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ANBI-registratie 

De MS Vereniging Nederland heeft al geruime tijd de ANBI-status (Algemeen Nut 
Beogende Instelling). Giften en nalatenschappen zijn daarom vrijgesteld van schen-
kings- of successierecht en komen volledig ten goede aan de vereniging. Giften, er-
fenissen en legaten worden in grote dank aanvaard. 
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Bestuursverslag1 

 
Voor MS Vereniging Nederland was 2017 een opbouwjaar. De weggevallen structurele inkomsten 

noodzaakten MS Vereniging Nederland om op zoek te gaan naar nieuw fondsen. Het bestuur en Lan-

delijk team hebben hieraan in 2017 hard gewerkt. Er zijn plannen gemaakt, maar ook acties onderno-

men om de inkomsten structureel te verhogen. 

 

In 2016 traden nieuwe bestuursleden aan. In 2017 werd nog een nieuw bestuurslid toegevoegd. En er 

is nog een vacature voor een – liefst jong - bestuurslid dat zich gaat richten op jonge (potentiële) leden.  

 

Het bestuur heeft dit jaar hard gewerkt aan een herpositionering van de Vereniging. Er is sprake van 

een uitvoerend bestuur van vrijwilligers ondersteund door een klein professioneel Landelijk Team. Dit 

Team ondersteunt ook de landelijke en regionale werkgroepen. 

 

De herpositionering van de Vereniging heeft ook haar beslag gekregen in een Meerjarenbeleidsplan 

2018-2021. Vanuit de missie en visie en de uit te voeren drie kerntaken (belangenbehartiging, infor-

matievoorziening en lotgenotencontact) zijn allerlei activiteiten geformuleerd die moeten bijdragen 

aan een verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met MS. Vooral de behartiging van de 

belangen van mensen met MS is erg belangrijk.  Specifiek op het terrein van de aandoeningsspecifieke 

belangenbehartiging is in 2017 een nieuwe start gemaakt. De Vereniging maakt zich onder meer sterk 

om onderzoek naar stamceltherapie  voor mensen met MS ook in Nederland mogelijk te maken. Voor 

niet-aandoeningsspecifieke belangenbehartiging zoeken wij aansluiting bij Patiëntenfederatie Neder-

land en Ieder(In), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Ook participeren wij 

in het European MS Platform en ondersteunen wij de stichting ALL OF ME, een plek waar jonge mensen 

met een chronische aandoening elkaar kunnen vinden. 

 

Ook de informatievoorziening heeft in 2017 onze aandacht gehad. Veel materiaal heeft een ‘make 

over’ gekregen en is omgezet in de nieuwe huisstijl. Hard is gewerkt om de website van MS Vereniging 

Nederland te optimaliseren en tot afstemming te komen met onze andere website: MSweb. De laatste 

loodjes zijn gelegd om te komen tot de website MS en Werk, inclusief bijbehorende flyer en brochure. 

Deze zijn begin februari 2018 gelanceerd. 

 

Het lotgenotencontact is vooral inhoud gegeven door de 300 vrijwilligers in de 20 regio’s van MS Ver-

eniging Nederland. Samen met andere organisaties zoals MS Zorg Nederland en het MS-centrum van 

VUmc zijn themabijeenkomsten georganiseerd, waaronder die over bestaande en nieuwe behandelin-

gen en over cognitie. 

 

Er zijn  in 2017 verkennende gesprekken gevoerd met het oog op een betere samenwerking met an-

dere MS-organisaties  op diverse beleidsterreinen. 

 

Ondertussen is ook verder gewerkt aan de totstandkoming van het 1-MS-loket, een ‘routeplanner’ 

voor mensen die vragen hebben over MS. Samen met Nieuw Unicum, MS Research en VUmc werken 

wij aan de lancering van dit loket, gepland in het voorjaar van 2018. 

 

                                                           
1  Al enige tijd is een discussie gaande over de term 'jaarverslag' (bron: www.rijksoverheid.nl.) Wij verstaan hier 

onder het jaarverslag het document dat zowel de inhoudelijke als de financiële verantwoording omvat, res-
pectievelijk aangeduid met bestuursverslag en jaarrekening.  

http://www.rijksoverheid.nl/
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Zo ziet u, MS Vereniging Nederland is een actieve vereniging die dankzij de vele vrijwilligers die de 

vereniging rijk is, de belangen van mensen met MS zo goed mogelijk tracht te behartigen. In dit jaar-

verslag kunt u uitgebreid lezen wat in 2017 zoal aan activiteiten heeft plaatsgevonden. 

 

Dit jaarverslag gaat niet uitgebreid in op de activiteiten van de aan MS Vereniging Nederland bestuur-

lijk verbonden Stichting Vrienden MSweb. Deze stichting publiceert een afzonderlijk jaarverslag 2017 

van die stichting zelf. Het streven is om dat jaarverslag in de toekomst onderdeel te laten uitmaken 

van het jaarverslag van MS Vereniging Nederland. 

 

 

Jan van Amstel 

Voorzitter  
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1. MS Vereniging Nederland 

MS Vereniging Nederland is de enige onafhankelijke patiëntenvereniging voor mensen met multiple 
sclerose (MS) en hun direct betrokkenen, zoals partners, kinderen en/of ouders.  
 
1.1  Ontwikkelingen 
 
Na de verhuizing van het landelijk team en een vernieuwde huisstijl passend bij onze herpositionering 
hebben al onze print-uitingen (folders en brochures) een make-over gekregen. Een nieuwe impuls is 
gegeven aan het gebruik van onze sociale media (Facebook, Twitter en YouTube), dit in samenwerking 
met MSweb. Nieuw instrumentarium is beschikbaar gekomen voor: 
- de MS-voorlichters in de vorm van een MS Experience Toolkit, waarmee wij mensen die geen MS 

hebben kunnen laten ervaren wat het is om MS te hebben; 
- de MS-coaches in de vorm van en online MS-werkloket met bijbehorende brochure en flyer. 
 
MS Vereniging Nederland  wil goed bereikbaar zijn voor haar leden en ook onafhankelijkheid uitstralen. 
Dit zijn de twee belangrijkst redenen voor het bestuur geweest om eind december 2016 te besluiten 
het landelijk bureau van de Vereniging te verhuizen van Voorschoten naar Breukelen. Per 3 april 2017 
is het nieuwe adres van MS Vereniging Nederland: De Corridor 5C, 3621 ZA Breukelen; het nieuwe 
telefoonnummer is: 088 374 85 00.  
 
Als achterwacht voor het Landelijk Team is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met stichting 
MEO; deze verzorgt de beantwoording van de telefoon tijdens kantooruren als de medewerkers van 
het Landelijk Team telefonisch niet bereikbaar zijn. Hiermee zijn wij vijf dagen in de week tijdens kan-
tooruren bereikbaar. 
 
 
1.2  Missie  
 
MS Vereniging Nederland is altijd ‘dichtbij’. Zij brengt mensen met MS en hun naasten bij elkaar om 
kennis en ervaringen te delen. Zij verstrekt informatie over de aandoening en leven met MS zodat men 
keuzes kan maken om de regie over het eigen leven te houden. Zij zet zich in voor de kwaliteit van de 
zorg als belangrijk middel voor de kwaliteit van leven. Onze missie luidt: 
 

MS Vereniging Nederland bundelt kennis en ervaring van mensen met MS en zet deze 
in voor de ondersteuning van mensen met MS en hun naasten en de behartiging van 
hun belangen. De Vereniging werkt daarbij vanuit de drie kerntaken: lotgenotencon-
tact, informatievoorziening en belangenbehartiging.  

 
 
1.3  Visie 
 
De visie van een organisatie weerspiegelt het gezamenlijke toekomstbeeld. Onze visie luidt:  
 

Visie: Mensen met MS en hun naasten kunnen elkaar geregeld ontmoeten in hun ei-
gen regio op bijeenkomsten met een educatief, informatief en sociaal karakter. Alle 
informatie die wij aanbieden over MS, de gevolgen en daarmee samenhangende za-
ken zijn vanuit het perspectief van mensen met MS. We hebben een vaste plek bij alle 
relevante organen ter behartiging van de belangen van mensen met MS en hun naas-
ten.  
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1.4  Identiteit 
 
De identiteit geeft aan wat MS Vereniging Nederland is, vanuit welke ‘persoonlijkheid’ zij handelt naar 
andere organisaties. Wij hebben deze als volgt geformuleerd:  
 

MS Vereniging Nederland is de énige onafhankelijke belangenbehartiger van mensen 
met MS en hun naasten. Zij wenst samen te werken met alle organisaties die een 
bijdrage willen leveren aan het realiseren van haar doelstellingen. Zij ontleent haar 
bestaansrecht aan de lotgenoten/vrijwilligers, die het patiëntenperspectief inhoud 
geven. Zij bouwt voort op de ervaringsdeskundigheid van de vrijwilligers. 

  
 
1.5  Doelstellingen 
 
MS Vereniging Nederland kent drie doelstellingen: 
 

1. behartigen van de belangen van mensen met MS en van hun naasten; 
2. bevorderen van de emancipatie en volwaardige participatie van mensen met MS 

in de samenleving; 
3. stimuleren van het tot stand komen en in stand houden van voorzieningen voor 

mensen met MS, opdat mensen met MS zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven 
functioneren in de samenleving. 

 
 
1.6  Kerntaken 
 
MS Vereniging Nederland kent drie kerntaken: 
 

1. belangenbehartiging;  
2. informatievoorziening; 
3. lotgenotencontact. 

 

In 2018 zal de Vereniging verder investeren in deze drie kerntaken.  

 
1.7  Thema 2017: Grilligheid 

In 2017 lag de focus van Multiple Sclerose Vereniging Nederland op ’grilligheid’, met andere woorden 
de grilligheid van het leven van mensen met MS. Dit komt onder meer tot uiting in de aard van het 
functieverlies en het verloop/de progressie van de aandoening.  

