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1.1 Resultaten 

Ontwikkeling van opbrengsten en kosten 
Zoals blijkt uit de staat van baten en lasten bedraagt het resultaat € -4.296 (2015: € 2.412). De 
afgelopen 10 jaar hebben met name in het teken gestaan van het opbouwen van een 
patiëntenorgansatie en de ontwikkeling van de LS richtlijn. Dit was eind 2013 gerealiseerd. Zowel 
een NHG Richtlijn als een NVDV Richtlijn alsmede een patiëntenrichtlijn was gerealiseerd.  
September 2016 is een nieuw LS bestuur aantreden die de stichting in een volgende fase zal 
brengen. 

Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2016 volgt hierna een 
overzicht gebaseerd op de winst-en-verliesrekening 2016 met ter vergelijking de winst-en-
verliesrekening van 2015. Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro’s en in een 
percentage van de netto-omzet.  
 
            2016      2015 
  €   %  €   % 
         
Netto-omzet  2.921  100,0   2.628   100,0  
Netto-omzet  2.921  100,0  2.628   100,0  
  2.921  100,0  2.628   100,0  
Overige bedrijfskosten  7.266  248,7  267  10,2  
Som der kosten  7.266  248,7  267   10,2  
         
Bedrijfsresultaat  -4.345) -148,7 2.361 89,8 

         
Aandeel in het resultaat van 
deelnemingen  0    0    
Financiële baten en lasten  48    51   
Resultaat  -4.297   2.412    
           
 

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2016 is ten opzichte van 2015 gedaald met € 6.709 
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De ontwikkeling van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2016 ten opzichte van 2015 kan 
als volgt worden weergegeven: 
 
      
    
   
   
   
   
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:   
   
Hogere kosten  6.999  
   

lager resultaat  6.999 
    
 

De kosten zijn nader gespecificeerd weergegeven in de toelichting op de staat van baten en lasten. 

 

Bestuurs- en activiteitenverslag  

1.2. Inleiding en algemeen kader 

De Stichting Lichen Sclerosus is een jonge organisatie die op 27  september 2006 
is opgericht. De stichting is er voor en door al diegenen die te maken hebben met 
de nog betrekkelijk onbekende huidaandoening Lichen Sclerosus (LS). Een 
aandoening die nog vele vragen kent en die ook specifieke problemen met zich 
meebrengt. Het is een chronische ontstekingachtige huidaandoening die bij 
vrouwen over het algemeen voornamelijk de vulva en het perineum aantast (zie 
illustratie hiernaast). De aandoening komt ook voor bij mannen, en kinderen. Bij 
mannen wordt meestal de voorhuid en/of eikel aangetast. De mannelijke vorm van 
LS was vroeger bekend als Balanitis Xerotica Obliterans (BXO). De oorzaak is 
onbekend en LS is (nog) niet te genezen. Vermoed wordt een auto-immuunziekte 
waarbij de huid zijn elasticiteit verliest. De ziekte wordt moeilijk onderkend en gediagnosticeerd; dit kan 
jaren duren. Gezien de aard en de plaats van de aandoening komt schaamte en geslotenheid over de 
aandoening veelvuldig voor. Schaamte, onbekendheid van artsen met de aandoening en de moeilijke 
diagnosestelling maken dat het onbekend is hoeveel mensen deze aandoening hebben. De schattingen 
lopen uiteen van 1 op de 300 tot 1 persoon op de 10001. De vrouw-manratio bedraagt 6:1 tot 10:12. Er is 
vooralsnog geen behandeling van deze aandoening, alleen verlichting van de klachten. 

                                                 
1 Tasker GL, Wojnarowska F. Lichen sclerosus. Clin Exp Dermatol. 2003;28:128-33 alsmede Smith YR, Haefner HK. Vulvar lichen sclerosus : pathophysiology and treatment. Am J Clin 
Dermatol. 2004;5:105-25 
2 Powell JJ, Wojnarowska F. Lichen sclerosus. Lancet. 1999;353:1777-83 alsmede Meffert JJ, Davis BM, Grimwood RE. Lichen sclerosus. J Am Acad Dermatol. 1995;32:393-416. 
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Het zal duidelijk zijn dat de Stichting Lichen Sclerosus een bijzonder zorgvuldige wijze van werken kent. 
Daar waar over het algemeen bij patiëntenorganisaties gekozen wordt voor de verenigingsstructuur, is door 
de Stichting Lichen Sclerosus bewust en uitdrukkelijk gekozen voor de stichtingsstructuur om de privacy 
van haar donateurs te waarborgen. De stichting kent dus geen leden. 

Algemene gegevens 2016 

Bestuur bestaat uit 5 vrouwen die allen geconfronteerd zijn met Lichen Sclerosus. 

 
Oprichtingsdatum        27 september 2006 
Lidmaatschap Huidfederatie     17 november 2007 (opgeschort per 1/1/14) 
Datum verkregen ANBI-status    01 januari 2016 
KVK nummer          24403356 
Postbank rekeningnummer     NL40 INGB 0003 0268 64 
VWS registratienummer      1259419 (opgeschort per 1/1/14) 
Fonds PGO nummer       S04565 (opgeschort per 1/1/14) 
Aantal donateurs per ultimo boekjaar  106 
Jaarlijkse donateurbijdrage     € 25 per jaar 
Stichting Goededoel aansluitnummer  3438 (opgeschort per 1/1/14) 
Fiscaalnummer3        8171.91.926 
 

Contactgegevens 
esw@lichensclerosus.nl 
Britsezoom 70, 2912 GB, Nieuwerkerk a/d IJssel 

 

1.3. meerjaren visie 

De aanleiding tot het schrijven van dit plan is ingegeven door zowel ontwikkelingen in het PGO veld als 
ontwikkelingen binnen de stichting Lichen Sclerosus. De belangrijkste ontwikkelingen in  het PGO veld 
zijn de wijzigingen  in de subsidiesystematiek en subsidietoekenning vanaf 2014. Deze ontwikkeling is de 
directe aanleiding tot dit plan. Er zijn een tweetal subsidies voor de patiëntenverenigingen te verkrijgen: 

• Instellingssubsidie van maximaal € 35.000:  
• PGO projectsubsidie voor gezamenlijke projecten (voucherprojecten) Aanvullende meerjaren 

subsidie aanvragen voor innovatieve en vernieuwende projecten.  
 

