
Toelichting Jaarrekening 2017 

Bestuur 
Recentelijk is het lid van het bestuur de heer A.C.M.  Hoozemans overleden. De voorzitter was op de 

begrafenis aanwezig. Omdat er verder geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur hebben 

plaats gevonden in 2017 en tot de datum van de bestuuursvergadering in 2018 zijn er nu 2 vacatures. 

Beide vacatures betreffen bestuursleden die de Verenigingsraad zal benoemen.  

 

Schenking van De 2e Stemwinkel 
In 2017 is onderzocht in hoeverre De 2e Stemwinkel aan de voorwaarden voldoet van 

fondsenwervende instelling. Extern advies is gevraagd. Na afstemming met de inspecteur der 

belastingen heeft deze schriftelijk De 2e Stemwinkel als fondsenwervende instelling aangemerkt.  

De oude groepsinschrijving als ANBI via Ieder-in is opgeheven en vervangen door een nieuwe 

groepsinschrijving via Patiëntenvereniging Hoofd-Hals (PVHH).  

Verder is een nieuwe afspraak gemaakt tussen De 2e Stemwinkel, De PVHH en MKF. 10 % va het 

resultaat  voor belasting blijft bij De 2e Stemwinkel; De resterende 90  % schenkt De 2e Stemwinkel 

aan PVHH (20 % van het resultaat voor belasting) en MKF (70 % van het resultaat voor belasting). 

Deze wijziging van de hoogte van de schenking is gebaseerd op een addendum bij de overeenkomst 

van fondsenwerving tussen De 2e Stemwinkel, PVHH en MKF.  

Op grond van de gewijzigde overeenkomst en het sterk gestegen resultaat voor belasting van De 2e 

Stemwinkel over 2017 heeft MKF in 2018 €168.520 ontvangen. Hiermee is het deel van het eigen 

vermogen toe te rekenen aan De 2e Stemwinkel gestegen naar € 310.569. MKF dient deze gelden 

volgens de statuten te besteden voor gelaryngectomeerden  al dan niet via de PVHH.  

 

Beleggingen 
In verband met reorganisaties binnen de Rabobank heeft MKF voor het beheer van de 

effectenportefeuille nieuwe beleggingsadviseurs. In oktober 2017 heeft een evaluatie gesprek plaats 

gevonden met  de nieuwe beleggingsadviseurs. Bij dit gesprek stelde de Rabobank voor het  beheer 
van de portefeuille over  te dragen aan de Rabobank. Dit komt er op neer dat de Rabobank 

zelfstandig in- en verkooptransacties kan uitvoeren zonder onze toestemming vooraf. Omdat met dit 

systeem sneller en beter op de ontwikkelingen van de effectenmarkten kan worden ingegaan is een 

beter rendement dan tot nu toe gerealiseerd mogelijk. Ervaringscijfers van de Rabobank laten dit ook 

zien. Na advies te hebben ingewonnen bij een beleggingsadviseur heeft het bestuur besloten om op 

het voorstel van de Rabobank in te gaan. Voorwaarde is wel dat de kosten niet hoger mogen zijn dan 

we nu betalen, tenzij het behaalde rendement aanzienlijk beter is dan in de huidige situatie. De 

overige afspraken ten aanzien van risicoprofiel en dergelijke blijven onveranderd. 

De opbrengsten uit beleggingen bedroegen in 2017 € 25.248. Net voldoende om de bijdragen van € 
25.452 te betalen. Daarbij is er geen dekking voor de bank – en beleggingskosten van € 5.533.  

 

 

 

 



Resultaat 
Het resultaat is in 2017 € 54.000 hoger dan  in 2016. Dit wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door 

een hogere schenking van De 2e Stemwinkel in 2017. 

Projecten wetenschappelijk onderzoek 
Het onderzoeksproject “Sarcopenie” van het UMCU is in 2017 beëindigt. Op de bestuursvergadering 

2€018 zal de projectleider een presentatie geven over het verloop en de resultaten van dit project.  

Inmiddels is een nieuw project goedgekeurd. Het betreft de ontwikkeling van een keuzehulp voor 
patiënten met een orofarynxcarcin0om, waarvoor een chirurgisch curatieve behadeling mogelijk is. 
Hoewel het project niet volledig voldoet aan de gestelde criteria, zijn er toch voldoende raakvlakken 
om het project goed te keuren. Vooral de vergroting van de keuze mogelijkheid van de patiënt  
spreekt het bestuur aan. Het project heeft een looptijd van 1 jaar en start op 1 juli 2018. De subsidie 
is maximaal € 27.260 en zal worden uitbetaald in 2 termijnen in 2018. 

 
In 2016 zijn 3 aanvragen binnen gekomen voor een bijdrage in de kosten van het proefschrift.  1Alle 3 

zijn toegewezen. Uitbetaald is driemaal een bedrag van € 125. Omdat het voor het bestuur vaak 

lastig is te beoordelen in hoeverre een project de moeite waard is om te ondersteunen en omdat de 

kosten  van een proefschrift blijken mee te vallen heeft het bestuur besloten  de bijdrage te verlagen 

naar € 125 en de aanvragen iets soepeler te beoordelen.  
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