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Aan het bestuur van Multiple Sclerose Vereniging Nederland 
Fornheselaan 118 
3734 GE Den Dolder 

 
 

Plaats Datum 

Amersfoort 6 mei 2020 
 
 

Geachte bestuur, 
 

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw Vereniging. 
 

1. Opdracht 
 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw Vereniging, waarin begrepen de 
balans met tellingen van € 1.394.799 en de Staat van Baten en Lasten sluitende met een resultaat 
van € 151.074 positief, samengesteld. 

 

2. Samenstellingsverklaring 
 

De jaarrekening 2019 van Multiple Sclerose Vereniging Nederland te ‘s-Gravenhage is door ons 
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans 
per 31 december 2019 en de Staat van Baten en Lasten over 2019 met de daarbij horende toe-
lichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen 
voor financiële verslaggeving opgenomen. 

 
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard 
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarreke-
ning in overeenstemming met RJ 650 Fondsenwervende organisaties. Wij hebben daarbij onze 
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toege-
past. 

 
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u 
ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming 
met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan 
deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het 
lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met 
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onze kennis van Multiple Sclerose Vereniging Nederland. Wij hebben geen controle- of be-
oordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of 
een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 

 
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende rele-
vante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants 
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de 
opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en 
dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

 
 
 

Amersfoort, 6 mei 2020 
 

Van Asselt adviseurs & accountants 
 
 

H. Boer AA 
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Een woord van de voorzitter

2019 was een memorabel jaar. MS Vereniging Nederland heeft laten zien waartoe zij als patiëntenvereni-
ging in staat is. Meteen aan het begin van het jaar werd massaal gehoor gegeven aan onze oproep om in 
Den Haag te demonstreren voor de vergoeding van het ‘loopmedicijn’ Fampyra. Ik mocht onze achterban 
van letterlijk verschillend pluimage toespreken over het grote onrecht dat hen en vele anderen met MS 
werd aangedaan. De demonstratie in het hart van de landelijke politiek ging niet onopgemerkt voorbij. 
Mede dankzij onze bemiddeling kon een petitie met ruim 40.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer 
worden aangeboden. Deze petitie Fampyra moet in het basispakket was gestart door enkele Fampyra-
gebruikers uit onze achterban. De demonstratie markeerde de start van een hernieuwde politieke discussie 
die uiteindelijk leidde tot vergoeding van deze medicatie via de basisverzekering. Een mooi succes, maar… 
dit dossier kent nog een los eindje. In 2020 zullen wij ons hard maken om dit losse eindje af te hechten.

Een trend die zich in 2019 doorzette, was dat mensen met MS naar het buitenland vertrokken voor een 
stamcelbehandeling. Begrijpelijk, maar in onze ogen onwenselijk. Al jaren maakt onze vereniging zich 
sterk voor de mogelijkheid en vergoeding van stamceltherapie voor mensen met MS in Nederland. Dit 
doen wij samen met de stichtingen Op de Been en MS in Beeld. Eindelijk lijkt er een doorbraak te zijn: 
MS Centrum Amsterdam kan meedoen aan een internationaal onderzoek dankzij financiële middelen van 
MS Research en het Nationaal MS Fonds. Onze vereniging is hier uiteraard blij mee, maar wij vinden dat 
er al voldoende bewijs is om stamceltherapie in Nederland aan te bieden aan mensen met MS die aan de 
gestelde criteria voldoen. Ook in 2020 zullen wij ons inspannen zodat het geen jaren meer gaat duren 
voordat deze therapie ook in Nederland wordt vergoed.

Ook participeerden wij dit jaar in een onderzoek naar het effect van medicinale cannabis op de slaap. 
Onze leden geven aan baat te hebben bij medicinale cannabis tegen pijn en spierkrampen, spasmen, en 
ook tegen slaapproblemen. Om medicinale cannabis weer vergoed te krijgen uit de (aanvullende) zorgver-
zekering hebben wij contact gezocht met het Bureau Medicinale Cannabis, onderdeel van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook in 2020 blijven wij met dit Bureau in gesprek.

