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Voorwoord van de voorzitter 
 
Dit verslag is het tweede jaarverslag van de stichting. De stichting is voor bepaalde tijd opgericht, er 
zijn nog drie jaar te gaan. 
Het doel van de stichting is: 

a) Het gelijkwaardig betrekken van kankerpatiënten bij hun behandeling, het onderzoek naar 
verbetering van de behandeling en het beleid in de zorg; 

b) Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, om die gelijkwaardige positie te bereiken.  
 
De visie van het bestuur is dat de gewenste gelijkwaardige positie van kankerpatiënten alleen bereikt 
kan worden als het belang van de patiënt voorop staat bij alle besluiten in de zorg. En dat dit alleen 
kan als de patiënt zelf gelijkwaardig is betrokken.  
De activiteiten zijn daarom op twee beslisniveaus gericht, namelijk: 

• op de patiënt zelf zodat hij een gelijkwaardige gesprekspartner is bij de behandeling; 
• en op de eindbeslisser in de zorg zodat hij bij beslissingen het belang van de patiënt voorop 

stelt.   
 
Het bereiken van bedoelde gelijkwaardige positie van kankerpatiënten is een lange weg, bleek ook dit 
jaar. Dat geldt overigens niet alleen voor kankerpatiënten. Helaas is de positie van patiënten in de 
Nederlandse gezondheidszorg niet sterk te noemen. Alom wordt gesteld dat de patiënt centraal of 
voorop moet staan. Echter in de dagelijkse praktijk is dit vaak nog niet het geval. De noodzakelijke 
verandering moet van meerdere kanten komen, waaronder ook van de patiënten zelf. De manifestatie 
van patiënten in de zorg maakt momenteel een transitie door van overwegend onderlinge steun via 
lotgenotencontact naar belangenbehartiging binnen relevante overleggen in de zorg. Patiëntenstem.nu 
is van meet af aan gericht op belangenbehartiging. Bij deze veranderde positie hoort ook een 
honorering die gelijkwaardig is aan die van de andere gesprekspartners. Tot nu toe wordt er vaak als 
vanzelfsprekend vanuit gegaan dat bedoelde deelname van patiënten om-niet plaats vindt. Samen 
met andere patient advocates is ook door onze stichting deze onevenwichtige situatie telkens aan de 
orde gesteld.  
Ondanks het bestuursbesluit van patiëntenstem.nu om bij optredens een gelijkwaardige bijdrage voor 
de stichting te vragen, heeft dat helaas nog niet tot opbrengst geleid. De buitenwereld is daar nog niet 
aan toe. Omwille van het belang de patiëntenstem toch te laten horen, werd daarom vaak gekozen 
voor hooguit reiskostenvergoeding.   
 
Ook in het tweede jaar bleken de activiteiten om kankerpatiënten te betrekken bij hun beslissingen 
over hun behandeling nog moeilijk van de grond te krijgen. Tot nu toe blijkt nogal eens dat 
kankerpatiënten zich nog te afwachtend opstellen. Wellicht komt dit doordat kanker een zeer beladen 
ziekte is. Aan het einde van het jaar leek er zicht te komen op actievere bijdragen aan activiteiten. Als 
dit doorzet is te hopen dat de geboden entree in een academisch ziekenhuis nog benut kan worden. 
 
De activiteiten die gericht zijn op reguliere beslissers in de zorg zijn beduidend uitgebreid.  
Vooral door de werkzaamheden van de voorzitter bij de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) is 
zij zichtbaar geworden voor patiënten belangen. Hieruit vloeien veel activiteiten voort. De DCRF is in 
Nederland hét professionele platform van partijen om het klimaat voor klinisch onderzoek met mensen 
te verbeteren. Tot nu toe betreft dit met name de ontwikkeling van geneesmiddelen. Bij dit platform zijn 
alle relevante organisaties betrokken die daarbij een rol hebben. Zij geven allen vanuit hun eigen 
achtergrond hun bijdragen in tijd en in menskracht. Dit geldt ook voor de patientenstem.nu.  
 
