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Bestuursverslag

Inleiding

Ook 2021 staat grotendeels in het teken van Corona. Opnieuw werden veel bijeenkomsten afgelast. Veel
districtsbijeenkomsten konden geen doorgang vinden. Geplande themabijeenkomsten werden gecanceld en ook
de Landelijke Ontmoetingsdag van 2021 kon niet in de geplande vorm worden georganiseerd. Het koor is niet of
nauwelijks bij elkaar gekomen en het zwemmen is pas in juli weer voorzichtig gestart. In december heeft de
regering echter toch weer naar het middel van de lock -down moeten grijpen om de pandemie te beteugelen.

We hopen uiteraard allemaal van harte dat 2022 een iets normaler jaar zal worden waarin we weer allerlei
bijeenkomsten kunnen organiseren, zodat de vele mensen die daar behoefte aan hebben bij elkaar kunnen komen
om elkaar te steunen bij het op de rails krijgen van hun leven na (de behandeling voor) hoofd-halskanker.
Het aantal leden van de vereniging is in 2021 iets afgenomen. Er zijn veel leden overleden en, misschien ook
doordat er minder mensen dan normaal aan het bed werden voorgelicht door onze ervaringsdeskundigen. Het
aantal leden op 31-12-2021 was: 982

Bestuur

Geheel onverwachts heeft de pas herbenoemde secretaris van de vereniging zich teruggetrokken uit het bestuur
waardoor een vacature is ontstaan. De werkdruk voor het DB is door dit terugtreden groter geworden. In de
najaarsvergadering van de Verenigingsraad is Ronald Taatgen als opvolger benoemd, waardoor het DB weer
voltallig is. In september heeft Marleen de Kraa aangegeven na 8 jaar lid geweest te zijn van het Algemeen Bestuur
het stokje te willen doorgeven. Het bestuur heeft inmiddels een kandidaat gevonden die in de voorjaarsver-
gadering van 2022 van Verenigingsraad zal worden voorgedragen. Per april 2022 ontstaan overigens twee nieuwe
vacatures in verband met het statutaire terugtreden van de huidige voorzitter en het terugtreden van een van de
andere bestuursleden: Peter de Valenga. Een potentieel opvolger van Peter is al betrokken bij het AB, zelfs het DB.
Ook deze kandidaat zal op de voorjaarsvergadering worden voorgedragen. In de opvolging van de voorzitter is nog
niet voorzien. We hebben de NWHHT gevraagd te helpen bij het zoeken naar kandidaten.

De samenstelling van het bestuur per 01-01-2022:
Rob Burdorf (voorzitter), Pauline Roelfzema (vicevoorzitter), Tom Bex (penningmeester), Ronald Taatgen
(secretaris), dr. Maarten de Boer (voorzitter van de WAC), prof. Dr. Remco de Bree (KNO-oncologisch chirurg),
Marion de Jonge (ervaringsdeskundige en Peter de Valenga (ervaringsdeskundige en vertegenwoordiger van de
redactie van het magazine). Bianca Kruize is kandidaat-lid van het DB (speciaal aandachtsgebied: contact met de
districtsbesturen).

Belangenbehartiging

In 2021 is een deel van de richtlijnen voor hoofd-halskanker aangepast. De PVHH heeft geparticipeerd in de
besprekingen over deze aanpassingen. Het werk is nog niet af en zal in 2022 worden voortgezet. De PVHH is heel
blij dat de subsidieaanvraag voor het aanpassen van modules van de richtlijnen welke gaan over de nazorg is
gehonoreerd. Uiteraard zal ook bij deze aanpassing de PVHH haar ervaringsdeskundigheid inbrengen. Juist bij de
richtlijnen betreffende de nazorg is het patiëntenperspectief erg belangrijk.

De samenwerking met KankerNL, IKNL, NWHHT en PWHHT op het gebied informatie over hoofd-halskanker en de
behandeling voor deze aandoening verloopt prima. Ook in 2021 is er op dit gebied veel gerealiseerd.
In de DICA is in 2021 de indicator "ongeplande heroperatie" transparant geworden. Dat kan helpen bij het
behandelkeuzeproces van de patiënt. Er komt een extra PROM vragenlijst die gericht is op hoe een patiënt zijn
veranderde uiterlijk beoordeelt. Deze registratie kan helpen bij het verbeteren van de behandeling en een die
meer gericht is op de kwaliteit van leven.
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We zijn betrokken bij het opzetten van één loket voor onderzoekers waar zij terecht kunnen voor data uit diverse
databanken als die van de DICA, PaIga en IKNL. We vinden dit belangrijk omdat zo overzicht ontstaat wie waar
onderzoek naar doet en, indien gewenst, samenwerking kunnen bevorderen.
De PVHH is betrokken bij diverse projecten om nazorg voor hoofd-halskankerpatiënten te verbeteren, zoals in het
Erasmus UMC en het Radboud UMC. Ook is de vereniging betrokken bij diverse projecten op het gebied van
"samen beslissen", o.a. een samenwerkingsproject van het Erasmus UMC, LUMC en RadboudUMC. Ook werken we
samen met o.a. het AvL bij het ontwikkelen een keuzetools.
De PVHH is samen met de NFK betrokken bij het project "Informele zorg". In dit project participeren het KWF, IPSO
(inloophuizen) , kanker nl en de NFK. Op 10 september is in het kader daarvan een presentatie verzorgd op het
Congres Kanker & Leven. Deze presentatie werd zeer goed ontvangen en is inmiddels nog twee keer gegeven, een
keer voor de leden van de NFK en een keer voor werknemers van het KWF.
Er is een aanzet gemaakt de rol van de PVHH in de behandelcentra op het gebeid van nazorg beter en meer onder
de aandacht te brengen. In het UMCG en het AvL zijn al concrete stappen gemaakt.
De PVHH is ook vertegenwoordigd in de werkgroep Expertzorg en in de werkgroep Laatste Levensfase.

De wetenschappelijk advies Cie heeft dit jaar weer veel aanvragen ontvangen.

