
 
Jaarverslag 2019 Patiëntenvereniging Hoofd-Hals 

1 

 
 
 
 
 
 
 

JAARVERSLAG  
2019 



 
Jaarverslag 2019 Patiëntenvereniging Hoofd-Hals 2 

Inhoud 
Inhoudsopgave 
Bestuur ....................................................................................................................................................... 4 

Bestuurssamenstelling: ........................................................................................................................... 4 

Bestuursverslag ........................................................................................................................................... 5 

Inleiding. ................................................................................................................................................. 5 

Bestuur.................................................................................................................................................... 5 

Belangenbehartiging. .............................................................................................................................. 6 

Voorlichting............................................................................................................................................. 7 

Lotgenotencontact. ................................................................................................................................. 8 

Michel Keijzer Fonds (MKF). .................................................................................................................. 10 

Knelpunten. .......................................................................................................................................... 10 

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET BESTUUR ................................................................................................. 11 

Algemeen .............................................................................................................................................. 11 

Wijziging................................................................................................................................................ 11 

Groep van gerelateerde organisaties .................................................................................................... 11 

Doelstelling ........................................................................................................................................... 12 

Bestuur.................................................................................................................................................. 13 

Vergelijking ........................................................................................................................................... 13 

Districten............................................................................................................................................... 14 

De 2e Stemwinkel BV ............................................................................................................................ 15 

Vooruitblik ............................................................................................................................................ 15 

Liquiditeitspositie .................................................................................................................................. 16 

JAARREKENING ......................................................................................................................................... 18 

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 .......................................................................................................... 19 

Exploitatierekening ............................................................................................................................... 21 

TOELICHTING ............................................................................................................................................ 22 

ALGEMEEN ............................................................................................................................................ 22 

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN VAN RESULTAATBEPALING ..................................................... 23 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 ......................................................................... 26 

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2019 ..................................................................... 29 

CONTROLEVERKLARING ............................................................................................................................ 33 

BIJLAGEN ................................................................................................................................................... 36 

Overzicht van en toelichting op de gezamenlijke exploitatierekeningen Districten 2019 ..................... 36 



 
Jaarverslag 2019 Patiëntenvereniging Hoofd-Hals 3 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  



 
Jaarverslag 2019 Patiëntenvereniging Hoofd-Hals 4 

Bestuur 
 

Bestuurssamenstelling: 
 

Dagelijks Bestuur 
Voorzitter:        R.A. Burdorf 
Vice Voorzitter:        P.J. Roelfzema-Geurtsen 
Secretaris:        C. Grootveld 
Penningmeester:       T.T.N. Bex 
 
Algemeen Bestuur 
Bestuurslid:        M.F. de Boer 
Bestuurslid:        W.J.M. van der Hulst 
Bestuurslid:        M. de Kraa 
Bestuurslid:        M.C. Lukkien 
Bestuurslid:        R. de Bree 
Bestuurslid:        M. de Jonge 
Bestuurslid:        P. de Valença 
Bestuurslid:        J. Smal 
Hoofd Info Centrum:       P.S. Verdouw 
 

Raad van Advies 
Voorzitter:        H. Marres 
Lid:         I.M. Verdonck 
Lid:         E.A. Ariëns 
Lid:         M. Meijer 
Lid:         J.G.A. de Visscher 
Lid:          M.J.A. van Putten  



 
Jaarverslag 2019 Patiëntenvereniging Hoofd-Hals 5 

Bestuursverslag 
Inleiding. 

 
De in het beleidsplan voor 2019 opgenomen activiteiten zijn vrijwel volledig uitgevoerd. Twee zaken zijn 
uitgesteld: de vertaling van de zuurstof-app naar het Duits is nog niet gerealiseerd en een van de twee 
geplande themabijeenkomsten is i.v.m. organisatorische redenen verschoven naar het eerste kwartaal 
van 2020. Door deze laatste actie staan er nu in dat kwartaal twee themabijeenkomsten op het 
programma: een op 4 februari samen met MUMC en Maastro Clinic in Roermond en een op 30 maart 
samen met het AvL in Amsterdam. Helaas is deze laatste bijeenkomst wederom uitgesteld, dit in 
verband met de coronacrisis die in maart ook in Nederland uit is gebroken.  
 
In 2019 hebben we veel minder beroep kunnen doen op professionele ondersteuning voor met name de 
ledenadministratie, contact onderhouden met de Districten en het organiseren van de Landelijke 
Ontmoetingsdag (LO) en het Lotgenotenweekend (LW). Dit legde een verhoogde druk op zowel het 
Hoofd Infocentrum als op het DB. Desondanks is de ledenadministratie op orde en konden de LO en het 
LW tot succesvolle evenementen worden gemaakt. De personele bezetting op het Infocentrum verdient 
echter wel onze aandacht: er moet versterking komen. 
 
Financieel gezien is de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS (PVHH) nog immer gezond en 2019 wordt 
afgesloten met een iets kleiner tekort dan begroot. De reserves zijn voldoende om dit tekort op te 
vangen ofschoon onze afgesproken continuïteitsreserve nog niet voldoet aan de gestelde normen. 
 
Uit de ledenraadpleging welke we in april hebben gehouden blijkt dat onze leden de werkzaamheden 
van het bestuur waardeert en dat men tevreden is met de wijze waarop de PVHH functioneert. Zie de 
uitslag van de “ledenraadpleging” op de website. 
 

Bestuur 
 

In april heeft Marja Lukkien zich teruggetrokken uit het AB. Zij is niet vervangen. Ook de termijn voor 
Remco de Bree verliep in april 2019, de VR heeft Remco voor een nieuw termijn van 4 jaar benoemd. 
 
