
 

Jaarrekening 2018 
NMS Nederlandse Meningitis Stichting 

Algemeen  
 
Aanbieding jaarrekening  
De Nederlandse Meningitis Stichting biedt U hierbij de jaarrekening 2018 aan.  
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en een rekening van baten en lasten over de 
periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018, welke beide zijn voorzien van de nodige specificaties en 
toelichtingen. De getallen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders vermeld.  
 
Doelstelling  

Hoofddoel van de NMS is elimineren van meningitis. Dit doel is niet realistisch, meningitis zal altijd blijven 

bestaan gezien de veelheid aan ziekteverwekkers. Daarom hebben we de volgende subdoelen:  

1. Informatievoorziening 

Informatie over de doorgemaakte ziekte, mogelijke gevolgen, behandeling en preventie voor zowel de 

patiënt als zijn directe omgeving. 

2. Luisterend oor en lotgenotencontacten 

Ondersteuning van (ex-)meningitis/sepsis patiënten en hun familie in hun zoektocht naar informatie, 

herkenning en erkenning van hun ziekte en de eventuele gevolgen. 

3. Voorlichting 

Bekendheid geven aan de ziekte en de ziekteverschijnselen, om snelle herkenning te bevorderen. 

4. Belangenbehartiging 

Belangenbehartiging van patiënten richting overheid, medici, werkgevers en anderen. 

5. Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek 

Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ter voorkoming van meningitis/sepsis, medicatie en 

onderzoek naar de gevolgen van deze ziekte. 

 
 

Inschrijving Kamer van Koophandel  
De Stichting is ingeschreven in het Verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41190597.  
 

Algemeen nut beogende instantie Status  
De Stichting beschikt vanaf het kalenderjaar over de ANBI status, besluit hiervan is vastgelegd onder RSIN 
nummer van de organisatie; 805525579. 

 
Vergelijkende cijfers  
In de jaarrekening zijn ter vergelijking de cijfers uit de begroting 2018, de rekening 2017 en de balanscijfers per 
31 december 2018 opgenomen.  

 
Financiële positie  

  31-dec 1-jan 

liquide middelen  € 25.217,43   € 22.277,76  

vorderingen en voorraden  €            -     €            -    

   € 25.217,43   € 22.277,76  

mutatie liquiditeits positie  €   2.939,67    
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Analyse  
Het liquiditeitsoverschot bestaat uit:  

 31-12-2018 01-01-2018  

Kapitaal 25217 22.278 

Af: boekwaarde vaste activa 0 0 

 25217 22.278 

 
Verzekeringen  
De Stichting heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.  

 
Plaatsgevonden controles  
Er heeft in 2018 een controle uitgevoerd door of namens de belastingdienst in het kader van de ANBI-status 
plaatsgevonden. 
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Samenstelling bestuur  
Mw. W. Witkamp: voorzitter    Mw. M. Mootzelaar: secretaris 
Hr. L.F. Hartog:  penningmeester   Mw. Y. Pannekoek: bestuurslid 
Dhr. P. van Peer:  Bestuurslid   Mw. G. de Bloeme aspirantbestuurslid
  

 
Samenstelling jaarrekening  
De jaarrekening is samengesteld door de penningmeester & gecontroleerd door de voorzitter. 

 
Grondslagen voor de financiële verslaggeving  
 
Algemeen  
De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd.  
In de jaarrekening zijn geen afzonderlijke activa en passiva gesaldeerd.  
Grondslagen voor de bepaling van het vermogen  
Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de kosten en de opbrengsten.  
De kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.  
De kosten zijn gebaseerd op de historische kostprijs.  
Grondslagen materiële vaste activa  
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde minus de jaarlijkse afschrijvingen, waarbij de 
eerste afschrijving plaatsvindt in de maand van aanschaf.  
Het afschrijvingspercentage van de materiële vaste activa is 20%. 
 

Balans per   

  31-12-2018 1-1-2018 

ACTIVA     

Materiele vaste activa     

technische apparatuur 134 0 

Vorderingen en overlopende activa     

vorderingen 0 0 

liquide middelen 25217 22.278 

voorraden 174 0 

      

Totaal activa 25525 22.278 

      

PASSIVA     

Eigen Vermogen     

Kapitaal     

kapitaal 2.887 1.876 

bestemmingsreserve 22.000 20.000 

      

Kortlopende schulden en overlopende passiva     

nog te betalen post(en) 0 411 

crediteuren 0 0 

vooruit ontvangen donateurs 2019 (1-9-18 / 31-8-19) 638 0 

      

      

Totaal passiva 25.525 22.287 
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Staat van Baten en Lasten    

 
2018 

Begroting 
2018 

2017 

BATEN € € € 

Donateurs 4381 100 200 

Giften 6505 0 61 

  10886 100 261 

       

