Toelichting Jaarrekening 2018
Bestuur
Vanaf de vorige vergadering op 22 mei 2018 tot op heden is niets gewijzigd in de
samenstelling van het bestuur. Op dit moment is er derhalve nog 1 vacature. De
samenstelling van het bestuur is als volgt:
De heer R.A. Burdorf
De heer H.W.A. Doedee
Prof. H.A.M. Mares
De heer J. Rozendaal
Vacature

Voorzitter (tevens voorzitter PVHH);
Penningmeester en secretaris (tevens penningmeester PVHH);
Voorzitter Raad van Advies PVHH;
Lid, benoemd door de Verenigingsraad PVHH) en
Te benoemen door de Verenigingsraad van de PVHH.

Eind van 2019 zal de huidige penningmeester van de PVHH zijn functie neerleggen en
daarmee ook de functie van penningmeester/secretaris van het MKF. Er is nog geen
opvolger gevonden. Om het vinden van een opvolger te vergemakkelijken kan het bestuur in
overweging nemen om (tijdelijk) de koppeling tussen de functies van
penningmeester/secretaris van PVHH en MKF los te laten en een afzonderlijke
penningmeester voor MKF te zoeken.
Resultaat
Het resultaat is in 2018 gedaald met € 69.000 ten opzichte van 2017. Deze daling is
veroorzaakt door een lagere schenking over 2018 van DTSW van € 48.000. Verder zijn de
verstrekte bijdragen in 2018 € 18.000 hoger dan in 2017. Deze stijging is vooral het gevolg
van de bijdrage aan de PVHH inzake de Make Sense Campagne 2018. Tot slot zijn de
opbrengsten uit de beleggingen € 3.000 gedaald.
Het uitgangspunt van MKF dat de bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek betaald kunnen
worden uit de opbrengsten van de beleggingen is in 2018 niet gehaald. De bijdragen zijn dit
jaar € 26.500 hoger dan de opbrengsten uit beleggingen. De helft hiervan betreft de
verstrekte bijdrage aan de PVHH inzake de Make Sense Campagne. Dit bedrag komt ten laste
van de bestemmingsreserve. De andere helft kan worden gefinancierd uit de schenkingen
van DTSW.
De scherpe koersdaling aan het eind van 2018 zou een veel lager resultaat doen verwachten.
Echter door de stelselwijziging (zie beleggingen) is in 2018 bij de verkoop van de portefeuille
onder het oude beheer een positief koersresultaat gerealiseerd van € 70.000; De koersdaling
aan het eind van het jaar onder het nieuwe waarderingsstelsel resulteerde in een nadelig
koersresultaat van € 55.000. Zonder de stelselwijziging was het resultaat over 2018 derhalve
€ 70.000 lager uitgevallen.

Schenking van De 2e Stemwinkel
Op grond van de overeenkomst van fondsenwerving tussen De 2e Stemwinkel, PVHH en
MKF heeft MKF over 2018 recht op een schenking van € 119.790. Dit bedrag is als te
vorderen opgenomen in de jaarcijfers 2018 en dient voor 1 juni 2019 aan MKF te zijn
betaald. Conform de gemaakte afspraken zal van deze schenking 20 % van het resultaat voor
belastingen van DTSW, ofwel € 34.226 in de bestemmingsreserve worden opgenomen. In
mindering van deze reserve is gebracht de toegekende bijdrage aan PVHH inzake het tekort
in de financiering van de Make Sense Campagne van € 13 153.
Besttemmingsreserve eind 2017
Bij: storting vanuit de schenking van DTSW

€ 97.794
- 34.225
€ 132.019
Af: bijdrage aan PVHH inzake de Make Sense Campagne
- 13.153
Bestemmingsreserve eind 2018
€ 118.866
========
Dit bedrag is volgens de statuten te besteden voor gelaryngectomeerden al dan niet via de
PVHH.
Beleggingen
Eind 2017, begin 2018 is binnen het bestuur gesproken over de wijziging van het beheer van
de effectenportefeuille naar RABO Beheerd Beleggen Actief (RBBA). In de
bestuursvergadering van 22 mei 2018 is besloten om op deze wijze van beheer over te gaan.
Met als voorwaarde dat de hogere kosten van RBBA niet zodanig zullen stijgen, dat het
hogere rendement van RBBA geheel teniet wordt gedaan.
In het adviesgesprek van het najaar 2018 heeft de RABOBank verdere mogelijke variaties op
RBBA toegelicht met gevolgen voor de kosten en de opbrengsten van de portefeuille.
Afgesproken is dat een beleggingsadviseur van de RABOBank in de bestuursvergadering van
21 mei 2019 een nadere toelichting zal geven over deze mogelijkheden. Vervolgens kan hier
een besluit over worden genomen.
Bij het overgaan naar het RBBA zijn alle aandelen en obligaties van de portefeuille op dat
moment verkocht. Uit de opbrengst hiervan zijn weer nieuwe aandelen en obligaties
gekocht, passend in de nieuwe beheerafspraken. Omdat het nieuwe beheer veel meer
aankopen kent is het waarderingssysteem van aankoopprijs of lagere marktwaarde
complexer geworden om uit te voeren. In overleg met het administratiekantoor
Is vanaf 2018 de waardering van de effectenportefeuille de marktwaarde per 31 december
van het betreffende boekjaar. Het verschil tussen beide systemen is dat het nieuwe systeem
onmiddellijk reageert op koersdalingen en koersstijgingen, terwijl het oude systeem een wat
dempende werking heeft. In de paragraaf over het resultaat is opgenomen wat de effecten
zijn van deze wijziging in waardering.

Projecten wetenschappelijk onderzoek
De bestemmingsreserve schenking DTSW is bestemd voor projecten voor
gelaryngectomeerden al dan niet via de PVHH. In 2019 is een bijdrage verstrekt aan PVHH
ten behoeve van de Make Sense Campagne. De kosten van dit project vielen hoger uit dan
begroot en mede daardoor werden onvoldoende subsidies gerealiseerd. Op verzoek van
PVHH heeft MKF uit de bestemmingsreserve het verschil van € 13.153 bijgedragen.
Aan mevr. R. Karstens van het AVL is voor de periode juli 2018 tot en met juni 2019 een
bedrag toegekend van € 27.260 voor het project “keuzehulp voor patiënten met een
orofarynxcarcinoom, waarvoor een chirurgische curatieve behandeling mogelijk is”. Het
bedrag ad € 27.260 is in 2018 betaald en ten laste van het resultaat van 2018 gebracht. Er is
nog geen eindrapportage
Voorts heeft het bestuur besloten een subsidie van € 25.000 toe te kennen voor het kalenderjaar
2019 aan drs. G. van Hinte voor het onderzoek met de titel: “Fysieke klachten bij hoofd-halskanker
survivors. Het Beweeg-APK onderzoek”.
De doelstelling van dit project is het in kaart brengen van de fysieke status en hulpvragen voor
fysiotherapie van hoofd-halskanker survivors. De vergaarde kennis wordt vervolgens middels
factsheets (korte en duidelijke beschrijvingen van feiten) beschikbaar gesteld voor patiënten en
(para)medische professionals. Uiteindelijk moet dit leiden tot betere kennis bij zowel de professional
als de patiënt zodat betere nazorg kan worden gerealiseerd.

Utrecht, 12 mei 2019

H.W.A. Doedee
Secretaris/penningmeester MKF