Het bestuur is reuze trots op de zichtbaarheid die ons medebestuurslid Jolanda de Vries heeft 
gekregen door haar interview in de NRC (dd 4 december 2017). Haar baanbrekende 
onderzoeksactiviteiten aan de Radboud universiteit op het gebied van immunotherapie werden breed 
uitgemeten. Dit onderzoek is van groot belang voor kankerpatiënten.  
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1.  Verslag van het bestuur 

1.1 Algemeen en realisatie van het beleidsplan 2017 
 
Beleidsplan 2017 
 
De activiteiten die gericht zijn op het verstevigen van patiënten zodat zij bij hun eigen behandeling een 
gelijkwaardige gesprekspartner zijn, moeten speciale aandacht krijgen.  
Met de ervaringen in 2016 zal de stichting zich in 2017 vooral richten op het zoeken naar patiënten die 
aan hun arts vragen samen het gelijkwaardige gesprek aan te gaan. Wat wil die patiënt en wat wil 
vervolgens die arts om dit daadwerkelijk te realiseren? 
Voor de Molouk Milani Award zal eveneens de patiënt het startpunt zijn voor het vragen naar die 
dokter die zich in de ogen van de patiënt buitengewoon heeft ingezet voor de patiënt.  
Ook zal de stichting aansluiting zoeken bij andere initiatieven die passen binnen onze doelstelling om 
zo meer impact te hebben.  
 
Activiteiten die gericht zijn op beslissers binnen de reguliere zorgsector zullen worden voortgezet en 
zo mogelijk nog uitgebreid. 
 
Fondsenwerving en uitbreiding van het aantal Patient Advocates of andere vrijwilligers die actief 
betrokken zijn bij de stichting vragen expliciete aandacht.  
 
Activiteiten 
 
Om patiënten te vinden die aan hun arts gaan vragen samen het gelijkwaardige gesprek te voeren zal 
onder meer contact worden gezocht met de patiënten klankbordgroep uit het Radboud UMC. Ook zal 
gezocht worden in andere ziekenhuizen en inloophuizen. Ons bekende Patient Advocates worden 
hierbij betrokken. Al doende kan die groep en de groep vrijwilligers zich ook uitbreiden.  
Voor het bekend maken van de Molouk Milani Award en ten behoeve van de oproep tot inzendingen is 
speciale pr nodig. Patiënten moeten worden gemobiliseerd. Hun verhalen kunnen op onze website en 
ook op onze Facebook pagina. Een bestuurslid zal, als speciale sympathisant van onze stichting, zijn 
eigen pr bureau vragen om sponsoring. Een ander bestuurslid maakt vervolgens een opzet plus 
kostenraming. 
De stichting staat open voor het steunen van andere initiatieven die passen in onze doelstelling. Dit 
zal in eerste instantie bestaan uit menskracht vanuit het bestuur en/of de Patient Advocates groep.  
 
Fondsenwerving 
Per activiteit wordt zo nodig projectsubsidie aangevraagd. 
Ten behoeve van ons werkbudget zal bij een uitnodiging voor een optreden van een bestuurslid in 
beginsel een bijdrage van € 500,- (inclusief onkosten) voor de stichting worden gevraagd. Dit bedrag 
komt dan rechtstreeks op de rekening van de stichting. Gemaakte (reis)kosten kunnen bij de 
penningmeester van de stichting worden gedeclareerd.  
 
