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1.

Jaarverslag 2018

Geachte leden,
Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2018 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

2018 was weer een jaar met veel activiteiten en positieve ontwikkelingen voor de GVN. We zijn een samenwerking
aangegaan met Metakids, we hebben veel vernieuwingen doorgevoerd bij de organisatie van de bijeenkomsten.
Dit jaar is de GVN gaan samenwerken met de Stichting Metakids, zoals is bekrachtigd in een
samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerking zal ons helpen met het inzamelen van fondsen en het uitdragen
van metabole ziekten (en dus ook galactosemie) aan het grote publiek. Op basis van deze samenwerking zorgt
Metakids ervoor dat de door hun medische commissie goedgekeurde en door ons geadopteerde
onderzoeksprojecten worden vermeld op hun website en zij zorgen voor de contractuele en financiële afwikkeling
van de onderzoeksprojecten.
Onze overtuiging is dat door het gebruik van de naam en de communicatieve middelen van Metakids meer geld
geworven kan worden voor deze onderzoeksprojecten. De samenwerking met Metakids wordt jaarlijks
geëvalueerd. Dit jaar heeft de GVN via stichting Metakids €44.407 vanuit het GOF overgemaakt naar twee projecten
van doctor Estela Rubio. Deze gelden zijn de afgelopen jaren door onze leden bijeengehaald.
In 2018 zijn de eerste twee regiobijeenkomsten georganiseerd. Deze nieuwe bijeenkomsten zijn bedoeld als
laagdrempelige gelegenheid voor (toekomstige) leden om gezellig samen te zijn en ervaringen te delen. Ze worden
zoveel mogelijk georganiseerd door de leden zelf. De eerste in de regio Zuid-Holland en de tweede in Limburg.
Beide bijeenkomsten waren verschillend van opzet, maar beide even geslaagd!
In 2018 is het voltallige bestuur in 2018 eenmaal fysiek bijeengekomen om de plannen voor het komende jaar vast
te leggen. Dit is gebeurd in Reeuwijk. De plannen zijn gepresenteerd tijdens de ALV in november. Zorgen blijven
bestaan over het invullen van de diverse vacante bestuursfuncties. Het bestuur probeert dit op te lossen via het
opzetten van een flexpool.
Het Medisch Comité van de GVN heeft dit jaar in januari een overleg gehad met de artsen. Daarbij is o.a. gesproken
over de laatste onderzoeken, het dieet, informatievoorziening aan de leden en de beoogde samenwerking met
Metakids. Later dit jaar is er uitgebreid gesproken met de artsen in het kader van de Galnet bijeenkomst en de
najaarsbijeenkomst.
De voorjaarsbijeenkomst te Bosbeek in april had een boordevol en vernieuwend programma, met onder andere een
uitgebreide kookworkshop en was bovenal weer gezellig Eveneens is er tijdens de voorjaarbijeenkomst de korte
ALV gehouden met als doel de jaarrekening en het jaarverslag vast te leggen. Bij de ALV waren 26 leden aanwezig
en gedurende het evenement 48 personen in totaal. Aan het bestuur is decharge verleend voor het in 2017
gevoerde financiële beleid.
Het jongvolwassenen uitje had dit jaar als bestemming de klimmuur in Utrecht. Met veel plezier is iedereen veilig
naar boven en weer naar beneden gekomen. Voor volgend jaar is geopperd om naar het festival “De Zwarte Cross”
te gaan. Dit idee is voortgekomen uit de groep zelf. Door het bestuur zijn daaraan een aantal voorwaarden
verbonden, waaronder voldoende animo onder de doelgroep. De doelgroep is daar inmiddels voor benaderd door
middel van een nieuwsbericht.
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Dit jaar is het jongerenuitje naar The Maxx gegaan, een evenementencentrum in Veenendaal waar de jongeren naar
hartelust hebben gelasergamed, gekart, friet gegeten, etc. Dit jaar mochten de (jonge) leden een vriend meenemen,
zodat ze in een veilige, vertrouwde omgeving konden genieten van het uitje.
De najaarsbijeenkomst vond dit jaar plaats in het Nationaal Watermuseum en stond voor het eerst nagenoeg
volledig in het teken van “Care”. Externe sprekers hebben ons in interactieve sessies meegenomen in relevante
onderwerpen als werk, dieet, juridische zaken en fondsenwerving. Er waren door de dag heen 74 leden en
aanstaande leden aanwezig. Tevens is de tweede ALV (37 aanwezigen) gehouden waarbij de plannen voor de
activiteiten voor volgend jaar zijn gepresenteerd, een aantal leden is bedankt voor hun buitengewone inzet en de
begroting 2019 besproken. De begroting 2019 is door de ALV goedgekeurd. De resultaten van de evaluatie geven
aan dat de locatie en het programma zeer gewaardeerd werden.
Medio november waren wij samen met de Europese Galactosemie Vereniging gastheer voor het inmiddels jaarlijkse
Galnet-congres te Amsterdam, waar alle Europese onderzoekers en ‘onze’ artsen dr. Annet Bosch en prof. dr. Estela
Rubio bij aanwezig waren. De totale opkomst was 31 personen, waarvan 16 artsen en onderzoekers.
Dit jaar verscheen voor het eerst het GVN magazine als volledig vernieuwende vervanger van het infobulletin. Dit
wordt door de communicatiecommissie zelf online opgesteld met behulp van nieuwe software en bijbehorend
servicecontract. Ook is in oktober onze eerste elektronische nieuwsbrief verstuurd.
Verder is het bestuur aanwezig geweest bij de leden bijeenkomsten van de VSOP en heeft daar meegesproken over
de introductie van een tweetal richtlijnen. De eerste voor fondsenwerving en het bewaken van de onafhankelijkheid
van patiëntenorganisaties bij het aangaan van sponsorovereenkomsten en het aanvaarden van giften. Voorts is aan
de orde geweest de nieuwe richtlijn inzake het verplicht informeren van familieleden van patiënten met een
erfelijke ziekte door de klinisch geneticus. Verder is het bestuur aanwezig geweest bij de
voorlichtingsbijeenkomsten bij PGO-support over de nieuwe subsidievoorwaarden 2019-2021.
Tot slot hebben we vijf nieuwe leden mogen verwelkomen. Ondanks dat we vijf nieuwe leden hebben mogen
ontvangen, maakt het bestuur zich zorgen over het feit dat niet alle nieuwe patiënten ons direct weten te vinden.
Door het bestuur wordt hierop actie ondernomen. Er hebben 2 leden opgezegd en het bestuur heeft besloten om
met ingang van 1 januari 2019 van 12 leden afscheid te nemen. Dit betreft leden die de contributie 2018 niet
hebben voldaan en niet hebben gereageerd op drie verzoeken om de contributie 2018 te betalen. Dit is de eerste
keer dat het bestuur actief van leden afscheid heeft moeten nemen. We hebben daar goed over nagedacht en zijn
zorgvuldig te werk gegaan. We hebben nu 128 leden.
Het bestuur heeft in 2018 onbezoldigd de werkzaamheden uitgevoerd.

