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Bestuursverslag 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur bestond per 31-12-2020 uit 5 leden. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter: Marlie Hillekens 

Secretaris:  Hannie Luiten 

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 door onder andere: 

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

kankerpreventie en ondersteunende therapieën;

- 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 andere: 

- 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 2020 10 maal. Vanwege de corona pandemie zijn de meeste 

vergaderingen digitaal gehouden. 

Medewerkers 

De MMV had in 2020 1 medewerker in vaste dienst, te weten Elke Versluis. Per 1 september 

2020 is een tweede medewerker aangesteld met een contract voor 1 jaar, te weten Nanda 

Oevermans. Nanda zal zich vooral bezighouden met de coördinatie van de vrijwilligers.  
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Ledenontmoetingen 

Het aantal betalende leden in 2020 nam licht af en bedroeg 6.577 (2019: 6.717). 

Vanwege de corona pandemie was er vanaf medio maart 2020 minder gelegenheid tot 

ontmoeting, kennisoverdracht en voorlichting. Een aantal geplande activiteiten moest in de 

ijskast worden gezet. Daardoor was er ook minder gelegenheid om geïnteresseerden te 

bereiken waarvan normaliter een aantal lid worden. 

Kookworkshops werden gehouden in Rotterdam (7x), Elst (2x), Bovenkarspel (1x) en één 

maal online. Regionale bijeenkomsten werden belegd in Tilburg over Salutogenese en in 

Hoogeveen met het thema straling. In april was er een retraite in Winterswijk.  

De jaarlijkse ledendag werd 2x verschoven en vond uiteindelijk digitaal plaats op 31 oktober 

2020. In totaal namen 331 leden deel, met een constante stroom van 260, hoogste aantal 

gelijktijdig online op enig moment was 280. De ledendag werd georganiseerd en 

gecoördineerd door het Centraal Bureau en geleid door de voorzitter Marlie Hillekens. De dag 

begon met de presentatie van het nieuwe boek “Kanker, kennis kansen keuzes, Kompas voor 

zelfregie” en een interview met de eindredacteuren Cor van Groningen en Jan van Klinken. 

Laatst genoemde werd ook bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid bij MMV gedurende een 

groot aantal jaren; in februari 2020 stopte Jan zijn werkzaamheden voor MMV wegens 

pensionering.  

Er werden een drietal lezingen gegeven. Natuurvoedingskundige Veronique van Zeeland, 

hield een lezing lezingen over “De pijlers van het Moermandieet”. NTTT-arts Roland Lugten, 

gaf de lezing “Niet-Toxische Tumor Therapie: Onze afweer, integrale reactie op ziekte”. Peter 

Voshol hield een lezing in het kader van het Project Context Based Practice: “De patiënt als 

onderzoeker in gezond leven, uitvoering geven aan een context base practice”.  

Na de 2
e
 lezing werd het vragenuurtje gehouden onder leiding van de voorzitter waar

Veronique en Roland vragen van leden beantwoordden.  

Circa 50 vrijwilligers  vertegenwoordigen jaarlijks de MMV op beurzen, organiseren regio-

bijeenkomsten e.d. Daarnaast dragen zij en een grote groep andere leden/vrijwilligers het 

gedachtengoed van MMV in eigen omgeving uit. Zij zijn van groot belang voor de MMV. In 

2020 kon geen vrijwilligersdag  georganiseerd worden, normaal een plek voor ontmoeting en 

uitwisseling van ervaring en kennis. Dit maakte de start van Nanda Oevermans als 

medewerker belast met de coördinatie van de vrijwilligers lastig; Na haar aanstelling is ze 

begonnen met het telefonisch contact opnemen met de vrijwilligers voor kennismaking, 

wensen en te horen wat er zoal leeft.  

In 2020 werd het gratis telefonisch spreekuur voor leden gecontinueerd. In 2020 werd er weer 

door leden gebeld met vooral vragen over voeding(sstoffen).  

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

Geneeswijzen, een telefoondienst voor informatie over alternatieve geneeswijzen, en draagt 

daaraan jaarlijks € 1.000,- bij aan de exploitatie.  
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Het bestuur was voornemens in het najaar van 2020 een heidag te beleggen waar het 

beleidsplan voor de komende jaren zal worden opgesteld. Vanwege corona is dit voornemen 

niet gerealiseerd. 