Binnen de Stichting Lichen Sclerosus is de koers uitgezet naar ontwikkeling. Na de eerste startjaren van de 
Stichting kan nu begonnen worden met professionalisering van de organisatie en uitbreiding van het 
aanbod aan de donateurs. Dit vierjarenplan is de basis voor alle activiteiten van de stichting; zowel de 
‘klassieke’ als de projectmatige activiteiten. Gezien de ontwikkelingsfase van de stichting namelijk het 

                                                 

3 De stichting is opgenomen onder fiscaalnummer 8171.91.926 als niet-belastingplichtige onderneming bij de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Dordrecht in team 23. 
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aantreden van een nieuw bestuur in September 2016, heeft het bestuur besloten om in 2015 geen aanvraag 
te doen voor subsidie. Het nieuwe bestuur heeft in 2016 wel een nieuwe aanvraag gedaan voor 2017 en die 
is toegekend voor het bedrag van € 24.999,- 

 

1.4. Mission statement  

De stichting Lichen Sclerosus bevordert de herkenning en vroege diagnose van LS. Zij draagt bij aan de 
verbetering van de zorg aan patiënten en versterkt de positie van de LS patiënt in de zorg, werksituatie en 
de sociale omgeving. Dit doet zij door vanuit patiëntenperspectief informatie over LS  te geven aan de 
donateurs,  artsen en de samenleving. De stichting Lichen Sclerosus behartigt de belangen van de LS-
patiënten en haar donateurs en wij bieden een  podia voor lotgenotencontacten. In samenspraak met artsen 
stimuleert de stichting wetenschappelijk onderzoek en levert een bijdrage daaraan vanuit 
patiëntenperspectief. 

 
1.5. Doel van de Stichting  
De Stichting Lichen Sclerosus verzamelt informatie en geeft die door aan zowel patiënten als aan 
naastbetrokkenen en artsen. Een belangrijk deel van die informatie komt uit de uitwisseling van ervaringen, 
ondermeer met medicijnen en therapieën. De informatie komt zowel van ervaringen van de ls patiënten 
zelf, als van behandelend specialisten, zoals dermatologen en gynaecologen.  
Daarnaast heeft de Stichting tot doel om een klankbord te zijn voor de vele mensen die bij de aandoening 
betrokken zijn. Zij wil steun en een forum bieden aan de mensen met Lichen Sclerosus en direct 
betrokkenen. Stimuleren tot wetenschappelijk onderzoek en daarbij, als ervaringsdeskundigen een rol 
hebben, is ook een van de doelen van de stichting.  
 
De Stichting Lichen Sclerosus richt zich op een drietal doelgroepen:  
 

• De LS patiënten  
• Specifiek jonge kinderen met LS en hun ouders  
• Huisartsen en medisch specialisten  

1.6. De organisatie 

In  september 2006 is de stichting Lichten Sclerosus opgericht. De stichtingsvorm is vrij ongebruikelijk 
voor patiëntenorganisaties, maar noodzakelijk voor de bundeling van krachten van patiënten met LS. 
Communicatie met lotgenoten kan alleen als er uiterste zorgvuldigheid in acht wordt genomen. Het gaat 
vaak om zeer persoonlijke informatie die lotgenoten met elkaar delen. Een stichtingsvorm kan dit 
waarborgen. Het betekent dan ook dat er geen leden zijn maar donateurs. 

De Stichting Lichen Sclerosus  kent een bestuursstructuur op landelijk niveau. 

Het is een organisatie waarin de invloed van mensen met deze aandoening groot is en belangrijk geacht 
wordt. Immers, zij zijn zelf het beste in staat om de wensen aan te geven, de belangen te behartigen en de 
juiste informatie vanuit patiëntenperspectief te geven. In de afgelopen twee jaar lag de nadruk van de 
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stichting vooral op het organiseren van een aantal activiteiten voor mensen met Lichen Sclerosus. Er zijn 
vrijwilligers die zich voor meerdere taken inzetten: bestuurders zijn ook uitvoerders van de activiteiten.  

Bestuurlijk gezien gaat de ontwikkeling van de Lichen Sclerosus stichting nu verder. De pioniersfase van 
de afgelopen jaren wordt verder ontwikkeld,  waarbij meer nadruk komt te liggen op de opbouw van de 
organisatie en de professionalisering en stabiliteit van het bestuur. 

1.7. Visie van de Stichting Lichen Sclerosus  

Een LS patiënt krijgt niet alleen te maken met vaak ernstige en uiterst vervelende klachten. In het sociale 
leven kunnen allerlei belemmeringen optreden. LS patiënten krijgen dan ook veelal te maken met twee 
kanten van ziekte: de medische kant en de sociaal-emotionele kant. 

LS is (nog) niet te genezen. 

De Stichting Lichen Sclerosus heeft ervaren dat zij voor de patiënten een belangrijk rol kan spelen in de 
voorlichting over de praktische gang van zaken rondom ziekte.  Zij wil een brug slaan tussen de 
professionals (artsen en specialisten) en hun kennis en deskundigheid en de patiënten met 
ervaringsdeskundigheid en vragen op  medisch, sociaal en psychische gebied. Het versterken van de 
brugfunctie is voor de komende jaren een van de speerpunten van beleid. 

De activiteiten van de LS stichting zijn gericht op de patiënten, maar een aantal van diezelfde activiteiten 
hebben zeker ook betekenis en meerwaarde voor de professionals. 

Omdat het hebben van LS een verhoogd risico op vulvakanker geeft, is goede voorlichting extra belangrijk. 

De Stichting Lichen Sclerosus  wil een bijdrage leveren aan de taboedoorbreking  van de aandoening door  
in media en verschillende gremia ( bijv. op de huisartsenbeurs) voorlichting te geven. In de visie van de 
stichting is Lichen Sclerosus een aandoening die een enorme impact heeft op de patiënten  en op hun 
partners. De effecten zijn zowel van fysieke, relationele, seksuele als emotionele aard.  

Er heerst een sfeer van onwetendheid en taboe om de aandoening heen. Onwetendheid omdat de 
symptomen van Lichen Sclerosus op vele andere huidaandoeningen lijken. Het taboe, dat besloten ligt in 
de plaats van de aandoening, de aantasting van de vulva en het perineum of de penis, versterkt de 
onbekendheid met de aandoening. Vele mensen hebben jarenlang moet wachten op de juiste diagnose. 
Daar moet verandering in komen. 

Voor een krachtige Stichting is uitbreiding van het aantal donateurs de komende jaren nodig. De leden 
zullen actiever betrokken worden bij de activiteiten. Het huidige bestuur kan niet alleen alle 
verantwoordelijkheden dragen en taken uitvoeren. Delen van de taken met andere vrijwilligers heeft hoge 
prioriteit. Hiertoe zal een subsidie worden aangevraagd bij Fonds PGO. 