Ons jaarthema van 2019 was ‘Bewegen’. Dit kreeg onder meer gestalte in de productie van zes videopor-
tretten die nog terug te vinden zijn op www.msvereniging.nl/bewegen. Op de Nationale MS Dag verzorg-
den wij enkele workshops rondom Bewegen. 

Samenwerking
MS Vereniging Nederland is voor samenwerking met allen die een bijdrage willen leveren aan de verbete-
ring van de kwaliteit van leven van mensen met MS. Hierbij is respect voor elkaars verantwoordelijkheden 
uitgangspunt. 

De samenwerking met het Nationaal MS Fonds kreeg onder meer gestalte in medewerking aan MS Moti-
ons, de collecte van het fonds in november en de Nationale MS Dag.

De samenwerking in het project één MS-loket met Stichting Nieuw Unicum, MS Centrum Amsterdam en 
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Stichting MS Research is in 2019 gecontinueerd. Aan het gratis telefoonnummer 0800-1066 is op velerlei 
manieren bekendheid gegeven.

De al jaren bestaande samenwerking met MS Zorg Nederland werd in 2019 voortgezet. Wij werden 
betrokken bij de ontwikkeling van een app voor MS-zorgverleners die notificaties geeft wanneer bij een 
patiënt bepaalde controles moeten worden uitgevoerd.

MS Vereniging Nederland verleende steun aan diverse onderzoeksvoorstellen. Vertegenwoordigers van 
onze vereniging nemen deel aan allerlei trajecten die direct of indirect bijdragen aan de verbetering van 
de kwaliteit van leven van mensen met MS, zoals het project Kwaliteitsregistratie en de vernieuwing van 
de MS-richtlijn. Ook leveren wij input voor zogenaamde kennisagenda’s van diverse medische specialis-
men.

Participatie leden
In 2019 hebben per keer circa 1.500 leden onze Algemene Ledenvergadering gevolgd via Facebook. Dit 
geldt ook voor de aan de ledenvergadering voorafgaande themabijeenkomst (in juni over voeding en in 
november over oogproblemen). Om de deelname van de leden verder te vergroten heeft het bestuur - als 
experiment - besloten de themabijeenkomsten en Algemene Ledenvergaderingen op wisselende locaties 
te organiseren. Aan het eind van 2020 zal het bestuur dit experiment evalueren.

In de Algemene Ledenvergadering van 22 juni 2019 zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd, te weten: 
Mariëtte Wassenaar, Lex van Iterson en Boaz Spermon. Eind 2019 besloot het bestuur ook tot het aan-
stellen van een jong bestuurslid als een aspirant-lid voor een jaar. Voor deze functie mochten wij Nicole 
Donal welkom heten. Tegelijkertijd is een jongerenwerkgroep gestart die moet uitgroeien tot een reguliere 
landelijke werkgroep van en voor mensen met MS tot en met 35 jaar. Wij zijn vol vertrouwen dat dit een 
nieuwe dimensie geeft aan ons aanbod.
In dezelfde Algemene Ledenvergadering is ook ingestemd met de instelling van een Medische Adviescom-
missie, afgekort MAc, onder voorzitterschap van Erik van Munster, voormalig neuroloog in het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis. Hiermee kunnen wij medisch-inhoudelijke vragen en onderzoeksvoorstellen aan deskun-
digen voorleggen. Wij hebben hoge verwachtingen dat dit nieuwe verenigingsorgaan de invloed van onze 
vereniging kan vergroten, landelijk en internationaal.

Wij maken actief deel uit van het European MS Platform. Ook hebben wij ons aangemeld voor het lid-
maatschap van de MS International Federation; dit wordt mogelijk omdat sinds 2019 per land meer dan 
één MS-organisatie lid kan worden. Tot nu toe wordt Nederland alleen vertegenwoordigd door Stichting 
MS Research. Onze vereniging voldoet aan alle criteria voor lidmaatschap en wij hopen dan ook dat dat in 
2020 realiteit wordt.

Zo ziet u, MS Vereniging Nederland is een actieve vereniging 
van en voor mensen met MS. Hierbij eigenlijk alleen gehinderd 
door een permanent gebrek aan structurele financiële mid-
delen. Vandaar dat wij ons ook meer en meer zullen moeten 
bezighouden met fondsenwerving, willen wij ons onvermin-
derd kunnen laten gelden op alle niveaus waar de belangen 
van mensen met MS in het geding zijn (Europees, landelijk, 
regionaal en hopelijk binnenkort ook mondiaal). Ik dank alle 
leden en vrijwilligers die dit mogelijk maken hartelijk.

