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Algemeen

Stichting Tekenbeetziekten is opgericht uit een dringende behoefte aan meer volledige informatie over het 

brede spectrum van tekenbeetziekten en voor het werven van fondsen voor onderzoek. Jarenlang zijn

tekenbeetziekten, zoals de ziekte van Lyme, onderbelicht geweest. In Nederland is pas  een aantal jaren

 aandacht voor deze problematiek. Wereldwijd speelt het langer.

Uit onderzoek blijkt dat de ziekte van Lyme en andere door teken overgebrachte ziekten, de zogenoemde 

coïnfecties, steeds vaker voorkomen. Gezien het veranderde klimaat en veranderingen in milieu-

omstandigheden is het te verwachten dat het probleem verder zal toenemen. Lyme-borreliose is een 

complexe ziekte die vele verschijningsvormen kent en kan bij onvoldoende behandelding tot ernstige 

invaliditeit leiden. Sinds juli 2009 richt Stichting Tekenbeetziekten zich voornamelijk op fondswerving 

t.b.v. het fonds Kinderen en Lyme en het fonds Chronische Lyme.

Het plan een stichting op te richten komt voort uit een initiatief van Hanita Beumkes en 

Henriëtte van der Ven. Zij maakten deel uit van de in 2004 opgerichte werkgroep de LWKL (Landelijke 

Werkgroep Kritische Lymepatiënten) die zich inzette voor een betere diagnose en behandeling van de

ziekte van Lyme. Hieruit voorvloeiend is Stichting Tekenbeetziekten opgericht op 22 juni 2006.

Missie

"De stichting Tekenbeetziekten wil bekendheid, voldoende aandacht en zo volledig mogelijke kennis van

 tekenbeetziekten stimuleren en de gevolgen die deze ziekten kunnen hebben zoveel mogelijk beperken.

De stichting richt zich op fondsenwerving om een financiële bijdrage te kunnen leveren aan het prioriteren 

en bevorderen van onderzoek.".

Visie

De Stichting Tekenbeetziekten wil de bekendheid en aandacht voor tekenbeetziekten in de maatschappij

vergroten opdat er zowel preventief als curatief een verbetering van de situatie van de patiënt kan ontstaan,

door activiteiten te ontplooien waarbij het verspreiden van volledige informatie over tekenbeetziekten 

gestimuleerd wordt. Hierbij stelde de stichting zich steeds kritisch op ten opzichte van wetenschappelijke

en niet wetenschappelijke beweringen en zal ze stimuleren tot meer onderzoek. Ze legt de nadruk op die

gevallen waar de reguliere informatie, behandeling en diagnostiek ontoereikend blijkt.

Zij wil verbeteringen in de gezondheidszorg initiëren en artsen ondersteunen die patiënten met tekenbeet-

ziekten behandelen volgende de door "LLMD" (Lyme literate medical doctors) aanbevolen methode van

langdurig antibiotica en zijn wil de discussie en de communicatie tussen de verschillende partijen

bevorderen. De stichting staat objectief tegenover complementaire geneeswijze en gelooft dat deze in 

bepaalde gevallen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de conditie van de patiënt.
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De stichting wil onder het motto, "samen voor kennis van tekenbeetziekten" komen tot bundeling van

krachten ter bestrijding van de ziekte en de heersende misstanden. Ze wil daarnaast samenwerking tussen

organisaties bevorderen en tevens andere initiatieven op het gebied van tekenbeetziekten ondersteunen 

en de discussie over deze ziekten stimuleren vanuit een open, niet veroordelende houding naar elkaar.

De stichting handelt vanuit de opvatting dat tekenbeetziekten (waaronder behalve Lyme-borreliose o.a.

ook Ehrlichiose, Babesiose, Ricketsiose, Mycoplasma en Bartonellose) zeer complexe ziekten zijn, niet 

eenvoudig te diagnosticeren en niet in alle gevallen eenvoudig te behandelen en ze wil patiënten hierover

eerlijk en zo volledig mogelijk voorlichten. Zij wil wetenschappelijk onderzoek naar Lyme- en andere 

tekenbeet verwante ziekten in Nederland stimuleren, op het gebeid van behandeling preventie van de

ziekte en de gevolgen van tekenbeetziekten beperken op niveau van de individuele patiënt, de

gezondheidszorg alsmede op maatschappelijk niveau.