Belangrijke gebeurtenissen 

In 2020 werd voor de verzending van Uitzicht gekozen voor een meer duurzame 

verpakkingsvariant.  

In 2021 wordt het project Gezond leven met kanker – onderdeel van het project Context 

Based Practice - afgerond. Het afgelopen jaar zijn er grote slagen gemaakt met de 

ontwikkeling van het digitale platform en de implementatie ervan. Er zijn nog een aantal 

observaties en vraagstukken voor onderzoek en communicatie die  nog opgelost moeten 

worden.  

Gedurende het project wordt steeds de vraag gesteld hoe Gezond leven met kanker na 

afronding van het project als onderdeel van MMV in beweging kan worden gehouden. Hoe  

blijven de leden betrokken bij Gezond leven met kanker en hoe kan het digitale platform dit 

ondersteunen.  

Met dit onderzoek wordt geparticipeerd in het landelijke onderzoek Citizen Science 2 Health 

op initiatief van Gaston Remmers’, Stichting Mijn Data Onze Gezondheid. 

Het onderzoek van Voeding en Prostaatkanker waarbij MMV beleidsmatig is betrokken en 

dat gefinancierd wordt door Steunfonds Amnestie, heeft enige vertraging opgelopen, omdat 

de werving van deelnemers voor de tweede lichting moeizaam verloopt.  

Er werd lang naar uitgezien en hard aan gewerkt: de gereedkoming van het boek over 

complementaire kankerbehandeling. Het boek “Kanker, kennis kansen keuzes, Kompas voor 

zelfregie” is vanaf 31 oktober 2020 beschikbaar in de webshop.. 

Het boekje “Marry’s lessen uit de natuur” - een kruidenboekje waarin de kennis van Marry 

Foelkel over niet alledaagse kruiden is gebundeld - beleefde in september 2020 een derde 

druk.   

Uit de samenwerking met het Platform Integrale Gezondheidszorg (PIG) zijn tot op heden 

nog geen activiteiten voort gekomen. Na  bestuurlijke afstemming ligt het initiatief voor een 

vervolg bij het PIG. 

In 2020 werd digitaal machtigen ingevoerd, zodat (nieuwe) leden MMV via hun eigen 

bankomgeving kunnen machtigen de contributie automatisch te incasseren. Nieuwe leden die 

geen machtiging hebben afgegeven en waarvan het emailadres bekend is, ontvingen de 

contributiefactuur voor 2020 per email met een betaallink vanuit de ledenadministratie.  
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Publiciteit 

In februari 2020 was MMV met een aantal vrijwilligers aanwezig met een stand op de 

gezondheidsbeurs in de jaarbeurs in Utrecht en op 6 maart in Zwolle met een stand op het 

symposium “Oud, je kunt het zomaar zijn”. Op 8 september was MMV vertegenwoordigd op 

de VGBC beurs in Houten.  

Magazine Uitzicht is het visitekaartje van de MMV en wordt hoog gewaardeerd door de 

leden, maar ook door niet-leden. Voor een juist beeld van de kosten moeten de advertentie 

opbrengsten van het magazine meegewogen worden. De kosten van Uitzicht na aftrek van de 

advertentie-inkomsten bedroegen € 95.253,- (2019: € 92.535,-).  

Via de nieuwsbrief DiVitaal, de website en facebook is de MMV actief op social media. 

Onderzoek van de mogelijkheid om een voedingsmiddelen-app voor de mobiele telefoon te 

ontwikkelen is nog niet van de grond gekomen.  

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. 

Beleidsvoornemens 2021 

Vanwege de corana crisis kon in 2020 geen heidag worden georganiseerd. Het bestuur is 

voornemens deze nu in het najaar van 2021 te beleggen waar het beleidsplan voor de 

komende jaren zal worden opgesteld.  

In 2021 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 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 2021 zal de cover van magazine Uitzicht worden gewijzigd. De uitgangspunten bij dit 

‘andere gezicht’ van Uitzicht: de mens centraal, meer kleur op de cover. Het geeft meer 

mogelijkheden om de waarden te accentueren die passen bij de gezonde leefstijlpijlers van 

MMV: voeding (in de keuken fotograferen) natuurlijk leven (buitenleven),samenzijn, 

bewegen, ontspanning (een hobby). En uiteindelijk belicht het datgene waar mensen Uitzicht 

vooral heel erg om waarderen: de patiëntinterviews. 