De realisatie in 2017 
 
De activiteiten die gericht zijn op het verstevigen van patiënten zodat zij bij hun eigen behandeling een 
gelijkwaardige gesprekspartner zijn, moeten speciale aandacht krijgen.  
Met de ervaringen in 2016 zal de stichting zich in 2017 vooral richten op het zoeken naar patiënten die 
aan hun arts vragen samen het gelijkwaardige gesprek aan te gaan. Wat wil die patiënt en wat wil 
vervolgens die arts om dit daadwerkelijk te realiseren? 
Om patiënten te vinden die aan hun arts gaan vragen samen het gelijkwaardige gesprek te voeren is 
door de voorzitter contact gezocht met de patiënten klankbordgroep van het Radboud UMC. Dat 
contact heeft geleid tot de afspraak om eens per jaar te overleggen over elkaars werkzaamheden. De 
genoemde patiënten klankbordgroep zei voldoende eigen patiënten inbreng te hebben en daarom nu 
geen aparte aanvulling te zoeken met de patiëntenstem.nu. Individuele patiënten kunnen wel altijd 
intern in het ziekenhuis op onderdelen aansluiten, werd gesteld. Een van de patiënten die meeging 
met de delegatie van de patiëntenstem.nu heeft zich mede hierdoor intern aangesloten.  
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Ook heeft de voorzitter van het bestuur een gesprek gehad met het afdelingshoofd Medische 
Oncologie in het Radboud ziekenhuis. Zij kreeg daar de uitnodiging een plan te maken over de manier 
waarop we via de interne zogenoemde spiegelgesprekken van die patiënten te weten zouden kunnen 
komen of en hoe ondersteuning geboden kan worden om desgewenst een gelijkwaardige 
gesprekspartner te kunnen zijn. Voor de realisatie van dit plan is bij bekende Patient Advocates en via 
onze eigen Facebook pagina gevraagd om mee te doen aan deze verkenning. Dit heeft helaas nog 
niet tot actieve deelname geleid. De voorzitter is sindsdien verder op zoek naar medestanders. 
Ondertussen heeft zij met een aantal kankerpatiënten gesprekken gevoerd over genoemd plan, met 
name over de vragen die gesteld kunnen worden om de behoefte te peilen aan ondersteuning. Dit 
proces is helaas nog niet afgerond. Tevens is contact gezocht met de Nederlandse Federatie van 
Kankerpatiëntenorganisaties. Daar bleek ook grote behoefte aan patient advocates die zich actief 
zouden willen inzetten voor overleg in de behandelsfeer. Maar er bleek toen geen behoefte aan 
gelijkwaardige samenwerking met patiëntenstem.nu. Individuele patiënten waren welkom zich bij hun 
werk aan te sluiten.  
Het is essentieel om genoemd plan met een aantal mensen te maken, zodat meerdere inzichten 
worden verwerkt en een breed gedragen voorstel op tafel komt. Daarom worden de werkzaamheden 
voortgezet in 2018. 
 
Voor de Molouk Milani Award zal eveneens de patiënt het startpunt zijn voor het vragen naar die 
dokter die zich in de ogen van de patiënt buitengewoon heeft ingezet voor de patiënt.  
Activiteiten voor de Molouk Milani Award hebben geen nadere invulling gekregen. Deze Award is 
bedoeld voor die dokter die zich in de ogen van de patiënt buitengewoon heeft ingezet voor de 
kankerpatiënt. Om de oproep hiervoor tot een succes te maken is een groot bereik onder patiënten 
belangrijk. Dit bereik is nog niet tot stand gekomen. Als de werkzaamheden voor de samenwerking 
met kankerpatiënten die streven naar het gelijkwaardige gesprek van de grond zijn gekomen, groeit 
naar verwachting ook bedoeld bereik.   
 
Ook zal de stichting aansluiting zoeken bij andere initiatieven die passen binnen onze doelstelling om 
zo meer impact te hebben.  
De voorzitter van onze stichting is een informele coalitie aangegaan met drie andere patient 
advocates, samen noemen zij zich de 4PV (4 Power Vrouwen). De andere drie deelnemers zijn 
betrokken bij PSC Europe (primary sclerosing cholangitis, een zeldzame leverziekte), bij Duchenne 
Parent Project en bij de ziekte van Parkinson. Zij verrijken elkaar met hun kennis en ervaring en zij 
trekken samen op richting bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 
Bij vragen om actie in de zorg zowel in Nederland als in Europa verwijzen zij zo nodig naar elkaar.  
 