De jaarlijkse Make Sense Campagne die erop gericht is hoofd-halskanker tijdig te diagnosticeren had opnieuw wat
last van de enorme aandacht voor de Coronacrisis. De interviews, filmpjes en posters zijn erg fraai en werden alom
zeer gewaardeerd. De cijfers betreffende de aandacht voor de actie zijn op het moment van schrijven nog niet
bekend en volgen later.

Hoofd-halskanker Make Sense Campagne 2021 - M. 0
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In 2021 heeft het bestuur en/of het districtsbestuur overleg gepleegd in bijna alle academische centra met
behandelaars gesproken over Onze voorlichting (zie punt 4), patiënten wijzen op hetgeen de PVHH voor hen
betekenen (b.v. informele nazorg, tips en tricks, voedingsplatform), ontwikkelingen in het centrum en andere
relevante zaken.

Samen met de andere kankerpatiënten verenigd in de NFK is er hard gewerkt aan het opstellen van een
visiedocument voor de toekomst: Samen Slagkracht Vergroten. Er zijn een aantal generieke programma's: kwaliteit
van zorg, gelijke toegang tot innovatieve geneesmiddelen en therapieën, zeldzame kankers, leven met en na
kanker, vroegtijdig opsporen en wetenschappelijk onderzoek. De PVHH participeert in diverse werkgroepen binnen
deze programma's. We doen mee aan een lobby om Medisch Specialistische Revalidatie voor oncologiepatiënten,
voor het basispakket van de zorgverzekeringen te behouden. Helaas is de uitkomst van deze lobby nog niet
duidelijk.
In 2021 is de ledenadministratie onder gebracht in het ledenadministratiesysteem van de NFK. Het is de intentie
dat in een later stadium meerdere backofficetaken gezamenlijk met andere KPO's door het bureau van de NFK
zullen worden uitgevoerd. Dit moet leiden tot kwaliteitsverbetering en meer efficiency. Het is ook een
uitdrukkelijke opdracht vanuit onze subsidieverstrekkers om tot een gezamenlijke backoffice te komen.

Voorlichting

De voorlichting was zeker in de eerste helft van 2021, i.v.m. de Coronapandemie, nog steeds lastig.
Patiëntenvoorlichting vond nog vaak digitaal plaats en voorlichtingen aan (opleidingen van) beroepsgroepen
werden opgeschort of werden ook middels videoconference gegeven. In de tweede helft van het jaar werd alles
beetje bij beetje steeds meer "normaal". Ook in 2021 is aan iedereen die een laryngectomie moest ondergaan
voorlichting door een ervaringsdeskundige aangeboden en konden we aan alle aanvragen voldoen. De voorlichting
aan mensen die een andere ingrijpende behandeling in verband met hoofd-halskanker moeten ondergaan wordt in
steeds meer behandelcentra aangeboden. De behandelaars zien in toenemende mate het nut van deze vorm van
voorlichting.
In twee centra wordt een spreekuur van ervaringsdeskundigen opgezet: in het UMC Groningen en in het Antoni
van Leeuwenhoek ziekenhuis. Het is een lang gekoesterde wens van de PVHH. We willen zichtbaar zijn voor
patiënten, zodat zij, als zij dat willen, de weg naar onze vereniging snel kunnen vinden.
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Het voedingsplatform is inmiddels een goed bekeken site (13489 keer bekeken tot sept 2021). De site wordt goed
onderhouden.
De PVHH heeft het initiatief opgepakt dat de patiënteninformatie op KankerNL beschikbaar komt voor de website
van de PVHH maar ook voor de websites van de behandelcentra. Stip op de horizon is dat de informatie ook kan
worden ingepast is in het elektronisch patiëntendossier. In 2021 zijn er, samen met IKNL en NWHHT vorderingen
gemaakt bij het actualiseren van de informatie op KankerNL.
Het proces zal ook in 2022 verder gaan.

De PVHH website heeft een complete metamorfose ondergaan. Er is veel meer gewerkt met beeldmateriaal en
kleuren. De indeling is zo ingedeeld dat informatie makkelijker vindbaar is.

Er is een Folder "Doneren en nalaten" gemaakt.

Voorlichting en Lotgenotencontact worden mede ondersteund door de werkgroep Communicatie. In deze
werkgroep vindt de afstemming plaats ten behoeve van alle communicatiemedia, zoals de (digitale)
nieuwsbrieven, de website, het magazine (4x per jaar), Facebook (1350 gebruikers) en de speciale privé
Facebookgroep (inmiddels ruim 300 deelnemers), die met elkaar het contact vormen en versterken met de leden
maar ook met alle anderen die geraakt zijn door één van de vele vormen van hoofd-halskanker.
We merken vooral door de beide Facebook mogelijkheden dat niet-leden hier dankbaar gebruik van maken, en dat
deze mogelijkheden ook weer leiden tot nieuwe aanmeldingen.
Het afgelopen jaar hebben we vooral veel gecommuniceerd via de nieuwsbrieven. Voor de nieuwsbrieven kunnen
zich ook niet-leden aanmelden.

Lotgenotencontact

De Coronacisis is het meest ingrijpend geweest voor onze derde kerntaak: het lotgenotencontact. Van maart 2020
tot en met juli 2021 waren veel districtsbijeenkomsten feitelijk onmogelijk. Ook kon er in het eerste half jaar van
2021 niet gezwommen worden en mocht het koor niet repeteren. In de tweede helft van 2021 konden in de
meeste districten weer fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd. De deelnemers zijn erg blij elkaar weer
"normaal" te kunnen ontmoeten. Het zwemmen is in juli weer van start gegaan. In Bunschoten was het gelijk
gezellig druk; men had er zin in! Ter compensatie van alle gemiste zwemuurtjes is er ook in de vakantiemaand
augustus gezwommen. Nieuwe zwemmers die wegwijs gemaakt moeten worden met de Larkel waren vanaf
september weer welkom en daar werd direct gebruik van gemaakt. Overheidsmaatregelen in verband met de
omega -variant van het Covid-virus legden alle activiteiten in december weer even stil. Er is echter hoop dat deze
lock -down slechts kort duurt.