Doelstellingen

De stichting stelt zich ten doel het voorkomen en bestrijden van de oorzaken en de gevolgen van 

tekenbeetziekten. 

1. Deze doelstelling omvat: 

a) het zorgen en doen zorgen dat tekenbeetziekten voldoende aandacht krijgen in de gezondheidszorg,

de media, de politiek en de maatschappij;

b) het vergroten van de beschikbare kennis over teken en tekenbeetziekten door het steunen van

wetenschappelijk onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast;

c) het ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op het verspreiden van kennis aangaande de 

preventie, de diagnostiek, de epidemiologie en de behandeling van tekenbeetziekten en over de gevolgen

die deze ziekten hebben voor patiënten, hun omgeving en de maatschappij als totaal;

d) het dienen van advies aan de overheid; en

e) samenwerken met diverse organisaties en instellingen in binnen- en buitenland;

f) voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan

zijn, alles in de ruimste zin des woord.

2. De stichting tracht dit doel meer in het bijzonder te bereiken door:

a) de belangstelling van de Nederlandse bevolking voor de strijd tegen tekenbeetziekten te wekken en

levendig te houden; 

b) de benodigde gelden te verwerven; en

c) andere wettige middelen.

Activiteiten

De stichting wil haar doelstellingen bereiken door middel van onderstaande activiteiten.

Sommige activiteiten lopen, andere moeten nog ontwikkeld worden. Activiteiten kunnen een 

doorlopend karakter hebben, andere hebben een eindig karakter.

Ter bekostiging van haar activiteiten werft de stichting fondsen voor helder afgebakende doelstellingen

zoals voorlichting & bekendheid, onderzoek, scholing, samenwerking met derden en ondersteuning.

1. Doelstelling voorlichting & bekendheid

A. Website en nieuwsbrief

B. Social media zoals facebook en twitter

C. Telefonische informatiedienst

D. Besloten forum voor donateurs

E. Aanwezigheid op de verschillende beurzen en evenementen

F. Lezingen, presentaties en voorlichting



2. Doelstelling onderzoek

A. Fondsenwerving voor fonds Kinderen en Lyme voor o.a. onderzoek naar betere diagnose- en 

behandelmethodes.

B. Fondsenwerving voor fonds Chronische Lyme voor o.a. onderzoek naar betere diagnose- en 

behandelmethodes.

3. Doelstelling scholing

Doelstelling scholing moet nog invulling krijgen derhalve zijn daar nog geen activiteiten voor ontplooid.

4. Doelstelling samenwerking met derden

A. Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten (NVLP)

B. TeekOnMe

C. Lyme Disease Foundation (LDA)

D. Deutsche Borreliose-Gesellschaft (DBG)

E. UMC St Radboud

F. Lyme expertise centre Maastricht (LCEM)

G. Innatoss laboratories BV

H. Pro Health Medical / Invitalab

5. Doelstellingen ondersteuning

A. Begeleiding van ouders met kinderen met Lyme.

Fondsen

1. Fonds Kinderen en Lyme

Binnen de populatie van lymepatiënten vormen kinderen een vergeten groep. Voor hen is de kans op een 

tekenbeet nog groter. Bij hen is de diagnose 'Lyme' nog lastiger te stellen. En voor hen is het nog moeilijker 

een passende behandeling te krijgen. Ze komen terecht bij een kinderarts, die geen lyme specialist is, of bij 

een specialist die geen kinderarts is. Zo worden kinderen van het ene ziekenhuis naar het andere gesleept, 

vaak zonder resultaat, en ze worden almaar zieker.

Stichting Tekenbeetziekten wil hierin verbetering brengen, zodat het eerst doel is om een fonds te creëren 

voor deze extra kwetsbare groep.

2. Fonds Chronische Lyme

Het aantal chronische lymepatiënten in Nederland neemt toe. Chronische Lyme ontstaat vroeger of later 

wanneer een beet van een besmette teek niet of niet voldoende behandeld is.

Chronische Lyme is vaak invaliderend en kan zelfs de dood tot gevolg hebben. Chronische lymepatiënten 

blijven vaak verstoken van medische behandeling omdat hun ziektebeeld meestal niet (h)erkend wordt. 

Uit de praktijk blijkt dat de huidige behandelmethoden voor de ziekte van Lyme voor chronische patiënten

ernstig tekortschieten. Over adequate behandelmethoden voor chronische Lyme is weinig bekend en er is

niet genoeg onderzoek naar gedaan. Meer onderzoek is dringend gewenst!