De ontwikkeling van de stichting Lichen Sclerosus zal gefaseerd verlopen. De pioniersfase is voorbij en de 
organisatie gaat versterkt worden. Met name door uitbreiding van het aantal donateurs, het actiever 
betrekken van de vrijwilligers bij activiteiten en de professionalisering van de eigen vrijwilligers en het  
bestuur. Voor deze ontwikkeling is een passende ondersteuning noodzakelijk. 



Stichting Lichen Sclerosus 
Nieuwerkerk a/d IJssel 
 

9 | P a g i n a 
 

 

1.8. Ambitie van de Stichting Lichen Sclerosus 

Onderstaande ambities vormen de basis voor de activiteiten in de periode 2012 – 2016.  

Het is de ambitie van de Stichting Lichen Sclerosus, dat: 
• deze aandoening meer herkenning en erkenning krijgt bij specialisten (gynaecologen, 

dermatologen, urologen) en vooral ook huisartsen; 
• voor mensen met LS(vergelijkbare) klachten de drempel verlaagd wordt; 
• de aandoening vroegtijdig wordt herkend bij specialisten en huisartsen; 
• het taboe doorbroken wordt in de samenleving: er moet meer kennis komen van het bestaan van de 

aandoening; 
• er meer  oog en oor is voor de emotionele gevolgen van de aandoening ook bij huisartsen en 

specialisten; 
• de onwetendheid bij huisartsen doorbroken wordt (doorverwijzen en  relationele, seksuele en 

emotionele gevolgen); 
• er meer aandacht komen voor jonge vrouwen en kinderen! 
• onwetendheid van ouders, consultatiebureaus, hulpverleners, raad voor de kinderbescherming, 

jeugdzorg, Rutgers/Nisso, bestreden wordt; 
• gewerkt wordt aan drempelverlaging voor mensen met LS (vergelijkbare) klachten. (van de tien 

aanmeldingen op het forum haken er 5 af: willen anoniem blijven); 
• het bestuur een professioneel bestuur is waar kwaliteit en continuïteit gewaarborgd is. 

Concreet zijn de doelenvoor de periode 2012 – 2016: 

• Uit landelijk onderzoek is duidelijk hoeveel LS patiënten er in Nederland zijn; 

• Het is duidelijk hoeveel LS patiënten vulvakanker hebben; 

• Er is openheid in de informatie door huisartsen over risico van kanker aan LS patiënten; 

• Over 10 jaar is bekend wat de oorzaak is van LS en er zijn door wetenschappelijk onderzoek goede 
medicijnen ontwikkeld die genezen; 

• Mensen praten vrijuit over de aandoening, zonder schaamte alsof het een knieoperatie betreft en de 
toehoorder weet waarover je het hebt; 

• Lotgenoten komen bij elkaar in grote aantallen; 

• Medici baseren zich op de laatste stand van zaken van wetenschappelijke onderzoeken; 

• Het bestuur is deskundig, stabiel en professioneel, mede door reguliere kadertrainingen; 

• Er is een goede financiële basis voor de activiteiten en in de toekomst voor de projecten; 

• Er heeft uitbreiding plaats gevonden van de klassieke PGO taken; 

• Vanaf 2010 wordt er gedacht en gewerkt aan innovatieve projecten. 
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Beleidscyclus 

De ambities zijn omvangrijk en scoren hoog op 
ieder jaar bij de jaarplannen de prioriteiten worden vastgesteld. Naast w
haalbaarheid een belangrijk leidend principe. Het is van belang om de factor haalbaarheid uitdrukkelijk 
mee te nemen bij die keuzes en een van de leidende principes te laten zijn.

1.9.  Beoogde Trends voor de komende jaren

Krachtige besturen 

Van organisaties die door de overheid gesubsidieerd worden, wordt steeds meer gevraagd. Het betekent dat 
besturen zich op meerdere gebieden moeten gaan ontwikkelen;

• Allereerst is het van belang dat continuïteit in het bestuur geborgd is. Continuï
belangrijke voorwaarde voor kwaliteit van besturen

• Bestuursleden passen niet alleen op de ‘winkel’ maar van hen wordt verwacht dat zij met 
innovatieve ideeën en projecten komen om de invloed en participatie van patiënten te vergroten

• Van bestuursleden van landelijke organisaties wordt verwacht dat zij gelijkwaardige 
gesprekspartners zijn van artse

• Niet alleen de korte termijn, met de klassieke taken en activiteiten, maar steeds meer ook de 
langere termijn zal de focus van besturen zijn

Financiële zekerheid en transparantie

De overheid wil steeds meer verantwoordelijkheid, bevoegdheid en daarmee ook de financiën 
decentraliseren. Het betekent dat besturen:

• Goede financiële verantwoording moet kunnen afleggen
• Naast de instellingssubsidie van de overheid, zich meer moet gaan richten op niet

financiering, zoals projectsubsidie, kapitaliseren van diensten en 
• Hier betekent het dat een bestuursstijl van ‘oppassen op de winkel’ vanuit het principe

gegarandeerde financiering zal gaan veranderen in een bestuursstijl met ondernemende accenten. 

2. Klassieke activiteiten 

In het korte bestaan van de stichting Lichen Sclerosus worden (jaarlijks
een vast gegeven vormen voor de donateurs
Subsidieregeling PGO; de Regeling 
functiefinanciering PGO-organisaties;
Regeling algemene subsidiebepalingen 
Stichting Fonds PGO. Deze kent feitelijk 
een drietal pijlers, te weten: 

2.1. Lotgenotencontact 
 
Algemeen 

n omvangrijk en scoren hoog op wenselijkheid. In de loop van 201
ieder jaar bij de jaarplannen de prioriteiten worden vastgesteld. Naast wenselijkheid is dan ook 
haalbaarheid een belangrijk leidend principe. Het is van belang om de factor haalbaarheid uitdrukkelijk 
mee te nemen bij die keuzes en een van de leidende principes te laten zijn. 

voor de komende jaren 

Van organisaties die door de overheid gesubsidieerd worden, wordt steeds meer gevraagd. Het betekent dat 
ebieden moeten gaan ontwikkelen; 

Allereerst is het van belang dat continuïteit in het bestuur geborgd is. Continuï
belangrijke voorwaarde voor kwaliteit van besturen; 
Bestuursleden passen niet alleen op de ‘winkel’ maar van hen wordt verwacht dat zij met 
innovatieve ideeën en projecten komen om de invloed en participatie van patiënten te vergroten

uursleden van landelijke organisaties wordt verwacht dat zij gelijkwaardige 
gesprekspartners zijn van artsen, zorgverzekeraars en overheid; 
Niet alleen de korte termijn, met de klassieke taken en activiteiten, maar steeds meer ook de 

focus van besturen zijn. 