Activiteiten die gericht zijn op beslissers binnen de reguliere zorgsector zullen worden voortgezet en 
zo mogelijk nog uitgebreid. 
De voorzitter van onze stichting is intensief betrokken bij de Dutch Clinical Research Foundation 
(DCRF). Zij zit daar de werkgroep werving proefpersonen voor. Deze werkgroep heeft onder meer 
opdracht gegeven tot een advies over “Patiëntvriendelijke toegang tot informatie over medisch-
wetenschappelijk onderzoek”. Dit advies is uitgebracht. In 2018 wordt de realisatie ter hand genomen.  
Binnen de DCRF heeft zij samen met de patiëntvertegenwoordiger in het dagelijkse bestuur de DCRF-
patiëntengroep opgericht. Deze patiëntengroep mag het bestuur en de voorzitters van de werkgroepen 
gevraagd en ongevraagd advies geven over het belang van de patiënt bij alle activiteiten van dit 
platform. De eerste activiteiten zullen in 2018 plaatsvinden.  
De voorzitter is toegetreden tot de Patiëntenraad van het Center for Personalized Cancer Treatment 
(CPCT). Dit Nederlandse initiatief van oncologen is gericht op het verzamelen van DNA gegevens van 
kankerpatiënten met een uitzaaiing. Op basis van deze gegevens wordt per individu gezocht naar de 
beste behandeling. De techniek is er, nu nog de efficiënte toepassing. Tijdens de jaarlijkse 
bijeenkomst van de betrokken wetenschappelijke onderzoekers bij de aan de CPCT gelieerde Hartwig 
Medical Foundation heeft zij deelgenomen aan de paneldiscussie.  
De voorzitter was lid van de internationale patiënten denktank van het Europese onderzoeksproject 
Asterix (2014-2017). Deze internationale studie was gericht op statistische innovatie bij de 
ontwikkeling van geneesmiddelen voor zeldzame ziekten. Deze denktank adviseerde onder meer alle 
essentiële informatie over onderzoek en relevante aanvulling voor patiënten begrijpelijk op te schrijven 
en bij alle onderzoeksprojecten een patiënten denktank als geweten te formeren.  
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De voorzitter nam deel aan de patiënten klankbordgroep ‘dure geneesmiddelen’ van het Koningin 
Wilhelmina Fonds (KWF). Het KWF was erg zoekende hoe de inbreng van deze patiëntengroep door 
te laten werken binnen de eigen organisatie.  
Met een paar bedrijven uit de farmaceutische industrie liepen er via de voorzitter contacten over het 
belang van patiëntenparticipatie bij de ontwikkeling van geneesmiddelen en de feitelijke invulling 
daarvan. Ook heeft zij tijdens de najaarsvergadering van de Associatie van Contract Research 
Organisaties in Nederland een presentatie gegeven over “de patient centraal bij werving van 
proefpersonen”.  
Bij het najaarscongres van de organisatie Partnership in Clinical Trials Europe leidde zij de 
paneldiscussie over “How to incorporate the patient perspective into clinical trials execution and how 
operationalize a process for this”.  
Tijdens het jaarlijkse congres Innovation for Health was zij lid van de jury van de posterwedstrijd.   
Zij werd geïnterviewd in het project “3e evaluatie van de wet mensgebonden onderzoek”.  
Zij nam deel aan het overleg op het ministerie van VWS over de uitvoering van de 2eKamer motie 
Rutte. In deze motie wordt de regering opgeroepen te onderzoeken hoe Nederland een leidende rol 
kan krijgen bij klinisch geneesmiddelenonderzoek met vrouwen en comorbide patiënten zodat meer 
patiënten sneller toegang tot nieuwe medicijnen krijgen. VWS had de DCRF om advies gevraagd.  
Zij was telkens deelnemer aan publieke discussies over aspecten van de Nederlandse 
gezondheidszorg, veelal georganiseerd op verzoek van VWS.  
 