Twee districten waren, ondanks alle beperkingen toch in staat hun Jubileum te vieren: Amsterdam vierde haar 30-
jarig bestaan met een dagje uit en District Nijmegen haar uitgestelde 40-jarig jubileum in het voor hen vertrouwde
gemeenschapshuis VIDI Reo in Ravenstein. Het waren feestjes!

V66r de zomervakantie heeft het bestuur, in nauw overleg met de besturen van de districten en de werkgroep
Landelijke Ontmoetingsdag, besloten deze grootse bijeenkomst ook in 2021 af te gelasten. Op het moment dat we
moesten besluiten was het nog te onzeker was of we een dergelijk groot evenement in het najaar zouden kunnen
en mogen organiseren. De werkgroep heeft vervolgens besloten in 2021 een Webinar te organiseren welke op 20
november heeft plaatsgevonden. Er waren 4 presentaties over uiteenlopende onderwerpen: "Hoe draagt
revalidatie bij aan beter spreken, eten en drinken" (dr. Lisette van der Molen), "Gezondheid in een flesje" (drs.
Annemieke Kok), "Help, nnijn stemprothese lekt" (dr. Simone Eerenstein) en 'elk ga op vakantie en ik neem
(Marga Volman en Wim van Dooren). De waardering voor deze presentaties was groot. Het webinar is door 2000
mensen bekeken.
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Een ander paradepaardje van Lotgenotencontact, het PVHH Koor Different Voices, kon door Corona dit jaar slechts
zeer beperkt bijeenkomen. Een optreden zat er dit jaar helaas niet in. De leden hebben wel onderling contact
gehouden en waren blij om op 8 oktober 2021 weer voor het eerst in 1,5 jaar fysiek te kunnen oefenen.

Gebruikte afkortingen:
DICA: Dutch Institute for Clinical Auditing (registratie van behandelingen van patiënten)
IKNL: Integraal Kankercentrum Nederland (hier worden cijfers over kankerpatiënten geregistreerd)
KankerNL: site waar gecontroleerde medische gegeven over kankersoorten worden vermeld.
KWF: Koningin Wilhelmina Fonds
LO: Landelijke Ontmoetingsdag
MKF: Michel Keijzer Fonds (Fonds beheerd door de PVHH; stelt subsidie beschikbaar voor wetenschappelijk
onderzoek)
MUMC: Maastricht Universitair Medisch Centrum
NFK: Nederlandse Federatie van Kan kerpatiëntenorganisaties
NWHHT: Nederlandse Werkgroep voor Hoofd-Halstumoren (vereniging van mdici werkzaam in de hoofd-
halscentra)
PROM: Patient Related Outcome Messures: Vragenlijst over hoe de patiënt de resultaten van de behandeling
ervaart.
PVHH: Patiëntenvereniging Hoofd-Hals
PWHHT: Paramedische Werkgroep voor Hoofd-Halstumoren (vereniging van paramedici in de hoofd-halscentra)
VR: Verenigingsraad
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Michel Keijzer Fonds (MKF)

Het Michel Keijzer Fonds heeft in 2021 een zeer goed jaar doorgemaakt. Hoewel er voor 2021 geen
nieuwe subsidies zijn toegekend voor nieuwe onderzoeken is er wel nog subsidie uitbetaald aan het
onderzoek van dr. Hanneke KaIf die een subsidie voor twee jaar had toegekend gekregen en de helft
daarvan viel in 2021. Aan het eind van 2021 zijn er wel weer subsidies toegekend voor het jaar 2022. Dit
nnaal aan twee onderzoeken die beiden een bedrag van € 50.000 hebben toegekend gekregen voor de
jaren 2022 en 2023. Daarmee voldoen we dan nu al aan het streven een bedrag van € 50.000 per jaar uit
te geven aan belangrijk hoofd-hals onderzoek.

Op beleggingsgebied heeft het MKF zeer goed gerendeerd in 2021. Met een rendement van 13,1% ten
opzichte van het vermogen van 1 januari 2021 kan wel gesteld worden dat er een goed jaar is
afgesloten. Natuurlijk moeten we ook enige voorzichtigheid in betracht nemen want dergelijke
rendementen kunnen niet elk jaar bijgeschreven worden. Sterker nog, gezien de huidige situatie op de
beleggingsbeurzen en in de wereldeconomie moeten we mogelijk rekening houden met een negatief
rendement voor 2022. In elk geval staan we op het moment van schrijven van deze rubriek in de
negatieve cijfers.
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FINANCIEEL VERSLAG VAN HET BESTUUR

Algemeen

Intussen hebben we de fusie tussen de Vereniging NsVG en Stichting Klankbord alweer 5 jaar achter

ons en moeten we het verleden laten rusten. We zijn de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals en we zijn
in een periode aangekomen waarin ons zeer veel uitdagingen te wachten staan. Met name op

financieel gebied. Onze subsidieverstrekkers, NFK en PG0, beraden zich op een gewijzigd beleid en
voor zover ons bekend betekend dit voor onze vereniging een aderlating in de toekenning van de
subsidies. Daarnaast staat ook de winstgevendheid van DTSW onder druk door een toename van de

kosten, die overigens voor ons allemaal geldt, en door een steeds grotere eis van de
ziektekostenverzekeraars om korting toe te passen op de vergoeding van de hulpmiddelen.

Voor het jaar 2021 betekende dit ook al dat er vanuit het NFK zo'n 25% minder subsidie werd

uitbetaald dan in 2020 nog het geval was en dit bedrag zal voor de komende jaren alleen nog verder
naar beneden worden bijgesteld. En ook bij PG0 werd in eerste instantie nog het volledige subsidie
bedrag toegekend maar ook dit moesten we zelf noodgedwongen naar beneden bij stellen omdat de
landelijke ontmoetingsdag geen doorgang kon vinden en er een goedkoper alternatief werd
aangeboden in de vorm van een webinar.