 

In overleg met de mediaraad, de hoofdredacteur van  Uitzicht en website redacteur wordt 

nagedacht over de uitgave van diverse boekjes over bijvoorbeeld, ontgiften, kookkalender, 

e.d. 

Het in 2017 uitgegeven kookboek is uitverkocht. In 2020 is besloten tot de uitgave van een 

nieuw kookboek. Momenteel wordt hard gewerkt aan de uitvoering van het besluit. Naar 

verwachting zal het nieuwe kookboek in 2021 verschijnen. 
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Financieel 

Exploitatie 2020 

MMV heeft het jaar 2020 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 41.530,-.  

De inkomsten waren 5,1% hoger dan begroot, door hogere giften van leden en legaten 

€ 18.288,- tegenover  € 5.000,- begroot. De inkomsten uit contributies waren iets lager dan 

begroot (- € 3.601,-).  

Een groot aantal leden betaalt een hoger bedrag dan de verschuldigde contributie; in totaal 

werd € 6.321,- aan giften ontvangen. Er werden 2 legaten ontvangen van resp.  

€ 1.967,- (na aftrek van legalisatiekosten) en € 10.000,-. 

De advertentie inkomsten van Uitzicht, de website en de nieuwsbrief waren hoger dan begroot 

(+ 3.958,-). Onder overige inkomsten is verantwoord de vergoeding voor verkoop van 

slowjuicers van Sapmaker via de MMV webshop.  

 

De totale kosten (exclusief de financiële lasten) waren aanzienlijk lager dan begroot, 10,9%,  

vooral veroorzaakt door de corona pandemie. De kosten van patiëntenbelangen waren lager 

dan begroot door lagere kosten van ledendagen (ruim € 6.000,-) omdat het organiseren van 

twee fysieke ledendagen niet kon; meerdere regionale en opleidingsactiviteiten moesten in de 

ijskast worden gezet. Lager dan begrote kosten werden gerealiseerd op de uitgaven 

voorlichting en publiciteit,  de salariskosten – een nieuwe medewerker werd per 1-9-2020 

aangesteld – , de kantoor- en huisvestingskosten en de bestuurskosten – door een Algemene 

ledenvergadering zonder gastspreker(s) en digitaal vergaderen van het bestuur. 

De financiële lasten waren hoger dan begroot door koersverlies op de beleggingen als gevolg 

van de crisis en hogere kosten van betaalrekeningen.  

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 2021 is  

€ 120.000,-, voldoende om een adequate uitvoering van de verenigingsactiviteiten te 

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

lasten van het komende boekjaar. In 2020 is de reserve met € 6.498,- verhoogd. 

Bestemmingsreserves  

Eind 2020 is het exploitatie saldo dat uitgaat boven de dotatie aan de continuïteitsreserve 

toegevoegd aan de  bestemmingsreserve Patiëntenbelangen en Voorlichting en communicatie. 

Deze reserve heeft ten doel de belangen van MMV leden te behartigen door het beleggen van 

bijeenkomsten, het uitgeven van publikaties, voorlichting over gezonde voeding e.d. Vanwege 
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de corona pandemie in 2020 waren de mogelijkheden voor o.a. bijeenkomsten en onderlinge 

contacten beperkt waardoor geldmiddelen niet altijd konden worden besteed. In de komende 4 

jaren zal deze reserve worden gebruikt, met als hoogtepunt het 50 jarige jubileum in 2024.   

 

Verwerking van het saldo van baten en lasten 2020 

Het saldo van baten en lasten is als volgt verwerkt: 

Dotatie aan de continuïteitsreserve          6.498 

Ten gunste van de bestemmingsreserve Patiëntenbelangen en  

Voorlichting en communicatie       35.032 

          _______ 

Saldo van baten en lasten         41.530  
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Balans per 31 december 2020 
(na verwerking saldo van baten en lasten) 

     

 

31 december 2020 

 

31 december 2019 

      Activa 

     

      Vaste activa 

     
      Materiele vaste activa 

     
      

Computers e.d. 