De bestuursvoorzitter was toegelaten tot de summer school 2017 van European Organisation for Rare 
Diseases (EURORDIS). Deze bijeenkomst vond in de zomer plaats in Barcelona. Daar ging 
gedurende zes maanden een intensieve online voorbereiding aan vooraf. De opzet van deze jaarlijkse 
summer school is om patient advocates uit Europa te trainen voor een gelijkwaardige participatie in 
het proces bij verbetering van behandeling bij zeldzame ziekten.  
 
Fondsenwerving en uitbreiding van het aantal Patient Advocates of andere vrijwilligers die actief 
betrokken zijn bij de stichting vragen expliciete aandacht.  
Fondsenwerving heeft helaas niet tot resultaten geleid. Hieraan wordt de nodige aandacht besteed 
maar het resultaat is afhankelijk van de bereidheid van anderen voor presentaties van patiënten te 
betalen. De buitenwereld is veelal nog niet zo ver. Daarbij komt dat een betaling vanuit de 
farmaceutische industrie met grote voorzichtigheid moet worden beoordeeld. Want voor de 
maatschappelijke betrouwbaarheid is het zaak een onafhankelijke positie te handhaven.  
 

1.2     Fondsenwerving 
 
Per activiteit wordt beoordeeld of fondsen kunnen worden aangeschreven die activiteiten die geld 
kosten, willen subsidiëren, zoals bijvoorbeeld het VSB fonds, de Reekum-van Moorselaar Stichting of 
het Nuts-Ohra fonds.  
Dergelijke activiteiten hebben in 2017 niet plaats gevonden. 
 

1.3    Fondsenbeheer en fondsenbesteding 
 
Het beheer van de fondsen is in handen van de penningmeester. Op basis van bestuursbesluiten 
worden de gelden besteed aan het doel van de stichting. De penningmeester zorgt voor de feitelijke 
betaling van de door de stichting op basis van bestuursbesluiten aangegane verplichtingen, en houdt 
de overige bestuursleden per kwartaal op de hoogte van de baten en lasten van de stichting en de 
stand van de vorderingen, schulden en liquide middelen. 
Voor zover sprake is van vermogensopbouw zal het vermogen worden aangehouden op een 
spaarrekening. Andere vormen van beheer van vermogen zijn niet toegestaan vanwege de geringe 
omvang van het vermogen.  
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1.4 Financiële prognose 2018 en 2019 
 
De financiële prognose voor het jaar 2018 en 2019 luidt als volgt. 
 
Omschrijving 2018 2019 
   
Baten uit sponsorwerving (fiets-evenement) - - 
Baten uit aanschrijving fondsen ten behoeve van maken filmpjes 5.000 - 
Totale baten 5.000 - 
   
Kosten fondsenwerving - - 
Kosten hosting en onderhoud website 200 200 
Kosten opname filmpjes 3.750 - 
Algemene kosten (bankkosten, verzekering, kantoorkosten) 500 500 
Activiteit gebonden kosten (reiskosten, onkostenvergoedingen derden) 1.000 1.000 
Totale kosten 5.450 1.700 
   
Netto resultaat -450 -1.700 
 

1.5 Resultaten van het beleidsplan 2017 
 
Afgezien van de kosten voor de website en bankkosten zijn er geen verdere kosten gemaakt.  
Voor een aantal activiteiten van de voorzitter heeft zij reiskosten vergoed gekregen. Met name voor de 
activiteiten ten behoeve van officiële organisaties.  
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2.  Toekomst  
 