De Stichting Tekenbeetziekten wil bijdragen aan verbetering in de vaak schrijnende situatie van chronische 

lymepatiënten en zet zich in om fondsen te werven om onderzoek naar behandelmethoden te kunnen 

initiëren, zodat ook chronische lymepatiënten eindelijk adequaat geholpen kunnen worden.



3.  Fonds vertaling Under our skin (UOS)

 Under our skin (UOS) is een amerikaanse documentaire over de ziekte van Lyme uitgebracht in 2008 door 

Andy Wilson. In deze documentaire wordt de kijker geconfronteerd met de schokkende menselijke,

wetenschappelijke en politieke problemen rond om de ziekte van Lyme. De film kijkt op indringende wijze

in de levens van degene die lijden aan de ziekte van Lyme en belicht het falen van het zorgstelsel in deze,

waardoor de patiënten niet serieus worden genomen, misdiagnoses krijgen en vaak verstoken blijven van 

de noodzakelijk hulp. Dit fonds is in het leven geroepen met als doel deze indrukwekkende film te voorzien

van een Nederlandstalige ondertiteling.

In 2014 is de vertaling van UOS gerealiseerd daarmee komt het fonds tot een einde.

Verslag van het bestuur

In het jaar 2014 heeft de Stichting Tekenbeetziekten zich gestaag verder ontwikkeld. Het bestuur nam

afscheid van F.A. Boxen wiens termijn ten einde liep. M. Visser -van Dam werd herbenoemd voor een

termijn van 3 jaar en P.C. Duba en K.H.A.M. van Kempen traden toe tot het bestuur. K.H.A.M. van Kempen

werd benoemd in de functie van secretaris / penningmeester.

In 2014 werd het Burgerinitiatief Ziekte van Lyme afgerond door de Tweede Kamer en aansluitend startte 

het traject om tot realisatie te komen van een Lyme Behandel- en Expertisecentrum. In dit traject trekken

de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten (NVLP) en STZ samen op. STZ was voor het eerst aanwezig

op verschillende evenementen/beurzen. Er werd een voorlichtingsboekje voor kinderen gerealiseerd en de 

Nederlandse ondertiteling van de film Under Our Skin werd een feit. Beide items zijn te verkrijgen in de in 

2014 gestarte webshop.

Burgerinitiatief Ziekte van Lyme

In januari 2009 startte D.E. Uitdenbogerd als initiatiefnemer/petitionaris het Burgerinitiatief (BI) Ziekte van 

Lyme. In mei 2010 werd het BI ingediend met 71.566 handtekeningen. Op 17 maart 2011 is het BI 

besproken met de petitionaris en leden van het bestuur van de NVLP en de commissie VWS. Op 26 april 

2011 heeft de Tweede Kamer de Gezondheidsraad om advies gevraagd. Op 26 juni 2013 kwam de 

Gezondheidsraad met zijn advies aan de Tweede Kamer. De tweede kamer verzocht de NVLP en STZ een 

reactie te schrijven op dit gezondheidsraad advies. De reacties van de NVLP en STZ zijn in november 2013 

besproken met de commissie VWS.

Op 15 mei 2014 heef in de Tweede Kamer het plenaire debat Burgerinitiatief Ziekte van Lyme plaats 

gevonden. Op 20 mei 2014 is er gestemd over de motie van Gerwen en werd deze aangenomen met 

algemene stemmen.

De motie “verzoekt de regering uitvoering te geven aan het burgerinitiatief Lyme door de totstandkoming 

van een Lyme onderzoeks- en behandelcentrum te bevorderen”.

De minister: “ ten aanzien van een expertisecentrum vind ik het van groot belang dat kennis over 

behandeling en diagnostiek worden gebundeld. Naast de rol die het RIVM vervult — maar eigenlijk is dat 

het CIb binnen het RIVM — is er behoefte aan een meer direct op de patiënten gericht expertisecentrum 

dat specialistische kennis heeft over de diagnostiek en behandeling van Lyme, en dat ook een rol kan 

spelen in het internationale en het nationale onderzoeksnetwerk rond deze ziekte. Zo'n expertisecentrum 

kan worden geraadpleegd door minder gespecialiseerde collega's elders in het land waarbij de lastige 

casuïstiek kan worden doorverwezen. De afgelopen periode is door Radboud en AMC met het RIVM hard 

gewerkt aan een consortium voor de prospectieve studie waarvan het de bedoeling is dat er meer 

behandelcentra aan gaan deelnemen. Ik wil dit consortium vragen om in overleg en met betrokkenheid van 

patiënten tot een voorstel voor een expertisecentrum te komen waarin ook is uitgewerkt welke taken een 

dergelijk centrum op zich kan nemen en welke ondersteuning van de overheid nodig is.  Ik vind het dus van 



belang dat waar er een vertrouwensbreuk ontstaan is — misschien zeg ik het verkeerd maar zo voel ik het 