Grilligheid en belangenbehartiging 
Wie leeft met MS heeft belang bij een sterke patiëntenvereniging. Wij geven mensen met MS een stem 
bij politiek, overheden, zorgverleners, zorgverzekeraars, bedrijfsleven en maatschappelijke organisa-
ties, waaronder stichtingen die actief zijn voor mensen met MS. Het is belangrijk dat zij horen wat 
mensen met MS zélf belangrijk vinden en deze kennis kunnen meenemen in hun verantwoordelijkhe-
den voor een adequate MS-zorg. In 2017 is in contacten van de Vereniging met anderen vooral de 
grilligheid van de ziekte onder de aandacht gebracht. 
MS Vereniging Nederland behartigt ook de belangen van mensen met MS via haar lidmaatschap van 
zogenaamde koepelorganisaties, te weten: Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(In) en European Mul-
tiple Sclerose Platform (EMSP). In het overleg van de Patiëntenfederatie Nederland en van Ieder(In) 
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krijgt de behartiging van niet-aandoeningsspecifieke belangen nader inhoud. Via het ESMP volgen wij 
de ontwikkelingen op Europees niveau.  
Vanuit MS Vereniging Nederland is inbreng geleverd in verschillende landelijke projecten, zoals: 1-MS-
loket, consultkaart(en) MS, richtlijn Orgaandonatie na Euthanasie, herziening richtlijn MS, Handreiking 
MS en Werk. Ook neemt MS Vereniging Nederland deel aan de klankbordgroep Voorwaardelijke Toe-
lating Fampyra. 
Landelijk heeft het bestuur en directie inspanningen gepleegd om onderzoek naar stamceltherapie 
voor mensen met MS mogelijk te maken. Samen met de Stichting Op de Been heeft MS Vereniging 
Nederland op 12 september 2017 een petitie (met 47.000 handtekeningen) aangeboden aan de Com-
missie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer in aanwezigheid van leden 
van de Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Doel van deze petitie was dit onderwerp 
op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Dit is gelukt. Op 14 maart 2018 vond een gesprek plaats 
met de Vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Resultaat was de afspraak dat betrokke-
nen gezamenlijk een brief opstellen waarin een verzoek tot financiering van het onderdeel behandel-
kosten opgenomen dat via de Tweede Kamer naar de minister gaat. 
 
Grilligheid en informatievoorziening 
Voor mensen met een chronische ziekte zoals Multiple Sclerose is betrouwbare informatie van groot 
belang. Informatie over het mogelijk grillige verloop van de ziekte of informatie die mensen met MS  
bijvoorbeeld toont welke medicatie en behandelmethodes voorhanden zijn of hoe ze in gesprek kun-
nen met hun werkgever over blijven werken met MS. Via diverse (social) media besteden MS Vereni-
ging Nederland en MSweb aandacht aan de kwaliteit van leven van mensen met MS waarin de grillig-
heid van de ziekte impliciet of expliciet tot uitdrukking komt. 
 
Grilligheid en lotgenotencontact 
MS Vereniging Nederland brengt mensen met MS en hun naasten bij elkaar, omdat we telkens op-
nieuw ervaren dat mensen samen sterk staan als ze hun ervaringen kunnen delen en elkaar inspireren 
met tips en informatie. Dit lotgenotencontact krijgt invulling in alle regio’s van MS Vereniging Neder-
land vanuit onze missie: ‘MS Vereniging Nederland altijd dichtbij’. Mensen met MS ontmoeten elkaar 
in hun eigen buurt, via bij voorbeeld: koffieochtenden, themabijeenkomsten of een MS-Café. 
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2. Organisatie 

MS Vereniging Nederland kende per 31 december 2017 8.252 leden (31 december 2016: 8.493 le-
den). In 2017 kende de Vereniging 428 donateurs (2016: 445). 

 

2.1 Structuur 
 

MS Vereniging Nederland kent een Algemene Ledenvergadering, een bestuur, een landelijk team, vier 
landelijke werkgroepen en 20 regionale werkgroepen. Binnen het landelijk team zijn enkele vaste me-
dewerkers en in de landelijke en regionale werkgroepen zo’n 300 vrijwilligers actief in zowel uitvoe-
rende als adviserende zin. Samen zorgen zij voor een optimale ondersteuning aan de leden van de 
Vereniging op het gebied van belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact. 
 
Algemene Ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering (ALV)  is het hoogste besluitvormende orgaan van de Vereniging. Deze 
kwam in 2017 twee keer bijeen, namelijk op 24 juni en 25 november.  
Na introductie met een filmpje werd Diederik Banken op de ALV van 24 juni tot nieuw bestuurslid 
gekozen. Tevens keurde de vergadering de jaarrekening 2016 goed, stond voorzitter Nout Verbeek van 
het Adviesplatform stil bij de adviezen van dit platform, gaf Madelon Koster van het landelijk team een 
presentatie over de Wereld MS dag 2017 en maakte Rinus van den Berg van de regionale werkgroep 
Brabant Noordoost de vergadering deelgenoot van de activiteiten in zijn regio.  
Het bestuur heeft besloten voortaan voor de ALV een themabijeenkomst te organiseren. Aan de ALV 
van 25 november ging een themabijeenkomst vooraf, gewijd aan het onderwerp ‘Cognitie’. Onder-
zoekster Hanneke Hulst van het VUmc gaf een presentatie waarna zij allerlei vragen uit de zaal beant-
woordde. In de ALV van 25 november werd de begroting 2018 ongewijzigd goedgekeurd. 
 
Bestuur 
Het bestuur bestuurt de Vereniging op afstand, aan de hand van het vastgestelde beleid. Het bestuur 
kwam in 2017 9 keer bijeen. 
Bestuursleden hebben een zittingsperiode van drie jaar, zijn ten hoogste twee keer herbenoembaar 
en worden (her)benoemd door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur. Het 
bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. Vier van de zeven bestuursleden hebben MS (31 december 
2017) .  
 
De samenstelling en rooster van aftreden van het bestuur zien er per 31 december 2017 als volgt uit: 
 

Naam  Functie  Aangetreden  Einde 1e termijn Einde  2e termijn 

Dhr J. (Jan) van Amstel Voorzitter 2016 2019 2022 

Mw. H.G. (Hermien) Kosian Secretaris  2016 2019 2022 

Dhr H. (Henk) de Jong Penningmeester 2016 2019 2022 

Dhr. R.P.M. (Robert) van den Bos Lid 2016 2019 2022 

Dhr. R.G.M (Raymond) Timmermans Lid 2013 2016 2019 

Mw B.R. (Beatrice) Boots Lid  2013 2016 2019 

Dhr. D.J.W.T. (Diederik) Banken Lid 2017 2020 2023 

 
Landelijk Team 
Het Landelijk Team bestaat uit 2,6 fte (31 december 2017). Het voert verschillende werkzaamheden 
uit, waaronder de ondersteuning en facilitering van bestuur en regionale en landelijke werkgroepen. 
Voor de medewerkers geldt een sober personeelsreglement. Zij ontvangen salaris (loonschalen BBRA), 
vermeerderd met acht procent vakantiegeld.  
Het Landelijk Team was tot 3 april 2017 gehuisvest bij MS Research aan de Leidseweg 557-2 in Voor-
schoten. Vanaf 3 april 2017 is het adres: De Corridor 5C, 3621 ZA Breukelen.  
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Op 1 oktober 2017 is uit dienst gegaan mw. Geraldine Schoonderbeek. In dienst kwam op 1 november 
mw. Ellemieke de Wolf. 
 
Vrijwilligers 
Zonder vrijwilligers kan MS Vereniging Nederland haar werk niet doen. De vrijwilligers van MS Vereni-
ging Nederland (van wie velen zelf MS hebben) zijn degenen die activiteiten organiseren en goed laten 
verlopen. Hierdoor is de vereniging ‘dichtbij’ en van en voor mensen met MS. 
De Vereniging kent specifiek beleid om vrijwilligers te ondersteunen. Er zijn samenwerkingsovereen-
komsten en taken en functies staan beschreven. Gemaakte onkosten worden vergoed. Alle vrijwilligers 
tekenen een vrijwilligersovereenkomst en zijn verzekerd via een collectieve ongevallenverzekering. 
Vrijwilligers worden indirect en direct ondersteund en gefaciliteerd door medewerkers van het Lande-
lijk Team, bijvoorbeeld met:   
 

 Vrijwilligers Nieuwsbrief MS Vereniging Nederland 
De vrijwilligers ontvangen periodiek een digitale nieuwsbrief met actualiteiten en mededelingen.  
 

 Deskundigheidsbevordering/training/uitwisselingsbijeenkomsten 
Het ontvangen van informatie en het delen van kennis is belangrijk voor het op goede wijze kunnen 
uitvoeren van het vrijwilligerswerk. In 2017 zijn diverse trainingen georganiseerd voor onder meer de 
MS-voorlichters en de vrijwilligers van de MS-telefoon. Daarnaast hebben diverse vrijwilligers gebruik 
gemaakt van het educatieve aanbod via PGO-support. 
 

 Waarderingsbeleid 
MS Vereniging Nederland stelt bij wijze van waardering per vrijwilliger jaarlijks een bescheiden bedrag 
beschikbaar voor een gezamenlijk etentje of activiteit als dank voor ieders inzet. Daarnaast krijgen de 
vrijwilligers een kerstattentie 
 
 
2.2 Landelijke werkgroepen 

 
De Vereniging kent vier landelijke werkgroepen: MSweb, de MS-telefoon, de MS-voorlichters en het 
Adviesplatform. Hun taken zijn geregeld in het op 14 november 2015 vastgestelde Huishoudelijke Re-
glement van MS Vereniging Nederland. Daarnaast kennen wij een uitbreidend team van gecertifi-
ceerde ervaringsdeskundige MS-coaches.  
 
MSweb 
De ruim 60 vrijwilligers van MSweb verzorgen de websites MSweb en MSkidsweb van MS Vereniging 

Nederland. Met als doel, zo vermeldt het huishoudelijk reglement, “te voorzien in berichtgeving, ach-

tergrondinformatie en andere wetenswaardigheden over MS en soortgelijke ziekten, alsmede over 

de eigen organisatie en tevens te zorgen voor internetcommunicatie met en tussen alle mensen die 

behoren tot de doelgroep”. Hoe dat in 2017 is gegaan, is terug te vinden in het afzonderlijke jaarver-

slag van de Stichting Vrienden MSweb. 

 

Hoewel over het hele jaar 2017 genomen het bezoekersaantal van MSweb iets is gedaald ten op-

zichte van 2016, zagen we in het laatste kwartaal 2017 weer een stijgende lijn.  Dit is mede te danken 

aan het inzetten van ‘Google Grants’ en de steeds toenemende bezoekersstroom komend vanaf de 

alsmaar drukker wordende social mediakanalen. Dit geldt met name voor Facebook. 