In oktober 2019 heeft Henk Doedee na 8 jaar penningmeesterschap afscheid van het bestuur genomen. 
Henk heeft in die 8 jaar heel veel voor de PVHH, het MKF (Michel Keijzer Fonds) en als steun en 
toeverlaat voor De 2e Stemwinkel betekend. We zijn hem erg dankbaar voor zijn enorme inzet, kennis en 
betrokkenheid. Voor zijn enorme inzet voor de vereniging is hem op de Landelijke Ontmoetingsdag de 
erepenning van de vereniging uitgereikt.  
 
Het bestuur heeft na lang zoeken Tom Bex bereid gevonden de taken van Henk over te nemen. Op 17 
oktober 2019 is Tom officieel benoemd tot lid van het DB in de hoedanigheid van penningmeester. Het 
bestuur is erg blij met dit nieuwe enthousiaste lid. Ook het reguliere termijn van dr. Maarten de Boer 
eindigde in oktober. Maarten heeft aangegeven nog wel wat langer als bestuurslid bij de vereniging 
betrokken te willen zijn en stelde zich daarom herkiesbaar. De verenigingsraad ging akkoord met de 
verlenging van zijn termijn. 
 
Eind 2019 heeft Wim van der Hulst te kennen gegeven in verband met gezondheidsomstandigheden zich 
terug te trekken uit het bestuur. We danken Wim voor zijn jarenlange inzet, met name voor het 
realiseren van de uitbreiding van de voorlichting aan hoofd-hals patiënten naar ook mensen die een 
andere behandeling dan een laryngectomie  zullen moeten ondergaan.  
 
Doordat Marja in april niet werd vervangen bestaat het AB op 31 december 2019 uit 10 personen. Het is 
statutair vastgelegd dat het aantal AB leden op den duur moet worden teruggebracht tot 8 á 9.  
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In 2019 is gestart met strategiesessies om te komen tot een gefundeerd en door de leden gedragen 
visiedocument voor de PVHH in 2030. Daartoe zijn inmiddels 6 momenten geweest waarbij 
bestuursleden, leden van de RvA en leden van de vereniging inbreng hebben kunnen leveren.  
 
In de loop van het eerste half jaar van 2020 wil het bestuur een visiedocument opstellen dat vervolgens 
aan de Verenigingsraad ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Het moet een levend document worden 
dat periodiek getoetst en zo nodig aangepast moeten worden. Het visiedocument zal als uitgangspunt 
dienen voor toekomstige beleidsplannen.  
 

Belangenbehartiging. 
 

Alle in het activiteitenplan opgenomen punten werden gerealiseerd. Het contact met IKNL en Kanker.nl 
is verder geïntensiveerd, met name met het doel om eenduidige, en juiste medische informatie voor 
patiënten op zowel Kanker.nl als op onze website te kunnen plaatsen. Hierbij wordt tevens 
samengewerkt met de NWHHT.  
 
De PVHH heeft met twee personen zitting in de werkgroep voor het aanpassen van de richtlijnen voor 
hoofd-halskanker.  
 
De PVHH heeft deelgenomen aan diverse overleggen rond DICA, waaronder een overleg over de  
transparantie van indicatoren en de ontwikkeldagen waarin de PVHH kon inbrengen welke indicatoren 
voor de achterban belangrijk zijn.  
 
De samenwerking binnen de NFK verloopt steeds beter, doch veroorzaakt ook extra werkdruk.  
 
Er zijn gezamenlijk mooie acties geweest op het gebied van “Kanker en seks”, “Kanker en werk” en  
“Kanker en levensverzekeringen”. Op dit laatste punt kan de federatie trots zijn op het resultaat: 
inmiddels heeft de minister een plan ingediend om “Kanker te vergeten”, waardoor mensen die ooit 
kanker hadden, na verloop van tijd als gezonde personen door de verzekeringsmaatschappij behandeld 
moeten worden.  
 
Op het gebied van een gezamenlijke back-office voor alle Kanker Patiëntenorganisaties (KPO,s) zijn er 
wel ontwikkelingen, doch voor de PVHH geldt dat zij hierbij nog niet zijn aangesloten. Het plan was dat 
onze ledenadministratie in het 4e kwartaal bij het systeem van de NFK zou worden aangesloten, doch 
dat is helaas nog niet gelukt. Het moment van overstap is nu gepland voor het 2e kwartaal van 2020. 
 
Ook in 2019 is er beroep gedaan op de ombudsman. Op kantoor zijn er vele telefoontjes beantwoord 
(alleen al werd 93 keer contact gezocht met het info centrum). We hadden spreektijd bij de 
researchgroep van de NWHHT (Nederlandse Werkgroep Hoofd-halstumoren)  en hebben met hen 
gesproken over de nazorg na behandeling voor hoofd-halskanker.  
 
De WAC (Wetenschappelijke Advies Commissie) is door onderzoekers uit de hoofd-halscentra 27 keer 
geraadpleegd voor advies/commentaar op onderzoeksvoorstellen en heeft evenzovele 
aanbevelingsbrieven geschreven. 
 
De Make-Sense Campagne van september 2019 was misschien wat minder spectaculair dan de vorige 
editie, maar de aandacht was desalniettemin wederom aanzienlijk.  
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Een paar cijfers:  

• 14 publicaties (o.a. een artikel in de Telgraaf, diverse artikelen bij internetedities AD en Linda, 

een artikel in de Margriet, diverse artikelen in bladen voor medici) 

• 700.000 impressies op Facebook 

• 550 love’s en like’s op Facebook 

De drie posters werden en worden gewaardeerd en op diverse plaatsen gebruikt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
De contacten met de behandelcentra worden nauwgezet onderhouden. De contacten met alle 12 centra 
is intensief. De belangrijkste onderwerpen die we bespreken: voorlichting aan patiënten door 
ervaringsdeskundigen, nazorg (waarbij o.a. het gebruik van PROM-lijsten (Patient Reported Outcome 
Measures) bij het bepalen van de behoefte van de patiënt) en het profijt dat patiënten kunnen hebben 
van de PVHH.  
 

