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Behandeld door: N.A. Imminkhuizen

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het rapport over het boekjaar 2017, waarin is opgenomen de jaarrekening van de
entiteit. Op grond van de door u verstrekte opdracht en op basis van de door ons verrichte
werkzaamheden kunnen wij de navolgende verklaring afgeven.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Melanoom te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten
en lasten over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Melanoom. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in
staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van
de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
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Algemeen

Doelstelling
De stichting heeft de volgende doelstellingen:

- lotgenotencontact voor mensen met melanoon, oogmelanoom en hun naasten;
- communicatie tussen artsen en patiënten verbeteren;
- geven van goede informatie over kanker inclusief de maatschappelijke gevolgen daarvan;
- nazorg van mensen met melanoom en andere soorten huidkanker die (na)behandeld zijn te verbeteren;
- informeren van patiënten over de ontwikkelingen die op medisch gebied plaatsvinden;
- het mondiger maken van mensen die op grond van hun ziekte noodgedwongen gebruik moeten maken
van medische en sociale voorzieningen.

Resultaten 

Bespreking van de resultaten
Uitkomst

2017
Begroot

2017
Uitkomst

2016
€ € €

Baten 167.645 156.000 188.598

Lotgenotencontact 23.922 22.750 17.016
Voorlichting en communicatie 96.191 84.000 75.301
Belangenbehartiging 22.705 7.500 27.245
Personeelskosten 9.323 103.000 72.653
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 769 - 143
Algemene kosten 21.597 11.500 14.246

Som der lasten 174.507 228.750 206.604

Resultaat -6.862 -72.750 -18.006

Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn tot nadere toelichting gaarne bereid.

Hoogachtend,
NonProfit Support

drs. A.H.J. Kraaij
Registeraccountant
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Balans per 31 december 2017 
(na saldobestemming)

31 december 2017 31 december 2016
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 942 538

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen 8.051 4.498

Liquide middelen 188.572 189.848

Totaal activazijde 197.565 194.884



31 december 2017 31 december 2016
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Bestemmingsreserve doelstelling 175.718 182.580

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers 18.957 9.972
Overige schulden 2.890 2.332

21.847 12.304

Totaal passivazijde 197.565 194.884
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Staat van baten en lasten over 2017 

Uitkomst
2017

Begroot
2017

Uitkomst
2016

€ € €

Baten
Subsidies 104.500 125.000 136.680
Giften en legaten 43.385 15.000 30.690
Specifieke acties 5.002 - 473
Donaties 13.826 15.000 13.498
Rente 85 - 354
Donaties landelijke contactdag - - 2.118
Overige baten 847 1.000 4.785

167.645 156.000 188.598

Lasten
Lotgenotencontact 23.922 22.750 17.016
Voorlichting en communicatie 96.191 84.000 75.301
Belangenbehartiging 22.705 7.500 27.245
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 769 - 143
Personeelskosten 9.323 103.000 72.653
Algemene kosten 21.597 11.500 14.246

Som der lasten 174.507 228.750 206.604

Resultaat -6.862 -72.750 -18.006

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve doelstelling -6.862 -18.006
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Melanoom is feitelijk gevestigd op Postbus 8152, 3503 RD te Utrecht Nederland, is statutair
gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41214927.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Grondslagen

Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

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.

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.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 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.
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Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Andere
vaste

bedrijfs-
middelen

€

Stand per 1 januari 2017
Aanschaffingswaarde 715
Cumulatieve afschrijvingen -177

Boekwaarde per 1 januari 2017 538

Mutaties 
Investeringen 1.173
Afschrijvingen -769

Saldo mutaties 404

Stand per 31 december 2017
Aanschaffingswaarde 1.888
Cumulatieve afschrijvingen -946

Boekwaarde per 31 december 2017 942

Afschrijvingspercentages 20%

Dit betreft een laptop.

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Overige vorderingen

Overige vorderingen 8.051 4.498

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten 3.621 4.498
Donaties 4.430 -

8.051 4.498

Liquide middelen

ING 188.572 189.848
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31-12-2017 31-12-2016
€ €

Bestemmingsreserve doelstelling

Bestemmingsreserve doelstelling 175.718 182.580

Deze bestemmingsreserve is door het bestuur gevormd om in de komende jaren uit te geven aan de
doelstelling van de stichting. Streven is om deze uit te bouwen naar € 200.000.

2017 2016
€ €

Bestemmingsreserve doelstelling

Stand per 1 januari 182.580 200.586
Resultaatverdeling -6.862 -18.006

Stand per 31 december 175.718 182.580

Kortlopende schulden

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Schulden aan leveranciers

Crediteuren 18.957 9.972

Overige schulden

Accountantskosten 2.160 1.511
Vakantiegeld 730 821

2.890 2.332
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Uitkomst
2017

Begroot
2017

Uitkomst
2016

€ € €

Baten

Subsidies 104.500 125.000 136.680
Giften en legaten 43.385 15.000 30.690
Specifieke acties 5.002 - 473
Donaties 13.826 15.000 13.498
Rente 85 - 354
Donaties landelijke contactdag - - 2.118
Overige baten 847 1.000 4.785

167.645 156.000 188.598

Subsidies

Subsidie LMK 59.500 80.000 101.680
Subsidie VWS/CIBG 45.000 45.000 35.000

104.500 125.000 136.680

Lotgenotencontact

Landelijke contactdag 13.076 13.500 5.744
Hulplijn en e-mail 1.541 3.750 260
Diversen 1.279 5.500 4.762
Doorberekende personeelskosten 8.026 - 6.250

23.922 22.750 17.016

Voorlichting en communicatie

Preventie / Gastlessen 38.565 35.000 55.135
Folders 14.628 - 4.287
Melanoom nieuws 9.542 33.500 7.865
Website en Forum 3.560 12.500 1.446
Kosten vertegenwoordiging / Symposia 2.393 - 957
Dikkie Dik - 3.000 361
Doorberekende personeelskosten 27.503 - 5.250

96.191 84.000 75.301
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Uitkomst
2017

Begroot
2017

Uitkomst
2016

€ € €

Belangenbehartiging

Reis- en verblijfkosten 1.298 1.000 575
Diversen 1.136 6.500 170
Doorberekende personeelskosten 20.271 - 26.500

22.705 7.500 27.245

Afschrijvingen materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 769 - 143

Personeelskosten

Kosten secretariaat 42.533 45.600 51.195
Loonkosten 20.291 32.400 55.765
Diensten door derden - 25.000 -
Onkostenvergoeding - - 888
Kosten directie - - 2.805
Overige personeelskosten 2.299 - -

65.123 103.000 110.653
Doorberekende personeelskosten -55.800 - -38.000

9.323 103.000 72.653

Algemene kosten

Bestuurskosten 7.865 - 5.979
Administratiekosten 6.923 3.000 3.628
Kosten ledenadministratie 1.850 5.300 3.021
Vrijwilligersdag 1.766 3.200 1.618
Overige kosten vrijwilligers 1.319 - -
Boetes belastingen en premies sociale verzekeringen 150 - -
Verzekeringen 95 - -
Kantoorbenodigheden 85 - -
Overige algemene kosten 1.544 - -

21.597 11.500 14.246
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Utrecht, 5 juni 2018

K.J.A. van Elst R.H.J. Cuijpers J.G. Werkman
Voorzitter Secretaris Penningmeester

V. Astratinei E.M.L. Wolf H.G. Plomp
Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid
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