In de toekomst zal gerichte aandacht moeten worden besteed aan de activiteiten ten behoeve van het 
tot stand komen van het gelijkwaardige patiënt/arts gesprek aan dezelfde kant van de tafel.  
De zoektocht zal moeten worden uitgebreid en geïntensiveerd. We hebben naarstig behoefte aan 
medestanders om het plan verder vorm te geven. Daarnaast moet overwogen worden of en welke 
coalities aangegaan kunnen worden om met anderen aan deze ambitie te werken. Overleg met het 
samenwerkingsverband van Integraal Kankercentrum Nederland en Kanker.nl ligt daarbij voor de 
hand. Dit recente samenwerkingsverband wil zich onder andere toeleggen op het gesprek tussen 
patiënt en zorgprofessional om samen beslissingen te nemen tijdens het ziekteproces.  
Onze vraag zal dan zijn of wij op basis van gelijkwaardigheid en onder onze eigen naam een bijdrage 
kunnen leveren. Een dergelijke aanpak heeft als voordeel dat deze jonge samenwerking ook duidelijk 
gericht is op het verbeteren van de huidige zorg aan kankerpatiënten. Dat is winst voor alle 
kankerpatiënten in Nederland.   
VWS heeft inmiddels duidelijk laten weten dat samen beslissen een belangrijke stap is richting 
verbetering van de zorg. Aan aandacht dus geen gebrek.  
De realisatie zal zowel van patiënten als zorgprofessionals stevige inbreng vergen. Dan gaat het om 
kennis en vaardigheden om samen te praten, te overleggen en daar naar te handelen. Deze 
investering zal uiteindelijk lonen. Onze ambitie om het gelijkwaardige gesprek te visualiseren met een 
filmpje kan hierbij wellicht helpen. Op basis van de wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg 
hebben patiënten namelijk recht op goede en patiëntgerichte zorg.  
 
Ook andere coalities zullen worden onderzocht. Hierbij heeft samenwerking die gericht is op 
verbetering van de zorg aan kankerpatiënten de voorkeur. 
Zodra activiteiten met individuele kankerpatiënten substantieel van de grond zijn gekomen komt de 
Molouk Milani Award weer in beeld. 
 
Fondsenwerving komt aan de orde als er projecten worden ontwikkeld. Dit geldt eveneens voor 
aanvullende communicatie activiteiten.  
 
Werkzaamheden die gericht zijn op de beslissers binnen de reguliere zorgsector worden voortgezet en 
mogelijk uitgebreid. Vooral het DCRF project “Patiëntvriendelijke toegang tot informatie over medisch-
wetenschappelijk onderzoek” kan daartoe bijdragen. Dit is namelijk een complex en veel omvattend 
project omdat het op veel niveaus een iets andere aanpak van werken betreft.  

2.1  Activiteiten 
 
Naast het blijven zoeken naar individuele patient advocates om te werken aan het oorspronkelijke plan 
voor het gelijkwaardige gesprek aan dezelfde kant van de tafel, zal ook worden onderzocht welke 
coalities voor ons interessant zijn.  
In alle gevallen is expliciete aandacht voor uitbreiding van patiënt advocates van essentieel belang.  
De werkzaamheden binnen DCRF verband hebben hun eigen dynamiek. Door de toenemende 
zichtbaarheid van de voorzitter kunnen hier meer activiteiten uit voortvloeien.  
Voor het werven van fondsen blijft het beleid dat in beginsel voor een optreden van een bestuurslid 
een bedrag van € 500,00 (inclusief onkosten) zal worden gevraagd. Ten allen tijde zal evenwel de 
onafhankelijkheid van de stichting hierbij essentieel zijn.  
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3.  Organisatie 