Voorlichting. 
 

Alle activiteiten zijn uitgevoerd. De voorlichting aan zowel (opleidingen van) beroepsgroepen als mensen 
die een laryngectomie moeten ondergaan hebben ook in dit jaar weer een belangrijke functie. De vele 
vrijwilligers die bij dit werk betrokken zijn hebben zich weer ingespannen om aan alle verzoeken te 
voldoen.  
 
Uit de diverse bezoeken bij behandelcentra blijkt dat de voorlichting aan patiënten zeer wordt 
gewaardeerd. Het verbreden van de voorlichting naar andere hoofd-halspatiënten vordert, maar het 
loopt nog geen storm. Wel is het aantal vrijwilligers dat zich bezig houdt met deze vorm van voorlichting 
toegenomen en beoordelen de centra in toenemende mate dit als positief en nuttig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het nieuwe kennismakingsblad is heel fraai geworden en wordt inmiddels verspreid onder de centra. 
Door het gebruik van schematische tekeningen is het blad tevens geschikt om door de professional te 

   

Aantal voorgelichte patiënten: 198 
Aantal bezoeken aan patiënten: 398 

Aantal gastlessen aan opleidingen van verzorgenden: 161 
Aantal aanwezigen bij de gastlessen: 3676 
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worden gebruikt bij het bespreken van de aandoening en de mogelijke behandeling. Het blad is door de 
professionals erg positief ontvangen en we hopen dat het blad straks aan iedere patiënt, waarvoor dat 
zinvol is, zal worden uitgereikt.  
 
De commissie voorlichting en de commissie communicatie zijn druk in de weer met de NWHHT, IKNL en 
Kanker.nl om de medische content te updaten en ook via onze site te ontsluiten. Deze actie is in 2019 
nog niet in z’n geheel voltooid en zal dus ook in 2020 nog in het activiteitenplan worden opgenomen.  
De PVHH was weer op diverse beurzen vertegenwoordigd en er zijn vele medische artikelen in het 
magazine en via de website gecommuniceerd.  

Het voedingsplatform, dat reeds lang 
technisch gezien klaar was, is in 2019 
met content gevuld. Naast de vele 
recepten voor mensen met minder of 
meer problemen met slikken, is er ook 
korte overzichtelijke medische 
informatie over zaken rond 
slikproblemen te vinden. Het is iets 
moois geworden waar we erg trots op 
zijn! De werkgroep heeft fantastisch 
werk afgeleverd!  
 

Op onze LO is het voedingsplatform: “alsetenevenmoeilijkis.nl” officieel gepresenteerd. De vertaling van 
onze app: “tracheostoma-app” in het Duits heeft enige vertraging ondervonden. Voorlopig staat de 
vertaling gepland voor halverwege 2020. 

 
Het magazine is 5 keer verschenen . De reacties op ons blad, zo blijkt uit de in 
april gehouden ledenraadpleging, is onverminderd positief. Het blad is ook op 
onze site (PVHH.nl) te lezen.  
 
De nieuwsbrief wordt gezien als een welkome aanvulling op onze andere 
communicatiemiddelen. 
 
In 2019 is veel aandacht besteed aan het op elkaar afstemmen van alle vormen 
van communicatie. Onze communicatiemedewerker: Netty Roersma, heeft 
hierbij een belangrijke rol gespeeld. Helaas heeft Netty ons, in verband met 
haar besluit vervroegd met pensioen te gaan, verlaten. Haar werkzaamheden 

als eindredacteur van het magazine zijn overgenomen door Meike Padding.  
 
 
 

Lotgenotencontact. 
 

In de 12 Districten zijn de regionale bijeenkomsten onveranderd belangrijk voor veel lotgenoten. Zij 
vinden er troost, gezelligheid en afleiding. Zij worden ook voorgelicht door professionals en wisselen 
ervaringen en tricks uit en kunnen zo hun leven na hoofd-halskanker weer beter op de rails krijgen.  
 
In mei hebben we samen met het UMCG een symposium georganiseerd voor patiënten en 
geïnteresseerden met als thema: nieuwe technieken bij de behandeling van hoofd-halstumoren. Er 
waren ongeveer 70 bezoekers waaronder veel ervaringsdeskundigen.  
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Op de themabijeenkomst in Maastricht in samenwerking mat Maastro waren ongeveer 60 mensen 
aanwezig. Een aantal van hen was nog geen lid van de PVHH maar is inmiddels actief lid! Deze vorm van 
lotgenotencontact had een vervolg zullen krijgen: een speciale bijeenkomst was al gepland in het AvL , 
maar werd om organisatorische redenen door het centrum naar 30 maart 2020 verschoven.  
 
Er waren plannen voor een thema bijeenkomst samen met de VU die nog niet van de grond is gekomen. 
De eerste themabijeenkomst in 2020 vindt overigens plaats in Roermond en wordt samen met het 
MUCM en (wederom) Maastro georganiseerd. Op dit symposium worden nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van behandeling  van hoofd-halspatiënten aan de orde gesteld.  
In het magazine, tijdens Districtsbijeenkomsten en op de LO 
is veel aandacht aan bewegen en sport geschonken.  
 
Allerlei vormen van bewegen hebben aandacht gekregen en 
op de LO was er een workshop over zwemmen voor 
gelaryngectomeerden en een fysiotherapeut gaf een 
workshop “Fitness”.  Onze Larkelinstructeurs hebben ook bij 
onze zusterorganisatie in België een workshop 
“Larkelzwemmen” verzorgd.  
 
