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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 

Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 

uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 

(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek

Alleenstaande ouders

Analfabeten

Chronisch zieken

Dak- en thuislozen

Dieren

Gedetineerden

Gelovigen

Gemeenschappen

Jongeren

Kinderen

Lhbtqi+

Mensen met een beperking

Milieu

Minderheden

Minima

Natuurgebieden

Oceanen en zeeën

Ouderen

Patiënten

Slachtoffers van geweld

Slachtoffers van natuurrampen

Slachtoffers van oorlog

Slachtoffers van seksueel misbruik

Studenten

Verslaafden

Vluchtelingen

Vrouwen en meisjes

Werklozen

Wildlife

Overig

Overige informatie 

bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

MMV Natuurlijke kankerpreventie en Ondersteunende therapieen

S.H.A.M. Hillekens

www.mmv.nl

N. Sleeuwenhoek

Hagenweg 3-c, 4131LX, Vianen

G.F.J. Luiten

J.W.J Meijerink

Nederland

4 0 1 1 9 2 5 0

1

4 5

0 0 5 7 6 4 8 1 6

0 3 4 7 3 4 6 9 5 5

Gezondheid - Patiënten en families

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

L. Schonhage

cb@mmv.nl
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling

Statutaire doelstelling 

van de instelling. 

Wat wil de instelling 

bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan

Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  

In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 

verricht de instelling?

Wanneer worden 

welke werkzaamheden 

uitgevoerd? En hoe 

dragen die bij aan het 

realiseren van de 

doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 

inkomsten?

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.

Contributie van leden 
Giften van leden en bedrijven 
Legaten 
Advertentie inkomsten 
Verkoop publikaties
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor 

het statutaire bestuur, 

voor de leden van het 

beleids bepalend orgaan 

en voor het personeel 

(bijvoorbeeld CAO 

of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 

Vul de link in waar het 

beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-

verslag. Vul de link in waar het 

activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag

Noem de activiteiten 

die  zijn uitgevoerd. 

Of vul bij de volgende 

vraag de url in naar het 

activiteitenverslag, of de 

url naar het jaarrekening 

als daarin de activiteiten 

van het betreffende 

boekjaar duidelijk zijn 

beschreven.

Op welke manier 

en aan welke doelen 

worden de verkregen 

inkomsten besteed?  

Als uw instelling vermogen 

aanhoudt, vul dan in 

waar en op welke manier 

dit vermogen wordt 

aangehouden (bijvoor-

beeld spaar rekening, 

beleggingen etc).

Leden van het bestuur ontvangen geen beloning. 
 
Personeel ontvangt een salaris op basis van een arbeidsovereenkomst

Uitgifte periodiek 
Patientenbelangen 
Communicatie en Voorlichting 
Personeelskosten 
Kantoor en huisvestingskosten 
Bestuurskosten 
 
Structureel wordt er een continuiteitsreserve aangehouden, grotendeels op 
spaarrekeningen, beperkt deel in laagrisico beleggingen.

https://www.mmv.nl/wp-content/uploads/600215-21-MMV-jaarrek
ening-definitief-was-getekend-1.pdf

https://www.mmv.nl/wp-content/uploads/600215-21-MMV-jaarrek
ening-definitief-was-getekend-1.pdf

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 

overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -

reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting

Geef hier een 

toelichting bij de 

balans of vul de url 

naar de jaarrekening 

in als hier een 

toelichting in is 

opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

0

542

5.033

70.804 95.140

0

22.922

120.000 120.000

27.797

24.048 21.021

158.558

28.339

214.852 236.161

186.513

190.804 215.140

214.852

0

329

6.246

0

24.576

23.371

181.639

23.700

212.461

236.161

3 1 1 2 2 0 2 1

31-12-2021 31-12-2020 (*) 31-12-2021 31-12-2020 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 

en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €

+ +

Som van de lasten

59.761 69.785

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4.416 6.321

1.000 11.967

0 0

15.000 15.000

20.416 33.288

4.508 723

223.777 226.399

2021 2020 (*)

308.462 330.195

10.277

1.000

0

59.036

38.544

5.384

436

2.532

14.940

1.000

0

52.166

35.117

5.332

569

3.234

-24.336 41.531

215.589

332.798

176.306

288.664
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting

Geef hier een toelichting 

bij de staat van baten en 

lasten of vul de url naar 

de jaarrekening in als hier 

een toelichting in is 

opgenomen.

Url van de jaarrekening 

Vul de link in naar de 

jaarrekening als u deze 

ook hebt gepubliceerd.

https://www.mmv.nl/wp-content/uploads/600215-21-MMV-jaarrek
ening-definitief-was-getekend-1.pdf

Open
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