 

                 
329  

  
             898  

      Financiele vaste activa 

     
      Beleggingen 

 
        23.371  

  
        23.557  

      Vlottende activa 

     
      

Voorraden 

 

           
24.576  

  

                     
-    

      Vorderingen 
     

      
Debiteuren 

              
1.773  

  

              
3.881  

 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 

                 
108  

  

                     
-    

 
Overige vorderingen en overlopende activa 

              
4.365  

  

              
7.660  

 

  

              
6.246  

  

           
11.541  

Liquide middelen 
     

      
Kas 

                 
421  

  

                 
197  

 
Rekening courant bank 

         
181.218  

  

         
153.718  

 

  

         
181.639  

  

         
153.915  

      

      

      

      

Totaal activa 
 

         
236.161  

  

         
189.911  
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Balans per 31 december 2020 
(na verwerking saldo van baten en lasten) 

     

 

31 december 2020 

 

31 december 2019 

      Passiva 

     

      Eigen Vermogen 

     

      
Continuiteitsreserve 

      

120.000  

  

      113.502  

 Bestemmingsreserve Patientenbelangen en  

                 Voorlichting en communicatie      95.140  

  
         60.108  

 

  

       215.140  
  

       173.610  

Kortlopende schulden 

     

      
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 

          

7.220  

  

          5.562  

 
Belastingen en sociale premies 

          

1.320  

  

             681  

 

Overige schulden en overlopende passiva 

        

12.481  

  

           
10.058  

 

  

         21.021  
  

         16.301  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totaal passiva 
 

         
236.161  

  

         
189.911  
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Staat van Baten en Lasten 

(bedragen in €) 
Realisatie 

2020 

 

Begroting 

2020 

 

Realisatie 

2019 

      

      Baten 

     Contributies van leden        226.399  
 

       230.000  
 

       229.900  

Giften en legaten van leden           18.288  
 

            5.000  
 

            9.319  

Giften van bedrijven           15.000  
 

          15.000  
 

          15.000  

Advertentieopbrengsten           53.958  
 

          50.000  
 

          55.703  

Overige baten             9.024  
 

            7.000  
 

          10.385  

Totaal baten        322.669  
 

       307.000  
 

       320.307  

      Lasten 

     Patientenbelangen           15.381  
 

          27.000  
 

          24.924  

Communicatie en voorlichting           53.892  
 

          57.800  
 

          62.081  

Magazine Uitzicht        138.122  
 

       141.500  
 

       136.506  

Personeelskosten           35.117  
 

          39.000  
 

          34.691  

Afschrijvingen                 569  
 

                750  
 

                569  

Kantoor- en huisvestingskosten           21.012  
 

          25.450  
 

          22.647  

Bestuurskosten           14.534  
 

          21.050  
 

          16.763  

Totaal lasten        278.627  
 

       312.550  
 

       298.181  

      Financiële baten en lasten           -2.511  
 

          -1.700  
 

            3.989  

      Saldo van baten en lasten           41.530  
 

          -7.250  
 

          26.115  

      

      Verwerking van het saldo van baten en lasten 

      -  continuiteitsreserve 6.498  -  - 

 -  bestemmingsreserve Patientenbelangen en  

        Voorlichting en communicatie           35.032  
 

          -7.250  
 

          26.115  

 
          41.530  

 
          -7.250  

 
          26.115  
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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 waren eind 2020 2 werknemers in dienst (0,9 FTE).  

 

Algemene Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

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

organisaties zonder winststreven, conform de Richtlijn C1. 

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 vaste 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 houdend met een 

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

Financiële vaste activa 

De onder de financiële vaste 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. 

Vermogen 

Continuiteitsreserve: 

De stand van de continuïteitsreserve van de Moermanvereniging per 1 januari 2021 is  

€ 120.000,-, voldoende om een adequate uitvoering van de verenigingsactiviteiten te 

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

lasten van het komende boekjaar. In 2020 is de reserve met € 6.498,- verhoogd. 

Bestemmingsreserve Patientenbelangen en Voioirlichting en communicatie: 

Het exploitatie saldo over 2020 is na aftrek van de dotatie aan de continuïteitsreserve aan deze reserve 

toegevoegd. In het najaar van 2021 wordt een beleidsplan opgesteld waarin de besteding van de 

reserve in de komende 4 jaar wordt vastgesteld. 

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. 
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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. 

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 indirecte 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 2020 
(na verwerking saldo van baten en lasten) 

     

      Activa 

     

      Vaste activa 

     1.  Materiele vaste activa 

     

   

Computers 
e.d. 