Financiële zekerheid en transparantie 

De overheid wil steeds meer verantwoordelijkheid, bevoegdheid en daarmee ook de financiën 
decentraliseren. Het betekent dat besturen: 

Goede financiële verantwoording moet kunnen afleggen; 
t de instellingssubsidie van de overheid, zich meer moet gaan richten op niet

financiering, zoals projectsubsidie, kapitaliseren van diensten en sponsoring
ier betekent het dat een bestuursstijl van ‘oppassen op de winkel’ vanuit het principe

gegarandeerde financiering zal gaan veranderen in een bestuursstijl met ondernemende accenten. 

 

In het korte bestaan van de stichting Lichen Sclerosus worden (jaarlijkse) activiteiten georganiseerd, die nu 
vormen voor de donateurs. Hiertoe is het normenkader: de Kaderwet VWS

de Regeling 
organisaties; de 

Regeling algemene subsidiebepalingen 
Deze kent feitelijk 
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enselijkheid. In de loop van 2017 en verder zullen er 
enselijkheid is dan ook 

haalbaarheid een belangrijk leidend principe. Het is van belang om de factor haalbaarheid uitdrukkelijk 

Van organisaties die door de overheid gesubsidieerd worden, wordt steeds meer gevraagd. Het betekent dat 

Allereerst is het van belang dat continuïteit in het bestuur geborgd is. Continuïteit is een 

Bestuursleden passen niet alleen op de ‘winkel’ maar van hen wordt verwacht dat zij met 
innovatieve ideeën en projecten komen om de invloed en participatie van patiënten te vergroten; 

uursleden van landelijke organisaties wordt verwacht dat zij gelijkwaardige 

Niet alleen de korte termijn, met de klassieke taken en activiteiten, maar steeds meer ook de 

De overheid wil steeds meer verantwoordelijkheid, bevoegdheid en daarmee ook de financiën 

t de instellingssubsidie van de overheid, zich meer moet gaan richten op niet-structurele 
sponsoring; 

ier betekent het dat een bestuursstijl van ‘oppassen op de winkel’ vanuit het principe van 
gegarandeerde financiering zal gaan veranderen in een bestuursstijl met ondernemende accenten.  

) activiteiten georganiseerd, die nu 
de Kaderwet VWS-subsidies; de 
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• Op de website is voor mensen met de aandoening Lichen Sclerosus een forum opgericht. Hierop 

kunnen lotgenoten, na een screening, contact hebben met elkaar om ervaringen uit te wisselen. 

En vragen stellen aan ervaren moderatoren. In december van 2016 waren er 890 geregistreerde 

lotgenoten op het Forum waarvan 108 donateur (2015: 106) van de stichting. 

• Op Facebook hebben we in maart 2016 een Geheime Facebookgroep aangemaakt, ook hier 

kunnen lotgenoten contact hebben met elkaar en ervaringen uitwisselen en vragen stellen aan 

ervaren moderatoren.  In december 2016 waren er al 185 lotgenoten lid van de groep. Door dit 

succes willen we nu ook een aparte Facebookgroep voor kinderen en mannen gaan aanmaken. 

 

 
 
Doel en belang van lotgenotencontact 
Het delen van ervaringen op diverse terreinen, leren van ervaringen van andere en het kunnen bieden van 
een luisterend oor. 

Doelgroep:lotgenoten (bij kinderen: de ouders) 

Frequentie: continue via het besloten internet forum 

en de Facebookgroep. 

2.2 Voorlichting 
 
Algemeen 
Op verschillende wijze wordt door de Stichting 
gewerkt aan voorlichting over de aandoening LS 
• Voorlichting aan huisartsen op de jaarlijkse 

huisartsenbeurs. De stichting is daar aanwezig 
met een eigen stand. Twee dagen lang wordt 
gesproken met huisartsen om hen in te lichten 
over LS; 

• Publiciteit in bladen (blad Huid/ 
Viva/Libelle/Margriet/schildkliervereniging; 

• Op contactdagen voor mensen met LS wordt door 
deskundigen de laatste stand van zaken gepresenteerd met betrekking tot onderzoek en behandeling; 
lotgenoten wisselen ervaring uit; 

• Folders zijn ontwikkeld; 
• Vertegenwoordiging van de stichting bij boekpresentaties e.d. 
• D.m.v. het forum en de Facebookgroep 
 
Doel en belang van voorlichting 
Het bieden van een grotere kennis over het LS-ziektebeeld en de achterban, het kweken van meer begrip 
voor LS en de achterban up-to-date houden. 

Doelgroep: lotgenoten en artsen 
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Frequentie: continue via het besloten internet forum maar ook folder vertrekking. In 2016 zijn er 5.000 
folders gedrukt en worden verspreid onder artsen, vulvapoli's, etc. 

2.3. Belangenbehartiging 
 
Algemeen 
Op verschillende wijze wordt aan 
belangenbehartiging invulling gegeven. Voor een 
deel geschiedt dit door lidmaatschap van 
Huidfederatie Nederland maar ook willen we weer 
jaarlijks aanwezig zijn op de huisartsenbeurs. 
Graag zouden wij deze aanwezigheid verder willen uitbreiden door ook op andere medische symposia 
aanwezig te zijn. 
 
Doel en belang van belangenbehartiging 
Bewaken van de rol van de LS-patiënt in het zorgproces. Betere protocollen bewerkstelligen, meer begrip 
voor het ziektebeeld en een stem hebben als lid van Huidfederatie Nederland. 

Doelgroep: hulpverleners (artsen en apothekers) 

Frequentie: aantal maal per jaar via beursbezoek en continue via Huidfederatie Nederland. 

Samenwerking andere PGO organisaties 

De Stichting Lichen Sclerosus is per 1-1-2014 geen volwaardig lid van de Huidfederatie meer Vanaf 
oktober 2016 zijn we weer aspirant-lid. 