 

MSkidsweb heeft een druk jaar achter de rug, de oorzaak daarvan is dat MSkidsweb is omgezet  naar 

het contentmanagementsysteem genaamd ‘Wordpress’. Dat is een zogenoemd 'open source' sys-

teem waar ook MSweb en de corporate website van MS Vereniging Nederland inmiddels op draaien. 
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MS-telefoon 
De MS-telefoon is de telefonische hulpdienst van MS Vereniging Nederland. Een ieder kan op werkda-
gen tussen 10.30-14.00 uur bij de MS-telefoon terecht voor vragen over leven met MS, advies of een 
luisterend oor. Het team van de MS-telefoon bestaat uit ervaringsdeskundige vrijwilligers die profes-
sioneel worden getraind voor het werk aan de telefoon. Alle teamleden hebben zelf MS of zijn in hun 
directe omgeving betrokken bij MS.  
Bij de MS-telefoon wordt van alle gesprekken een aantal zaken anoniem (niet herleidbaar naar de bel-
ler) geregistreerd. Zo weet MS Vereniging Nederland wat er speelt en kan zij nog beter en gerichter 
opkomen voor de belangen van mensen met MS. Wanneer er veel mensen over hetzelfde onderwerp 
bellen dan brengt het telefoonteam dit onder de aandacht van de directeur en het bestuur van de 
Vereniging. Drie medewerkers van de MS-telefoon zijn lid van het Adviesplatform en kunnen zo in de 
adviezen van het Platform de stem van mensen met MS laten horen. De MS-telefoon geeft aldus in-
vulling aan de drie kerntaken van de Vereniging, te weten: lotgenotencontact, informatievoorziening 
en belangenbehartiging. 
 
De MS-telefoon heeft in 2017 in totaal 511 telefoontjes gehad (Zie tabel volgende pagina). Dit is een 
lichte stijging in vergelijking met 2016 (495 bellers). Meer dan de helft van de bellers is vrouw (64%) 
en heeft zelf MS (54%). Mensen van alle leeftijden bellen naar de telefoon, echter de groep van 40- tot 
49-jarigen belt het meest.  
Mensen met MS weten de weg naar de MS-telefoon te vinden met allerlei vragen. Dit jaar kwamen er 
veel vragen over voeding, medicinale cannabis en mogen rijden bij gebruik van bepaalde medicijnen. 
De meeste bellers zijn echter op zoek naar een luisterend oor en willen praten over het leven met MS. 
De top 5 van gespreksonderwerpen in 2017 is gelijk aan die in 2016, nl.:  
 
1. Leven met MS 
2. Medicatie 
3. Hulpverlening 
4. Werk en scholing 
5. Hulpmiddelen  
 
De beller wordt ook regelmatig verwezen naar hulpverleners/organisaties. De top 5 van verwijzingen 
in 2017:  
 
1. Neuroloog 
2. Huisarts 
3. MS-coaches 
4. MS-verpleegkundige 
5. MS Anders 
 
Het team heeft in de lente van 2017 een informatiebijeenkomst bijgewoond over het project 1-MS-
loket. Eind 2017 heeft het team in dat kader een training gekregen over gebruik van het nieuwe tele-
foniesysteem van Xelion dat in 2018 zowel voor 1-MS-loket als voor de MS-telefoon gebruikt zal gaan 
worden.  
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MS-voorlichters 
In 2017 hebben de 10 MS-voorlichters op diverse plekken voorlichtingen gegeven over het leven met 
MS en daarbij veelal ook de MS Experience Toolkit gebruikt, bij voorbeeld aan studenten in opleiding, 
zij-instromers, patiëntengroepen, en ook herintreders. Ook zijn twee succesvolle voorlichtingen gege-
ven aan de motorbrigade in Groningen en waren voorlichters succesvol aanwezig op Zorgtotaal  2017 
in Utrecht, waar aan professionals uit de zorg de MS Experience Toolkit is getoond. De toolkit is ook 
toegepast op HersenPlaza 2017 in de Doelen, Rotterdam.  Zo ook bij een aparte training/voorlichting 
– tegen betaling – met de toolkit aan medewerkers van farmaceut Roche (€811). 
Het is de bedoeling dat de komende jaren het MS-voorlichtersteam wordt uitgebreid.  
 
Adviesplatform 
MS Vereniging Nederland kent een Adviesplatform dat het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies 
voorziet. Uitgebrachte adviezen in 2017: 
 

 Medicinale cannabis  
Uit eigen ervaring en uit vragen die bij de MS-telefoon binnenkomen blijkt dat veel mensen met MS 
baat vinden bij medicinale cannabis. Het platform heeft het bestuur dan ook geadviseerd zich sterk te 
maken voor vergoeding van medicinale cannabis door de zorgverzekeraars. Voor de uitvoering van het 
advies is een projectgroep medicinale cannabis ingesteld. Deze bestaat uit twee leden van het plat-
form, een lid van het bestuur en de directeur van de Vereniging. 
 

 Vragen van de Commissie Patiënten en Ethiek in de Zorg  
Deze commissie is ingesteld door de Patiëntenfederatie Nederland. De vragen zijn schriftelijk beant-
woord; de antwoorden dienden als input bij de totstandkoming van een visiedocument over dagelijkse 
ethiek in de zorg.. 
 

 Vragen toegankelijkheid fysiotherapiepraktijken 
Er is advies uitgebracht over een klacht van iemand met MS over de toegankelijkheid van een aantal 
fysiotherapiepraktijken in Amsterdam Zuidoost. De vragen zijn binnengekomen via het Meldpunt Dis-
criminatie Regio Amsterdam (MDRA) en zijn schriftelijk beantwoord. 
 

 MS richtlijn ergotherapie 
Het platform heeft de gevraagde feedback gegeven. 
 

 MS Consultkaart 
Het platform heeft de gevraagde feedback gegeven. 
 

 WAO-excedent 
Veel mensen met MS hebben een WAO-uitkering, plus een aanvulling in de vorm van een herverzekerd 
excedent. Die aanvulling geldt met name voor de mensen die in hun arbeidzame leven een hoger sa-
laris genoten dan het WAO-maximum. Het probleem is dat de aanvulling veelal stopt op leeftijd 65 en 
de AOW tegenwoordig later ingaat. Deze groep ziet zich dus geconfronteerd met een tekort. Wat gaat 
de Vereniging doen aan voorlichting hierover? En gaat de Vereniging iets doen voor deze leden? Het 
platform heeft vastgesteld dat het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd niet voor iedereen 
met een WAO-excedentverzekering een nadeel is. Doorslaggevend is niet de omstandigheid dat de 
AOW later ingaat, maar of is overeengekomen dat de WAO-uitkering (inclusief herverzekerd excedent) 
ingaat bij 65 jaar of bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het zal dus van de voorwaar-
den van de individuele verzekering afhangen of er al of niet een gat ontstaat. Aangezien het Advies-
platform net zo min als de Patiëntenfederatie beschikt over de deskundigheid om individuele pensi-
oenadviezen te verstrekken, adviseert het Adviesplatform iedereen die met dit probleem te maken 
krijgt individueel advies in te winnen bij een deskundige pensioenadviseur. 
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 Fampyra 
Het platform zal het bestuur in 2018 in ieder geval adviseren over het concept-herbeoordelingsrapport 
Fampyra van Zorginstituut Nederland dat eind december 2017 voor commentaar is toegestuurd. 
 
MS-coaches 
Leden van MS Vereniging Nederland kunnen via een certificeringstraject MS-coach worden. De acht 
MS-coaches hebben zelf MS en zijn professionele coaches. Als tegenprestatie voor het volgen van het 
certificeringstraject verlenen zij gedurende minimaal drie jaar diensten voor MS Vereniging Nederland, 
zoals: telefonisch spreekuur,  houden van presentaties, leveren van patiënteninbreng in kwaliteitstra-
jecten en schrijven van artikelen. Coördinator van de MS-coaches en intermediair naar het Landelijk 
Team en bestuur is Maria van Nies. 
 

 Certificering 
MS Vereniging Nederland biedt leden de gelegenheid om - via het Centrum Chronisch Ziek en Werk 
(CCZW) - een certificeringstraject te doorlopen tot ervaringsdeskundig MS-coach. Dit certificeringstra-
ject is mogelijk gemaakt door een vouchertraject van het Ministerie van VWS. In 2017 kende de Ver-
eniging acht MS-coaches. Twee MS-coaches van het eerste uur, Maria van Nies en Tamara Bijleveld, 
zijn betrokken bij de beoordeling van deelnemers aan het certificeringstraject van het CCZW. In 2017 
volgden twee kandidaten dit traject; zij hebben dit traject inmiddels met de ontvangst van een certifi-
caat afgerond. Hiermee komt het totaal aan MS-coaches nu op tien. Zowel bij de eindbeoordeling als 
de selectie van kandidaten is de directeur van MS Vereniging Nederland betrokken. In 2018 zullen 
wederom twee nieuwe kandidaten toegang krijgen tot het traject.  
 

 Telefonisch spreekuur 
Wekelijks houden MS-coaches een telefonisch spreekuur, op elke dag van de week op verschillende 
tijden. Het spreekuur, gratis voor leden, biedt mensen de gelegenheid vragen te stellen over MS op de 
werkvloer. In het totaal is er 91 keer gebeld (man: 24; vrouw: 67). Een enkele keer belde iemand voor 
een tweede keer. Een enkele keer bleek het om een algemene vraag te gaan, deze mensen zijn door-
verwezen naar de MS-telefoon. 
Een greep uit de onderwerpen waarover mensen vragen hebben: angst de baan kwijt te raken; angst 
voor keuring; aanpassing op het werk; re-integratie; rol Arbo-arts, arbeidsdeskundige en/of verzeke-
ringsarts; welke informatie mag doorgegeven worden en wie ziet dit (geheimhoudingsplicht); wel/niet 
vertellen diagnose MS; ‘push’ van de werkgever minder uren te gaan werken (ontslag te nemen); wat 
zijn de gevolgen van (gedeeltelijke) afkeuring?; verduidelijking Wet Poortwachter; informatievragen 
over rechten en plichten van werknemer en werkgever; niet eens zijn met de keuring en wat kun je 
dan doen?; werkgever wil dat werknemer iets anders gaat doen, moet deze hier gehoor aan geven?; 
mag beller vrijwilligerswerk doen?; hoe om te gaan met vermoeidheid; balans werk en privé. 
We merken dat er een duidelijke behoefte is aan het spreekuur. Het is laagdrempelig,  mensen krijgen 
direct contact en een antwoord. Juist het feit dat de MS-coaches ervaringsdeskundigen zijn, wordt als 
een duidelijke meerwaarde ervaren door de bellers.  
Mocht de betreffende MS-coach het antwoord schuldig moeten blijven, dan wordt de vraag bij de 
andere MS-coaches neergelegd, zodat er altijd een antwoord gegeven kan worden. Door mensen te 
steunen in een onzekere periode voelen mensen zich gesterkt.  
Alle vragen hebben betrekking op informatievoorziening  en belangenbehartiging, deels is het lotge-
notencontact een versterkende factor. 
De MS-coaches zijn in 2017 twee keer bijeen geweest om de toekomstplannen en belangrijke, actuele 
zaken te bespreken. De directeur van MS Vereniging Nederland is hierbij aanwezig om te vernemen 
wat er speelt en de MS-coaches te informeren over actuele zaken. 
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 Begeleidingstraject 
MS-coaches kunnen zowel werknemers als werkgevers een begeleidingstraject aanbieden om ervoor 
te zorgen dat mensen met MS zo lang mogelijk blijven participeren op de arbeidsmarkt. Vaak blijkt 
namelijk dat achter de vraag die via het telefonisch spreekuur  binnenkomt, een heel verhaal verscho-
len ligt. Gesprekken duren daarom ook al snel wat langer (gemiddeld 20-30 minuten). Bij één persoon  
heeft dit in 2017 geleid tot een begeleidingstraject. 
Leden van de Vereniging kunnen tegen korting een MS-coach voor een begeleidingstraject als particu-
lier inhuren. Tijdens het telefonisch spreekuur kan een MS-coach ook de mogelijkheid bespreken om 
een MS-coach via de werkgever in te huren, dus niet zelf als particulier. Echter dit blijkt voor sommigen 
een stap te ver. 
 