3.1  Algemene gegevens 
 
Gegevens van de stichting:  
E patientenstem.nu@gmail.com  
I www.patientenstem.nu 
F patientenstem.nu 
T +31 (0)6 34 87 79 63 
P Van Speijkstraat 28, 2518 GC Den Haag 
KvK-nummer 64482308 
Bankrekening NL72TRIO 0391 077716 
RSIN 8556.84.562 
ANBI status verkregen vanaf 1 februari 2016 

3.2  Bestuur 
 
Voorzitter:   mevrouw Veronica van Nederveen 
Secretaris:   mevrouw Amarens Schuurmans 
Penningmeester: de heer Daniël Kleijn 
Bestuurslid:  mevrouw Jolanda de Vries 
Bestuurslid:  de heer Winald Gerritsen 
 
Het streven is dat het bestuur wordt gedragen door ten minste drie patiënten. Nu is dat alleen de 
voorzitter, dus dat betekent een gewenste uitbreiding van twee personen. Alsdan zal het bestuur een 
andere opzet krijgen, namelijk kleiner met daar direct aan gelinkt aparte eenheden voor advies en 
uitvoering.  
 
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en is onbezoldigd. Verder is het bestuur onafhankelijk van 
organisaties op het gebied van haar kerntaken. 

3.3  Werknemers 
 
De stichting heeft geen werknemers in dienst. Alle activiteiten worden verricht door vrijwilligers die 
hiervoor geen vergoeding ontvangen. Gemaakte onkosten worden op declaratiebasis vergoed. 
 
  



10	  

    

	  

4.  Jaarrekening 
 
Hieronder is de balans per 31 december 2017 met vergelijkende cijfers opgenomen, alsmede de staat 
van baten en lasten over het boekjaar. 

4.1 Balans per 31 december 2017 
 

 
 
 

4.2 Staat van baten en lasten over 2017 

 
 

31-‐12-‐2017 31-‐12-‐2016 31-‐12-‐2017 31-‐12-‐2016
Balans	  debet EUR EUR Balans	  credit EUR EUR

Overige	  vorderingen Eigen	  vermogen
	  Diversen -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   33	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Stichtingskapitaal 2.584	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.584	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  Resultaat	  boekjaar -‐144	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Liquide	  middelen 2.440	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.584	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  Spaarrekening -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  Rekening	  courant 2.471	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.576	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Kortlopende	  schulden

2.471	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.576	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  Crediteuren	  en	  nog	  	  	  
te	  betalen	  bedragen	   31	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Balanstotaal 2.471	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.609	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.471	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.609	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2017

3	  november	  
2015	  tot	  en	  
met	  31	  
december	  
2016

S taat	  van	  baten	  en	  lasten EUR EUR

Baten
	  Opbrengs ten	  eigen	  activiteiten -‐	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   3.000	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  G iften 50	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   170	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

50	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   3.170	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

L asten
Bankkos ten 102	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   73	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Overige	  kos ten 92	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   513	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

194	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   586	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Netto	  resultaat -‐144	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   2.584	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
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4.3 Toelichting 

4.3.1 Grondslagen van waardering 

Toegepaste standaarden  

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.  

Algemeen  

De stichting is opgericht per 3 november 2015. Het eerste boekjaar liep van 3 november 2015 tot en 
met 31 december 2016. 

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen ervan naar de vereniging zullen toevloeien en de waarde daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het 
waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die 
economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. 

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering 
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft 
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle 
of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, 
wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en 
verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan 
aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of 
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.  

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.  

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de stichting. 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 
afwijken van deze schattingen.  

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen 
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

Overige activa en passiva 

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale bedragen en hebben een looptijd korter 
dan één jaar. 
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4.3.2 Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Resultaat 

Het resultaat wordt bepaald door de opbrengsten te verminderen met de op basis van uitgaafprijzen 
bepaalde kosten welke op het boekjaar betrekking hebben. 

Overige componenten van de rekening van baten en lasten 

Betreft de aan het boekjaar toe te rekenen baten en lasten. 
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