— tussen artsen en een deel van de patiënten, we hun op de een of andere manier weer met elkaar in 

verbinding brengen. We hebben hier namelijk toch allemaal dezelfde belangen, namelijk om patiënten die 

niet genezen verder te helpen. In plaats van tegenover elkaar te staan, moeten we echt samenwerken.’’

Lyme Behandel- en Expertisecentrum

Uiteraard hebben de patiëntenorganisaties niet afgewacht en direct het initiatief genomen om met 

belanghebbende partijen om de tafel te gaan. We zijn onder meer gaan praten met het ministerie van VWS, 

met het RIVM, met ZonMw en enkele academische ziekenhuizen. Al die gesprekken leverden de 

overtuiging op dat zelf het initiatief houden samen met een partner de beste garantie zou geven op een 

Lyme  Behandel- en Expertisecentrum dat voldoet aan de wensen en verwachtingen van de patiënten. De 

NVLP, STZ en het Radboudumc  willen de handen ineen slaan en zijn bezig een visiedocument te maken 

welke zij op korte termijn willen gaan presenteren aan de minister van VWS.

Belangrijke uitgangspunten (er zijn er veel meer) zijn:

a) Het centrum moet de noodzaak voor lymepatiënten om voor diagnose en behandeling hun heil te

zoeken in het buitenland overbodig maken;

b) De patiënt is uitgangspunt van handelen en de patiënt is regisseur van zijn eigen gezondheid;

c) Voor kinderen met Lyme wordt een speciale op kinderen toegesneden diagnose en behandeling 

ontwikkeld.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het gezamenlijke visiedocument en helaas kunnen we nog niet veel 

meer zeggen dan dat.

Website en Nieuwsbrief

De website is het afgelopen jaar uitgebreid met verschillende pagina's zoals het blokje Patiënt en inkomen 

bestaande uit 3 pagina's, een overzichtspagina van de tot nu toe verschenen nieuwsbrieven, een pagina 

met de bijsluiter tekenkaart in  diverse talen waaronder Duits, Engels en Arabisch. Op de homepage is een 

wisselende animatie met de sponsorlogo's toegevoegd. De website wordt voortdurend geactualiseerd. De 

Nieuwsbrief is 4 maal verschenen. Het aantal ontvangers staat nu op 584.

Informatielijn

Inmiddels is onze informatielijn alweer bijna 2 jaar operationeel.  Na een wat voorzichtige start kunnen we 

wel zeggen, dat de informatielijn duidelijk voorziet in een behoefte.  Dit jaar hebben we het tarief van 0,25 

cent per minuut kunnen verlagen naar 0,20 cent per minuut.

Besloten forum

Facebook wordt vrijwel dagelijks ververst. Het aantal likes staat inmiddels op 3144. Facebook wordt 

bijgehouden door Els Duba en Koen van Kempen.  Ook dit jaar is er weer een Kerstactie georganiseerd. Via 

Twitter worden dagelijks berichten verstuurd. Inmiddels is het aantal volgers gegroeid tot 1670. Het Twitter 

account wordt bijgehouden door Sanne Camps en Marja Visser.

Social Media

Facebook wordt vrijwel dagelijks ververst. Het aantal likes staat inmiddels op 3144. Facebook wordt 

bijgehouden door Els Duba en Koen van Kempen.  Ook dit jaar is er weer een Kerstactie georganiseerd. Via 

Twitter worden dagelijks berichten verstuurd. Inmiddels is het aantal volgers gegroeid tot 1670. Het Twitter 

account wordt bijgehouden door Sanne Camps en Marja Visser.