 Presentaties/voorlichting 
Tamara Bijleveld heeft op 4 maart 2017 een presentatie geven  voor medewerkers van de MS-telefoon. 
Doel was duidelijkheid te verstrekken over wat de MS-coaches doen; welke vragen kunnen de MS-
coaches in hun telefonisch spreekuur beantwoorden en welke vragen de medewerkers van de MS-
telefoon.  
Andere presentaties/workshops die zijn gegeven in onder meer Eindhoven, Utrecht en Nieuwegein 
betroffen allerlei vragen over MS en Werk, zoals het keuringstraject. Ook is in een cursus voorlichting  
gegeven aan mensen die nog kort de diagnose hebben. Ook hebben MS-coaches vragen over MS en 
Werk beantwoord op onze regiobijeenkomsten en lotgenotenweekenden. 
 

 Inbreng ervaringsdeskundigheid in projecten 
MS-coaches hebben ook medewerking verleend aan het tot stand komen van de website ‘MS-Werk-
loket’ en meegedacht en gepraat over ontwikkelingen op terrein van MS en Werk met externe samen-
werkingspartners.  
In twee werksessies Target@ Work MS (Fit for Work) is inbreng geleverd bij de totstandkoming van 
een handige Handreiking MS en Werk,  voor iedereen te downloaden. 
 

 Artikelen 
Verschillende MS-coaches schrijven artikelen onder meer voor MenSen, het magazine van MS Vereni-
ging Nederland. 
 
 
2.3 Landelijke projecten 

 
Het Landelijk Team heeft in samenwerking met en gesponsord door farmaceuten gewerkt aan een 
aantal projecten. Wat dit betreft heeft de Vereniging als stelregel, niet exclusief zaken te willen doen 
met een enkele farmaceut die zich bezighoudt met MS, maar als het even kan met alle farmaceuten. 
 
MS Experience Toolkit (Zie ook onder MS-voorlichters) 
MS Vereniging Nederland vraagt aandacht en begrip voor de grilligheid van MS aan de omgeving van 
mensen met MS. Dat doet zij o.a. door inzet van de MS Experience Toolkit waarmee mensen meer-
dere MS-symptomen aan den lijve kunnen ervaren tijdens dagelijkse bezigheden. Dit levert vaak hila-
riteit op, maar laat ook altijd een diepe indruk achter. 
Sponsoring door Merck (€ 11.947) heeft het mogelijk gemaakt dat er voor elke regio MS Experience 
Toolkits zijn samengesteld; deze zijn inmiddels verspreid over Nederland. 
 
MS en Werk 
Arbeidsparticipatie is voor mensen met MS heel belangrijk. Het project MS en Werk kent al een his-
torie van zo’n 5 jaar. In dit kader zijn/worden onder andere MS-coaches opgeleid en vindt een certifi-
ceringstraject plaats vanuit een voucher-traject dat voor de tweede keer is toegekend met een loop-
tijd tot en met 2018 (Zie ook hieronder). 
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In het kader van dit project is in 2016/2017 een door farmaceut Biogen gesponsord deelproject (€ 
28.000)  gestart, i.c. de ontwikkeling van een online MS-werkloket. In het verlengde hiervan is er een 
update en herdruk van diverse communicatiemiddelen gebeurd , i.c. brochure en flyer. Lancering van 
het online-werkloket heeft in februari 2018 plaatsgevonden (https://mswerkloket.nl). 
 
Tesselhuus 
Ook in 2017 mocht MS Vereniging Nederland gebruik maken van het Tesselhuus, een geheel aange-
paste vakantiebungalow in De Koog op Texel. De Stichting Tesselhuus Texel stelt elk jaar 10 gratis va-
kantieweken ter beschikking voor mensen met een ernstige beperking die zelf niet de middelen of 
mogelijkheden hebben om op vakantie te gaan. MS Vereniging Nederland heeft een team vrijwil-
ligers inclusief vrijwillige zorgbegeleiders die de volledige organisatie van de vakantieweek en bege-
leiding van de deelnemers op zich nemen. 
In de zomer van 2017 mocht MS Vereniging Nederland een week met negen vrijwilligers acht men-
sen met MS een onvergetelijke week laten ervaren. Acht leden van MS Vereniging Nederland weten 
weer wat hun lidmaatschap kan opleveren. 
 
Wereld MS Dag 2017 
Elk jaar vindt op de laatste woensdag van mei Wereld MS Dag plaats, zo ook in 2017. Wereldwijd 
wordt er op deze dag aandacht gevraagd voor MS en komen mensen samen om ervaringen en kennis 
uit te wisselen. In 2017 vond Wereld MS Dag plaats op 31 mei.  
MS Vereniging Nederland heeft zich met allerlei activiteiten de hele maand mei ingezet om aandacht 
te vragen voor MS, zowel landelijk als regionaal. Landelijk heeft de Vereniging op 27 en 28 mei met 
teams meegedaan aan de Break Out Run, een ‘obstacle run’ in Schaijk; een deel van de inschrijfgel-
den ging als donatie naar MS Vereniging Nederland. MS Vereniging Nederland had zich bij dit evene-
ment aangesloten omdat de vergelijking niet ver te zoeken is: ook het leven met MS zit af en toe vol 
obstakels die je moet overwinnen.  
Leden en vrijwilligers uit diverse regio’s hebben zich laten sponsoren en hebben nieuwe leden ge-
worven tijdens fiets-, wandel- scootmobiel- en boottochten en tijdens diverse promotieactiviteiten.  
De volgende regio’s hebben meegedaan met het organiseren van een activiteit: Zuid-Holland Noord, 
Haarlem e.o./Noord-Holland Noord, Friesland, Brabant Noordoost, Gelderland Zuid, Noord en Mid-
den Limburg, Zuid-Limburg, Groningen/Drenthe, Utrecht, Amsterdam e.o., Overijssel Noord.  
Wereld MS Dag 2017 was een groot succes. De deelnemers aan de tochten hebben een ontzettend 
leuke dag gehad en door hun actieve inzet is er een prachtig bedrag verzameld. Totaal is in kader van 
Wereld MS dag 2017 een bedrag van €10.063 bijeen gebracht. 
Merck heeft via sponsoring bijgedragen in de kosten van Wereld MS Dag 2017 (€ 4.620). 
 
Informatievoorziening 
Roche heeft een sponsorverzoek gehonoreerd (€7.744) voor de realisatie van een actuele en pas-
sende manier van informatievoorziening via o.a. onze websites in synergie met onze print-media en 
gerelateerde websites, zoals MSweb. 
 
Donatiemodule: www.mijnactievoorms.nl 
In 2016 heeft MS Vereniging Nederland haar eigen online donatieplatform gecreëerd en gelanceerd: 
www.mijnactievoorms.nl. Om fondsenwerving te faciliteren en vergemakkelijken en om een donatie-
platform in eigen beheer te hebben, is ervoor gekozen een eigen donatieplatform op te zetten. Op 
de website www.mijnactievoorms.nl kunnen mensen een actiepagina aanmaken, welke zij vervol-
gens kunnen gebruiken om zich te laten sponsoren. De donatiemodule is in 2017 verder ontwikkeld 
om deze nog gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken.  
 
1 MS-loket 
In 2016 zijn Nieuw Unicum en MS Vereniging Nederland, als opdrachtgevers, gestart met het project 
1-MS-loket, een project gesubsidieerd door het Innovatiefonds. Het project loopt tot eind 2019.  

http://www.mijnactievoorms.nl/
http://www.mijnactievoorms.nl/
http://www.mijnactievoorms.nl/
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In de Stuurgroep van het project is naast genoemde opdrachtgevers MS research vertegenwoordigd. 
Laatstgenoemde verleent ondersteuning in natura.  
Het 1-MS-loket biedt via een telefonische dienst een centrale plek van waar uit bellers op een laag-
drempelige manier verwezen worden naar een aparte dienstverlener die antwoord kan geven op hun 
vragen over het leven met MS. Het loket is als het ware een soort routeplanner. Aan het loket zelf 
krijgt de beller geen antwoord. Daar vindt alleen een ‘triage’ plaats. In eerste instantie is het mogelijk 
om vanuit het loket - afhankelijk van de vraag - direct door te verbinden naar meerdere diensten, te 
weten: 
1. de ervaringsdeskundige van de MS-telefoon van MS Vereniging Nederland; 
2. een MS-verpleegkundige van Nieuw Unicum; 
3. een MS-medicatie verpleegkundige aan het VUmc. 
Het 1-MS-loket zal volgens planning in het voorjaar van 2018 operationeel worden. 
 
Samenwerking Stichting MoveS 
Met Stichting Moves is een pilotproject gestart met als werktitel ‘Movie Nights’. Dit project moet uit-
monden in een ‘aangekleed’ bioscoopbezoek, matinee en/of avond. De aankleding kan divers zijn en 
regionaal ingekleurd. De regio’s Groningen, Zuid-Holland Noord en Haarlem e.o./Noord-Holland 
Noord hebben aangegeven als pilotregio’s te willen dienen. Dit project is bedoeld om fondsen te 
werven voor de Vereniging. 
 
Documentaire Hanze Hogeschool Groningen 
Studenten van de Hanze Hogeschool hebben in het kader van hun studie een documentaire gemaakt 
over MS. 
 
2.4 Regionale werkgroepen 

MS Vereniging Nederland kent 20 regionale werkgroepen (1-1-2018). In 2017 is overleg geweest over 
het terugbrengen van het aantal regio’s 21 naar 20; Drenthe is opgedeeld, het noordelijke deel is bij 
de regio Groningen gevoegd, het zuidelijke deel bij de regio Overijssel Noord. De 20 regio’s vormen 
een landelijk dekkend netwerk.  
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Door het organiseren van contactdagen en (thema)bijeenkomsten in de eigen omgeving ontmoeten 
mensen met én zonder MS elkaar dichtbij huis. De grotere regio’s zijn daarom onderverdeeld in rayons. 
Regelmatig nodigen zij MS-onderzoekers, artsen en andere zorgverleners uit om met hen in gesprek 
te gaan over actuele ontwikkelingen. In dit jaarverslag een greep uit de activiteiten van een aantal 
regio’s. 
Het aantal vrijwilligers per regio varieert van 3 tot 30. Met een gemiddelde van ruim 17 en uitschieters 
in Zuid Holland Noord (28) en Friesland (30). 
De grotere regio’s zijn opgedeeld in rayons variërend van 2 tot 10.  
Ook worden steeds vaker incidenteel vrijwilligers betrokken bij activiteiten, zoals b.v. Brabant Zuid-
oost; veelal wil men wel wat doen, maar geen verplichting voelen. 
 