Jan van Amstel
Voorzitter
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MS Vereniging Nederland is de enige onafhankelijke patiëntenvereniging in ons land voor mensen met 
multiple sclerose (MS) en hun partners, kinderen, ouders  en/of vrienden. In dit bestuursverslag laten wij 
zien hoe MS Vereniging Nederland, en met name alle mensen die de vereniging maken tot wat zij is, zich 
in 2019 heeft ingezet. Daarbij besteden wij waar mogelijk aandacht aan het bereik en de impact van de 
ondernomen activiteiten, een wens van een belangrijke subsidiënt, i.c. het PGOfonds. 

1.1 Ontwikkelingen
Voorzitter Jan van Amstel noemde het al in zijn 
voorwoord: 2019 was een memorabel jaar. Veel 
tijd en energie ging zitten in het vergoed krijgen 
van Fampyra uit de basisverzekering. Op 15 janua-
ri, de eerste dag na het kerstreces stonden wij met 
zo’n honderd mensen, de meesten in een oranje 
outfit, bij de Tweede Kamer. Daar sprak onze voor-
zitter de aanwezigen toe die uit alle windstreken 
naar Den Haag waren gekomen. Minister Bruins 
voor Medische Zorg, die bij toeval passeerde, werd 
letterlijk aan het jasje getrokken en gewezen op 
een schrijnend onrecht dat zich leek te voltrekken. 
Buiten nam Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen de 
petitie ‘Fampyra in het basispakket’ in ontvangst, 
waarna zij de demonstranten ook nog een hart 
onder de riem stak. Binnen werden de handteke-
ningen van de petitie nogmaals overhandigd aan 
de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat dit indruk maakte, bleek al snel 
toen bekend werd dat een Algemeen Overleg (AO) van de vaste commissie VWS over geneesmiddelen dat 
gepland was in maart, naar begin februari werd verplaatst. Dat AO ging bijna alleen maar over Fampyra. 
De minister was inmiddels zover dat hij opdracht had gegeven aan het Zorginstituut Nederland, de neu-
rologen en de fabrikant van Fampyra het dossier nog eens te bezien. Uiteindelijk leverde dit begin augus-
tus een positief besluit van de minister op, waardoor Fampyra per 1 september weer werd vergoed uit 
de basisverzekering. Hieraan waren wel enkele voorwaarden verbonden en ook zaten er nog enige losse 
draadjes aan. Hierdoor zal ook het komende jaar dit dossier de volle aandacht van de vereniging hebben. 

Een ander speerpunt van belangenbehartiging was het mogelijk maken van stamcelbehandeling voor 
mensen met MS in Nederland. MS-centrum Amsterdam diende bij ZonMw1 een aanvraag in in het kader 
van de subsidieregeling ‘Veelbelovende zorg’, vergezeld van een ‘ondersteuningsbrief’ van MS Vereniging 
Nederland. Vooralsnog mocht dit nog niet leiden tot een positief besluit op de aanvraag. Wel positief 
waren de besluiten van stichting MS Research en stichting Nationaal MS Fonds om financieel bij te dragen 
aan deelname van MS-centrum Amsterdam aan een internationaal onderzoek naar de effectiviteit van 
stamceltherapie. Hierdoor wordt het mogelijk dat een klein aantal mensen met MS die aan bepaalde voor-
waarden voldoen, een stamcelbehandeling in Nederland kan ondergaan.

1
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De in 2018 ingezette verkenning van de samenwerking met het Nationaal MS Fonds (NMSF) kreeg haar 
uitwerking in onze bijdrage aan de door het fonds georganiseerde MS Motions op zes verschillende 
plaatsen in het land, het oproepen van onze leden te collecteren voor het fonds, deelname aan Nationale 
MS Dag met een stand en een aantal workshops. De workshops stonden in het licht van ons jaarthema: 
Bewegen. Tegenover onze inzet ontvingen wij een financiële bijdrage van het Nationaal MS Fonds. Begin 
2020 zullen wij samen met het NMSF onze samenwerking evalueren.

