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1. DOEL DOCUMENT 
Dit document bevat het financiële jaarverslag van de patiëntenvereniging ‘Vereniging voor 
mensen met het 'Van Lohuizen syndroom'’ betreffende het jaar 2008. Het doel van dit 
document is inzicht te geven in de inkomsten en uitgaven van de vereniging. In combinatie 
met het algemene jaarverslag geeft dit jaarverslag een gedetailleerd inzicht en overzicht in het 
reilen en zeilen van de vereniging. 

2. RAPPORTAGE PERIODE 
Deze rapportage bestrijkt de financiële rapportage periode van 1 januari tot en met 31 
december 2008. 

3. INKOMSTEN & UITGAVEN 
De inkomsten bestonden dit jaar uit contributie van de leden, donateursbijdragen en een 
exploitatie subsidie van het FondsPGO. 
 
 
Uitgaven lotgenotencontact 
Geen opmerkingen. 
 
Uitgaven voorlichting 
Geen opmerkingen. 
 
Uitgaven belangenbehartiging 
1. In 2008 is het Genetic Alliance congres in de USA bijgewoond.  

De voorzitter is bij plm. 10 senatoren geweest van het Amerikaanse congres om uit te 
leggen wat zeldzame ziekten in de praktijk betekenen en hoe belangrijk genetisch 
onderzoek is. 
Tevens is een vergadering georganiseerd voor de Amerikaanse CMTC leden op de 
zaterdagmiddag. Leden vanuit geheel Amerika waren speciaal naar deze vergadering 
gekomen (zelfs uit Califonië). 
 
Met name i.g.v. zeldzame ziekten is het cruciaal een wereldwijd netwerk op te bouwen 
en te onderhouden. 

 
 
Uitgaven voorwaardenscheppende activiteiten 
Geen opmerkingen 
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Uitgaven algemeen 
Aangezien het ondoenlijk is bij te houden waarvoor printerpatronen, postzegels, papier, etc. 
worden gebruikt (voorlichting, lotgenotencontact, belangenbehartiging, …) is een schatting 
gemaakt en zijn de kosten verdeeld over de verschillende hoofdactiviteiten. Deze aanpak is 
in overleg en op advies van het FondsPGO gekozen. 
 
Inkomsten 
Contributie inning is een activiteit met een lange doorlooptijd. Diverse leden hadden/hebben 
een betalingsachterstand waardoor een deel van de contributie in een ander boekjaar is 
binnengekomen. Dergelijke zaken zijn onder meer verwerkt in de balans. 
 
Door het invullen van de ‘monitor’ hebben wij € 1000 ontvangen hetgeen als zeer welkom is 
ervaren. 
 
Microsoft sponsort ons met gratis software licenties zoals XP en MSOffice. 
 

Boekjaar 2008 Boekjaar 2007

euro euro

Saldo 1 januari € 2.589 1.929

Saldo 31 december € 777 2.589

Verschil -€ 1.812 661

Inkomsten - uitgaven (exploitatie overschot) -€ 1.812

Inkomsten
Omschrijving euro

Contributie leden € 1.551 1.435

achterstallige contributie € 75 265

Vooruitontvangen contributie € 25 75

Donateurs € 1.062 2.843

Subsidie Patiëntenfonds € 8.040 8.488

Overige subsidies € 1.000 1.303

Sponsors € 0 0

Verkoop artikelen € 0 0

Opbrengst advertenties € 0 0

Inkomsten uit activiteiten € 0 0

Credit rente girorekening € 0 0

Totaal € 11.752 14.409

Uitgaven
Omschrijving euro

Lotgenotencontact € 5.307 6.143

Voorlichting € 1.369 2.721

Belangenbehartiging € 4.600 3.723

Voorwaardenscheppende activiteiten € 2.264 1.160

Onvoorziene uitgaven € 25 0

Debet rente girorekening € 0 0

Totaal € 13.565 13.747  
 