Uitvoering kerntaken in de regio’s 
De drie kerntaken van MS Vereniging Nederland zijn belangenbehartiging, informatievoorziening en 
lotgenotencontact. Deze zijn zowel landelijk als regionaal invulling gegeven. 
 

 Belangenbehartiging 
Belangenbehartiging van mensen met MS is een kerntaak die zowel landelijk als regionaal wordt inge-
vuld. De werkgroepen laten op regionale bijeenkomsten veelal de waarde van MS Vereniging Neder-
land zien, waarbij erop wordt gewezen dat deze meer is dan het magazine MenSen. Eén van onze 
werkgroepen spreekt zelfs over MS Vereniging Nederland als ‘de vakbond van mensen met MS’. 
Regionaal wordt soms aansluiting gezocht bij andere organisaties. B.v. in de regio Friesland overlegt 
de werkgroep met Zorgbelang Friesland, met Revalidatie Friesland, andere patiëntenverenigingen en 
Medisch Centrum Friesland (i.c. met MS-verpleegkundigen en revalidatiearts) en samen met de werk-
groep Groningen met MS Centrum Noord Nederland. In Zuid-Holland Oost neemt de werkgroep deel 
aan het MS Zorgketenoverleg in het Groene Hart Ziekenhuis Gouda en het Patiëntenoverleg PCGH. 
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Werkgroep regio Amsterdam e.o. is lid van Cliëntenbelang Amsterdam; één lid maakt deel uit van de 
werkgroep chronisch zieken, waarin aandacht voor toegankelijkheid en de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2018. In Zuid-Holland Oost  is men lid van cliëntenraden en zijn symposia georganiseerd. 
In Brabant Zuid-Oost is de relatie met MS Zorg Nederland versterkt en is de samenwerking met een 
revalidatiecentrum (in Eindhoven) en met neurologen geïntensiveerd.  
Werkgroepleden in Noord- en Midden-Limburg bezoeken ook leden voor ondersteuning en/of bege-
leiding bij vragen over b.v. Wet Maatschappelijke Ondersteuning of doorverwijzing naar de juiste lo-
ketten (b.v. WMO, thuiszorg). 
Zuid-Limburg heeft een vertegenwoordiging in de werkgroep ‘patiëntgericht werken’ en in de kern-
groep ‘Contract met de Samenleving van Zuyderland Medisch Centrum’, neemt deel aan een provinci-
aal overleg van alle Limburgse patiëntenverenigingen en aan een overleg van alle patiëntenverenigin-
gen met alle voorzitters van de cliëntenraden van de Limburgse ziekenhuizen. 
 

 Informatievoorziening 
Alle regio’s maken gebruik van verschillende (social) media. Zij kennen een regionale website en geven 
meerdere keren per jaar een regio(informatie)blad/nieuwsbrief uit, de meeste beheren ook een Face-
book-pagina (soms is er een facebookpagina specifiek voor jongeren met MS). De regionale werkgroe-
pen hebben thematische bijeenkomsten georganiseerd en voorlichting gegeven over diverse onder-
werpen, zoals: wat is MS?, meerwaarde lidmaatschap van MS Vereniging Nederland,  MS en cognitie, 
continentiezorg, logopedie, buurtzorg, sportfysio, MS en Dance for Health, MS en revalidatie,  MS en 
seksualiteit, rouw- en verliesverwerking, mindfulness, actieve leefstijl (handboogschieten), voetzone-
reflextherapie, medicatie, voeding, MS en narcose, MS en neuropatische pijnen, universele rechten 
van de chronisch zieke, nieuwe ontwikkelingen omtrent MS. Voor veel activiteiten worden diverse 
zorgprofessionals uitgenodigd die over hun eigen werkzaamheden vertellen.  
Nieuwbrieven, folders, brochures komen ook in de wachtkamers van artsen en fysiotherapeuten te-
recht. Vele regionale werkgroepen staan ook vermeld met informatie in diverse lokale en regionale 
(week)bladen, gemeentegidsen e.d. Werkgroep Noord- en Midden-Limburg heeft bovendien A3- en 
A4-posters laten maken over de Vereniging voor winkels. 
Er zijn werkgroepen die op uitnodiging universiteiten, hogescholen en andere opleidingscentra infor-
matie verstrekken over het leven met MS. 
Ook bemensen vrijwilligers geregeld informatiestands op diverse regionale bijeenkomsten al of niet 
zelf of door anderen georganiseerd. 
In sommige regio’s plegen onze vrijwilligers desgewenst huisbezoeken bij nieuwe leden die net met 
MS gediagnostiseerd zijn thuis om vragen van allerlei aard te beantwoorden. Ook geven zij informatie 
over b.v. de mogelijkheden voor lotgenotencontact, bewegingsgroepen (b.v. fitness, yoga, Tai Chi, 
zwemmen) en/of aanwezige (keten)zorg. 
Ook is er een werkgroep die op een braderie staat (Gelderland-Zuid op Vlegeldag in Bennekom) en 
daar loten verkoopt met een rad van avontuur. Dit genereert extra inkomsten voor de regio. Maar ook 
worden hier vragen beantwoord over het leven met MS. 
 

 Lotgenotencontact 
Onder de noemer lotgenotencontact organiseren de regionale werkgroepen diverse bijeenkomsten, 
aangeduid met evenzovele namen, zoals: koffieochtenden, inloopochtenden en -middagen in zieken-
huizen en revalidatiecentra, ontmoetingsbijeenkomsten, lezingen, themabijeenkomsten (al of niet in 
samenwerking met (MS-verpleegkundigen in) ziekenhuizen), kennissessies, gespreksgroepen, regio-
vergaderingen, huiskamergesprekken, huisbezoeken, MS-cafés, partnerbijeenkomsten c.q. -contact-
dagen, ouderensociëteiten, workshops (b.v. Energiek Koken), kerstvieringen met buffet, Nieuwjaars-
recepties/-borrels, rolstoelgebonden uitjes, Utrechtse boottocht of Amsterdamse Bostour. Sommige 
activiteiten organiseren meerdere werkgroepen gezamenlijk, b.v. de kookcafés (Amsterdam e.o., Haar-
lem e.o. en Noord-Holland Noord); voor meer informatie zie: http://www.kokenetendaten.nl/). Soms 
worden deze bijeenkomsten gecombineerd met andere activiteiten ter bevordering van de opkomst 
(etentje, bloemschikken, wandelen). Veel van de sociale activiteiten zijn gesponsord. 

http://www.kokenetendaten.nl/
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Er zijn informatieve films gedraaid, en ook de toepassing van de MS Experience Toolkit is getoond. 
In sommige regio’s zijn contactgroepen actief specifiek voor jongeren; veelal bepalen deze groepen 
zelf de inhoud. Een van de invullingen is het organiseren van een jongerencafé. 
Een specifieke activiteit is die welke de werkgroepen op of rond Wereld MS dag organiseren (laatste 
woensdag in mei). Zie elders in dit verslag. Veelal geven de werkgroepen hiermee invulling aan alle 
drie de kerntaken. 
 
Fondsenwerving 
Fondsenwerving is geen kerntaak, maar gezien de ambities die de Vereniging landelijk en regionaal 
heeft is deze wel te beschouwen als een noodzakelijke taak waarin de Vereniging als geheel tijd en 
energie moet steken. 
Er zijn regionale werkgroepen die actief extra fondsen werven. Zo heeft b.v. Zuid-Holland Noord sub-
sidie gekregen van Fonds 1818 en Brabant Zuidoost sponsorgeld ontvangen. Ook zijn er meerdere 
werkgroepen die (al of niet in kader van Wereld MS Dag) fondsen werven, b.v. via statiegeldbonnetjes 
met een donatiebox in supermarkten. Noord- en Midden-Limburg werft onder meer aanvullende mid-
delen via websites waarop gratis donaties kunnen worden gedaan bij online-aankopen en de verkoop 
van b.v. gehaakte vlindersleutelhangers of collecte bij de kerstviering van de regio. 
Zuid-Limburg heeft begin 2017 sponsoring van een bedrijf gehad voor een beamer en voor een profes-
sionele presentatie tijdens de Wereld MS-dagen sponsoring gekregen van Zuyderland MC. 
Friesland kent in kader van fondsenwerving een aparte sponsorwerkgroep die zich o.a. heeft bezigge-
houden met de scootmobieltocht op Wereld MS Dag. 
 
Ledenwerving 
Een substantieel deel van de inkomsten van MS Vereniging Nederland zijn de contributies van de le-
den. Naast dat de Vereniging bestaat bij de gratie van de inzet van de vele vrijwilligers van onze Ver-
eniging en er dus altijd behoefte bestaat aan nieuwe leden die zich willen inzetten, vormen nieuwe 
leden ook een bron van inkomsten. Derhalve is ledenwerving ook een continue activiteit van alle gele-
dingen van MS Vereniging Nederland. 
Het werven van leden gebeurt uiteraard op de activiteiten die op Wereld MS Dag worden georgani-
seerd. Echter ook via het uitreiken van folders, brochures, nieuwsbrieven op allerlei bijeenkomsten,  
huisbezoeken of in informatiestands of via social media, website of ons magazine MenSen.  
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3. Financiën   

 
3.1 Resultaatontwikkeling 

 

In onderstaand overzicht treft u aan de ontwikkeling van de baten, lasten, resultaat en algemene re-
serve in de periode 2013-2017. 
 

 
 

 

 

3.2  Resultaat 

 

In onderstaande tabel is weergegeven de jaarbegroting, het exploitatieresultaat van 2017 en de afwij-
king van het exploitatieresultaat ten opzichte van de jaarbegroting 2017. 
 