1.2.

Jaarrekening

De GVN beschikte ultimo 2018 over een balans met tellingen tot € 74.301(afname met €24.577).

1.2.1. Eigen Vermogen
Het eigen vermogen van de GVN bedraagt eind 2018 €31.408 en dat is €491 hoger dan verleden jaar. Wij
verwijzen naar de toelichting aangaande dit resultaat.

1.2.2. GOF reserve
Het GOF heeft de beschikking over een bedrag van €7.000. Het vermogen van het GOF is daarmee afgenomen met
€31.627. We hebben in 2018 €44.407 aan een tweetal projecten gedoneerd, te weten het zebravis onderzoek en het
voortgezette onderzoek op basis van de gegevens in de Europese Patiënten Database. Dit is gebeurd in het kader
van de samenwerking met Metakids. Voor de donaties (en de ontwikkelingen daarvan) aan het GOF verwijzen wij
naar de staat van baten en lasten van het GOF.
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1.2.3. Voorziening
In 2016 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 2018 geen
ontwikkelingen voorgedaan op dit gebied. De verwachting is dat in 2019 zekerheid wordt verkregen over dit
onderwerp.

1.2.4. Kortlopende schulden
De post kortlopende schulden is toegenomen tot €29.892 Deze post bestaat uit de bevoorschotting van de
instellingssubsidie 2018 van het ministerie van VWS, toegezegde donaties aan Metakids, de verplichting voor de
huur van de voorjaarbijeenkomst locatie en de voorwaardelijk toegezegde donaties aan de GVN en het GOF (zie
paragraaf 1.3).
De instellingssubsidie 2018 zal naar verwachting in maart 2019 conform aanvraag worden vastgesteld door het
ministerie, tenzij het ministerie aangeeft dat nadere controle noodzakelijk is.