Het project ‘1 MS-loket’ met het centrale telefoonnummer 0800 1066 werd gecontinueerd. Op allerlei ma-
nieren heeft MS Vereniging Nederland bekendheid aan dit telefoonnummer gegeven. Dit project waarin 
Nieuw Unicum MS-Expertisecentrum, MS Centrum Amsterdam en Stichting MS Research en MS Vereniging 
samenwerken, is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. In 2020 
zal de meerwaarde van dit project moeten blijken en worden bepaald of deze dienstverlening structureel 
kan worden voortgezet.

Om geïnteresseerde jongeren de mogelijkheid te bieden mee te denken en mee te beslissen besloot het 
bestuur een aspirant-bestuurslidmaatschap voor leden t/m 35 jaar in te stellen voor een periode van één 
jaar. Het bestuur is na selectiegesprekken met vier kandidaten uitgebreid met jong bestuurslid Nicole Do-
nal. De overige kandidaten vormen samen met haar een landelijke jongerenwerkgroep i.o. die activiteiten 
voor jongeren moet gaan initiëren, waar mogelijk en gewenst in samenwerking met de regionale werk-
groepen.

Intensief is ingezet om nieuw leven te blazen in delen van het land waar momenteel geen regionale werk-
groep actief is. Deze inzet lijkt zijn vruchten af te werpen. ’t Gooi is als rayon toegevoegd aan de regio 
Utrecht, Flevoland is toegevoegd als rayon aan de regio Amsterdam en Noordoostpolder is toegevoegd 
aan de regio Noord-Overijssel/Zuid Drenthe. Gelderland Noord is als rayon toegevoegd aan Gelderland 
Zuid. Onze inzet in 2020 is om de witte vlekken verder in te kleuren, bijvoorbeeld in Brabant West (Breda 
en omgeving) en Zuid-Holland Zuid (Rotterdam en omgeving).

Wij hebben afscheid genomen van onze donatiesite MijnActievoorMS en zijn overgegaan op het gratis 
platform DoSupport van PGOsupport.

Een nieuwe impuls is gegeven aan ons MS-voorlichtersteam. Van enkelen van hen namen wij afscheid 
met heel veel dank voor hun jarenlange inzet voor onze vereniging op dit terrein. Tegelijkertijd meldden 
nieuwe voorlichters zich, een professionaliseringsslag is ingezet. 

In april verhuisde het kantoor van Breukelen naar Den Dolder. Een nieuw ‘clubhuis’, zoals onze voorzitter 
van het Adviesplatform opmerkte, en dat willen wij ook zijn, een plek waar leden elkaar kunnen treffen. 
Een goedkopere locatie met voldoende parkeergelegenheid, 5 minuten lopen van station Den Dolder.

1.2 Missie
MS Vereniging Nederland wil mensen met MS een stem geven. Dit doen wij met talloze leden die als vrij-
williger de missie van MS Vereniging Nederland in concrete activiteiten tot uiting brengen, zowel landelijk 
als regionaal. MS Vereniging is aldus altijd dichtbij. Wij brengen mensen met MS en direct betrokkenen bij 
elkaar om kennis en ervaringen te delen. Wij geven informatie over de ziekte en het leven met MS zodat 
men keuzes kan maken om de regie over het eigen leven te houden. Wij zetten ons in voor de kwaliteit 
van de zorg als belangrijk middel voor de kwaliteit van leven.

1.3  Visie
Mensen met MS en hun naasten kunnen elkaar geregeld ontmoeten in hun eigen regio op bijeenkomsten 
met een educatief, informatief en sociaal karakter. Wij bieden informatie over MS, de gevolgen en daar-
mee samenhangende zaken 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 naasten.
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1.4  Identiteit
MS Vereniging Nederland is in ons land de énige onafhankelijke belangenbehartiger van en voor mensen 
met MS en hun naasten. Onze leden bepalen waar wij ons als vereniging voor inzetten. 
MS Vereniging 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
Onze doelstellingen zijn:
    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 en participeren in de
        samenleving.