 

RESULTATEN PERIODE 2013-2017

2013 2014 2015 2016 2017

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving  * 488.807                286.559                304.756                325.800                399.571                

Subsidiebaten 280.532                206.342                303.718                167.524                45.000                  

Overige baten (o.a. Sponsoring, nalatenschappen) 53.888                  118.706                61.152                  76.697                  170.313                

Totaal                                                                   A 823.227                611.607                669.626                570.021                614.884                

LASTEN

Besteed aan doelstellingen:

Belangenbehartiging 149.810                118.420                95.917                  96.382                  62.885                  

Informatievoorziening 400.375                372.898                313.341                292.205                306.696                

Lotgenotencontact 169.798                167.265                146.081                116.048                173.994                

Subtotaal                                                            B 719.983                658.583                555.339                504.635                543.575                

Kosten eigen fondsenwerving                     C 17.828                  6.447                    

Beheer en administratie

Personeelslasten 109.973                430.674                24.759                  23.500                  44.274                  

Afschrijvingen 1.405                    7.091                    5.577                    10.192                  2.395                    

Overige lasten 48.280                  157.327                93.626                  67.246                  24.315                  

Subtotaal                                                            D 159.658                595.092                123.962                100.938                70.984                  

Financiële baten en lasten

Rentebaten en bankkosten                                E -26.317                 -9.031                   -6.716                   -397                      1.316                    

TOTAAL                                               B+C+D+E 871.152                1.244.644             672.585                605.176                622.322                

RESULTAAT PER JAAR             A - (B+C+D+E) -47.925                 -633.037               -2.959                   -35.155                 -7.438                   

AFNAME ALGEMENE RESERVE 1.699.891             1.066.854             1.063.895             1.028.740             1.021.302             

* voornamelijk contributies en donaties
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Exploitatie 1 2 3

Jaar 

begroting
Realisatie Afwijking

2017 2017 2017

(in € )

Baten

Contributies 213.750     212.817         -933            

Donaties en Giften 20.200       51.690            31.490        

Geoormerkte giften -                  -                       -                   

Giften Regio's -                  7.507              7.507          

Subsidie MS Research -                  5.916              5.916          

Acties naar derden 50.000       -                       -50.000      

Acties naar bedrijven 50.000       -                       -50.000      

Projectsubsidies 50.000       -                       -50.000      

Opbrengst loterij Prinses Beatrix Fonds -                  46.844            46.844        

Subsidie PGO 45.000       45.000            -                   

Opbrengst Wereld MS Dag 26.000       10.063            -15.937      

Opbrengst Fondsenwerving 6.500         -                       -6.500         

Opbrengsten MS Winkel -                  14                    14                

Advertentieopbrengst 26.000       35.701            9.701          

Sponsoring projecten 20.000       72.386            52.386        

Nalatenschappen 25.000       125.000         100.000     

Supportactie 5.000         1.685              -3.315         

Overige opbrengsten -                  261                 261             

                                                            Totaal baten      A 537.450     614.884         77.434        

Lasten

Bestuurskosten -9.300        -10.662          -1.362         

Adviesplatform -1.000        -755                245             

Personeelskosten (Landelijk Team) -204.000   -221.371        -17.371      

Overhead (Landelijk Team) -116.991   -133.550        -16.559      

Fondsenwerving -                  -6.447             -6.447         

Algemene Ledenvergaderingen -7.500        -1.455             6.045          

MS Telefoon -13.000      -7.827             5.173          

MS Web -                  -31.960          -31.960      

MS Voorlichtersteam -8.000        -4.316             3.684          

MS Coaches -8.000        -277                7.723          

Wereld MS Dag -6.000        -6.578             -578            

MS Vrijwill igers attenties -3.200        -924                2.276          

Contributies koepels (EMSP, PN, Iederin) -8.400        -11.622          -3.222         

MS Winkel -                  -118                -118            

Communicatie -61.500      -66.024          -4.524         

Tesselhuus -1.500        -571                929             

Gesponsorde projecten -                  -50.715          -50.715      

Werkgroepen -83.500      -65.834          17.666        

                                                      Totaal lasten           B -531.891   -621.006        -89.115      

Financiele Baten en lasten

Rendement vermogen                                                 C 3.000         -1.316             -4.315         

                                                      Totaal              A+B+C 8.559         -7.438             -15.997      
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Het exploitatieresultaat in 2017 bedraagt negatief € 7.438. Dat is € 16.000 lager dan het begrote ex-
ploitatieresultaat. Het wordt veroorzaakt door zowel afwijkingen in de baten als in de lasten ten op-
zichte van de begroting. 
 
Toelichting baten 
- Contributies: de inkomsten uit de contributies waren op 8520 leden begroot. In werkelijkheid had-

den wij ‘slechts’ 8350 leden. In 2017 is hard gewerkt aan opschoning van het ledenbestand. Dit 
resulteerde in een negatief resultaat van €3.750. Echter doordat de vereniging in samenwerking 
met het bedrijf Senior Call, in het najaar een actie heeft uitgevoerd om leden telefonisch te bena-
deren met het verzoek geheel vrijwillig extra contributie te betalen, hebben we het negatieve 
resultaat voor dit boekjaar nagenoeg geheel kunnen compenseren. Deze actie biedt ook een po-
sitief vooruitzicht voor de komende jaren. De kosten van dit bureau worden over 5 jaar uitge-
spreid en komen naar schatting op ongeveer 15% van de te verwachte opbrengsten. 

- Donaties en giften: de inkomsten uit donaties en giften komen €39.000 hoger uit, met name door 
de ‘actie informatievoorziening’ en conservatief begroten. 

- Subsidie MS Research: betreft lidmaatschapsgeld ad. €5.916 European MS Platform. 
- Acties naar bedrijven/derden: uitvoering plan fondsenwerving is opgestapt, nog geen resultaten. 

Dit resulteert in een tekort van in totaal €100.000. 
- Projectsubsidies: dit betreft middelen die wij zonder tegenprestatie konden verkrijgen. Dit is niet 

gelukt. Dit resulteert dit in een tekort van €50.000. 
- Loterij Prinses Beatrix Fonds: onverwacht is een bedrag ad €47.000 uitgekeerd. 
- Opbrengst Wereld MS dag: opbrengsten hiervan hebben we te positief ingeschat, waardoor 

€16.000 minder is ontvangen dan verwacht. 
- Opbrengsten fondsenwerving: deze zijn apart begroot maar, zijn verantwoord onder contributies. 
- Advertentieopbrengst: €26.000 waren begroot op basis van inspanningen Bureau van Vliet. Deze 

haalde echter slechts €10.000 op. Dankzij inspanningen Landelijk Team zijn extra advertentie-op-
brengsten gerealiseerd van diverse farmaceuten ad. €25.000. Totaal positief effect op de begro-
ting €10.000. 

- Sponsoring projecten: er zijn voor financiering van projecten meer middelen (ruim €72.000) bin-
nengehaald dan begroot. Hiertoe heeft het Landelijk Team farmaceuten actiever benaderd.  Te-
genover baten staan kosten van gesponsorde projecten (zie ook paragraaf 2.3). Bedragen die 
sponsoren in totaal ter beschikking hebben gesteld zijn:  

 Biogen € 28.000 

 Merck B.V. € 16.567 

 Novartis Pharma B.V. €   7.500 

 Roche €   8.555 

 Sanofi Genzyme Europe €      410 

 Mijn Zorgwinkel €      555 

 Google Ireland Limited € 10.799 
     Totaal    € 72.386 
 
Sanofi Genzyme Europe heeft de registratiekosten van het congres  ECTRIMS 2017 gesponsord 
(€410). Mijn Zorgwinkel heeft de MS-winkel gesponsord (€555). De €10.799 van Google betreffen 
gratis advertentieruimte (‘Google Grants’), waarvan de kosten gesponsord zijn.  

- Nalatenschappen: deze waren zeer conservatief begroot, vielen daardoor boven verwachting ho-
ger uit (€100.000). 

- Rendement vermogen: betreft renteopbrengsten en bankkosten, deze zijn negatief door de lager 
dan begrote marktrente. Hier zijn dus de bankkosten hoger dan de rente.  - 
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Toelichting lasten  

- Personeelskosten landelijk team:  Deze kennen een overschrijding van €17.000. Deze kent verschil-

lende oorzaken, namelijk: 

 Pensioenrechten oud-medewerkers: Een Aegon beleggingsderivaat, die in 2009 is afgesloten 

om de pensioenrechten van het vorig team te dekken, kwam wat rendement betreft negatief 

uit door de aanhoudende lage marktrentes. Dit resulteert in een boekhoudkundig verlies van 

€6.000. Deze kan bij stijgende marktrentes weer veranderen in een positief resultaat. 

 PFZW: In 2017 heeft dit pensioenfonds bepaald dat MS Vereniging Nederland toch premie ad. 

€4.000 moesten betalen voor een oud-medewerker die niet aan dit pensioenfonds wilde deel-

nemen. Ook heeft PFZW een hercalculatie gemaakt over de premies 2016 van het huidige 

team, dit resulteerde in een extra €3.000 aan kosten.  

 Overige personeelskosten: deze vallen €4.000 hoger uit, dit betreft voornamelijk een correctie 

op een reservering vakantiedagen 2016.  

- Overhead Landelijk team: deze kent afgerond een overschrijding €17.000. Oorzaken meerderlei: 

 ICT: Er was sprake van verouderde softwarepakketten: Volare (ledenadministratie) Account 

View en Elvy database (boekhouding) zijn vervangen door Poldersoft (ledenadministratie) en  

Exact en Elvy online (boekhouding), waarmee een efficiencyslag is gemaakt. Er zijn kosten ge-

maakt voor aanschaf van vernieuwde pakketten en voor niet af te kopen oude contracten, 

ondanks serieuze inspanningen van Landelijk team. Bovengenoemde kosten kwamen bij elkaar 

op €14.000. Bij deze investering gaan hoe dan ook de kosten voor de baat uit. 

 Administratieve kosten: deze waren berekend op 2 dagen per week maar kwamen uiteindelijk 

uit op 3 dagen. Ook was de begrote doelstelling ad €23.000 (2016: €36.000) te rooskleurig 

ingeschat. Bij elkaar resulteerde dit in een overschrijding van ongeveer €12.000. 

 Extra huurkosten (Kantoor Leidseweg 557 in Voorschoten): de huurkosten van de eerste 3 

maanden van 2017 zijn - tegen de verwachting in - niet gesubsidieerd. Extra last €6.000. 

 Extra afschrijvingskosten: deze zijn €4.000 door desinvestering inventaris (niet benodigd meu-

bilair nieuwe huisvesting). Dit betreft een boekhoudkundige waarde daar het bij verkoop 

slechts een paar honderd euro opbracht. 

 Verzekeringen en overige kosten: herziening verzekeringspakket levert besparing op, waar-

door kosten ongeveer €12.000 lager zijn dan begroot. 

 Bepaald soort drukwerk en papier waren begroot onder deze kostenpost en niet onder Com-

municatie, maar deze kosten dienen wel geboekt te worden onder Communicatie, waardoor 

op kostenpost Overhead Landelijk team hiervoor een besparing wordt gerealiseerd van 

€7.000. 

- MS-telefoon, MS-voorlichters en MS-coaches: deze landelijke werkgroepen zijn bij elkaar €17.000 

onder de begroting gebleven. 