3. Gerealiseerde projecten over het jaar 2016 
 
Voor welke activiteiten? 
De stichting besteedt de ontvangen fonds PGO instellingssubsidie en jaarlijkse donateursbijdrage 
aan activiteiten op het gebied van de kerntaken:  

�  voorlichting,  
�  lotgenotencontact en   
�  belangenbehartiging,  

en aan activiteiten die zijn gericht op (verdere) professionalisering van uw organisatie. Daarnaast 
wordt de subsidie besteed aan exploitatiekosten die met deze onderwerpen samenhangen. 
Activiteiten kunnen betrekking hebben op zorg en ondersteuning, maar ook op woon- , of  werk- 
situaties die de mogelijkheden tot het voeren van regie op het eigen leven of de maatschappelijke 
participatie van LS lotgenoten vergroot.. 
In deze paragraaf worden de werkelijke bestedingen over 2016 uiteengezet als activiteitenverslag. 
Hieronder wordt uitgewerkt wat er eigenlijk valt onder de begrippen voorlichting, 
lotgenotencontact, belangenbehartiging en professionalisering bij onze stichting. 
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3.1 Lotgenotencontact (kosten 2016 € 1.820):  
Algemeen doel van lotgenotencontact is dat LS-patiënten, ondersteuning, advies en begeleiding 
krijgen van personen die hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt. Het betreft het geven van 
informatie en advies voor en door patiënten resp. voor en door mensen met bepaalde ziekten of 
beperkingen of hun familie. Hierbij werken wij landelijk. Kern van lotgenotencontact is de 
mogelijkheid van (h)erkenning, bewustwording en het benutten van ervaringsdeskundigheid. Het 
uitwisselen, leren en delen van ervaringen draagt bij aan het 
accepteren en omgaan met een ziekte, functiebeperking of het ouder worden.  
Soorten activiteiten van lotgenotencontact van  het afgelopen jaar zijn: 

• het in stand houden van een Website-forum waar ervaringen op diverse terreinen worden gedeeld 
en een luisterend oor wordt geboden. 

• het in stand houden van de Geheime Facebookgroep waar ervaringen op diverse terreinen worden 
gedeeld en een luisterend oor wordt geboden. 

• het organiseren van een landelijke Lichen Sclerosus patiëntendag 

 

3.2 Voorlichting (kosten 1.166):  
In het algemeen behelst voorlichting het geven van informatie 
over een ziekte, een functiebeperking, of over het ouder 
worden en daarmee samenhangende zaken. Voorlichting kan 
zich richten op mensen met deze ziekte of functiebeperking of 
worden gegeven aan ouderen, aan hun familie en aan derden 
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(o.a. zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheid,
zijn veel activiteiten op het gebied van
Activiteiten uit 2016 zijn: 

• het opstellen en verspreiden van eigen folders
• database bijhouden van vulvapolies, die benaderbaar is via onze externe website

Vulvapoli's 
• het opzetten en onderhouden van
• het produceren van digitaal voorlichtingsmateriaal

Folder buitenkant en Folder binnenkant

 

3.3 Belangenbehartiging (kos
Doel van belangenbehartiging is het uitoefenen van invloed, onder meer
op beleid, aanbod en onderzoek. Invloed uitoefenen gebeurt namens een bepaalde
groep tegenover andere partijen die van belang zijn in verband met de ziekte, 
of het ouder worden, of de gevolgen daarvan. Dit kan zich uitstrekken tot het
hele terrein van gezondheidszorg, gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en
maatschappelijke zorg. Ook op collectief niveau is de stem van patiënten, ge
en ouderen van belang. Activiteiten die onder belangenbehartiging vallen, kunnen erg
uiteenlopen. Voorbeelden van ac
gehouden betreffen: 

• verbeteren van de beeldvorming in de same
foldermateriaal op vulvapoli's

• bewustwording via laagdrempelige informatie 
voorziening middels onze 

• overleg met aanbieders, verzekeraars, overheden en 
andere maatschappelijke

 

 

 

3.4. Professionalisering (kosten 

Wat willen wij doen? 
 
Het gaat hier om de verdere ontwikkeling van de organisatie. 
het zowel gaan om de professionalisering van de interne organisatie als om
activiteiten. Hier liggen nog belangrijke ontwikkelpunten. Door beperkte beschikbaarheid van financiële 
middelen hebben wij nog grote stappen 

(o.a. zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheid, werkgevers, maatschappelijke organisaties). Er 
zijn veel activiteiten op het gebied van voorlichting door stichting  Lichen Sclerosus ondernomen

het opstellen en verspreiden van eigen folders  
database bijhouden van vulvapolies, die benaderbaar is via onze externe website

opzetten en onderhouden van informatiepagina’s op internet en Facebook
digitaal voorlichtingsmateriaal, zoals bijvoorbeeld onze patiëntenfolder

Folder binnenkant 

kosten 2016  € 49): 
Doel van belangenbehartiging is het uitoefenen van invloed, onder meer 
op beleid, aanbod en onderzoek. Invloed uitoefenen gebeurt namens een bepaalde
groep tegenover andere partijen die van belang zijn in verband met de ziekte, 
of het ouder worden, of de gevolgen daarvan. Dit kan zich uitstrekken tot het
hele terrein van gezondheidszorg, gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en
maatschappelijke zorg. Ook op collectief niveau is de stem van patiënten, ge
en ouderen van belang. Activiteiten die onder belangenbehartiging vallen, kunnen erg

van activiteiten waarmee de stichting Lichen Sclerosus zich heeft bezig 

verbeteren van de beeldvorming in de samenleving door voorlichting middel
vulvapoli's en ziekenhuizen en 

via laagdrempelige informatie 
voorziening middels onze website 
overleg met aanbieders, verzekeraars, overheden en 
andere maatschappelijke organisaties via de huidfederatie  

kosten 2016 €0): 

Het gaat hier om de verdere ontwikkeling van de organisatie. Daarbij kan 
het zowel gaan om de professionalisering van de interne organisatie als om professionalisering van de 

Hier liggen nog belangrijke ontwikkelpunten. Door beperkte beschikbaarheid van financiële 
middelen hebben wij nog grote stappen te maken op dit vlak. Doelstellingen zijn in enge zin
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werkgevers, maatschappelijke organisaties). Er 
door stichting  Lichen Sclerosus ondernomen. 