1.6  Kerntaken
MS Vereniging Nederland kent drie kerntaken:
    1. belangenbehartiging; 
    2. informatievoorziening;
    3. lotgenotencontact.

In 2020 zal de vereniging blijven investeren in deze drie kerntaken.

1.7  Thema 2019: Bewegen
MS Vereniging Nederland koos voor 2019 voor het jaarthema ‘Bewegen’. 
In het kader van dit jaarthema verschenen diverse artikelen in onze media, 
waaronder de websites www.msvereniging.nl en www.msweb.nl, het leden-
magazine MenSen en het online magazine MSzien. Ook verschenen diverse 
digitale nieuwsbrieven waarin ingegaan werd op het thema Bewegen.
Om leden te inspireren en motiveren werden in samenwerking met Roche 
Nederland zes videoportretten gemaakt waarin zes van onze leden vertellen over hun manier van bewe-
gen en wat dit hen oplevert. Deze videoportretten zijn terug te vinden via www.msvereniging.nl/bewegen. 

Begin 2019 organiseerden wij een proefles stoelyoga in regio Noord-Holland. Voor leden buiten deze 
regio was de proefles online terug te kijken.
Op de Nationale MS Dag stonden onze workshops in het teken van bewegen. Wij organiseerden wederom 
een workshop stoelyoga en daarnaast workshops ReDiscoverMe (dans voor mensen met MS) en RGM 
(bewegen op muziek met de Ronnie Gardiner Methode).
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MS Vereniging Nederland kende per 31 december 2019 8467 leden (31 december 2018: 8.374 leden). Dit 
betekent dat de vereniging er in 2019 93 leden bijkreeg. Per 31 december 2019 waren er 408 donateurs 
(per 31 december 2018: 414), een lichte daling.
In 2019 zijn wij – met hulp van stichting Wij zijn MEO - begonnen met het completeren van de gegevens 
van onze leden. Van sommige leden ontbraken/ontbreken gegevens in ons bestand (met name e-mail-
adressen). Voorjaar 2020 zal deze ’opschoningsactie’ worden afgerond.

2.1 Structuur
MS Vereniging Nederland kent een Algemene Ledenvergadering, een bestuur, een landelijk team (5 
parttime-medewerkers, en 1 zzp’er), zes landelijke werkgroepen, één landelijke jongerenwerkgroep i.o. 
en 18 regionale werkgroepen met zo’n 270 vrijwilligers. Ook is de stichting Multiple Sclerose Curaçao lid 
geworden van onze vereniging. 

Algemene Ledenvergadering/Themabijeenkomst          
De Algemene Ledenvergadering (ALV) kwam in 
2019 twee keer bijeen, namelijk op 22 juni en 23 
november. Het bestuur heeft besloten ‘naar de 
leden toe te komen’, telkens in een andere regio. 
Op 22 juni was dit in Zwolle, op 23 november in 
Hoofddorp. Dit ‘experiment’ dat poogt meer en 
andere leden aan te trekken zal eind 2020 worden 
geëvalueerd. 
De themabijeenkomst voorafgaand aan de ALV 
van 23 juni ging over voeding. Anne-Marie Ernst, 
van stichting Voeding Leeft hield een presentatie 
over dit voor velen interessante onderwerp. Ook 
dit keer keken weer zo’n 1500 leden via onze 
Facebook-pagina mee en stelden vragen. Voeding leeft is een organisatie die leefstijlprogramma’s ontwik-
kelt en uitvoert samen met wetenschappers, artsen en andere professionals.
De ALV is geïnformeerd over twee onderzoeken die in de tweede helft van 2019 van start zouden gaan:
  • een (kwantitatief) Nationaal MS Onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau DVJ Insights, in op-
     dracht van Novartis en in samenwerking met het Nationaal MS Fonds en MS Vereniging Nederland, en 
  • een (kwalitatief) Ledenonderzoek, uitgevoerd door Quo Communications, in opdracht van MS Ver-
     eniging Nederland/MSweb. 
De leden werd vriendelijk verzocht aan deze onderzoeken medewerking te verlenen. De onderzoeken 
moeten meer inzicht geven op het verloop van en het leven met de ziekte MS en in de verwachtingen van 
leden ten aanzien van MS Vereniging Nederland. 