 

Totaal 

Boekwaarde per 1 januari 

     

Aanschaf waarde 

  

                 
2.414  

 

            2.414  

Cumulatieve afschrijvingen 

  

           -1.516  
 

           -1.516  

Boekwaarde beginbalans 

  

               898  

 

               898  

      Mutaties in het boekjaar 

     

Investeringen 

  

                        
-    

 

                 -    

Afschrijvingen 

  

               -569  
 

              -569  

Saldo van de mutaties 

  

              -569  

 

              -569  

      Boekwaarde per 31 december 

     Aanschafwaarde 

  

            2.414  

 

            2.414  

Cumulatieve afschrijvingen 

  

           -2.085  

 

           -2.085  

Boekwaarde eindbalans 

  

               329  

 

               329  

      Afschrijvingspercentage desktop en printer 

  

20% 
  Afschrijvingspercentage laptop 

  

33% 
  

      2. Financiële vaste activa 

     

   

31-12-2020 
 

31-12-2019 

Beleggingen 

      

Aandelenfonds BG-ING Dutch Fund 

  

           23.371  
 

           23.557  

   

           23.371  
 

           23.557  
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Vlottende activa 

   

31-12-2020 
 

31-12-2019 

3. Voorraden 

      

Kookboeken 

  

           24.576  
 

                     -    

   

           24.576  
 

                      -    

      4. Vorderingen 

     

      Debiteuren 

     

Debiteuren inzake advertenties 

  

                
1.773  

 

                 
5.421  

Voorziening voor oninbaarheid 

  

                     -    
 

            -1.540  

   

             1.773  
 

             3.881  

De voorziening voor oninbaarheid is individueel bepaald 

    

      Belastingen en premies sociale verzekeringen 

    

Dividendbelasting 

  

                     
108  

 

                        
-    

   
                 108  

 
                      -    

      Overige vorderingen en overlopende activa 
      

Contributies 
  

70 
 

617 

Vooruitbetaalde kosten 
  

920 
 

3.366 

Overige vorderingen 
  

- 
 

302 

Waarborgsom huur 

  

1.125 
 

1.125 

Waarborgsom Post NL 

  

2.250 
 

2.250 

   
4.365 

 
7.660 

 

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

dan een jaar. 

     

      5. Liquide middelen 
     

      Kas 
  

                 421  
 

                 197  
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31-12-2020 

 
31-12-2019 

Rekening courant banken 
     

ING Zakelijke rekening NL83 INGB 0000 0061 89 
  

                 
4.982  

 

                     
608  

ING Zakelijke rekening NL51 INGB 0671 6927 71 
  

                 879  
 

                 939  

ING Zakelijke rekening NL06 INGB 0000 3559 99 
  

                 656  
 

                   17  

ING Zakelijke rekening NL96 INGB 0004 2392 29 
  

           33.503  
 

                 339  

ING Zakelijke Spaarrekening NL96 INGB 0004 2392 29 
 

                   57  
 

                   57  

ING Zakelijke Kwartaalrekening NL96 INGB 0004 2392 29 
 

           90.488  
 

         100.488  

ING Beleggersrekening 11211272 gelddeel 
  

           50.653  
 

           50.653  

ING Beleggersrekening 11211978   gelddeel 
  

                      -    
 

                  -83  

   
         181.218  

 
         153.718  

      

      Passiva 

     

   
31-12-2020 

 
31-12-2019 

6. Eigen vermogen 

     

      Continuiteitsreserve 

      

Stand per 1 januari 

  
        113.502  

 
         113.502  

Toevoegingen  

  
             6.498    

 
                      -    

Stand per 31 december  

  
         120.000  

 
         113.502  

      Doelstelling is een continuïteitsreserve van 35% - 40% van de totale begrote lasten van het komende  

boekjaar om een adequate uitoefening van de verenigingsactiviteiten te waarborgen. 

  

      Bestemmingsreserve Patiëntenbelangen en voorlichting en communicatie 

 

Stand per 1 januari 

  
           60.108  

 
           33.993  

Toevoegingen 

  
           35.032  

 
           26.115  

Onttrekkingen 

  
-  

 
                      -    

Stand per 31 december  

  
        95.140  

 
           60.108  
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31-12-2020 31-12-2019

7. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 

Crediteuren 7.220 5.562 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Loonheffing en sociale verzekeringspremies maand december 1.320 681 