1.2.5. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
In september 2018 heeft het bestuur de instellingssubsidie 2019 aangevraagd voor een bedrag van €24.500.
Deze aanvraag is goedgekeurd door het ministerie.

1.2.6. Vaste activa
In 2018 heeft het bestuur het besluit genomen om een tweetal vlaggen met onze naam en ons logo aan te schaffen.
Deze vlaggen gebruiken we bij onze eigen bijeenkomsten of stellen ze ter beschikking aan leden voor
fondsenwervingactiviteiten. De kosten van de vlaggen bedroegen €178 en die zijn volledig direct ten laste gebracht
van het resultaat. Verder beschikte de GVN nog over een laptop en een PC. Beide apparaten waren reeds
afgeschreven en zijn dit jaar afgestoten.

1.2.7. Vlottende activa
De post debiteuren bedraagt €1, dat betreft de door de bank over 2018 uit te betalen rente op de spaarrekening. Er
zijn geen contributiedebiteuren, omdat met ingang van 1 januari afscheid is genomen van een twaalftal leden die de
contributie niet hebben betaald. Verder is een aanbetaling gedaan van €1.040 voor de locatie van de
voorjaarsbijeenkomst.
De GVN beschikt verder over twee betaalrekeningen en een spaarrekening. Deze laatste wordt gebruikt voor zowel
het GOF als de GVN. Het totaal saldo van de bankrekeningen bedroeg eind 2018 €73.260. Dit is €25.288 lager dan
verleden jaar. Wij verwijzen naar het kasstroomoverzicht voor de onderbouwing hiervan.
De GVN is verder nog eigenaar van diverse brochures, zorg- en dieetboeken. Deze vertegenwoordigen geen
financiële waarde en zijn derhalve niet op de balans opgenomen.

1.3.

Toelichting Resultaat

Het verenigingsresultaat over 2018 bedraagt € 491 positief. Het resultaat komt ten goede aan het eigen vermogen.
Begroot was €348 negatief.
O.a. de volgende posten hebben het resultaat positief beïnvloed:


Stijging aantal betalende leden. Het aantal betalende leden is wederom toegenomen als gevolg van de
tijdens de algemene leden vergadering 2015 aangenomen wijziging van de definitie van lid.



Aanzienlijk lagere kosten voor de organisatie van het congres. De oorzaken zijn een betere aanbieding van
het hotel en minder deelnemende artsen en onderzoekers uit het buitenland ten opzichte van vorig jaar.
De totale kosten voor het congres vallen daarom €2.657 lager uit.

O.a. de volgende posten hebben het resultaat negatief beïnvloed:
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Minder donaties aan de GVN en minder overnachtingen bij de voorjaarbijeenkomst. Ten aanzien van de
donaties merken wij op dat deze begin oktober per automatische incasso geïnd zijn en derhalve per
balansdatum nog gestorneerd kunnen worden. Derhalve moet het bestuur deze donaties als kortlopende
schulden verantwoorden. In de periode tussen einde 2018 en datum opstellen verslag (7 februari 2019)
zijn er geen storneringen geweest en daarmee zijn deze inkomsten definitief voor de GVN/GOF.
Door de lagere opkomst bij de voorjaarsbijeenkomst is er ook een lager bedrag aan eigen bijdragen
binnengekomen dan begroot. In de begroting was reeds rekening gehouden met verleende kortingen voor
kinderen onder de vijf jaar en de organisatie.



Hogere instandhoudings- en frictiekosten. Deze kosten vallen hoger uit dan begroot door de aankoop van de
vlaggen en de aanschaf van attenties ter gelegenheid van het stoppen van een aantal commissie- en
bestuursleden.



Hogere kosten voorjaarsbijeenkomst. De voorjaarsbijeenkomst is uiteindelijk circa €600 hoger uitgevallen
dan begroot. Door de lagere opkomst dan begroot zijn de kosten per deelnemer wel gestegen.

De contributie voor het jaar 2019 is in de Algemene Leden Vergadering November 2018 wederom vastgesteld op
€27,50.
Mochten er naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen bestaan en/of de behoefte aan meer informatie, dan
vernemen wij dat graag. U kunt daartoe contact opnemen via secretaris@galactosemievereniging.nl
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
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6.
6.1.





6.2.


6.3.


6.4.


Grondslagen voor de balans
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.

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

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders opgenomen.
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7.

Grondslagen voor het resultaat



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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8.



Grondslagen Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte methode
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
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