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 Geachte leden,  

Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2017 van onze vereniging.  

In de jaarrekening is onze balans, een staat van baten en lasten voor de Vereniging en het GOF en een 
kasstroomoverzicht opgenomen. Aangezien de vereniging valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW 
gestelde grenzen, is de vereniging vrijgesteld van accountantscontrole. Om die reden is aan de jaarrekening geen 
accountantscontrole toegevoegd. 

1.1. Jaarverslag 
2017 is wat het bestuur betreft het jaar geweest van primeurs! 

Zo zal 2017 altijd het jaar blijven van het eerste internationale GVN/Gallnet/EGS congres te Amsterdam. Met een 
opkomst van ruim meer dan 40 artsen, onderzoekers, wetenschappers, diëtisten en patiënten(vertegenwoordigers) 
afkomstig van over de hele wereld was de bijeenkomst een groot succes. Nog niet eerder was er zo’n grote groep bij 
elkaar voor een congres over Galactosemie, iets waar wij erg trots op zijn! Maaike, ook via deze weg veel dank voor 
de fantastische organisatie! Het congres was zo’n groot succes dat wij door Gallnet gevraagd zijn om in 2018 
nogmaals het congres te organiseren. Dat verzoek hebben we graag ingewilligd. Naar het ernaar uitziet zal het 
tweede congres in november 2018 plaatsvinden en wij houden jullie op de hoogte over de ontwikkelingen 
daarover. 

Het jaar 2017 is ook het jaar waarop het bestuur is gaan werken volgens de nieuwe bestuursopzet. Dat wil zeggen 
dat het dagelijkse bestuur (Jeroen van Bruggen, Raymond Verkade en Bart van der Stoep) minimaal eens per drie 
maanden fysiek of per skype bij elkaar komt en de voortgang van de verschillende verenigingsdossiers bespreken. 
Denk daarbij aan de aanvraag van de subsidie, het voorbereiden van de twee algemene ledenvergaderingen en de 
administratie etc. De overige bestuursleden worden over de uitkomsten van deze vergaderingen geïnformeerd. Het 
voltallige bestuur komt dan twee keer per jaar bij elkaar om de meer strategische zaken te bespreken.  

De eerste keer in 2017 was dat op 19 februari in Wassenaar, waarbij we als volledig bestuur de strategie voor 2017 
en verder hebben besproken en vastgesteld. De uitkomsten van deze sessie zijn tijdens de voorjaars- en 
najaarsbijeenkomst en in het bulletin met jullie gedeeld. Een tweede bijeenkomst was per skype in april.  

De organisatie van de voorjaarsbijeenkomst te Bosbeek in april stond voor het eerst onder leiding van de nieuwe 
evenementencommissie, die wordt geleid door eveneens een nieuwe voorzitter Mirte van Kempen. Wij vonden het 
een groot succes en hopen voor volgend jaar op een nog grotere opkomst. Eveneens was de korte ALV tijdens deze 
bijeenkomst met als doel om tijdens de najaarsbijeenkomst meer tijd beschikbaar te hebben voor het Medische 
comité en de break out sessies.  

Bij de najaarsbijeenkomst (voor zover te achterhalen het eerst op een zondag) in november waren nog nooit zoveel 
galactosevrije eigen gebakken taarten, cakes etc. bij elkaar gebracht om opgegeten te worden. Tijdens de 
bijeenkomst hebben we samen stil gestaan bij het overlijden van ons erelid Dr. Bakker, de Godfather van 
Galactosemie in Nederland. Vanuit de medische hoek zijn er voor het eerst in een jaar twee wetenschappers 
gepromoveerd met als onderwerp Galactosemie. Onder leiding van Diego Sports hebben de kinderen en jongeren 
zich tijdens de bijeenkomst prima op en rond de Boerinn te Kamerik vermaakt. 

Het Jongvolwassenen uitje naar de vernieuwde dierentuin in Emmen was als vanouds weer gezellig evenement. 
Voor volgend jaar is gepland om onder begeleiding te gaan muurklimmen in Utrecht. Helaas kon het jongerenuitje 
geen doorgang vinden dit jaar. Verder is besloten om het infobulletin vanaf 2018 in een nieuw jasje te steken, als 
vereniging actiever te worden op facebook, mogelijkheden tot samenwerken met andere organisaties te 
onderzoeken. Wij zijn in gesprek met Metakids en de PKU over een vorm van samenwerking.  
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Verder hebben we twee families als nieuwe leden mogen verwelkomen en een familie is weer lid geworden. Er 
hebben geen leden opgezegd.  

Het bestuur heeft in 2017 onbezoldigd de werkzaamheden uitgevoerd  

Verslag van de commissies. 

Medische commissie: Het Medisch Comité van de GVN is bij Annet Bosch in het AMC op bezoek geweest en heeft 
daar gesproken over nieuwe onderzoeken, de voortgang van de Europese database. En uiteraard een groot aandeel 
gehad in de organisatie van het congres en het vaststellen van de agenda van het congres.  

Sponsorcommissie:  
We hebben voor de eerste keer deelgenomen aan de Grote Clubactie om vast te stellen of dit een actie is waar wij 
voldoende financieel resultaat uit halen. Met relatief weinig inspanning hebben we een mooi bedrag van naar 
verwachting €425 opgehaald, dat pas in 2018 aan ons zal worden uitgekeerd. Ook hebben we twee kledingacties 
uitgevoerd die totaal afgerond €1.573 hebben opgebracht. Enkele van onze leden hebben in juni deelgenomen aan 
de hardloopwedstrijd Maastrichts Mooiste. Hiermee hebben zij een bedrag van €1049 opgehaald.  