Ten opzichte van de bijdragen die aan de districten werden toegekend en ook uitgegeven is in 2021
niet gewijzigd. Alle districten hebben hun volledig gevraagde bijdragen uitbetaald gekregen zonder
een bijstelling zoals dit in 2020 het geval was. Maar binnen de districten zijn ook veel activiteiten niet
uitgevoerd vanwege de beperkingen door Corona.

Groep van gerelateerde organisaties

De PVHH opereert in een groep van organisaties die allemaal tot doel hebben het belang te dienen

van de patiënten met hoofd-hals kanker. ledere organisatie doet dat conform in statuten

vastgelegde doelstellingen en waar nodig uitgewerkt in een beleidsplan en begroting. De volgende

organisaties werken samen en hebben een onderlinge relatie:

De Patiëntenvereniging HOOFD-HALS

12 Districten PVHH

De 2e Stemwinkel B.V.

Stichting Michel Keijzer Fonds

De 12 districten zijn financieel en bestuurlijk gerelateerd aan de landelijke PVHH. Zij vornnen tezamen
de Verenigingsraad van de PVHH en zijn daarmee het hoogste orgaan binnen onze vereniging.

De 2e Stemwinkel B.V. is een 100 % dochtermaatschappij van PVHH. En de Stichting Michel
Keijzer Fonds zijn bestuurlijk gerelateerd aan de PVHH doordat de voorzitter en de
penningmeester van de PVHH conform de statuten eveneens voorzitter en
secretaris/penningmeester van de stichting zijn.

De PVHH is met 18 andere kankerpatiëntenorganisaties (KPO's) lid van de Nederlandse Federatie

van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Deze federatie streeft naar samenwerking tussen de KPO's
op het gebied van kanker generieke items. Op dit moment betreffen deze items onder meer: kanker
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en werk, kanker en seks, psychosociale zorg, belangenbehartiging zeldzame kankers en de

introductie van dure geneesmiddelen en het concentreren van hoog specialistische zorg. Ook op het
gebied van organisatie en bedrijfsvoering onderzoekt NFK waar samenwerking tussen de KPO's

mogelijk en voordelig is.

Het KWF subsidieert de NFK en de gezamenlijke KPO 's volgens de daartoe opgestelde
subsidieregeling tussen KWF en NFK. Het NFK en de KPO's gezamenlijk verdelen deze subsidie
onderling volgens vaste afspraken.

De PVHH participeert actief in de diverse werkgroepen en commissies binnen de NFK.

Doelstelling

De PVHH heeft tot doel om de mensen (patiënten zowel als hun naasten), geraakt door hoofd-
hals tumoren zo te ondersteunen dat zij in staat zijn om zo zelfstandig mogelijk besluiten te
nemen omtrent hun behandelingen, opdat daarmee kwaliteit van leven en onderdeel (blijven)
uitmaken van onze samenleving worden gediend, ook als de levenshorizon door de aandoening

beperkt wordt.

Belangrijke pijlers daarbij zijn: belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact.

Daarnaast probeert de PVHH met behulp van De 2e Stemwinkel meer inkomsten te genereren
om minder afhankelijk te zijn van de subsidies. Het aantal klanten van de winkel stabiliseert en

ook de winst van De 2e Stemwinkel staat onder druk vanwege opgelegde kortingen door de
zorgverzekeraars. Hierdoor is winst van de winkel flink gedaald en is het begrote bedrag van
deze winst niet behaald. Hierdoor is het uiteindelijke negatieve resultaat uit 2021 volledig te
laste gegaan van ons aanwezige vermogen.
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Bestuur
Het bestuur is over het verslagjaar 2021 als volgt samengesteld:

Functie PVHH

Voorzitter R.A. Burdorf

Vicevoorzitter P.J. Roe lfzema

Secretaris R. Taatgen

Penningmeester T.T.N. Bex

Bestuurslid M.F. de Boer

Bestuurslid Vacature

Bestuurslid R. de Bree

Bestuurslid M. de Jonge

Bestuurslid P. de Valenga

Hoofd Infocentrum P.S. Verdouw

Vergelijking

Hieronder volgt in hoofdlijnen een vergelijking van het negatieve resultaat 2021 van € 44.682 met het
begrote negatieve resultaat 2021 van € 5.294 en met het negatieve resultaat van 2020 van € 32.780.

Verschil ten opzichte
van

Begroting
2021 (€)

Realisatie
2020 (€)

Resultaat voor bestemming (afgerond in euro's) -44.682 -32.780

Als volgt te verklaren:

Schenking De 2 Stemwinkel -25.001 -33.141

Resultaat deelneming De 2e Stemwinkel -5.490 -15.307

Subsidies -23.500 -21.840

Dienstverlening -54 44.946

Contributies, donaties en giften 4.069 540

Sponsoring Make Sense Campaign -17.000 -14.500

Belangenbehartiging -974 -11.877

Voorlichting -2.582 11.145

Lotgenotencontact 17.888 -5.890

Apparaatskosten 8.423 18.142

Bestuurskosten -522 -4.877

Overig 61 -121
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Het jaar 2021 is slechter afgesloten dan verwacht conform begroting en ook ten opzichte van het jaar
2020. Zoals uit de voorgaande tabel kan worden afgelezen zijn er op nagenoeg alle onderdelen grote
verschillen behaald. Deze verschillen kunnen verklaard worden deels door Corona en deels door
genonnen besluiten de deelnenners administraties elders onder te brengen. Door Corona zijn veel
activiteiten anders uitgevoerd dan voorheen begroot. Ook de verdeling van de salariskosten, doorbelast
vanuit het Infocentrum, zorgen voor een ietwat verschuiving van de kosten ten opzicht van de begroting
of de gemaakte kosten in 2020.

Bij de subsidieverstrekkers is door NFK aangegeven dat een teveel ontvangen subsidie over 2020 niet
terugbetaald hoefde te worden maar ingezet moest worden op specifieke belangenbehartiging in
2021. Aan deze norm is ook voldaan en er zijn een aantal posten hierop ingezet en de geoormerkte
voorziening is in 2021 dan ook volledig gebruikt aan specifieke belangenbehartiging enkele onderdelen
waren de nazorg en de filmpjes ten aanzien van de voedingsproblematiek vanuit het voedingsplatform.
Bovendien moest ook de subsidie van PGO in het jaar 2021 naar beneden bijgesteld worden vanwege
het niet doorgaan van de LO/LW die we hier wel hadden opgevoerd. Uiteindelijk werd dit een webinar
waarvan de uiteindelijke kosten € 23.500 lager waren dan de begrote kosten voor de LO/LW.