database bijhouden van vulvapolies, die benaderbaar is via onze externe website, zie hiertoe  

informatiepagina’s op internet en Facebook 
onze patiëntenfolder 

op beleid, aanbod en onderzoek. Invloed uitoefenen gebeurt namens een bepaalde 
groep tegenover andere partijen die van belang zijn in verband met de ziekte, functiebeperking, 
of het ouder worden, of de gevolgen daarvan. Dit kan zich uitstrekken tot het 
hele terrein van gezondheidszorg, gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en 
maatschappelijke zorg. Ook op collectief niveau is de stem van patiënten, gehandicapten 
en ouderen van belang. Activiteiten die onder belangenbehartiging vallen, kunnen erg 

tiviteiten waarmee de stichting Lichen Sclerosus zich heeft bezig 

middels verspreiding van 

professionalisering van de 
Hier liggen nog belangrijke ontwikkelpunten. Door beperkte beschikbaarheid van financiële 

in enge zin: 
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• de verbetering van de organisatiestructuur en het bestuursmodel; 
• de bevordering van de deskundigheid van bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers van de 

organisatie; 
• de ontwikkeling of verbetering van het vrijwilligersbeleid van de organisatie; 
• de ontwikkeling en verbetering van het beleid voor het werven van nieuwe donateurs; 
• de ontwikkeling van een beleid en strategie voor het versterken van de positie van de donateurs en het 

op basis daarvan opstellen van een vierjarenplan; 
• het verbeteren van de planning- en controlcyclus; 
• de verbetering van de administratieve organisatie (waaronder I-deal betaalfunctionaliteiten toevoegen 

aan de website alsmede automatische nieuwsbriefmogelijkheden alsmede een leden-
administratieprogrammatuur verwerven en inrichten); 

3.5 Wat hebben wij gedaan? 

Beleidsinhoudelijk: 

Over het jaar 2016 hebben wij als bestuur beperkt vergaderd. Wij hebben op basis van deze 
vergaderingen de volgende documenten vastgesteld: 

- aftreden van oud bestuur en aantreden nieuw bestuur 

- beleidsplan 

- regelingen inzake Vrijwilligersregeling, Vacatiegelden en onkostenvergoedingen 

- begroting (voor resterende maanden nieuw bestuur) 

Wat staat ons te doen? 

Op basis van de verrichte strategische sessies is 
een uitvoerige SWOT-analyse opgesteld. Deze is 
tot stand gekomen door deelname van niet alleen 
het bestuur maar ook vanuit onze donateurs. 
Hierin werden de meest elementaire 
uitgangspunten voor ons beleid uiteengezet die 
wij aan de hand van deze strategische visie 
proberen uit te lijnen. 

Vanaf medio 2016 zal een nieuw bestuur een 
nieuwe strategie voor de toekomst formuleren en 
zal dit huidige raamwerk verder worden 
uitgebouwd. 

Sterktes 

Wij blijven investeren in onze warme contacten 
met artsen. Niet alleen uit beursbezoek maar ook 
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proberen wij betrokken te geraken bij de tot stand koming van richtlijnen t.a.v. Lichen 
Sclerosus. Daarnaast is onze core business het hebben van een digitaal 24 uurs patiënten 
forum en Facebookgroepen waarin lotgenoten contacten kunnen uitwisselen centraal staan. De 
verdere patiënten informatievoorziening zullen wij verder uitbreiden door de hoogte punten 
uit onze landelijke contact-informatiebijeenkomsten beschikbaar te stellen op ons besloten 
lotgenoten forum. 

 

Zwaktes 

Voor het komend jaar zal sterk geïnvesteerd moeten worden in capaciteit en continuïteit van 
het bestuur. Dit is hét grootste risico van de stichting. Door het opstellen van beleidsnotities, 
en het zoeken naar mogelijke verbindingen in 2016 proberen wij hieraan vorm te geven. 

Kansen 

Wij als stichting zijn te afhankelijk van gelden van Fonds PGO. Hiertoe hebben wij een zij 
traject ingezet voor fondsenwerving. In 2016 wordt hierin geïnvesteerd door de ANBI-status 
aan te vragen en te verkrijgen. De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale 
faciliteiten voor goede doelen instellingen4 en haar donateurs/erflaters. Ook proberen wij 
nieuwe donateurs te werven door enerzijds de jaarlijkse contactinformatiedag zo attractief 
mogelijk te maken en anderzijds via alle vulvapoli’s foldermateriaal te verspreiden. Daarnaast 
zetten wij fors in op de eerstelijnszorg door op alle NHG-congressen aanwezig te zijn en de 
onwetendheid over deze aandoening weg te nemen. 

Bedreigingen 

De economische crisis en het wellicht zwakker worden economische groei zal mogelijk zijn 
weerslag hebben op de donateurs(aanmelding/blijvers) en de hoogte van de PGO subsidie. 
Door het vinden van alternatieve bronnen moeten wij hier invulling aan geven. Probleem is de 
relatieve onbekendheid van de aandoening en het gebrek aan vigerende medische richtlijnen 
waardoor deze aandoening onvoldoende belicht wordt. Voor 2016 zullen wij hier mogelijk op 
inzetten om deze doelstelling te realiseren. Andere (internationale) internetforums zal worden 
gekeken of er iets van elkander geleerd kan worden om de laagdrempeligheid te vergroten. 

                                                 
4 Inkomsten: Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen 
en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Daarnaast zijn er fiscale faciliteiten voor de Overdrachtsbelasting in 
verband met schenkingen van onroerende zaken. Fiscale faciliteiten voor ANBI's spreiden zich uit over:  
• Vennootschapsbelasting  
• Inkomstenbelasting  
• Schenkings- en Successierecht  
Uitgaven: Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. De uitkeringen volgens de 
doelstellingen worden niet in Nederland belast.  
Donateurs/Erflaters: Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de 
giften zijn gedaan,de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen 
ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht. 
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 Ook het aangaan van strategische verbindingen zal in ogenschouw genomen moeten worden. 
Wellicht in samenspraak met de Huidfederatie. 
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4.  Begroting 2016 versus realisatie, wat heeft het gekost? 