De drie Larkelzwemclubs hebben weer een aantal mensen geleerd om met de Larkel te zwemmen en 
daarmee de kwaliteit van leven voor deze mensen kunnen verbeteren. Met name in Bunschoten is het 
aantal nieuwe zwemmers relatief groot. 
 
Ons koor, zingen is ook een onderdeel van bewegen en sport, heeft maandelijks gerepeteerd en heeft 
diverse optredens verzorgd: uiteraard op onze Landelijke Ontmoetingsdag  maar b.v. ook op de “Dag 
voor gelaryngectomeerden” bij onze zuiderburen in Gent. 
 
De Landelijke Ontmoetingsdag en het Lotgenoten Weekend werd dit jaar voor de tweede keer 
gecombineerd. Het programma op vrijdag bestond uit een lezing van dr. Rob Coppens over 
stamceltransplantatie voor speekselklieren en uitwisseling van ervaringen tussen ervaringsdeskundigen 
en, apart, tussen de partners.  
 
De Landelijke Ontmoetingsdag op zaterdag bestond uit “nieuws uit de vereniging”, de presentatie van 
het voedingsplatform (alsetenevenmoeilijkis.nl), workshops op uiteenlopend gebied (medisch, late 
effecten, bewegen) en ontspanning.  
 
De evaluatie wees uit dat de waardering hoog was: overall gemiddeld 8,6 op een schaal van 10. Het 
enige onderdeel dat wat als minder goed werd beoordeeld was de kwaliteit van de band die de muziek 
verzorgde tijdens het onderdeel “ontspanning”.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Aantal regionale bijeenkomsten: 85 
Aantal deelnemers: gemiddeld 30 per bijeenkomst 

Aantal aanwezigen op de Landelijke Ontmoetingsdag: 360 
Waardering Landelijke Ontmoetingsdag: 8,6 
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Michel Keijzer Fonds (MKF). 
 
De subsidie van € 25.000,- voor het kalenderjaar 2019 is toegekend 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.  
 
April 2020 ontvangt het bestuur van het MKF de eindrapportage van het project. Verder werden in 2019 
kleine subsidies verstrekt voor twee proefschriften, voor het aanschaffen van materiaal voor District 
Midden Brabant en voor het vervangen van een fototoestel dat gebruikt wordt voor het maken van 
foto’s voor het magazine. 
Eind 2019 is een nieuwe subsidieronde georganiseerd voor MKF-subsidie voor 2021. Na een 
selectieprocedure waarbij ook de Wetenschappelijke Advies Commissie van de PVHH betrokken was, is 
de keuze gevallen op een project van dr. Hanneke Kalf: “Intensieve slikrevalidatie na hoofd-halskanker”. 
Dit project zal twee jaar lang worden ondersteund met een subsidie van € 12.500 per jaar. De planning 
is, dat het project start op 1 juli 2020 en op 30 juni 2022 zal worden afgerond. 
 
De financiële positie van het MKF is gezond. 

 

Knelpunten. 
 

• De geplande activiteit: “De zuurstof-app wordt in het Duits vertaald” is niet uitgevoerd en  

wordt verschoven naar 2020. 

• Het aantal WAC-leden is nog beperkt en zou moeten worden uitgebreid. 

• Het aantal patiëntenvoorlichters, met name voor mensen die een andere behandeling dan 

laryngectomie moeten ondergaan, is groeiende maar nog onvoldoende. 

• De organisatie is overbelast. 

• De Make Sense Campagne eist erg veel tijd. 

• Er zijn veel personele wisselingen. 
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FINANCIEEL VERSLAG VAN HET BESTUUR  
 

Algemeen 
 
In 2016 is de Patiëntenvereniging NSvG samen gegaan met de Stichting Klankbord. Daartoe is de 

NSvG omgevormd tot de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS (PVHH) en zijn de statuten van alle 

relevante rechtspersonen aangepast aan de nieuwe situatie. De naam van de Stichting Klankbord, 

die daarna als een steunstichting aan de PVHH verbonden bleef, is in 2019 gewijzigd in Vereniging 

Klankbord. Dit om een administratieve samenvoeging met onze vereniging zonder problemen te 

laten verlopen.  

 

In 2019 heeft de PVHH alle activiteiten van de combinatie uitgevoerd conform het voor 2019 

opgestelde beleidsplan inclusief begroting. Eind 2019 dient nog 1 NSvG Kring omgevormd te worden 

naar PVHH Districten. Dit staat gepland in de maand december 2020. 

 

Wijziging 

 

In de afgelopen jaren was in de begroting en in de jaarrekening een deel van de 

instandhoudingskosten (apparaat – en bestuurskosten) doorbelast naar de hoofdgroepen van de 

activiteiten.  

 

NFK heeft een document in Excel ontwikkeld voor de subsidieaanvraag als wel voor de afrekening 

van de subsidie, waarin de instandhoudingskosten automatisch en voor de volle 100 % doorbelast 

worden naar alle activiteiten. Om deze systematiek in begroting en jaarrekening te volgen geeft vrij 

veel werk en is verwarrend. Daarom heeft het Bestuur besloten vanaf 2018 (jaarrekening) en 2018 

(begroting) geen rekening meer te houden met deze doorbelastingen.  

 

Bij de subsidieaanvraag en de subsidieafrekening volgen we uiteraard de systematiek van NFK. Deze 

wijziging heeft geen invloed op het exploitatiesaldo; wel op de samenstellende posten. 

 

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. Iedere 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.  
- Vereniging Klankbord en  
- Stichting Michel Keijzer Fonds 
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De 12 Kringen waren financieel en bestuurlijk gerelateerd aan de NSvG en worden in samenwerking 
met de regionale contactpersonen van Vereniging Klankbord omgezet naar 12 districten gerelateerd 
aan PVHH (eind 2019 zijn 11 districten gerealiseerd). 
 