Ook in de vergelijking met het voorgaande boekjaar is het verlies verder toegenomen. Maar liefst
€ 32.780 was het negatieve resultaat groter dan in 2020. En kan voor het overgrote deel worden
verklaard door het relatieve slechte resultaat van DTSW over 2021. Hierdoor werd de winstdeling
voor PVHH wel heel erg laag en werd zelfs het resultaat van de deelneming negatief.

Bij de Make Sense Campagne moesten we ook aan populariteit inboeten ten opzichte van 2020.
Ondanks dat we een bekende Nederlandse, cabaretier Martijn de Koning, hebben kunnen inzetten in
het promotiefilmpje dat werd opgenomen waren de reacties vanuit de media toch minder dan in de
jaren daarvoor. Blijkbaar heeft een lager budget voor een dergelijke campagne dan ook zijn effect op
de belangstelling vanuit het medialand in Nederland. Want door de lagere sponsoring voor deze
campagne is veel werk voor het Infocentrum gedaan en werd geen extern bureau ingehuurd. Hierdoor
konden de kosten wel binnen de ontvangen sponsorgelden blijven.

Districten

In tegenstelling tot het voorgaande jaar werden er in 2021 geen kortingen uitgevoerd op de toekenning
van de districtsbijdragen. Datgene wat er werd begroot door de districten is ook aan hen uitbetaald.
Maar bij de districten is ook veel aan activiteiten niet uitgevoerd terwijI ze gehoopt hadden weer veel
meer bijeenkomsten te kunnen organiseren. Maar ze hebben hun uiterste best gedaan met hun

districtsleden contact te blijven onderhouden.

De 2e Stemwinkel BV

De omzet is in 2021 nagenoeg gelijk gebleven aan de omzet in 2020. Maar de marge is nog meer onder
druk komen te staan. Hierdoor is de winstmarge nog verder naar beneden gezakt waardoor er

nauwelijks nog winst werd behaald. Ook de doorbelasting van de personeelskosten over 2021 aan PVHH

heeft hierin niet kunnen bijdragen aan een groter positief resultaat. Er zal dan ook een uitgebreide
analyse uitgevoerd gaan worden in de werkwijze van DTSW en waar nodig verbetering in aangebracht

moeten worden.
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Verder is DTSW er weer in geslaagd een ISO 9001-2015 certificaat te bemachtigen voor het jaar 2021,

afgegeven door DEKRA Certification BV. Hiermee voldoet DTSW aan de eisen die gesteld worden door

de zorgverzekeraars. om te voldoen aan de eisen van zorgverzekeraars.

Vooruitblik

Ten aanzien van de financiële positie van de PVHH spelen een aantal factoren een rol.

De inspanningen van het bestuur om de bestaande activiteiten van de vereniging te verbeteren en waar

mogelijk en nuttig uit te breiden met nieuwe activiteiten, zoals deze in voorgaande jaren zijn ingezet,
zullen ook in de komende tijd worden voortgezet.

De inspanningen hebben betrekking op het gebruik maken van de nieuwe media, het beoordelen vanuit

patiëntenperspectief van wetenschappelijk onderzoek, uitbreiding van belangenbehartiging en
versterking van het lotgenotencontact en voorlichting.

Wijziging van regelgeving bij de subsidie verstrekkende instanties dienen opgepakt te worden en

vertaald te worden aan mogelijk aanpassingen binnen de vereniging.

Om meer structuur en richting aan deze ontwikkelingen te geven wil het bestuur een nieuwe oriëntatie
op de toekomst ontwikkelen en zodoende de strategie zoals vastgelegd in de beleidsplannen actueel te

houden.

Wij blijven ons inzetten om alle activiteiten van de vereniging, zowel op landelijk en ook regionaal
gebied, te organiseren. Maar de toekomstige financiering van deze activiteiten staat onder druk. We
weten op dit moment nog steeds niet zeker wat de toekomst ons brengt. En de verliezen uit de
afgelopen jaren dienen teruggedraaid te worden. Alsmaar jaren draaien met een negatief resultaat
kunnen we op termijn niet vol blijven houden. Om dit allemaal te kunnen (blijven) betalen hebben we
naast de bijdragen van de leden en donateurs en de bijdrage van De 2e Stemwinkel ook subsidie nodig

van KWF/NFK en van het Ministerie van VWS (Fonds PGO). Beide organisaties zijn bezig met
aanscherping van de subsidieregelingen maar de precieze gevolgen van deze aanpassingen zijn nog

steeds niet bekend. Maar de geruchten rondom de aanpassingen zien er niet gunstig uit. De
aanpassingen bij het KWUNFK, van ultimo 2020 waar een teruggang van 60 tot 65% aan subsidie werd
aangekondigd, zal niet veel veranderen in ons voordeel. En ook de wijzigingen bij PGO zullen een
achteruitgang van de subsidiestroonn vanuit die hoek met zich meebrengen. In welke mate is ook nog
niet duidelijk maar met de eerdere aankondiging van 50% lijkt wel rekening gehouden te moeten
worden.
En de inkomsten welke via De 2e Stemwinkel worden verkregen zijn moeilijk voorspelbaar. Ondanks het
besluit in de toekomst de nagenoeg volledige winst aan PVHH te laten toekomen zet niet veel zoden

aan de dijk als er geen winst wordt gemaakt.