- MSweb: voor deze landelijke werkgroep was in de door de algemene ledenvergadering vastge-

stelde begroting voor 2017 abusievelijk niets gereserveerd. Indertijd gebeurde dit in de veronder-

stelling dat MSweb zich ook in 2017 kon bedruipen uit eigen middelen. Dit was niet het geval en 

bovendien niet de afspraak aangezien eerder voor MSweb al een reserve was geboekt voor ver-

nieuwing van het contentmanagementsysteem. Vandaar dat uiteindelijk de oorspronkelijke begro-

ting op het punt van MSweb is overschreden met €32.000.  

- Contributies koepels, te weten: European MS Platform, Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in):  

lidmaatschap Patiëntenfederatie Nederland werd aanvankelijk niet meer nodig geacht. Na her-

overweging, is deze uiteindelijk toch aangehouden. Kosten €4.000. Verder hebben we iets hoger 

begroot dan gerealiseerd €1.000. Totaal negatief effect €3.000. 
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- Communicatie: Extra inhuur: mevrouw G. Schoonderbeek is per 1 oktober 2017 uit dienst getre-

den, zij is vervolgens als ZZP’er de laatste drie maanden ingehuurd i.v.m. overdracht werkzaamhe-

den naar haar opvolger. Deze extra kosten hebben tot een lichte overschrijding geleid (€4.524). 

- Gesponsorde projecten: kosten hiervan waren niet begroot. Gerealiseerde projectkosten ad 

€50.715 zijn volledig gedekt door de sponsoropbrengsten (€72.386). Sommige projecten hebben 

een doorloop 2018, een deel van de sponsoropbrengsten is daarvoor gereserveerd. 

- Werkgroepen: de regionale werkgroepen hebben minder uitgegeven dan de beschikbare budget-

ten (aantal leden x €10), onderschrijding bedraagt €18.000.  

    

3.3  Risicoparagraaf  
 
MS Vereniging Nederland heeft door het wegvallen van de subsidie van het Prinses Beatrix Fonds nog 
steeds een structureel tekort aan inkomsten dat in 2017 met incidentele niet begrote inkomsten is gecom-
penseerd. Aan structurele compensatie voor het wegvallen van deze subsidie heeft het bestuur uiteraard 
overlegd, resulterend in een nota fondsenwerving, waarin opgenomen diverse activiteiten die de inkom-
sten structureel moeten verhogen. Deze activiteiten moeten in 2018 en verder hun beslag krijgen.  
Het risico bestaat dat de deze activiteiten in 2018 nog niet de noodzakelijke inkomsten opleveren, waar-
door we interen op onze reserve. 
Het vinden van nieuwe fondsen brengt het risico met zich mee dat MS Vereniging Nederland BTW- plichtig 
wordt. 
 
 
3.4  Begroting 2018 
 
De uitgangspunten die MS Vereniging Nederland 2017 heeft gekozen zullen in 2018 worden voortgezet. 
De taak- en doelstellingen zullen voor 2018 moeten leiden tot een break-even resultaat. Het saldo van 
baten en lasten is in de begroting van 2018 vastgesteld op € 0. 
In de begroting 2018 houden wij rekening met structurele inkomsten ten gevolge van activiteiten opgeno-
men in nota fondsenwerving; €100.000 door acties naar derden/bedrijven. 

 
De verdeling over de te onderscheiden kerntaken is als volgt: 
 
       Budget 2018             Realisatie 2017 
Belangenbehartiging  :            €   65.789 (14%)              €   62.885  (12%) 
Informatievoorziening  :            € 266.446 (57%)              € 306.696  (56%) 
Lotgenotencontact  :            € 135.459 (29%)              € 173.994  (32%) 
  

In 2018 zullen we ons, binnen de gestelde doel- en taakstellingen, onafgebroken richten op deze drie 
kerntaken. Daarnaast is structurele inzet op terrein van fondsenwerving noodzakelijk. 
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4.  Vaststelling jaarverslag 2017 

In de bestuursvergadering van MS Vereniging Nederland d.d. 23 mei 2018 is het jaarverslag 2017 vast-
gesteld.                                                                                                                                                                                      

                                  

 

J. van Amstel,      H.G. Kosian, 

Voorzitter      Secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. de Jong,      R.G.M. Timmermans, 

Penningmeester     Bestuurslid 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.R. Boots,      R.P.M. van den Bos, 

Bestuurslid      Bestuurslid 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.J.W.T. Banken, 

Bestuurslid 
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Jaarrekening 2017  



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   BALANS PER 31 DECEMBER 2017

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris (1) 2.928              14.304            

Vlottende activa

Voorraden (2) 1.229              1.229              

Vorderingen (3)

Debiteuren 16.374            50

Rekening-courant werkgroepen en projecten 110                 110                 

Overige vorderingen 136.269         10.341            

Overlopende activa 64.984            17.283            

217.737         27.784            

Liquide middelen (4) 923.612         1.097.810      

1.145.507      1.141.127      

31 december 2017 31 december 2016
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€ € € €

PASSIVA

Reserves en fondsen

Algemene reserve (5) 413.394         398.296         

Continuïteitsreserve 560.477         560.477         

Bestemmingsreserves 47.431            69.967            

1.021.302      1.028.740      

Kortlopende schulden

Crediteuren (6) 70.648            50.930            

Overige belastingen en premies sociale 

verzekeringen 3.643              6.464              

Overige schulden 25.015            18.998            

Overlopende passiva 24.899            35.995            

124.205         112.387         

1.145.507      1.141.127      

31 december 2017 31 december 2016
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2     STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

€ € €

BATEN

Baten van particulieren (7) 399.571    334.950   325.800    

Baten van bedrijven (8) -             50.000      

Baten van loterijorganisaties (9) 46.844      -             71.920      

Baten van subsidies van overheden (10) 45.000      95.000      35.000      

Baten van andere organisaties zonder winststreven (11) 5.916         -             167.524    

Som van de geworven baten (12)

Baten als tegenprestatie voor de levering van

producten en/of diensten 72.386      20.000      -             

Overige baten (13) 45.168      37.500      76.697      

Som der baten 614.884    537.450   570.021    
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LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Belangenbehartiging (14) 62.885      58.289      96.382      

Informatievoorziening (15) 306.696    266.446   292.205    

Lotgenotencontact (16) 173.994    135.459   116.048    

543.575    460.193   504.635    

Wervingskosten

Fondsenwerving (17) 6.447         -             -             

Beheer en administratie

Personeelslasten (18) 44.274      40.800      78.955      

Afschrijvingen (19) 2.395         1.267        2.513         

Apparaatskosten (20) 24.315      22.131      19.470      

70.984 64.198 100.938

Saldo voor financiële baten en lasten

Saldo financiële baten en lasten (21) 1.316 (3.000) (397)

Som der lasten 622.322    521.391   605.176    

Saldo van baten en lasten (7.438) 16.059 (35.155)

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve -             -             -             

Toevoeging bestemmingsreserve landelijk bureau 16.892      -             -             

Toevoeging bestemmingsreserve werkgroepen (321) -             -             

Onttrokken aan algemene reserve (24.009) 16.059      (35.155)

-             -             

(7.438) 16.059      (35.155)
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3   GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

 

ALGEMEEN 

 

 

Activiteiten 

 

De activiteiten van de Multiple Sclerose vereniging Nederland, statutair gevestigd te Breukelen 

bestaan voornamelijk uit: 

-  Het behartigen van de belangen van personen die multiple sclerose hebben en van de daaruit 

voortvloeiende belangen van hun direct betrokkenen; 

-  Het bevorderen van de emancipatie en volwaardige participatie van mensen met  

multiple sclerose in de maatschappij, alsmede de bevordering van de maatschappelijke 

solidariteit teneinde de eerder genoemde emancipatie en participatie daadwerkelijk 

verwezenlijkt te zien; 

-  Het stimuleren van het tot stand komen en in stand houden van adequate voorzieningen 

ten behoeve van mensen met multiple sclerose, die het zo zelfstandig mogelijk functioneren 

in de maatschappij bevorderen, alles in de ruime zin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 

 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepaling van de Richtlijn voor de 

Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende instellingen" 

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend in het jaar waarop zij betrekking hebben. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

 

Materiële vaste activa 

 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of  

Vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte 

levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen 

bedragen een vast percentage van de aanschafprijs of vervaardigingslasten. 

 

Vorderingen en overlopende activa 

 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde  

en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en  

geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

vorderingen. 

 

Liquide middelen 

 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de 

waardering rekening gehouden. 

 

 

Voorzieningen 

 

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat  

zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is 

te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting 

van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en  

verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde. 

 

Langlopende en kortlopende schulden 

 

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking genomen tegen reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 

 

Resultaatbepaling 

 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking 

hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderings- 

grondslagen. 

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke 

hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze  

voorzienbaar zijn. 

 

Afschrijvingen 

 

Afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van  

vaste percentages van de aanschaffingswaarde , op basis van de verwachte economisch 

levensduur . Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn  

begrepen onder afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten 
niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen. 
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4    TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2017

Aanschafwaarde 102.226

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen (87.921)

Boekwaarde per 1 januari 2017 14.304

Mutaties

Investeringen 599

Desinvesteringen (89.412)

Afschrijving op desinvesteringen 81.384

Afschrijvingen (3.947)

(11.376)

Boekwaarde per 31 december 2017

Aanschafwaarde 13.413

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen (10.485)

Boekwaarde per 31 december 2017 2.928

VLOTTENDE ACTIVA

2. Voorraden

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Voorraden 1.229             1.229             

Dit betreft de voorraad Muus ad. €1.228,- en brochures en folders. De inhoud van deze 

folders zal naar alle waarschijnlijkheid snel verouderen. De waarde van deze voorraden 

wordt gewaardeerd op €1,-
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3. Vorderingen

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Debiteuren

Debiteuren 16.374           50                   

Rekening-courant werkgroepen en projecten

Rekening-courant MS Web 110                 110                 

Overige vorderingen

Kruisposten regionale werkgroepen 1.059             702                 

Te ontvangen rente 781                 3.442             

Nalatenschappen en overige nog te ontvangen bedragen 134.429        6.197             

136.269        10.341           

Overlopende activa

Waarborgsommen 4.858             830                 

Vooruitbetaalde kosten 6.823             -                  

Transitoria 53.303           16.453           

64.984           17.283           

4. Liquide middelen

Kas 146                 146                 

Rabobank Regio Den Haag 812.569        939.329        

ING Bank N.V. 110.897        158.335        

Gelden onderweg -                  -                  

923.612        1.097.810    

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.
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PASSIVA

5. Eigen vermogen

2017 2016

€ €

Algemene reserve

Stand per 1 januari 398.296 433.451

Van bestemmingsreserves 39.107 -                  

Resultaatbestemming (24.009) (35.155)