Als nieuw bestuur hebben wij vanaf september 2016 een begroting gemaakt. 
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Jaarrekening 

• Balans 
• Staat van baten en lasten 
• Toelichting 
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Balans per 31 december 2016 
 
      (na resultaatbestemming)       31-12-2016      31-12-2015 
     €    € 
Actief          
          
Vaste activa          

Vaste activa 1]     0     0  
          
Vlottende activa          
Vorderingen en overlopende 
activa 2]   0     0    
Liquide middelen 3]   8.528     11.643   
      8.528     11.643 
     8.528    11.643 
            
Passief          
          
Kapitaal          
Statutair vermogen 4]   1.000     1.000    
Bestemmingsreserves 5]   6.286     10.583    
      7.286      11.583 
          
          
Kortlopende schulden 6]     0    60 
     7.286     11.643 
          
*] verwijst naar de overeenkomstige nummering in de toelichting. 
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Staat van Baten en lasten over 2016 
 
             2016      2015 
     €    € 
          
Brutobedrijfsresultaat 7]     2.921     2.628 
          
Overige bedrijfskosten 8]     7.266     267 
            
Bedrijfsresultaat     -4.345   2.361)
          
Aandeel in het resultaat van 
deelnemingen 9]     (0)   0  
Financiële baten en lasten 10]     48     51  
Resultaat     (-4.397)   2.412 
            
*] verwijst naar de overeenkomstige nummering in de toelichting. 
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Toelichting  

Algemeen 

Activiteiten 

In de statuten van de Stichting Lichen Sclerosus d.d. 27 september 2006 is het doel nader 
uiteengezet. De stichting heeft ten doel  informatie over de aandoening verzamelen en uitwisselen 
en met name ervaringen uitwisselen met betrekking tot enerzijds alternatieven voor de gangbare, 
bezwarende medicijnen. Anderzijds met betrekking tot dermatologen, gynaecologen en andere 
artsen, therapieën en onderzoeken.   De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door 
(artikel 2 statuten): 

a) willen zijn van een klankbordgroep; 
b) zoeken naar verlichtende middelen en behandelingen; 
c) goede informatie verzamelen, beheren en uitwisselen; 
d) morele steun bieden, het bevorderen van contacten tussen de lotgenoten onderling en tussen leden 

begunstigers en donateurs, deskundigen en geïnteresseerden; 
e) het verwerven van fondsen, subsidies en middelen om deze doelstelling te realiseren.  

Conform artikel 9 van de statuten dient de jaarrekening te worden vervaardigd. 

Algemeen kader Stichting Lichen Sclerosus 

Deze stichting heeft geen winstoogmerk en is landelijk werkzaam.  Al onze donateurs (in de vorm 
van natuurlijke personen) hebben zich verplicht de jaarlijkse minimum bijdrage van 15 euro te 
betalen. De stichting houdt een registratie bij van de donateurs. 

Op basis van de bovengenoemde statutaire doelstelling alsmede de activiteiten van de stichting 
komt tot uiting dat  de stichting primair is gericht op versterking van de positie in de Nederlandse 
samenleving van personen die de aandoening Lichen Sclerosus hebben. 

In het bestuur komt de betrokkenheid van Lichen Sclerosus tot uitdrukking omdat zij actief met 
deze aandoening te maken hebben. 

Daarnaast worden de activiteiten van de stichting uitgevoerd vanuit het perspectief en de 
ervaringsdeskundigheid van de betrokkenen. 

Groepsverhoudingen 

 De stichting maakt geen deel uit van een groep. De Stichting kent geen verbonden partijen.   
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld volgens de relevante bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de 
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden grotendeels 
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor 
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische 
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, 
rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 
ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 

 Financiële vaste activa 

De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt 
uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. De 
onder definanciële vaste activa opgenomen effecten worden (per fonds) gewaardeerd op 
verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per balansdatum. 

 Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op 
basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Effecten 

 De ter beurze genoteerde aandelen worden gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum, 
waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct in de winst-en-
verliesrekening worden verantwoord als waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste 
activa behoren en van effecten onder de financiële baten en lasten. De obligaties worden 
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gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs. De overige effecten worden gewaardeerd op 
verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per balansdatum. 

Bestemmingsreserve 

Artikel 37 van de Regeling algemene subsidiebepalingen stichting Fonds PGO bepaald hierover 
het volgende: het bestuur bepaald om uit giften, erfstellingen en legaten bestemmingsreserves op 
te bouwen. Hiervan wordt de omvang en alle mutaties apart opgenomen. De bestemmingsreserves 
mogen niet voor subsidiëring in aanmerking komen. 

Voorzieningen 

De opgenomen voorzieningen worden voor hun nominale waarde opgenomen. Artikel 36 van de 
Regeling algemene subsidiebepalingen stichting Fonds PGO bepaald hierover het volgende: 
aangegeven is dat een dotatie dit nooit meer mag zijn dan per jaar 5% van de totale opbrengsten. 
Een voorziening is een voorzienbare kostenpost ten behoeve van een specifiek toekomstig doel 
dan wel een voorzienbaar verlies of toekomstig risico. Een voorziening moet binnen vijf  jaar na 
vorming worden besteed. 

Langlopende schulden 

Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Opbrengst sponsoring 

Wanneer een ruiltransactie plaatsvindt (‘Barter’) wordt uitsluitend de opbrengst verwerkt indien 
enerzijds de ruil plaatsvindt tegen qua aard niet vergelijkbare diensten en anderzijds de opbrengst 
van deze verkregen ‘barters’op een betrouwbare wijze kan worden bepaald. 

Opbrengst subsidies 

Gehonoreerde subsidies worden op kasbasis verantwoord. Dit omdat de vaststelling van de 
subsidie pas per 1 juli van het daaropvolgende jaar plaatsvindt en dan pas de restant subsidie 
uitbetaald zal gaan worden. Omdat onze stichting zeer beperkte liquiditeiten heeft zijn wij niet 
instaat voorafgaande aan deze vaststelling deze middelen uit te geven. 

Brutobedrijfsresultaat 

Het brutobedrijfsresultaat bestaat uit de netto-omzet. Hierbij wordt onder netto-omzet verstaan de 
opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van 
kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

1] Vaste activa 
 
   31-12-2016  31-12-2015 
 €   €  
    
Materiële vaste activa 0   0  
Deelnemingen 0   0  

 0   0  
      
 

2] Vorderingen en overlopende activa 

Overige vorderingen en overlopende activa: 
 
   31-12-2016  31-12-2015 
 €   €  
    
Nog te ontvangen van Fonds PGO 0   0  
      
 

Over 2014 en 2015 zijn de diverse subsidiestromen van Fonds PGO volledig afgewikkeld. 

3] Liquide middelen 
 31-12-2016 31-12-2015 

 € € 

ING betaalrekening 3026864 414 193 

ING rentemeerrekening 3026864 8.100 11.450 

PayPal betaalrekening                 14 0 

 8.528 11.643 
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4] Statutair vermogen 
 31-12-2016  31-12-2015 
 €   €  
    
Statutair vermogen 1.000   1.000 

 1.000  1.000 

Deze statutaire reserves ad € 1.000 heeft het doel de continuïteit van de stichting en daarmee de 
organisatie op een kwalitatief aantrekkelijk niveau te handhaven. Bij de tegenvallende sponsorinkomsten 
c.q. donateursbijdragen danwel calamiteiten kunnen te allen tijde de digitale forum-aktiviteiten op 
www.lichensclerosus.nl gecontinueerd te kunnen worden. 