Beurzen en evenementen

STZ nam in 2014 voor het eerst deel aan een aantal beurzen en evenementen. De Nederlandse Jacht 

Manifestatie te Apeldoorn op 20, 21 en 22 juni 2014 was de eerst beurs ooit waaraan de STZ deelnam. Die 

eerste beurs beviel STZ zo goed dat zij besloot ook aanwezig te zijn op het KLM Open op de Kennemer Golf 

& Country Club te Zandvoort op 11, 12, 13 en 14 September 2014 en de beurs Jacht & Buitenleven te 

Rosmalen op 19, 20 en 21 September 2014. STZ liet polo T-shirts maken voor haar vrijwilligers en ontwierp 

2 Roll Up Banners. Deze materialen konden tijdens de laatste 2 beurzen/evenementen van 2014 al worden 

gebruikt. Naast dat we ter plekke veel mensen bereikt hebben, leverden de beurzen ook andere positieve 

spin-off op. Zo legden we contacten met de Nederlandse Golf Federatie (NGF) en onze nieuwe Sponsor 

Heigo. Ook kregen we de mogelijkheid artikelen te plaatsen in een aantal jachtbladen en werden we 

geïnterviewd door Radio Omroep Brabant.

Lezingen, presentaties en voorlichting

Op verzoek verzorgen we lezingen, presentaties en voorlichting. 

In 2014 werden er lezingen verzorgd op diverse dagbestedingscentra, verspreid over het gehele land. Er 

werden presentaties gegeven in verband met potentiële fondswervingsprojecten. Eenmalig werd er een 

les op een basisschool verzorgd.  Voor 2015 staan er al verschillende afspraken gepland, zo zullen we een 

schoolbreed project verzorgen over teken en de ziekte van Lyme op een basisschool, welke afgesloten zal 

worden met een sponsorloop voor Stichting Tekenbeetziekten. Structureel zijn we iedere maand te vinden 

bij de voorlichting in het Maasstadziekenhuis. Dat mensen het prettig vinden om in levende lijve met 

iemand te praten, blijkt uit het feit dat mensen bereid zijn hier tientallen kilometers voor te reizen.

Sprekers zijn: Janke Wobma, Sylvia Feldmann, Annet Lekkerkerker en Els Duba

Conferenties

Stichting Tekenbeetziekten vaardigde bestuursleden af naar de verschillende conferenties. Zo waren we 

aanwezig op de jaarlijkse conferentie van de Deutsche Borreliose-Gesellschaft (DBG) te Erfurt op 4 en 5 

april. Tevens waren we aanwezig op de Europese conferentie van de ILADS te Augsburg op 24 en 25 april. 

Op 2-3-4 juni waren we aanwezig op de Decide International Conference te Edinburgh.

Begeleiding van ouders met kinderen met Lyme

Ouders van een kind met chronische Lyme belanden vaak in een doolhof na het horen van de diagnose 

Lyme.  Ouders -mits donateur- kunnen hulp krijgen met hun tocht door dit doolhof. Deze hulp kan onder 

andere  bestaan uit het helpen zoeken naar een geschikte arts, informatie verstrekken over mogelijkheden 

tot scholing vanaf huis, wat te doen als AMK ingeschakeld wordt etc. Contact wordt onderhouden door een 

vaste contactpersoon via e-mail, what's app en/of telefoon.

Fondsenwerving

Als gevolg van onze voorlichtingsinspanning en onze inspanning de bekendheid van de Stichting te 

vergroten en de bekendheid van het publiek met tekenbeetziekten vinden fondsen de Stichting steeds 

beter. In 2014 heeft de stichting zich nog niet echt actief bezig gehouden met fondsenwerving. Desondanks 

leverde de webshop de nodige inkomsten op en leverde de statiegeldboxen actie wederom een leuk 

bedrag op en verdubbelde het aantal donateurs en verwelkomde STZ een tweetal sponsors.

Contacten

Er zijn geregelde contacten met behandelaars en artsen, (huisartsen, specialisten, leden van de AVIG) 

Vooruitzicht 2015

2015 zal in het teken staan van de realisatie van het Lyme Behandel- en Expertisecentrum. Het aanvragen

van het CBF-certificaat voor kleine goede doelen en de intensivering van de fondsenwerving.