De 2e Stemwinkel BV is een 100 % dochtermaatschappij van PVHH. De Vereniging Klankbord 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 

penningmeester van de vereniging en 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 

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. Desondanks heeft de winkel een winst weten te behalen en een deel van de 

winst wordt aan de PVHH uitgekeerd. 
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Bestuur  
Het bestuur is over het verslagjaar 2019 als volgt samengesteld: 

 

Functie Klankbord PVHH 

Voorzitter R.A. Burdorf R.A. Burdorf 

Vicevoorzitter P. J. Roelfzema P.J. Roelfzema 

Secretaris C. Grootveld C. Grootveld 

Penningmeester T.T.N. Bex T.T.N. Bex 

Bestuurslid  M.F. de Boer 

Bestuurslid W.J.M. van der Hulst W.J.M. van der Hulst 

Bestuurslid  M. de Kraa 

Bestuurslid  M.C. Lukkien 

Bestuurslid  R. de Bree 

Bestuurslid  M. de Jonge 

Bestuurslid  P. de Valença 

Bestuurslid  J. Smal 

Hoofd Infocentrum  P.S. Verdouw 

Vergelijking   
 
Hieronder volgt in hoofdlijnen een vergelijking van het negatieve resultaat 2019 van € 19.479 met het 
begrote negatieve resultaat 2019 van € 23.105 en met het positieve resultaat van 2018 van  
€ 15.121. 

 

 Verschil ten opzichte van  
     

 Begroting 2019 (€)  Realisatie 2018 (€)  
     

Resultaat voor bestemming (afgerond in euro's) 3.600  + 34.600 - 

Als volgt te verklaren:     
     

Hogere/lagere schenking De 2e Stemwinkel 6.400  + 10.000 - 

Hoger/lager resultaat De 2e Stemwinkel 15.000  + 3.700 - 

Lagere subsidies 18.500  - 20.000 - 

Lagere dienstverlening 10.000  - 8.800 - 

Lagere contributies en giften 5.400  - 17.500 - 

 Hogere kosten Magazine HOOFD-HALS 5.000  + 4.300 - 

Lagere kosten voor de LO en LW 11.000  + 5.600 + 

 Lagere kosten voorlichting 11.500  + 6.300 + 

Per saldo overige verschillen 11.400 
 
- 14.900 + 

 
  



 
Jaarverslag 2019 Patiëntenvereniging Hoofd-Hals 14 

Het jaar 2019 is afgesloten met een resultaat dat onder het begrootte verlies gebleven is. Uiteindelijk 

sloot het jaar voor een bedrag van € 3.626 hoger dan begroot maar desalniettemin met een verlies van € 

19.479. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de lager ontvangen subsidies en ontvangen contributies 

en donaties. De lagere kosten voor de Landelijke Ontmoetingsdag en het Lotgenoten Weekend hebben 

wel weer bijgedragen aan een bijstelling van het resultaat. En daarnaast hebben ook de ontvangst van 

een hogere bijdrage uit De 2e Stemwinkel, het resultaat uit De 2e Stemwinkel en sponsorbijdrage op 

activiteiten. 

 

Indien de subsidieverstrekkers over 2019 hetzelfde beleid voeren ten aanzien van het al dan niet 
verrekenen van overbesteding en onderbesteding dan in 2018, zouden enkele verschillen kunnen 
leiden tot een terugbetaling van een deel van het verstrekte subsidievoorschot. Maar vooralsnog is dit 
niet de verwachting. 

 

De vergelijking van het resultaat 2019 met het resultaat van 2018 geeft een grote daling aan van € 

34.600. Het resultaat 2018 was al behoorlijk afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar en 
deze negatieve trend heeft zich in 2019 voorgezet zij het niet in dezelfde mate als in 2018 en is ook 

redelijk in de buurt van het begrote tekort gebleven. 

 

De Make Sense Campagne kwam tot 2018 altijd op nihil uit. Alleen in 2018 werden de kosten niet 

gedekt door de bijdragen. Maar in 2019 zijn de kosten voor de campagne weer volledig gedekt door 

de bijdragen.  

 

Districten 
 
In bijlage 1 is een samenvatting gegeven van de exploitatierekeningen van de districten over 2019. De 

Districten zijn autonome verenigingen met een eigen bestuur en ledenraad. En ook met eigen 

inkomsten. De belangrijkste activiteiten van de Districten zijn het organiseren van lotgenotencontact en 

het geven van voorlichting. Op deze wijze is een landelijke dekking van lotgenotencontact en 

voorlichting gewaarborgd.  

 

In 2019 hebben de Districten 86 (84 in 2018 en 88 in 2017) bijeenkomsten en ontmoetingsdagen 

georganiseerd. Hierbij waren gemiddeld 30 (30 in 2018 en 31 in 2017) lotgenoten en deelgenoten 

aanwezig.  

 

De kosten van deze bijeenkomsten variëren per District nogal sterk. De hoogte van deze kosten is 

afhankelijk van waar en de wijze waarop de bijeenkomsten zijn georganiseerd. De kosten worden ook 

beïnvloed door bijzondere activiteiten in het te begrootte jaar. Denk bijvoorbeeld aan jubilea.  

 

De uitgaven voor de bijeenkomsten als ook de uitgaven voor vrijwilligers, bestuur en secretariaat zijn in 

2019 verder gestegen. De ontvangsten zijn nagenoeg gelijk gebleven. Ieder District krijgt op basis van de 

begroting zijn bijdrage toegekend. Voor 2019 heeft de PVHH voor lotgenotencontact en voorlichting € 

63.407 verstrekt en zijn er geen jubilea gevierd. 
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De 2e Stemwinkel BV 
 
De omzet is in 2019 nagenoeg gelijk gebleven aan de omzet in 2018. Maar de marge is iets meer onder 

druk komen te staan. Ten opzichte van 2018 is hier toch wel 4% ingeleverd. Daardoor is de schenking 

aan de PVHH ook lager dan vorig jaar. De uiteindelijke resultaat van  De 2e Stemwinkel bleef uiteindelijk 

in 2019 nagenoeg gelijk aan het resultaat van 2018.  