 

De bestemmingsreserve bestaan uit de volgende reserves: 

5a] Bestemmingsreserve – Egalisatie instellingssubsidie Fonds PGO 

 
 
  Het verloop van deze post is als volgt: 
 31-12-2016  31-12-2015 
 €   €  
    
Stand per 1 januari 0  0  
Ontvangen subsidie Fonds PGO in boekjaar (0) 0  
Uitgegeven subsidie Fonds PGO in boekjaar (0) 0  

Stand per 31 december 0   0  
      
 

O.b.v. de subsidievoorwaarden is aangegeven dat dit nooit meer kan zijn dan 10% van de verleende 
instellingssubsidie. Pas bij een exploitatieoverschot kan aanspraak gemaakt  worden op een dotatie aan de 
Risicoreserve Fonds PGO.  
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5b] Bestemmingsreserve – drie jarig lustrum op 27 september 2021 
 
  Het verloop van deze post is als volgt: 
 31-12-2016  31-12-2015 
 €   €  
    
Stand per 1 januari 5.000  5.000 
Resultaat boekjaar 0  0 

Stand per 31 december 5.000  5.000 
       

O.b.v. specifieke giften/bestemmingen is deze bestemmingsreserve gevormd. Deze bestemmingsreserve heeft tot doel 
de lustrumactiviteiten te bekostigen die niet subsidiabel zijn onder het PGO-subsidiekader te financieren. De 
bekostiging van deze reserve vindt plaats o.b.v. specifieke geoormerkte giften van donateurs.  

 

5c] Bestemmingsreserve – overig 
 
  Het verloop van deze post is als volgt: 
 31-12-2016  31-12-2015 
 €   €  
    
Stand per 1 januari 5.583  3.171  
Resultaat boekjaar  -4.297 (2.412)

Stand per 31 december 1.286  5.583  
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6] Kortlopende schulden 

Overige schulden: 
 
   31-12-2016  31-12-2015 
 €   €  
    
Accountantskosten opstellen (ivm 2:396 lid 6 BW) 0   0  
Overige schulden - Yourhosting 0   60 

 0   60 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 

7] Brutobedrijfsresultaat 

Netto-omzet: 
 
   2016  2015 

 €   €  
    
Overige opbrengsten/giften 52  0 
Subsidie Fonds PGO 0  0 
Opbrengst donateurs 2.870  2.628 

 2.922   2.628  
      
 

Segmentatie van donateurs 
 
  Het aantal donateurs, per ultimo boekjaar bedroeg: 
    

 2016  2015 
    

Donateur, tevens forumlid   *86  
Donateur, geen forumlid   20 

Totaal betalende donateurs 108  106 
Aspirant donateur, tevens forumlid   *787 

Totaal LS belanghebbenden per ultimo boekjaar   893 

 

Gemiddeld aantal werknemers 
 
  Het gemiddeld aantal werknemers, berekend op fulltimebasis, bedroeg: 
    

 2016  2015 
    

Geen 0,0   0,0  
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8] Overige bedrijfskosten 
 
   2016  2015 
 €   €  
    
[8A] Voorlichting, informatievoorziening / lidmaatschappen 1.012   0  
[8B] Belangenbehartiging 49  0 
[8C] Lotgenotencontact 1.820  78 
[8D] Professionalisering 0  0 
[8E] Overige kosten 4.385   189  

 7.266   267  
      
 

      
 

8A] Voorlichting, informatievoorziening / lidmaatschappen 
 
   2016  2015 
 €   €  
    
Website /flowchart/ideal-functionaliteit 154   
Advertenties (Blad Huid, NVDV, etc) 0   
LS-folders 858   
Huidfederatie 0   

 1012   0 
      
 

      
 

8B] Belangenbehartiging 
 
   2016  2015 
 €   €  
Reis en verblijfskosten 49  0 
Artskosten 0   0 
Huisartsenbeurs/NHG congres 0  0 
LS-Stand 0  0 

 49  0 
      
 

      



Stichting Lichen Sclerosus 
Nieuwerkerk a/d IJssel 

32 | P a g i n a 
 

 

8C] Lotgenotencontact 
 
   2016  2015 
 €   €  
Verblijfskosten 106   
Lokatiehuur/ catering (Erasmus mc) 704   
Reis/verblijfkosten bestuursleden 267   
Lunch/ diner 486   
Representatiekosten (tasjes/ banners/ kaartjes/ give aways) 257   
Voorzieningen op 31 oktober 2016 0   
Website/forum (Yourhosting, argeweb, domainname, etc) 0  78 

 1820   78 
      
 

      
 

8D] Professionalisering 
 
   2016  2015 
 €   €  
    
Videoregistratie contactdag oktober    
Aanschaf LS Logo/beeldmerk    
Vergaderkosten    
Aanschaf ledenadministratiesoftware    

 0   0 
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8E] Overige bedrijfskosten 
 
   2016  2015 
Reiskosten 202    
Bestuurskosten 3.344   
Kantoorkosten 282   
Administratiekosten 350   
Porto/ Postbus 77   
Bankkosten 130   
ANBI status/bezoldiging/etc 0   0 
Onkosten 0  70 
Overig (KvK, bankkosten, porto, etc) 0  119 

 4.385  189 
      
 

      
 

9] Aandeel in het resultaat van deelnemingen 
 
   2016  2015 
 €   €  
    
Geen entiteiten 0) 0  
      
 

10] Financiële baten en lasten 

Rentebaten, lasten en soortgelijke opbrengsten: 
 
   2016  2015 
 €   €  
    
Rente ING Rentemeerrekening 48  52  

 48  52 
      
 

De betaalrekening van de postbank kent geen rentevergoeding. Vanaf 2009 heeft het bestuur 
besloten een ING-rentemeerrekening te betrekken. 
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Resultaatbestemming 2015 

De jaarrekening 2015 is vastgesteld in bestuursvergaderings gehouden op 13 juli 2016 en 
vervolgens ter vaststelling doorgezonden naar Fonds PGO. De bestuursvergadering heeft het 
positieve resultaat over 2015 ad € 2.412 positief voor € 0 gedoteerd aan de lustrum 
bestemmingsreserve en voor € 2.412 aan de bestemmingsreserve overig.  

 

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016 
 
Door het bestuur wordt voorgesteld het behaalde resultaat de volgende bestemming te geven: 
Het resultaat over 2016 ad € -4.345 wordt in mindering gebracht van de bestemmingsreserve 
overig.  
Bovengenoemd voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt. 
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