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Geachte leden,  
  
Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag van de “Stichting Dutch Thyroid Cancer 
Group” ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72025441.  
  
In 2019 hebben wij 126 Euro aan de ABN AMRO betaald voor de rekening. Het oprichten 
van de DTCG, het kopen en behouden van een website domein en het bouwen en 
onderhouden van de website zelf is betaald via posten 4750, 4810 en 4790. Verder 
hebben wij 250 Euro gedoneerd aan een ziekenhuis in Malawi tbv een 
beademingsmachine. Nu kunnen er extra patiënten geholpen worden aan hun schildklier.  
 
  
Het positieve saldo per dec 2019 is:  1280,06 Euro. 
 
  
Hopende u voldoende te hebben toegelicht in voorbereiding op de ALV,  
  
 
Met vriendelijke groet,  
  
  
  
  
Tessa van Ginhoven  
Penningmeester  
SchildklierNetwerk  
  
  
EISEN JAARVERSLAG STICHTINGEN:  
Artikel 10: het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de 
rechtspersoon te maken en op papier te stellen.  
Voor stichtingen: artikel 300: het bestuur stelt de jaarrekening op en legt deze voor aan het orgaan dat volgens de statuten bevoegd is om de 
jaarrekening vast te stellen. Elke bestuurder en elk lid van het toezichthoudend orgaan (indien dit orgaan statutair aanwezig moet zijn) ondertekent 
de jaarrekening.  
 



Financieel overzicht 2019

Facturen verkoop

Totaal: 1,052.49€                                               

BTW: -€                                                         

Betaald: 1,052.49€                                               

Openstaand: -€                                                         

Facturen inkoop

Totaal: 1,261.93€                                               

BTW: -€                                                         

Betaald: 1,261.93€                                               

Openstaand: -€                                                         

Winst en Verlies 2019

Code Omschrijving Verlies Winst

4500 Contributies en abonnementen -€                      -€                       

4510 Reclame en advertenties -€                      -€                       

4520 Representatie en verteer -€                      -€                       

4530 Reis- en verblijfkosten -€                      -€                       

4540 Relatiegeschenken -€                      -€                       

4545 Verzekeringen -€                      -€                       

4550 Bankkosten 126.00€                -€                       

4590 Overige verkoopkosten 250.00€                -€                       

4600 Kilometervergoeding -€                      -€                       

4700 Kantoorbenodigdheden -€                      -€                       

4740 Drukwerk, porti en vrachten -€                      -€                       

4750 Telefoon en internet 61.71€                  -€                       

4790 Overige kantoorkosten 500.00€                -€                       

4810 Accountants- en administratiekosten 324.22€                -€                       

4850 Cursussen/seminars -€                      -€                       

4860 Vakliteratuur -€                      -€                       

4900 Betalingsverschillen -€                      -€                       

4950 Oninbare vorderingen -€                      -€                       

7000 Inkopen -€                      -€                       

8000 Omzet NL -€                      1,052.49€              

8010 Omzet EU -€                      -€                       

Saldo winst -209.44€              

1,052.49€            1,052.49€              

Balans 2019

Code Omschrijving Activa Passiva

0130 Inventarissen -€                      -€                       

0140 Hardware -€                      -€                       

0740 Langlopende leningen -€                      -€                       

1000 Kas -€                      -€                       

1010 Bank -€                      209.44€                 

1300 Debiteuren -€                      -€                       

1400 Beginkapitaal 1,489.50€            -€                       

1410 Privé-opnamen en stortingen -€                      -€                       

1500 Vorderingen (kortlopend) -€                      -€                       

1600 Voorbelasting -€                      -€                       

1630 BTW Af te dragen Hoog -€                      -€                       

1631 BTW af te dragen Laag -€                      -€                       

1650 Btw betaald/ontvangen -€                      -€                       

1700 Crediteuren -€                      -€                       

1800 Schulden (kortlopend) -€                      -€                       

2000 Kruisposten -€                      -€                       

Saldo 1,280.06€             

1,489.50€            1,489.50€              
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