 

In 2017 is gestart met de realisatie en implementatie van ISO 9001-2015 certificatie. Dit om te voldoen 

aan de eisen van zorgverzekeraars. Evenals in 2018 is er in 2019 is er een certificeringsaudit 

uitgevoerd door DEKRA Certification BV. En ook hiervoor is De 2e Stemwinkel weer geslaagd en heeft 

derhalve het ISO 9001-2015 certificaat ontvangen. 

 

Vooruitblik 
 
Het bestuur van de PVHH heeft in 2019 besloten het Algemeen Jaarverslag samen te voegen met dit 

financieel rapport zodat er een volledig jaarverslag ontstaat zoals dit gebruikelijk is bij tal van andere 
verenigingen. Hierdoor zal het dubbel opnemen van toelichtingen tot het verleden gaan behoren. 
 
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 

patiënten- perspectief van wetenschappelijk onderzoek, uitbreiding van belangenbehartiging en 

versterking van het lotgenotencontact en voorlichting.  

 

Om dit te realiseren zijn commissies ingesteld die gebaseerd op het beleidsplan van de vereniging, een 

beleidsplan met begroting voor hun beleidsterrein opstellen. Een en ander zal zeker leiden tot stijging 

van de uitgaven.  

 

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.  

 

In 2019 zijn ten behoeve van deze vooruitblik een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij met de 

achterban is besproken hoe zij de vereniging zien over 10 jaar. Er is daarbij ook naar meerder scenario’s 

gekeken en een eerste resultaat is al vastgelegd in een verslag. Hierbij dient in gedachte te worden 

gehouden dat voortdurend alert gereageerd moet worden op nieuwe ontwikkelingen. Dit proces kent 

dus feitelijk geen einde. 

 
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. Uit de cijfers 

van 2019 blijkt een verlaging van de ontvangen subsidie van NFK/KWF en Fonds PGO. En gezien de al 

opgelegde kortingen voor het jaar 2020 is hiervan intussen al sprake. 
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De inkomsten welke via De 2e Stemwinkel worden verkregen zijn moeilijk voorspelbaar. De winst van 

de winkel was in 2019 nog redelijk maar staat onder druk vanwege de opgelegde kortingen door de 

zorgverzekeraars, alwaar de afrekening voor de geleverde producten plaatsvindt.  

 

De financiële positie van de vereniging is op dit moment goed, mede veroorzaakt door de goede 

prestaties van De 2e Stemwinkel in de afgelopen jaren. In 2019 zijn de opbrengsten nagenoeg gelijk aan 

de kosten.  

 

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 het beroep op de reserves zo veel mogelijk uit te stellen en te 

beperken is het wenselijk om actief fondsen te gaan werven en om na te gaan waar op de kosten 

bespaard kan worden. Beide acties zullen geen grote bedragen opleveren en kunnen net voldoende zijn 

om ook in 2019 en wellicht 2020 een evenwichtige balans in kosten en opbrengsten te realiseren. 

 

Liquiditeitspositie 
 
 31 dec. 2019  31 dec. 2018 

Debiteuren 29.259 13.153 

Overige vorderingen 123.331 225.870 

Liquide middelen 336.095  286.191 

 488.685 525.214 

Kortlopende schulden -20.551  -27.639 

Liquiditeitspositie 468.134 497.575 

Liquiditeitspositie ultimo voorgaand boekjaar -497.575  -496.092 

Mutatie liquiditeit -29.441 1.483 

Staat van herkomst en besteding der middelen 

   

   

Herkomst der middelen:    

Resultaat na belastingen -19.479 15.121 

Rechtstreekse vermogensmutatie Stichting Klankbord 0  0 

Cashflow -19.479 15.121 

Besteding der middelen:    

Resultaat 2e Stemwinkel BV 9.962 13.638 

Mutatie voorzieningen 0  0 

 9.962 13.638 

    

 -29.441 1.483     

 
De liquiditeitspositie in 2019 is met € -29.441 afgenomen tegenover een toename van  
€ 1.483 in 2018 
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Ondertekening bestuurders: Utrecht, 7 mei 2020 
 
 
 

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

 
 
 

……………………… …………………………….  
C. Grootveld T.T.N. Bex 
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JAARREKENING 
  



 
Jaarverslag 2019 Patiëntenvereniging Hoofd-Hals 19 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

 

Balans per 31 december 2019 na bestemming van het resultaat.  
 
 
 

 

ACTIVA  31 dec. 2019  31 dec. 2018 

  €  € 

Vaste activa     

Financiële vaste activa     

Deelnemingen 1. 60.850 50.888  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlottende activa     

Debiteuren 2. 29.259 13.153 

Vorderingen op groepsmaatschappijen 3. 92.258 181.906 

Overige vorderingen en overlopende activa 4. 31.073 43.964 

Liquide middelen 5. 336.095  286.191 

  488.685 525.214  
 
 
 
 
 
 
TOTAAL 549.535 576.102     
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PASSIVA  31 dec. 2019  31 dec. 2018 

  €  € 

Eigen vermogen 6.    