Overige schulden en overlopende passiva 

Rekening courant Stichting Steunfonds Amnestie 100 213 

Nog te betalen kosten  3.000  1.380 

Vooruitontvangen contributies  1.058  573 

Accountantskosten  6.897  6.636 

Reservering vakantiegeld  1.426  1.256 

 12.481  10.058 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Huurovereenkomsten: 
De vereniging huurt een kantoorruimte in Vianen voor een bedrag van 
€ 4.834,- per jaar. De looptijd van de overeenkomst is 1 jaar. 
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 2020 
(bedragen in €) 

Realisatie 

2020 

Begroting 

2020 

Realisatie 

2019 

Baten 

Contributies van leden      226.399     230.000     229.900 

Giften en legaten van leden en donateurs       18.288  5.000  9.319 

Giften van bedrijven       15.000       15.000       15.000 

Marge omzet boeken e.d.  8.829  5.000  7.910 

Advertentieopbrengsten Magazine Uitzicht       42.869       40.000       43.971 

Advertentieopbrengsten website en nieuwsbrief       11.089       10.000       11.732 

Overige opbrensten  195  2.000  2.475 

    322.669     307.000     320.307 

Lasten 

Patientenbelangen 

Moermanacademie  1.980  3.000  1.936 

Ambassadeurskosten  160  2.000  1.780 

Patienten hulporganisaties / Telefonisch spreekuur  1.825  2.500  2.525 

Ledendag en bijeenkomsten in de regio  8.936       15.000       15.575 

Medische adviesraad  2.000  2.000  2.000 

Redactieraad  -    500  250 

Kookcommissie en kookcursussen  480  1.000  742 

Regiokosten - 1.000  116 

      15.381       27.000       24.924 

Communicatie en Voorlichting 

Kosten website       10.683       12.500       17.321 

Redactie website       33.990       36.000       35.766 

Acquisitiekosten advertenties website en 
nieuwsbrief  1.726  1.800  2.089 

PR kosten  7.493  7.500  6.905 

      53.892       57.800       62.081 
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Realisatie 

2020 

Begroting 

2020 

Realisatie 

2019 

Magazine Uitzicht 

Handling en verzending       7.921  8.000  6.293 

Drukkosten       23.795       25.500       24.560 

Redactiekosten       57.109       57.000       54.832 

Technische kosten       23.473       24.000       23.261 

Portokosten       19.414       21.000       20.772 

Acquisitiekosten advertenties  6.410  6.000  6.788 

    138.122     141.500     136.506 

Personeelskosten 

Salarissen en sociale lasten       35.117       39.000       34.691 

      35.117       39.000       34.691 

Afschrijvingen 

Computers e.d.  569  750  569 

 569  750  569 

Kantoor- en huisvestingskosten 

Huur kantoor  4.782  4.800  4.661 

Overige huisvestingskosten  550  750  688 

Portokosten  9.194       12.000       10.787 

Kopieerkosten - 1.000  705 

Telefoon/internet  2.362 2.500  2.281 

Software  261  300  261 

Kantoorkosten  1.377  1.000  991 

Computerkosten  180  500  180 

Verzekeringen  926  1.100  907 

Kosten ledenadministratie  1.380  1.500  1.186 

      21.012       25.450       22.647 

Bestuurskosten 

Algemene ledenvergadering(en)  771  2.000  2.294 

Bestuursvergaderingen  350  1.000  350 

Overige vergaderkosten  -    750  357 

Reiskosten  2.934  7.500  4.907 

Representatie en verteer  1.220  1.000  769 

Overige organisatiekosten  2.090  2.000  1.380 

Accountantskosten  7.169  6.800  6.706 

      14.534       21.050       16.763 
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Realisatie 

2020 

Begroting 

2020 

Realisatie 

2019 

Financiële baten en lasten 

Rente en kosten betaalrekeningen -2.428 -2.000 -1.890

Baten en kosten beleggingen 633 300 642

Koersresultaten beleggingen -716 5.237

-2.511 -1.700  3.989 

Saldo van baten en lasten       41.530 -7.250       26.115 

Verwerking van het saldo van baten en lasten 

- continuiteitsreserve 6.498 - - 

- bestemmingsreserve Patientenbelangen en

voorlichting en communicatie       35.032 -7.250       26.115 

 41.530 -7.250  26.115 

Ondertekening van het jaarverslag 2020 

Datum: 12 mei 2021 

Voorzitter:  Marlie Hillekens 

Secretaris:  Hannie Luiten 

Penningmeester:  Nico Sleeuwenhoek 

Bestuurslid:  Jan Meijerink 

Bestuurslid:  Marc Spitse 
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BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

 

 

Aan: het bestuur van MMV Natuurlijke kankerpreventie en Ondersteunende therapieën 

 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van MMV Natuurlijke kankerpreventie en 

Ondersteunende therapieën te Elst beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per  

31 december 2020 met een balanstotaal van € 236.161 en de staat van baten en lasten over 2020 met een 

resultaat van € 41.530 positief met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat 

getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn C1 (voor kleine 

organisaties zonder winststreven). 