De financiële positie van de vereniging is nog goed, mede veroorzaakt door de goede prestaties van De
2' Stemwinkel in de afgelopen jaren. Maar voor het tweede jaar in successie is er een negatief resultaat

behaald en hebben we aanspraken moeten doen op onze reserves. Dit kunnen we niet blijven doen

zonder onze vereniging ten gronde te richten.
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Bij voortzetting van de huidige tendensen (dalende opbrengsten en hogere kosten) zal in de nabije

toekomst een beroep op de continuïteitsreserve gedaan moeten worden om het huidige beleids- en

activiteitenplan uit te voeren. Om de reserves voor de toekomst niet al te zeer te belasten zullen wij

actief op zoek moeten gaan naar alternatieve financieringsmethoden. Dit zou mogelijk bij kunnen

dragen aan het niet drastisch inkrimpen van begrotingen of het afschaffen van bestaande activiteiten.

Liquiditeitspositie

De liquiditeitspositie in 2021 is met € -84.976 afgenomen tegenover een afname van € -38.276 in
2020

31-dec-21 31-dec-20

Debiteuren 40.458 5.577

Overige vorderingen 99.480 123.857

Liquide middelen 272.511 345.277

412.448 474.711

Kortlopende schulden -65.568 -44.853

Liquiditeitspositie 346.880 429.859

Liquiditeitspositie ultimo voorgaand boekjaar -429.859 -468.134

Mutatie liquiditeit -82.978 -38.276

Staat van herkomst en besteding der middelen

Herkomst der middelen:

Resultaat na belastingen -49.975 -17.196

Rechtstreekse vermogensmutatie Stichting

Klankbord

Cashflow -49.975 -17.196

Besteding der middelen:

Resultaat 2e Stemwinkel BV -490 14.817

Mutatie voorzieningen 33.492 6.263

33.002 21.080

-82.977 -38.276
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Ondertekening bestuurders: Utrecht, 31 maart 2021

R.A. Burdorf P.J. Roelfzema-Geurtsen

R. Taatgen T.T.N. Bex
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JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Balans per 31 december 2021 na bestennming van het resultaat.

ACTIVA

Vaste activa

Financiele vaste activa

Deelnemingen 1.

31-dec-21 31-dec-20

€

75.177 75.667

Vlottende activa

Debiteuren 2. 40.458 5.577

Vorderingen op groepsmaatschappijen 3. 95.912 87.361

Overige vorderingen en overlopende activa 4. 3.568 36.496

Liquide middelen 5. 272.511 345.277

TOTAAL

PASSIVA

Eigen vermogen

Reserve continuïteit

Bestemmingsreserve

6.

a.

b.

412.449 474.711

487.626 550.378

422.058 472.033

32.721

422.058 504.754

Voorzieningen

Voorzieningen 7. - 771

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

en overlopende passiva

Crediteuren 54.678 33.814

Overige schulden en overlopende passiva 8. 10.890 11.039

TOTAAL

65.568 44.853

487.626 550.378
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ExploitatierekeninR,

van Patiëntenvereniging HOOFD-HALS te Utrecht

2021

Baten

Subsidies 9. 143.556

Verleende diensten 10. 44.946

Bijdragen 11. 55.068

Begroting 2020

167.056

45.000

93.000

165.396

102.169

243.571 305.056 267.566

Lasten

Belangenbehartiging 12. 16.324 15.350 4.447

Voorlichting 13. 100.082 97.500 111.226

Lotgenotencontact 14. 102.112 120.000 96.222

Apparaatskosten 15. 55.377 63.800 73.519

Bestuurskosten 16. 19.222 18.700 14.345

293.117 315.350 299.759

BEDRIJFSRESULTAAT -49.546 -10.294 -32.193

Financiële baten en lasten

Rentebaten 17. 404 493

Rentelasten 18. -343 -311

Overige baten en lasten

Dotatie voorziening

Aandeel in het resultaat van deelnemingen 19.

Resultaat voor resultaatbestemming

Resultaatbestemming

Dotatie bestemmingsreserve

Onttrekking van de reserve continuïteit

61 182

-490 5.000 14.817

-49.975 -5.294 -17.194

-49.975 -5.294

-49.975

32.721

-49.915

-5.294 -17.194
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TOELICHTING

ALGEMEEN

1. Activiteiten

De Patiëntenvereniging HOOFD-HALS heeft tot doel om de mensen (patiënten zowel als hun naasten) geraakt

door hoofd-hals tumoren zo te ondersteunen dat zij in staat zijn om zo zelfstandig mogelijk besluiten te
nemen omtrent hun behandelingen, opdat daarmee kwaliteit van leven en onderdeel (blijven) uitmaken van
onze samenleving worden gediend, ook als de levenshorizon door de aandoening beperkt wordt.

Belangrijke pijlers daarbij zijn: belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact.

Daarnaast probeert de Patiëntenvereniging HOODF-HALS met behulp van De 2e Stemwinkel meer
inkomsten te genereren om minder afhankelijk te zijn van de subsidies. Het aantal klanten van de winkel
neemt gestaag toe en een deel van de winst wordt aan de PVHH uitgekeerd.

2. Vestigingsplaats, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Patiëntenvereniging HOOFD-HALS is statutair gevestigd te Utrecht en houdt kantoor te Vredenburg
24, 3511 BB Utrecht. De vereniging is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41150050.

3. Groepsverhoudingen en consolidatie

Als deelneming van de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS behoort de 2e Stemwinkel B.V. tot de
groep. Daarnaast benoemt het bestuur van de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS de bestuursleden
van stichting Klankbord en stichting MKF, waarbij alleen bestuursleden van de patiëntenvereniging
als bestuur benoemd kunnen worden. Op grond van de omvangscriteria is Patiëntenvereniging
HOOFD-HALS (geconsolideerd) als klein aan te merken en is consolidatie achterwege gelaten.

4. Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt
het bestuur van de patiëntenvereniging zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
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3. TOELICHTING (vervolg)

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN VAN RESULTAATBEPALING

1. Grondslagen van waardering

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn Cl
voor kleine organisaties zonder winststreven.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

In de balans en winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen, waarmee wordt
verwezen naar de toelichting.

Vergelijking voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van
het voorgaande jaar.

Vreemde valuta

De posten in de jaarrekening van de vennootschap worden gewaardeerd met inachtneming van de
valuta van de economische omgeving waarin de stichting haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk
uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele
als de presentatievaluta van de vennootschap.