Reserve continuïteit a. 521.950 541.429 

Bestemmingsreserve b. 0  0 

  521.950 541.429 

Voorzieningen     

Voorzieningen 7. 7.034 7.034 

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)     

en overlopende passiva     

Crediteuren  10.565 12.351 

Overige schulden en overlopende passiva 8. 9.986  15.288 

  20.551 27.639 
 
 
 
 
 
 
TOTAAL  549.535 576.102       
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Exploitatierekening 

 

van Patiëntenvereniging HOOFD-HALS te Utrecht  
 
 
 

 

  2019  Begroting 2018 

  €  €  € 

Baten       

Subsidies 9. 166.562 185.000 186.714 

Verleende diensten 10. 5.000 0 0 

Bijdragen 11. 91.093  129.000  118.735 

  262.655 314.000 305.449 

Lasten       

Belangenbehartiging 12. 11.284 21.500 19.981 

Voorlichting 13. 106.269 122.950 112.533 

Lotgenotencontact 14. 116.268 137.255 122.251 

Apparaatskosten 15. 33.908 31.400 31.565 

Bestuurskosten 16. 25.060  24.000  18.660 

  292.789 337.105 304.990 

BEDRIJFSRESULTAAT  -30.134 -23.105 459 

Financiële baten en lasten       

Rentebaten 17. 1.110 1.000 1.313 

Rentelasten 18. -417  -1.000  -289 

  693 0 1.024 

Overige baten en lasten       

Dotatie voorziening  0 0 0 

Aandeel in het resultaat van deelnemingen 19. 9.962 0 13.638 

Resultaat voor resultaatbestemming 

      

 -19.479 -23.105 15.121 

Resultaatbestemming 

      

      

Onttrekking van (toevoeging aan van) de       

reserve continuïteit  -19.479 -23.105 15.121 

Onttrekking van de bestemmingsreserve  0  0  0 

  -19.479 -23.105 15.121        
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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 C1 
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 netto-vermogenswaarde. 

 

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 

 

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 2019 

 

 31 dec. 2019  31 dec. 2018 

 € € 

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 50.888  37.250 

Bij: resultaat deelneming 9.962  13.638 

Stand per 31 december 60.850  50.888 

2. Vlottende activa 

  37.250 

   

Debiteuren 29.259  13.153     

 

3. Vorderingen op groepsmaatschappijen 

Rekening-courant De 2e Stemwinkel B.V. 

Saldo per 1 januari 181.906 198.172 

Mutaties boekjaar bij 1.133 24.326 

Mutaties boekjaar af -91.872 -41.923 

Rente 1.091  1.331 

Stand per 31 december 92.258 181.906     

 

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 2019 is de rente gesteld 
op 0,6 % (2018: 0,6%). Er zijn geen zekerheden gesteld en er zijn geen afspraken over aflossingen. 

 
 
 
4. Overige vorderingen en overlopende activa    

Nog te ontvangen rente 0 20 

Schenking De 2e Stemwinkel B.V. 24.430 34.226 

Vooruit betaalde verzekeringen 223 1.893 

Vooruit ontvangen contributie 229 1.050 

Rekening Courant Vereniging/Stichting Klankbord 6.191  6.775 

 31.073 43.964     
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (vervolg) 

 

 31 dec. 2019  31 dec. 2018 

 €  € 

5. Liquide middelen    

Kas 120 120 

Rabobank 3034.716.575 Doel Reserveren 182.327 182.307 

Rabobank 1749.42.435 Rekening-Courant 153.648  103.764 

 336.095 286.191 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 

   

   

6. EIGEN VERMOGEN    

a. Reserve continuïteit    

Saldo per 1 januari 541.429 526.308 

Toevoeging samenvoeging klankbord 0 0 

Toevoeging uit bestemmingsreserve 0 0 

Onttrekking/toevoeging uit/aan resultaatbestemming -19.479  15.121 

Stand per 31 december 521.950 541.429 

b. Bestemmingsreserve communicatieproject 

   

   

Saldo per 1 januari 0 0 

Toevoeging aan reserve continuïteit 0 0 

Toevoeging/onttrekking uit resultaatbestemming 0  0 

Stand per 31 december 0 0     
 
 
 
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 B.V.. 

Hetgeen per 31 december 2019 uitkomt op 74% (2018: 72%). 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (vervolg) 

 

 31 dec. 2019  31 dec. 2018 

 €  € 

7. VOORZIENINGEN    

Voorziening samengaan kankerpatiëntenorganisaties    

Saldo per 1 januari 7.034 7.034 

Mutatie 0  0 

Stand per 31 december 7.034 7.034     
 
In 2019 zijn er geen kosten ten laste van de voorziening gekomen. 

 

Wat per 31 december 2019 nog resteert zijn notariskosten voor het omzetten van 2 kringen naar 

districten (€ 1.200). Een district heeft haar statuten al laten wijzigen maar kosten worden begin 

2020 verwerkt. Het andere district heeft besloten per december 2020 over te gaan naar een 

district. 
 
 
 
KORTLOPENDE SCHULDEN    

8. Overige schulden en overlopende passiva    

Nog te betalen administratie- en accountantskosten 5.000 10.000 

Nog te betalen kosten jaarverslag 0 5.000 

Reservering zwembad 0 138 

Overige overlopende passiva 4.471 0 

Vooruit ontvangen contributies 515  150 

 9.986 15.288     
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2019 

 

De nadere specificatie van de in de winst- en verliesrekening vermelde posten kan als volgt 
worden weergegeven  
 2019 2018 

BATEN €  € 

9. Subsidies    

Subsidie KWF Kankerbestrijding / NFK 85.800 103.425 

Subsidie Fonds PGO 80.762  83.289 

 166.562 186.714     

 

De ontvangen subsidie is gebaseerd op een voorlopige toekenning voor 2019. In de subsidie van PGO 

over 2019 is een correctie van € 9.800 begrepen, zijnde een correctie op het voorschot van 2018 

(6.711). Deze correctie is bij de afrekening over 2018 door Fonds PGO vastgesteld als gevolg van 

onderbesteding. 

 
De subsidie van Fonds PGO en KWF/NFK is tot en met het jaar 2018 definitief vastgesteld.  