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk 

acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fraude of fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze 

beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 

de Nederlandse Standaard 2400 "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". Dit vereist 

dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig 

plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening 

afwijkingen van materieel belang bevat. 

 

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte 

mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen 

van inlichtingen bij functionarissen van de vereniging, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot 

de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie. 
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De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan 

die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 

 

Conclusie 

 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen 

dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 

MMV Natuurlijke kankerpreventie en Ondersteunende therapieën per 31 december 2020 en van het 

resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn C1 (voor kleine 

organisaties zonder winststreven). 

 

Was getekend te Amersfoort, 3 mei 2021. 

 

WITh accountants B.V. 

Drs. J. Snoei RA 
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Bijlage:    Begroting 2021 
(bedragen in €) 

Baten 
Begroting 

2021 

Realisatie 

2020 

Contributies van leden        225.000      226.399 

Giften en legaten van leden en donateurs  5.000  18.288 

Giften van bedrijven  15.000  15.000 

Marge omzet boeken e.d.  5.000  8.829 

Advertentieopbrengsten Magazine Uitzicht  40.000  42.869 

Advertentieopbrengsten website en nieuwsbrief  10.000  11.089 

Overige opbrengsten  2.000  195 

      302.000      322.669 

Lasten 
Patientenbelangen 

Moermanacademie  22.500  1.980 

Ambassadeurskosten  1.000  160 

Patienten hulporganisaties / Telefonisch spreekuur  2.500  1.825 

Ledendag en bijeenkomsten in de regio  10.000  8.936 

Medische adviesraad  2.000  2.000 

Redactieraad  500  - 

Kookcommissie en kookcursussen  1.000  480 

Regiokosten  1.000  - 

 40.500  15.381 

Communicatie en Voorlichting 

Kosten website  12.500  10.683 

Redactie website en nieuwsbrief  36.000  33.990 

Acquisitiekosten advertenties website en nieuwsbrief  1.500  1.726 

PR kosten  7.500  7.493 

 57.500  53.892 

Magazine Uitzicht 

Handling en verzending  11.000  7.921 

Drukkosten  25.000  23.795 

Redactiekosten  59.000  57.109 

Technische kosten  22.000  23.473 

Portokosten  20.000  19.414 

Acquisitiekosten advertenties  6.000  6.410 

      143.000      138.122 
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Begroting 

2021 

Realisatie 

2020 

Personeelskosten 

Salarissen en sociale lasten  39.000  35.117 

 39.000  35.117 

Afschrijvingen 

Computers e.d.   750  569 

 750  569 

Kantoor- en huisvestingskosten 

Huur kantoor  4.850  4.782 

Overige huisvestingskosten  750  550 

Portokosten  10.000  9.194 

Kopieerkosten  1.000  - 

Telefoon/internet  2.500  2.362 

Software  300  261 

Kantoorkosten  1.500  1.377 

Computerkosten  500  180 

Verzekeringen  1.100  926 

Kosten ledenadministratie  1.500  1.380 

 24.000  21.012 

Bestuurskosten 

Algemene ledenvergadering(en)  2.000  771 

Bestuursvergaderingen  500  350 

Overige vergaderkosten  500  - 

Reiskosten  5.000  2.934 

Representatie en verteer  1.000  1.220 

Overige organisatiekosten  2.000  2.090 

Accountantskosten  7.400  7.169 

 18.400  14.534 

Financiële baten en lasten 

Rente en kosten betaalrekeningen -2.500 -2.428

Baten en kosten beleggingen 300 633

Koersresultaten beleggingen 0 -716

-2.200 -2.511

Saldo van baten en lasten -23.350  41.530 

Verwerking van het saldo van baten en lasten 

-continuiteitsreserve - 6.498

-bestemmingsreserve Patientenbelangen en

Voorlichting en communicatie -23.350  35.032 

-23.350  41.530 