Bijzondere posten ‘

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren
tot het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de
vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter
van de post.

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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3. TOELICHTING (vervolg)

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is
en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op
basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen,
tenzij anders vermeld.

De voorziening voor de begeleiding voor het samengaan van kankerpatiëntenorganisaties betreft
het samengaan van Patiëntenvereniging NSvG en Stichting Klankbord. Voor de kosten van de
begeleiding en het plan van aanpak minus de subsidie van KWF Kankerbestrijding wordt een
voorziening opgenomen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,
zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
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3. TOELICHTING (vervolg)

2. Grondslagen voor de resultaatbepaling in de exploitatierekening

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten
en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

Baten worden verantwoord in het jaar waarop de subsidie, contributie en bijdragen betrekking
hebben. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking
genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Subsidies worden opgenomen volgens de voorlopige toekenning in het betreffende boekjaar. Een
eventuele correctie als gevolg van een afrekening wordt opgenomen in het jaar waarin de afrekening
door de subsidieverstrekker wordt vastgesteld.

Op grond van artikel 19 van de statuten DTSW staat de winst ter beschikking van de algemene
vergadering van aandeelhouders. En deze vergadering heeft bestemd dat 20% van de winst wordt
geschonken aan de PVHH.

Kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

31-dec-21 31-dec-20

1. Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

Deelneming De 2e Stemwinkel B. V.

Saldo per 1 januari 75.667 60.850

Bij: resultaat deelneming -490 14.817

Stand per 31 december 75.177 75.667

2. Vlottende activa

Debiteuren 40.458 5.577

3. Vorderingen op groepsmaatschappijen Rekening-courant De 2e
Stemwinkel B. V.

Saldo per 1 januari 87.361 92.258

Mutaties boekjaar bij 127.362 81.451

Mutaties boekjaar af -119.401 -86.841

Rente 590 493

Stand per 31 december 95.912 87.361

Het rentepercentage is gelijk aan het percentage depositorente volgens de Europese Centrale Bank

per 1 januari van het desbetreffende jaar, verhoogd met 1%. Over het jaar 2021 is de rente gesteld

op 0,5 % (2020: 0,6%). Er zijn geen zekerheden gesteld en er zijn geen afspraken over aflossingen.

4. Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen 1.128

Schenking De 2e Stemwinkel B.V. 1.999 35.140

Vooruitbetaalde verzekeringen 1.569 228

3.568 36.496
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (very°Id

31-dec-21 31-dec-20

€
5. Liquide middelen

Kas 120 120

Rabobank 3034.716.575 doel reserveren 182.358 182.345

Rabobank 1749.42.435 rekening-courant 90.033 162.812

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

6. EIGEN VERMOGEN

a. Reserve continuiteit

Saldo per 1 januari

Onttrekking uit resultaatbestemming

Stand per 31 december

b. Bestemmingsreserve

Saldo per 1 januari

Toevoeging uit resultaatbestemming

Stand per 31 december

272.511 345.277

472.033

- 49.975

521.950

-49.917

422.058 472.033

32.721

- 32.721 32.721

32.721

Het bestuur heeft beleid geformuleerd voor de vaststelling van de continuïteitsreserve. Het bestuur
streeft naar een continuïteitsreserve ter hoogte van 80% tot 100% van de jaarlijkse lasten van de
patiëntenvereniging HOOFD-HALS. Gezien het relatief beperkte vermogen van de 2e Stemwinkel B.V.
wordt daarbij ook rekening gehouden met de jaarlijkse kosten (exclusief schenking) van de 2e Stemwinkel
BV., hetgeen per 31 december 2021 uitkomt op 65% (2020: 74%).

De bestemmingsreserve betreft een reservering van niet gebruikte subsidiegelden verstrekt door
KWFMFK. Zij hebben te kennen gegeven geen subsidiegelden terug te vorderen die niet benut zijn door
de Coronacrisis. Maar de gelden dienen gereserveerd te worden voor gebruik in het jaar 2021.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (vervolg)

31-dec-21 31-dec-20

€
7. VOORZIENINGEN

Voorziening samengaan

kankerpatiëntenorganisaties

Saldo per 1 januari 771 7.034

Mutatie -771 -6.263

Stand per 31 december - 771

In 2021 zijn de kosten voor de aanpassing van de statuten ten laste van deze voorziening gebracht en is
het restant van de voorziening afgeboekt ten gunste van het resultaat.

KORTLOPENDE SCHULDEN

8. Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen administratie- en
6.050 5.000

accountantskosten

Overige overlopende passiva 4.840 5.979

Vooruitontvangen contributies - 60

10.890 11.039
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2021

De nadere specificatie van de in de winst-en-verliesrekening vermelde posten kan als volgt

worden weergegeven

2021 2020

BATEN

9. Subsidies

Subsidie KWF Kankerbestrijding / NFK 77.056 101.597

Subsidie Fonds PGO 66.500 63.800

143.556 165.397

De ontvangen subsidie is gebaseerd op een toekenning voor 2021. In de subsidie van PG0 over 2021 is

een negatieve correctie van € 23.500 aangebracht voor de wijziging van LO naar kosten webinar ten
aanzien van de begroting.

De subsidie van Fonds PG0 en KWF/NFK is tot en met het jaar 2020 definitief vastgesteld zonder een

terugbetalingsverplichting maar de niet besteedde subsidiegelden uit 2020 dienden gereserveerd te

worden ten behoeve van specifieke belangenbehartiging en daaraan in 2021 besteed te worden. Dit is

ook in 2021 gebeurd waardoor de bestemmingsreserve ultimo 2022 weer op nihil kan worden gesteld.

10. Doorberekende verleende diensten

Overige verleende diensten 44.946

44.946

11. Bijdragen

Bijdragen van leden en donateurs 34.769 33.529

Donaties 300 1.000

Sponsoring en bijdragen "Make Sense awareness
18.000 32.500

campagne" en overige giften

Schenking De 2e Stemwinkel B.V. 1.999 35.140

55.068 102.169

Conform overeenkomst met De 2e Stemwinkel B.V. ontvangt de patiëntenvereniging een

percentage van het resultaat (voor schenking) van de 2e Stemwinkel B.V.