 

10. Doorberekende verleende diensten    

Overige verleende diensten 5.000  0 

 5.000 0 

11. Bijdragen 
   
   

Bijdragen van leden en donateurs 32.113 35.164 

Donaties 1.500 575 
Sponsoring en bijdragen "Make sense awareness campaign" en 
overige giften 33.050 48.770 

Schenking De 2e Stemwinkel B.V. 24.430  34.226 

 91.093 118.735     

 

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 1.784 1.463 

Project Professionalisering van de communicatie 9.500  18.518 

 11.284 19.981     
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2019 (vervolg) 
 
    

    

 2019 2018 

13. Voorlichting €  € 

a. Voorlichting algemeen    

Patiëntenvoorlichting 8.564 6.705 

Voorlichting hulpverleners 5.811 5.451 

Training voorlichters 4.383 4.023 

Terugkomdag 2.154 1.099 

Commissie voorlichting 847 352 

Brochures en folders 12.612 1.882 

Beurzen en acties 4.464 3.090 

Kosten website 1.456 5.642 

Kosten voedingswebsite/app 463 10.164 

Overige voorlichting 4.912 1.975 

Doorbelaste kosten Info Centrum 6.629 - 

Kosten campagne "Make Sense awareness" 26.279  49.256 

 78.574 89.639     

 
Van de kosten voedingswebsite/app in 2018 van € 10.164 is € 6.000 toe te rekenen aan de over 
2017 ontvangen subsidie van het NFK. 

 

b. voorlichting de Hoofd-Hals Magazine    

Kosten magazine HOOFD-HALS 41.828 43.394 

Doorberekende advertentieopbrengsten -14.133  -20.500 

 27.695 22.894     

 
De kosten van het magazine 'HOOFD-HALS' inclusief doorberekende advertentiekosten, kwamen met 
ingang van 2018 voor 100% ten laste van Patiëntenvereniging HOOFD-HALS.  

 

Totaal voorlichting 106.269 112.533 

14. Lotgenotencontact 

   

   

Bijdrage kringen / districten 63.407 72.700 

Doorbelaste kosten Info Centrum 10.575 0 

Sport activiteiten 6.495 5.975 

Lotgenotencontact, overige kosten 1.529  3.723 

 82.006 82.398     
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2019 (vervolg) 

 

 2019 2018 

 €  € 

Landelijke ontmoetingsdag    

Kosten activiteiten 10.117 8.301 

Huur en consumpties locaties 19.501 27.349 

Buskosten 2.183 5.697 

Eigen bijdrage leden en standopbrengsten -4.795 -6.335 

Kosten landelijk weekend 2.741 4.449 

Eigen bijdrage landelijk weekend -1.350 -1.220 

Doorbelasting kosten Info Centrum 5.850 - 

Overige kosten 15  1.612 

 34.262 39.853 

Totaal lotgenotencontact 

   

116.268 122.251 

15. Apparaatskosten 

   

   

Personeelskosten    

Reiskosten 2.004 3.564 

Overige personeelskosten 2.758  2.485 

 4.762 6.049 

Algemene kosten 
   
   

Accountants- en administratiekosten 13.869 15.545 

Automatiseringskosten 6.400 - 

Kantoorkosten 2.992 5.447 

Verzekeringen 5.515 3.837 

Overige algemene kosten 370  687 

 29.146 25.516 

Totaal apparaatskosten 

   

33.908 31.565     
 
De Patiëntenvereniging HOOFD-HALS heeft geen werknemers in dienst. 
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2019 (vervolg) 

 

 2019 2018 

 €  € 

16. Bestuurskosten    

Reiskosten bestuur 7.060 5.269 

Vergaderkosten bestuur 3.107 4.040 

Representatiekosten bestuur 2.054 4.029 

Overige kosten bestuur 1.744 514 

Bestuursdag 2.079 906 

Verenigingsraad 4.111 3.399 

Doorbelasting kosten Info Centrum 4.125 0 

Kosten raad van advies 780  503 

 25.060 18.660 

17. Rentebaten 

   

   

Rente rekening-courant De 2e Stemwinkel B.V. 1.091 1.313 

Rente bankrekeningen 19  0 

 1.110 1.313 

18. Rentelasten 

   

   

Rente- en bankkosten 417 289 

19. Aandeel in resultaat deelnemingen 

   

   

Resultaat deelneming De 2e Stemwinkel B.V. 9.962 13.638     
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CONTROLEVERKLARING 
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BIJLAGEN 
 
 

Overzicht van en toelichting op de gezamenlijke exploitatierekeningen Districten 2019 

 

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

 

 2019 2018 

 €  € 

Uitgaven lotgenotencontact en voorlichting    

District bijeenkomsten en jaarlijkse ontmoetingsdag 67.341 64.181 

District bladen, inclusief porti 4.456 4.229 

Patiënten- en ledenbezoek en voorlichting 969 2.130 

Overige activiteiten inclusief jubilea 1.969  8.531 

Subtotaal 74.735 79.071 

Kosten voor vrijwilligers, bestuur en secretariaat 

   

   

Telefoonkosten 1.767 1.840 

Reiskosten 4.724 6.255 

Representatiekosten 805 260 

Doorbelaste kosten Info Centrum 277 - 

Overige kosten 3.449  4.000 

Subtotaal 11.022 12.355 

Totaal der uitgaven 

   

85.757 91.426 

Ontvangsten 

   

   

Contributies kringleden/donateurs 3.880 4.564 

Eigen bijdragen deelnemers activiteiten 16.153 14.982 

Overige baten 2.604 3.570 

Exploitatiesaldo Kringen -287  -4.390 

 22.350 18.726 

Bijdrage PVHH in de exploitatie van de Districten 

   

63.407 72.700     
 