31-12-2014 31-12-2013

Vaste activa

Immateriële vaste activa € 0,00 € 0,00

Materiële vaste activa € 862,13 € 0,00

Financiële vast activa € 0,00 € 0,00

Totaal vaste activa € 862,13 € 0,00

Vlottende Activa

Voorraden € 11.898,66 € 0,00

Vorderingen en overlopende activa € 0,00 € 0,00

Effecten € 0,00 € 0,00

Liquide middelen € 16.314,86 € 16.403,35

Totaal vlottende activa € 28.213,52 € 16.403,35

Totaal activa € 29.075,65 € 16.403,35

31-12-2014 31-12-2013

Reserves en Fondsen

Reserves

Continuïteitsreserve € 0,00 € 0,00

Bestemmingsreserve € 0,00 € 0,00

Herwaarderingsreserve € 0,00 € 0,00

Overige reserves € 23.047,35 € 16.084,05

Fondsen

Fonds Kinderen en Lyme € 5.868,30 € 209,30

Fonds Chronische Lyme € 160,00 € 100,00

Fonds vertaling Under our skin (UOS) € 0,00 € 10,00

Totaal Reserves en Fondsen € 29.075,65 € 16.403,35

Voorzieningen € 0,00 € 0,00

Langlopende schulden € 0,00 € 0,00

Kort lopende schulden € 0,00 € 0,00

Totaal passiva € 29.075,65 € 16.403,35

Jaarrekening Stichting Tekenbeetziekten 2014

Balans

Activa

Passiva



Werkelijk 31-12-14 Begroot 31-12-14 Werkelijk 31-12-13

Baten uit eigen fondsenwerving € 23.459,41 € 20.000,00 € 13.806,68

Baten uit gezamenlijke acties € 0,00 € 0,00 € 0,00

Baten uit acties van derden € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subsidies van overheden € 0,00 € 0,00 € 0,00

Rentebaten en baten uit beleggingen € 115,75 € 0,00 € 216,48

Overige baten € 0,00 € 0,00 € 0,00

Som der baten € 23.575,16 € 20.000,00 € 14.023,16

Werkelijk 31-12-14 Begroot 31-12-14 Werkelijk 31-12-13

Besteed aan doelstellingen

Doelstelling voorlichting & bekendheid € 5.492,29 € 5.500,00 € 9.565,28

Doelstelling onderzoek € 0,00 € 0,00 € 125,03

Doelstelling scholing € 0,00 € 0,00 € 0,00

Doelstelling samenwerking met derden € 1.101,28 € 1.000,00 € 295,15

Doelstelling ondersteuning € 28,71 € 500,00 € 0,00

Totaal besteed doelstellingen € 6.622,28 € 7.000,00 € 9.985,46

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving € 1.667,32 € 2.000,00 € 866,23

Kosten gezamenlijke acties € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten acties derden € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten verkrijging subsidies overheden € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten beleggingen € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totaal werving baten € 1.667,32 € 2.000,00 € 866,23

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie € 2.613,26 € 3.000,00 € 3.692,70

Som der Lasten € 10.902,86 € 12.000,00 € 14.544,39

Saldo van baten en lasten € 12.672,30 € 8.000,00 € -521,23

Bestemming Saldo 2014 € 12.672,30

Toevoeging/onttrekking aan

Continuïteitsreserve € 0,00

Bestemmingsreserve € 0,00

Herwaarderingsreserve € 0,00

Overige reserves € 6.963,30

Fonds Kinderen en Lyme € 5.659,00

Fonds Chronische Lyme € 60,00

Fonds vertaling Under our skin (UOS) € -10,00

Saldo toevoeging/ontrekking € 12.672,30

Baten

Lasten

Staat van baten en lasten



Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Bij de opstelling van deze

Jaarrekening is de richtlijn voor Fondsenwervende instellingen (RJ 650) gevolgd.

De waardering en bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het

desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale

waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden 

voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaar-

rekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vast activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardingskosten en 

verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een

eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde-

of vervaardigingskosten.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van het verslagjaar met 

inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Afschrijvingen

De afschrijving op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vast percentages van de

aanschaffingswaarde op basis van de verwachte economische levensduur.

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling



Vaste Activa

Materiële vaste activa

Banners

Boekwaarde per 1-1-2014

Aanschafwaarde € 0,00

Cumulatieve afschrijvingen € 0,00

€ 0,00

Mutaties

Investeringen 2014 € 1.034,55

Afschrijvingskosten 2014 € 172,43

Boekwaarde per 31-12-2014

Aanschafwaarde € 1.034,55

Cumulatieve afschrijvingen -€ 172,43

€ 862,13

Banners worden aangewend in het kader van de doelstelling.