EGS en Evenementencommissie:  

Wij verwijzen kortheidshalve naar het vorenstaande.  

Financiële commissie: Naast het opstellen van de begroting 2018, de jaarrekening 2016 en het voeren van de 
administratie 2017 heeft de Financiële commissie de GVN vertegenwoordigd bij de twee ALV’s van de VSOP, bij 
VanderLande Industries en PwC om donaties in ontvangst te nemen. Voor de jaarrekening 2017 verwijzen wij naar 
het volgende hoofdstuk. Verder is overleg gevoerd met de kascontrolecommissie,  

1.2. Jaarrekening 
De GVN beschikte ultimo 2017 over een balans met tellingen tot € 98.957 (toename met €9.617). Het GOF heeft de 
beschikking over een bedrag van €38.727. Het vermogen van het GOF is daarmee met €7.651 toegenomen. In 2017 
heeft het GOF drie donaties gedaan voor een bedrag van €17.000 aan het tweede onderzoek op basis van de 
gegevens in de Europese Database en bijdragen aan de promotie onderzoeken. In de Algemene Leden Vergadering 
is besloten om in 2018 vanuit het Fonds één of meerdere donaties te doen aan instellingen of personen, die 
wetenschappelijk onderzoek doen naar de ziekte galactosemie. Verder zal de vereniging in 2018 in samenwerking 
met de EGS een congres/bijeenkomst in Amsterdam organiseren. In de Algemene Leden Vergadering 2018 zal 
daarvoor budget worden gevraagd van €3.000. Nu er nog geen verplichtingen zijn aangegaan voor de organisatie is 
geen voorziening opgenomen. 

Verleden jaar is besloten om zekerheidshalve €6.000 tot en met 2019 achter de hand te houden voor het geval uit 
de samenwerking met de Whiplashstichting nog verplichtingen voortvloeien. Er hebben zich in 2017 geen 
ontwikkelingen voorgedaan op dit gebied.  

Het verenigingsresultaat van de GVN over 2017 is €3.364 negatief. Dit is minder negatief dan begroot, maar zeer 
sterk afwijkend ten opzichte van 2016. Dit komt doordat de GVN het congres heeft georganiseerd en de subsidie 
2017 eind 2017 nog niet was vastgesteld door het Ministerie van VWS. Zie paragraaf 1.2 voor de toelichting bij het 
verenigingsresultaat.  

De post kortlopende schulden is toegenomen tot €23.334. Per saldo bedraagt deze post nu de bevoorschotting van 
de instellingssubsidie 2017 van het ministerie van VWS. Deze subsidie zal uiterlijk eind maart 2018 worden 
vastgesteld door het ministerie, tenzij het ministerie aangeeft dat nadere controle noodzakelijk is. In september 
2017 heeft het bestuur de instellingssubsidie 2018 aangevraagd voor een bedrag van €24.985. Deze aanvraag is 
goedgekeurd door het ministerie.  
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1.3. Toelichting Resultaat 
Het verenigingsresultaat over 2017 bedraagt €3.364 negatief. Het resultaat komt ten laste van het eigen vermogen. 
Dit staat los van de omvang van het GOF. Het aantal betalende leden is toegenomen als gevolg van de tijdens de 
algemene leden vergadering 2015 aangenomen wijziging van de definitie van lid. Door de toename van het aantal 
leden is helaas wederom de post debiteuren toegenomen. Het bestuur verzoekt deze leden per brief en mail om de 
contributie alsnog te voldoen. Ten aanzien van de eind oktober per automatische incasso geïnde contributies en 
donaties merkt het bestuur dat er in de periode tussen balansdatum en de opsteldatum van de jaarrekening per 
eind januari 2018 er geen storneringen hebben plaatsgevonden. Derhalve heeft het bestuur deze contributies en 
donaties als definitieve inkomsten verantwoord. 

De kosten zijn ruim gestegen, maar minder dan begroot. De hoofdoorzaak van de stijging is het congres, de 
duurdere voorjaarsbijeenkomst en de aanbetaling van de locatie voor de voorjaarsbijeenkomst 2018. De overige 
kosten zijn nagenoeg gelijk gebleven of iets minder geworden.  

De contributie voor het jaar 2018 is in de Algemene Leden Vergadering November 2017 vastgesteld op €27,50. 

Met vriendelijke groet,  

Het Bestuur 
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6.1. Algemeen 
 De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.  
 De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 

geschiedt, voor zover niet anders is opgenomen, tegen nominale waarde.  
 Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. 
 Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 
 

6.2. Vorderingen en overlopende activa 
 Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens 

oninbaarheid. 
 

6.3. Liquide middelen 
 De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde 
 

6.4. Schulden 
 Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders opgenomen. 
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 Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-opbrengsten en de kosten en andere lasten van 
het verslagjaar met inachtneming van het bovenstaande. 

7.1. Opbrengsten 
 De opbrengsten bestaan met name uit contributies,  donaties en subsidie. 
 

7.2. Financiële baten en lasten 
 De rentebaten en –lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en –

lasten van uitgegeven en ontvangen gelden. 
 

7.3. Buitengewone baten en lasten 
 Onder deze post worden begrepen baten en lasten die voortvloeien uit handelingen en gebeurtenissen die 

duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitvoering. 
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 Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte methode 
 De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 