LASTEN       

 4000 1 op 1 lotgenotencontact & vrijwilligers onkosten 1473 0 0 

 4100 lotgenotencontact & bijeenkomsten 1918 300 254 

 4200 informatievoorziening 2444 1500 1259 

 4300 instandhoudingskosten 1457 500 460 

 4400 ondersteuningskosten 443 0 0 

 4500 financiën 211 200 170 

 7946 2500 2143 

 
De inkomsten van 2018 bestonden uit donaties en vrijwillige giften 
In 2018 hebben 148 afzonderlijke donateurs een bijdrage van € 25,50 of meer overgemaakt 
middels PAY.nl of bankoverschrijving. 
In 2018 zijn de bijdragen van de vriendenloterij als gift aan de stichting geregistreerd, zijn 50 
bijdragen via GEEF.nl als gift geregistreerd & zijn er door 10 afzonderlijke partijen giften per 
bankoverschrijving verricht. Niet alle giftgevers en donateurs stellen de openbaarstelling van hun 
gegevens als donateur of gever op prijs. Donateurs worden sowieso niet openbaar gemaakt. 
uiteraard hanteren wij een privacy beleid waarin we de gegevens van onze donateurs en 
giftgevers veiligstellen. 
 
De uitgaven van 2018 bestonden uit 
Tot mei 2018 uit de kosten tbv de instandhouding van de stichting. 
Vanaf mei 2018 uit de vorming van de NMS 2.0 en de daaruit voortvloeiende activiteiten. 
De kosten van de stichting bestonden uit de volgende onderdelen: 

4000 
rubriek tbv 1 op 1 lotgenoten contact (vervoer en telefoon) & 
vrijwilligers onkosten  

4100 rubriek tbv lotgenoten contact bijeenkomsten  

4200 rubriek tbv informatievoorziening  

4300 rubriek tbv instandhoudingskosten  

4400 rubriek tbv ondersteuningskosten  

4500 rubriek tbv financiën  

samenvatting 
In het jaar 2018 heeft de NMS een nieuwe impuls gekregenn door nieuwe bestuursleden en een 
aspirant-bestuurslid, welke de ontwikkeling gericht op het ontmantelen van de vereniging 
gekeerd heeft in een stevige herpositionering binnen een zeer ontvankelijke markt, ingegeven 
door de opkomst van met name de meningokok W & het hoge aantal lotgenoten dat weer 
behoefte heeft aan een sterke patiëntenorganisatie. Dit heeft er toe geleid dat er grote 
investeringen gedaan zijn in het vernieuwen van de website & de aanschaf van een veilige NMS 
omgeving zodat we de informatie verkregen van alle nieuwe donateurs en lotgenoten veilig te 
kunnen verwerken. Ondanks deze grote uitgaven is door de vele giften en donaties het jaar 2018 
afgesloten met een + balans. 

Berkenwoude, 03-01-2019 
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De penningmeester  
Dhr. L.Hartog 
 
 
 

Bijlage: uitleg uitgaven in de rubrieken van het overzicht 
 
Rubriek 4000 
In deze rubriek zijn de kosten verwerkt die verband houden met de individuele 
lotgenotencontacten en de onkosten declaraties van de vrijwilligers betrokken bij de NMS. 
 
Rubriek 4100 
Deze rubriek betreft de kosten die verband houden met de kosten gemaakt voor deelname aan 
beurzen, congressen, bijeenkomsten en aanwezigheid op braderieën ter vergroting van de 
awareness rondom Meningitis. Ook de kosten die verbandhouden met het organiseren en 
houden van lotgenotenbijeenkomsten vallen onder deze rubriek. 
 
Rubriek 4200 
Zijn de kosten die samenhangen met de website, een digitale werkomgeving en het in stand 
houden van de registraties rondom de URL’s, alsmede de kosten van informatieverstrekkende 
materialen. 
 
Rubriek 4300 
De kosten van de verzekering afgesloten voor de vrijwilligers & kosten tbv de benodigde 
materialen om de NMS te kunnen laten blijven bestaan. 
 
Rubriek 4400 
De binnen deze rubriek aangegeven kosten houden verband met onderzoek of publicaties niet 
gedaan door de NMS maar wel ondersteund vanuit de NMS. 
 
Rubriek 4500 
De kosten die verband houden met de betaalrekening bij RABOBANK Rijn en Heuvelrug & het 
betalingsverkeer via Pay.nl. 
 

Begroting 2019 
 

BATEN € 

Donateurs 4500 

Giften 2000 

Subsidie VWS (onder voorbehoud) 20500 

  27000 

LASTEN   

4000 1 op 1 lotgenoten & vrijwilligers onkosten 800 

4100 lotgenotencontact bijeenkomsten 5000 

4200 informatievoorziening 15000 

4300 instandhouding kosten 2500 

4400 ondersteuningskosten 3500 
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4500 financiën  200 

  27000 

 