Vlottende Activa

Voorraden

Postzegels Under Our Skin Tekenkaarten

Boekwaarde per 1-1-2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Investeringen 2014 € 1.392,45 € 2.886,88 € 7.041,25

Verkoop/Verbruik -€ 459,51 -€ 620,68 -€ 16,49

Boekwaarde per 31-12-2014 € 932,94 € 2.266,20 € 7.024,76

Tekenkaarten

In 2013 zijn 1.000 tekenkaarten rechtstreeks ten laste van de verlies en winst rekening gekomen.

Verkoop/verbruik betrefd dus enkel de afname van de nieuwe aangekochte kaarten in 2014.

Brochures

Boekwaarde per 1-1-2014 € 0,00

Investeringen 2014 € 2.052,40

Verbruik -€ 377,64

Boekwaarde per 31-12-2014 € 1.674,76

Liquide middelen

31-12-2014 31-12-2013

ABN-AMRO lopende rekening € 1.199,11 € 3.186,87

ABN-AMRO spaarrekening € 15.115,75 € 13.216,48

€ 16.314,86 € 16.403,35

Toelichting op de balans per 31-12-2014



Reserves en Fondsen

Overige reserves

Stand per 1-1-2014 € 16.084,05

Toevoeging/Ontrekking € 6.963,30

Stand per 31-12-2014 € 23.047,35

Fonds Kinderen en Lyme

Stand per 1-1-2014 € 209,30

Toevoeging/Ontrekking € 5.659,00

Stand per 31-12-2014 € 5.868,30

Fonds Chronische Lyme

Stand per 1-1-2014 € 100,00

Toevoeging/Ontrekking € 60,00

Stand per 31-12-2014 € 160,00

Fonds vertaling Under our skin

Stand per 1-1-2014 € 10,00

Toevoeging/Ontrekking € -10,00

Stand per 31-12-2014 € 0,00

De vertaling van de dvd Under our skin is medio 2014 gerealiseerd. De fondsen in het fonds vertaling 

Under our skin schoten tekort en er is voor het restant een beroep gedaan op de overige reserves. 

Daar de vertaling is gerealiseerd wordt het Fonds vertaling Under our skin opgeheven.



Werkelijk 31-12-14 Begroot 31-12-14 Werkelijk 31-12-13

Baten uit eigen fondsenwerving € 23.459,41 € 20.000,00 € 13.806,68

Donateurs € 2.091,00 € 2.000,00 € 820,00

Donaties fonds Kinderen en Lyme € 5.659,00 € 500,00 € 25,00

Donaties fonds Chronische Lyme € 60,00 € 500,00 € 100,00

Donaties fonds WWLP € 0,00 € 0,00 € 1.913,70

Donaties fonds vertaling UOS € 0,00 € 0,00 € 10,00

Donaties € 11.608,14 € 12.500,00 € 10.311,98

Sponsors € 750,00 € 1.500,00 € 0,00

Verkoop tekenkaarten € 2.782,88 € 2.500,00 € 224,00

Verkoop dvd UOS € 235,96 € 200,00 € 0,00

Verkoop postzegels € 41,81 € 50,00 € 402,00

Overige verkopen € -7,43 € 0,00 € 0,00

Overige opbrengsten € 238,05 € 250,00 € 0,00

Verkopen Tekenkaarten DVD UOS Postzegel

Netto omzet € 3.071,50 € 876,00 € 321,00

Kostprijs € 288,62 € 640,04 € 279,19

Brutowinst € 2.782,88 € 235,96 € 41,81

Tekenkaarten

In 2013 zijn 1.000 tekenkaarten rechtstreeks ten laste van de verlies en winst rekening gekomen.

Kostprijs betrefd dus enkel de afname van de nieuwe aangekochte kaarten in 2014 en de bijkomende 

kosten in 2014.

Verkopen Overige verkopen

Netto omzet € 216,55

Kostprijs € 223,98

Brutowinst € -7,43

Bestedingspercentage baten

Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de doelstellingen in relatie tot de totale baten 

weergegeven.

Werkelijk 2014 Begroting 2014 Werkelijk 2013

Totaal bestedingen aan doelstelling € 6.622,28 € 7.000,00 € 9.985,46

Totaal baten € 23.575,16 € 20.000,00 € 14.023,16

Bestedingspercentage baten 28,09% 35,00% 71,21%

Bestedingspercentage lasten

Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de doelstellingen in relatie de totale lasten

weergegeven.

