -1.473  

Rente en kosten betaalrekeningen          2.000  

 

        2.369  

Kosten beleggingen             200  

 

           120  

 
         2.200  

 

        1.016  

   

  

Saldo van baten en lasten               -    

 

          -364  

 