Stand per 31 december 413.394 398.296

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 560.477        560.477        

Resultaatbestemming -                  -                  

Stand per 31 december 560.477        560.477        

Bestemmingsreserves

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Bestemmingsreserve Landelijk bureau

Stand per 1 januari 39.107           39.107           

Vrijval t.g.v. Algemene reserve (39.107) -                  

Overboeking van regionale werkgroepen 6.908             -                  

Resultaatbestemming 16.892           -                  

Stand per 31 december 23.800           39.107           

Bestemmingsreserve Regionale werkgroepen

Stand per 1 januari 30.860 25.608

Reservering t.g.v. reserve landelijk bureau (6.908) -                  

Resultaatbestemming (321) 5.252

Stand per 31 december 23.631 30.860

De bestemmingsreserve regionale werkgroepen betreft legaten donaties en giften 

toegekend aan de regionale werkgroepen en bestedingen door de werkgroepen. De 

bestemmingsreserve van het landelijk bureau bestaat voornamelijk uit gesponsorde 

bedragen t.b.v. de projecten Informatievoorzienig en MS Experience Toolkit waarvan de 

bestedingen doorlopen naar 2018,

De continuiteitsreserve is bedoeld om bij tegenvallende baten en/of lasten de continuiteit 

van de vereniging te waarborgen. 
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6. Kortlopende schulden

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Crediteuren

Crediteuren 70.648           50.930           

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Af te dragen loonheffing 3.643             6.464             

3.643             6.464             

Overige schulden

Rekening-courant Aegon 25.015           18.998           

25.015           18.998           

Overlopende passiva

Vakantierechten 12.666           5.905             

Nog te betalen kosten 12.233           30.090           

24.899           35.995           
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4    TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 31 DECEMBER 2017

Baten Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

7. Baten van particulieren € € €

Contributies 212.817    213.750        210.700        

Donaties en giften 61.753      46.200           26.963           

Nalatenschappen 125.000    25.000           58.637           

Legaten -             -                  29.500           

Acties naar derden -             50.000           -                  

399.571    334.950        325.800        

8. Baten van bedrijven -             50.000           -                  

-             50.000           -                  

9. Baten van loterijen

PB Spierfonds 46.844      -                  71.920           

46.844      -                  71.920           

10. Baten van subsidies van overheden

Unit Fonds PGO 45.000      45.000           35.000           

Projectsubsidies -             50.000           -                  

45.000      95.000           35.000           

11. Baten van andere organisaties zonder winststreven

Stichting MS Research 5.916         -                  60.604           

5.916         -                  60.604           

12. Som van de geworven baten

Baten als tegenprestatie voor de 

levering van producten en/of diensten 72.386      20.000           -                  

72.386      20.000           -                  

13. Overige baten

Advertentie opbrengsten 35.701      26.000           34.302           

Giften regionale werkgroepen 7.507         -                  12.268           

SupportActie 1.685         5.000             2.076             

Overige baten 275            6.500             28.051           

45.168      37.500           76.697           

Som van baten 614.884    537.450        570.021        
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14. Belangenbehartiging

Doorbelaste personeelskosten 30.992      28.560           63.453           

Doorbelaste apparaatskosten 18.697      16.379           16.751           

Bestuurskosten 5.708         5.150             6.978             

Samenwerken met andere organisaties 5.811         4.200             4.900             

Jaarlijkse uitwisselingsdag 1.455         -                  4.300             

Overige activiteiten (w.o. MS Zorg) 221            4.000             -                  

62.885      58.289           96.382           

15. Informatievoorziening

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

€ € €

Doorbelaste personeelskosten 110.686    102.000        167.663        

Doorbelaste apparaatskosten 66.775      58.496           43.458           

Bestuurskosten 5.708         5.150             6.979             

MenSen 44.840      61.500           49.696           

Subsidiekosten MS Web 31.960      -                  -                  

Samenwerken met andere organisaties 5.811         4.200             4.900             

Algemene voorlichting/ PR 7.827         13.000           14.107           

MS Vrijwilligerswaardering 924            3.200             5.402             

Overige activiteiten 32.165      18.900           -                  

306.696    266.446        292.205        

16. Lotgenotencontact

Doorbelaste personeelskosten 35.419      32.640           28.730           

Doorbelaste apparaatskosten 21.368      18.719           7.272             

MS Voorlichtersteam -             -                  5.775             

Regionale lotgenoten bijeenkomsten & 

gespreksgroepen 65.834      83.500           72.173           

Overige activiteiten 51.373      600                 2.098             

173.994    135.459        116.048        

17. Wervingskosten

Kosten fondsenwerving 6.447         -                  -                  

6.447         -                  -                  
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18. Personeelslasten

Lonen en salarissen 27.166      26.000           28.039           

Sociale lasten 4.528         6.000             5.335             

Pensioenlasten 6.617         6.000             3.179             

Overige personeelslasten 5.964         2.800             42.402           

44.274      40.800           78.955           

Specificatie personeelslasten (18)

Lonen en salarissen  

Brutolonen 125.688    130.000        112.929        

Mutatie vakantiegeldverplichting 10.139      -                  7.347             

135.828    130.000        120.276        

Besteed aan doelstellingen (108.662) (104.000) (92.237)

27.166      26.000           28.039           

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

€ € €

Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten 22.638 30.000 22.899

Besteed aan doelstellingen (18.110) (24.000) (17.564)

4.528         6.000             5.335             

Pensioenlasten

Pensioenlasten 33.087      30.000           13.642           

Besteed aan doelstellingen (26.469) (24.000) (10.463)

6.617         6.000             3.179             

Overige personeelslasten

Ingehuurd personeel -             -                  150.929

Wervingskosten -             -                  603

Reislastenvergoedingen 13.368 -                  24.625

Onkostenvergoedingen 525 -                  5.784

Premie ziekteverzuimverzekering 7.568 7.000 138

Overige personeelslasten 8.359 7.000 (95)

29.819 14.000 181.984

Besteed aan doelstellingen (23.855) (11.200) (139.582)

5.964         2.800             42.402           

PERSONEELSLEDEN

Bij de vereniging waren in 2017 gemiddeld 4 personeelsleden/3,45 fte werkzaam (2016:4/ 2,98 fte) 

Het betreft hier een toegezegde bijdrageregeling. Bij een tekort bij het pensioenfonds heeft 

de vereniging geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan 

hogere premies.
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19. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingskosten inventaris 11.975 7.841 10.192

Besteed aan doelstellingen (9.580) (6.574) (7.679)

2.395 1.267 2.513

20. Apparaatskosten

MS Winkel -             -                  33

Huisvestingslasten 5.710 4.537 6.147

Kantoorlasten 9.007 13.151 3.163

Algemene lasten 9.598 4.442 10.127

24.315 22.131 19.470

Realisatie Begroting Realisatie

Specificatie apparaatskosten (20) 2017 2017 2016

€ € €

MS Winkel

Kosten MS Winkel -             -                  133

Besteed aan doelstellingen -             -                  (100)

0 0 33

Huisvestingslasten

Huur kantoorruimte en zaalhuur 

evenementen 27.945 26.400 18.090

Overige huisvestingslasten 607 -                  7.159

28.552 26.400 25.249

Besteed aan doelstellingen (22.841) (21.863) (19.102)

5.710 4.537 6.147

Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden 653 1.000 1.074

Lease kantoorapparatuur 4.786 3.600 3.846

Automatiseringslasten 28.994 15.000 -                  

Telefoonkosten 1.999 1.300 2.787

Portikosten 4.307 3.500 2.472

Verzekeringen 4.296 11.200 2.647

45.035 35.600 12.826

Besteed aan doelstellingen (36.028) (22.449) (9.663)

9.007 13.151 3.163
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Algemene lasten

Accountantskosten 7.314 5.000 6.630

Administratiekosten 35.770 23.000 34.435

Juridisch advies -             5.000 -                  

Overige advieskosten 2.589 5.000 -                  

Overige algemene lasten 2.315 6.050 -                  

47.988 44.050 41.065

Besteed aan doelstellingen (38.391) (39.608) (30.938)

9.598 4.442 10.127

21. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 724 3.000 3.468

Rentelasten en soortgelijke lasten (2.040) -                  (3.071)

(1.316) 3.000 397
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650 Bijlage 3 Model toelichting bestedingen

Besteed aan 

Belangenbehartiging

Besteed aan  

informatievoor

ziening

Besteed aan 

Lotgenoten
Wervingskosten

Kosten 

beheer en 

administratie

Totaal 

Werkelijk 

jaar 2017

Begroot jaar 

2017

Totaal 

Werkelijk 

jaar 2016

B C

Verstrekte (project)subsidies en (project)bijdragen -€                                 31.960€            -€                   -€                         -€                31.960€       -€                -€               

-€               

Afdrachten aan verbonden (internationale) organisaties 5.811€                            5.811€               -€                   -€                         -€                11.622€       4.200€           7.222€          

Aankopen en verwervingen -€                                 -€                    -€                   6.447€                    -€                6.447€          -€                -€               

Uitbesteed werk 6.718€                            23.994€            7.678€               -€                         9.598€            47.988€       44.050€        41.065€       

Communicatiekosten -€                                 66.024€            -€                   -€                         -€                66.024€       61.500€        49.696€       

Personeelskosten 30.992€                          110.686€          35.419€            -€                         44.274€         221.371€     204.000€      338.000€     

Huisvestingskosten 3.997€                            14.276€            4.568€               -€                         5.710€            28.552€       26.400€        25.354€       

-€               

Kantoor- en algemene kosten 13.689€                          47.958€            124.412€          -€                         9.007€            195.067€     183.900€      134.044€     

Afschrijving 1.676€                            5.987€               1.916€               -€                         2.395€            11.975€       7.841€           10.192€       

Financiële baten en lasten -€                                 -€                    -€                   -€                         1.315€            1.315€          -3.000€         -397€            

Totaal 62.885€                          306.696€          173.994€          6.447€                    72.299€         622.321€     528.891€      605.176€     

A
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STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDINGEN

2017

Herkomst middelen €

Resultaat na belastingen -7.438€       

Afschrijvingen 11.974€      

Cash-flow 4.536€        

Investering in materiële vaste activa -599€          

3.937€        

Veranderingen in de samenstelling van het werkkapitaal

Toename debiteuren 16.324€      

Toename overige vorderingen 125.928€    

Toename overlopende activa 47.701€      

Toename vlottende middelen 189.953€    

Toename crediteuren 19.718€      

Toename overige kortlopende schulden 3.196€        

Afname overlopende passiva -11.096€     

Toename kortlopende schulden 11.818€      

Toename werkkapitaal 178.135€      

Liquide middelen

Afname banken -174.198€  