Werkelijk 2014 Begroting 2014 Werkelijk 2013

Totaal bestedingen aan doelstelling € 6.622,28 € 7.000,00 € 9.985,46

Totaal lasten € 10.902,86 € 12.000,00 € 14.544,39

Bestedingspercentage lasten 60,74% 58,33% 68,66%

Toelichting op de staat van baten en lasten per 31-12-2014



Kostenpercentage eigen fondsenwerving

Onderstaand is de verhouding van de totale kosten eigen fondsenwerving in realtie tot de baten eigen 

fondsenwerving. 

Werkelijk 2014 Begroting 2014 Werkelijk 2013

Kosten eigen fondsenwerving € 1.667,32 € 2.000,00 € 866,23

Baten eigen fondsenwerving € 23.459,41 € 20.000,00 € 13.806,68

Kostenpercentage fondsenwerving 7,11% 10,00% 6,27%

Personeelsbestand

Er zijn geen personeelsleden in dienst van Stichting Tekenbeetziekten

Bezoldiging van het bestuur

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Aan de bestuurders zijn geen bedragen aan leningen, voorschotten of garanties versterkt.



Bestemming

Lasten

Aankopen en verwervingen € 464,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 113,25 € 0,00 € 578,12 € 500,00 € 4.477,69

Uitbesteed werk € 571,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 571,70 € 500,00 € 1.795,64

Publiciteit en communicatie € 2.760,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.760,49 € 3.000,00 € 4.029,26

Reis en verblijf kosten € 1.070,75 € 0,00 € 0,00 € 650,96 € 28,71 € 127,02 € 649,33 € 2.526,77 € 3.000,00 € 1.032,20

Kantoor en algemene kosten € 452,06 € 0,00 € 0,00 € 450,32 € 0,00 € 1.427,05 € 1.963,93 € 4.293,36 € 5.000,00 € 3.209,60

Afschrijving € 172,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 172,43 € 0,00 € 0,00

Totaal € 5.492,29 € 0,00 € 0,00 € 1.101,28 € 28,71 € 1.667,32 € 2.613,26 € 10.902,86 € 12.000,00 € 14.544,39

Totaal 2013

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 2014

Eigen 

fondsenwerving

Beheer en 

administratie Totaal 2014

Begroot 

2014

Voorlichting & 

Bekendheid Onderzoek Scholing

Samenwerking 

met derden Ondersteuning

Doelstelling



Baten uit eigen fondsenwerving € 30.000,00

Baten uit gezamenlijke acties € 0,00

Baten uit acties van derden € 0,00

Subsidies van overheden € 0,00

Rentebaten en baten uit beleggingen € 150,00

Overige baten € 0,00

Som der baten € 30.150,00

Besteed aan doelstellingen

Doelstelling voorlichting & bekendheid € 6.500,00

Doelstelling onderzoek € 0,00

Doelstelling scholing € 0,00

Doelstelling samenwerking met derden € 1.000,00

Doelstelling ondersteuning € 500,00

Totaal besteed doelstellingen € 8.000,00

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving € 2.000,00

Kosten gezamenlijke acties € 0,00

Kosten acties derden € 0,00

Kosten verkrijging subsidies overheden € 0,00

Kosten beleggingen € 0,00

Totaal werving baten € 2.000,00

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie € 4.000,00

Som der Lasten € 14.000,00

Saldo van baten en lasten € 16.150,00

Aankopen en verwervingen € 500,00

Uitbesteed werk € 500,00

Publiciteit en communicatie € 3.000,00

Reis en verblijf kosten € 4.000,00

Kantoor en algemene kosten € 5.500,00

Afschrijving € 500,00

Totaal € 14.000,00

Begroting staat van baten en lasten 2015

Baten

Lasten

Begroting categoriale kosten 2015



Donateurs € 4.000,00

Donaties fonds kinderen en lyme € 500,00

Donaties fonds chronische lyme € 500,00

Donaties fonds WWLP € 0,00

Donaties fonds vertaling UOS € 0,00

Donaties € 19.300,00

Sponsors € 3.000,00

Verkoop tekenkaarten € 2.000,00

Verkoop dvd UOS € 100,00

Verkoop postzegels € 50,00

Overige verkopen € 50,00

Overige opbrengsten € 500,00

Totaal € 30.000,00

Specificatie baten uit eigen fondsenwerving 2015