12. Belangenbehartiging

Belangenbehartiging 16.324 4.447

Project Professionalisering van de communicatie

16.324 4.447
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2021 (vervolg)

2021 2020

13. Voorlichting € €
a. Voorlichting algemeen

Patiëntenvoorlichting 7.650 4.054

Voorlichting hulpverleners 2.366 2.005

Training voorlichters 7.776 6.290

Terugkomdag 559 1.428

Connmissie voorlichting 4.535 5.421

Brochures en folders 4.824 4.415

Beurzen en acties 992 2.001

Kosten website 20.212 8.380

Kosten voedingswebsite/app 3.458 2.310

Overige voorlichting 2.250 2.091

Doorbelaste kosten Info Centrum

Kosten campagne "Make Sense awareness" 23.628 43.277

b. voorlichting de Hoofd-Hals Magazine

Kosten magazine HOOFD-HALS

Doorberekende advertentieopbrengsten

Totaal voorlichting

78.250 81.672

38.431

-16.600

40.294

-10.740

21.831 29.554

100.082 111.226

14. Lotgenotencontact

Bijdrage kringen / districten 64.305

Digitale Nieuwsbrief 5.302

Commissie communicatie 3.484

Doorbelaste kosten Info Centrum -

Sport en koor activiteiten 2.502

Lotgenotencontact, overige kosten 4.314

36.450

9.512

7.574

2.900

11.583

79.907 68.019
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2021 (vervolg)

2021 2020

Landelijke ontmoetingsdag

Kosten activiteiten 6.207

Huur en consumpties locaties 489

Webinar 10.669

Eigen bijdrage leden en standopbrengsten -180

Kosten LO film versus landelijke
27.686

ontmoeting/weekend

Overige kosten 4.839 697

22.205 28.203

Totaal lotgenotencontact 102.112 96.222

15. Apparaatskosten

Personeelskosten

Reiskosten 611 953

Overige personeelskosten 1.200 2.400

Algemene kosten

1.811 3.353

Accountants- en administratiekosten 22.057 25.969

Omzetting ledenadministratie 22.912 31.689

Automatiseringskosten 307 649

Kantoorkosten 2.292 3.103

Verzekeringen 2.537 3.870

Overige algemene kosten 3.462 4.886

Totaal apparaatskosten

53.567 70.166

55.377 73.519

De Patiëntenvereniging heeft geen personeel in dienst. Maar door de 2' Stemwinkel worden er wel

personeelskosten doorbelast aan de patiëntenvereniging voor de uren die besteed worden door het

personeel aan tal van kostenposten in deze jaarrekening.

Jaarverslag 2021 Patiëntenvereniging HOOFD-HALS



TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2021 (vervolg)

2021 2020

€ €

16. Bestuurskosten

Reiskosten bestuur 1.592 1.774

Vergaderkosten bestuur 6.291 4.931

Representatiekosten bestuur 1.651 592

Overige kosten bestuur 4.777 4.260

Bestuursdag 1.396 976

Verenigingsraad 1.000 1.115

Doorbelasting kosten Info Centrum 1.014

Kosten raad van advies 1.500 697

...,

19.222 14.345

Het bestuur heeft haar bestuurskosten voor 2021 wel binnen het gestelde budget weten te houden

maar ten opzichte van 2020 waren de kosten op enkele posten wel iets hoger.

17. Rentebaten

Rente rekening-courant De 2e Stemwinkel B.V. -590 -494

Rente bankrekeningen 186 1

18. Rentelasten

Rente- en bankkosten

20. Aandeel in resultaat deelnemingen

Resultaat deelneming De 2e Stemwinkel B.V.

- 404 -493

343 311

- 490 14.817
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OVER1GE GEGEVENS

Statuta ire regeling winstbestemming

Op grond van artikel 19 van de statuten DSTW staat de winst ter beschikking van de algemene
vergadering.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Patiëntenvereniging HOOFD-HALS

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Patiëntenvereniging HOOFD-HALS te Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Patiëntenvereniging HOOFD-HALS per 31 december 2021 en
van het resultaat over 2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;
2. de winst- en verliesrekening over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Patiëntenvereniging HOOFD-HALS zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist voor het bestuursverslag en de

overige gegevens.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.
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Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om haar
werkzaamheden in continditeit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de vereniging haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit be.invloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing
van de vereniging;

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover
in de jaarrekening staan;
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- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continditeitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverkla ring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een vereniging haar continditeit niet langer kan
handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Maastricht, 31 maart 2022

Baat accountants & adviseurs
voor deze:

w.g. M.J.M. Frissen RA
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BIJLAGEN

Overzicht van en toelichting op de gezamenlijke exploitatierekeningen Districten 2021

Hieronder volgt een overzicht van de uitgaven en ontvangsten van de 12 Districten in totaal. De
Districten hanteren het kasstelsel als uitgangspunt

2021 2020

€ €
Uitgaven lotgenotencontact en voorlichting
District bijeenkomsten en jaarlijkse

17.464 19.372
ontmoetingsdag

District bladen, inclusief porti 5.508 6.581

Patiënten- en ledenbezoek en voorlichting 162 844

Overige activiteiten inclusief jubilea 5.087 4.485

Subtotaal 28.222 31.282

Kosten voor vrijwilligers, bestuur en secretariaat

Telefoonkosten 2.740 2.906

Reiskosten 1.968 3.069

Representatiekosten 1.616 1.196

Doorbelaste kosten Info Centrum

Overige kosten 4.845 1.773

Subtotaal 11.170 8.944

Totaal der uitgaven

Ontvangsten

Contributies kringleden/donateurs

Eigen bijdragen deelnemers activiteiten

Overige baten

Exploitatiesaldo Kringen

Bijdrage PVHH in de exploitatie van de Districten

39.391 40.226

1.905

2.312

1.574

-30.705

2.615

2.072

2.584

-3.495

-24.914 3.776

64.305 36.450

Jaarverslag 2021 Patiëntenvereniging HOOFD-HALS