De ALV stelde een Medische Adviescommissie (MAc) in; voorzitter is Erik Van Munster, voormalig neuro-
loog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dit maakte het noodzakelijk de ALV te laten besluiten tot aanpassing 
van de bijlage bij het Huishoudelijk Reglement. Hiermee werd de MAc als nieuwe landelijke werkgroep 
verwelkomd, zo ook de MS-coaches. Daarnaast is de actuele stand van de regio-indeling verwerkt. Ook 
Platform MS, dat onder de vleugels van MS Vereniging Nederland wilde gaan fungeren, werd in deze 
bijlage als landelijke werkgroep opgenomen; tot onze teleurstelling trok Platform MS zich eind van 2019 

2
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weer terug als onderdeel van onze vereniging.
De ALV  keurde het jaarverslag 2018 (incl. jaarrekening) goed.
De ALV van 24 november werd voorafgegaan door een themabijeenkomst over visuele problemen bij 
mensen met MS. Hierover werd een presentatie gegeven door Fleur van der Feen (PhD student, Klinische 
en Ontwikkelingsneuropsychologie, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit 
Groningen; Koninklijke Visio, expertisecentrum voor blinden en slechtzienden, revalidatie en advies). 
In de ALV stond de voorzitter stil bij de onrust onder Fampyra-gebruikers die dit medicijn nemen om an-
dere redenen dan loopproblemen. MS Vereniging Nederland heeft dit serieuze probleem al aangekaart bij 
het Zorginstituut Nederland en de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Over 
stamceltherapie stuurde onze vereniging eind oktober een open brief aan de Nederlandse Vereniging voor 
Neurologie met het verzoek haar standpunt te wijzigen, gezien de beschikbare informatie over de effecti-
viteit van deze behandeling. De voorzitter ging in dit verband in op het goede nieuws dat er onderzoek bij 
MS-centrum Amsterdam van start gaat. Dit maakt behandeling van een beperkt aantal mensen met MS in 
Nederland mogelijk. 
Aansluitend stond de voorzitter stil bij de documentaire ‘MS’ die op het Internationaal Documentaire 
Festival Amsterdam (IDFA) en op NPO2 is vertoond. In deze documentaire zijn schrijfster Lineke van den 
Boezem met MS en MS-onderzoeker Jeroen Geurts in gesprek over de ziekte die hun leven beheerst. 
De ALV keurde vervolgens het jaarplan en de begroting 2020 goed.

Bestuur
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 bestuurs-
lidmaatschap is onbezoldigd. 
De ALV benoemde in 2019 drie nieuwe bestuursleden, te weten: Boaz Spermon, Mariëtte Wassenaar en 
Lex van Iterson, en herbenoemde zittende leden Jan van Amstel, Beatrice Boots en Raymond Timmer-
mans. Van bestuurslid Henk de Jong werd onder dankzegging van zijn bijdragen afscheid genomen. Te-
vens besloot het bestuur tot de instelling van een aspirant-lidmaatschap voor een jongere gedurende één 
jaar; op de oproep reageerden vier jongeren, waarna Nicole Donal na selectiegesprekken werd benoemd.

De samenstelling en het rooster van aftreden van het bestuur zijn per 31 december 2019 als volgt:

Het bestuur kwam in 2019 vijf keer bijeen.

Landelijk Team
Het Landelijk Team (LT) bestaat uit 2,8 fte, exclusief inhuur van één zzp’er (31 december 2019). Het LT 
faciliteert en ondersteunt het bestuur en de regionale en landelijke werkgroepen. 
Voor de medewerkers geldt een sober personeelsreglement. Zij ontvangen salaris (loonschalen BBRA), 
vermeerderd met acht procent vakantiegeld. Op 31 december 2019 is uit dienst gegaan mw. Marja Raats, 
medewerker fondsenwerving.

 2 Diederik Banken heeft te kennen gegeven geen tweede termijn te ambiëren.
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Vrijwilligers
Onze landelijke en regionale activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers, van wie de meesten MS 
hebben. Hierdoor is de vereniging ‘dichtbij’ en van en voor mensen met MS. De vereniging bestaat bij de 
gratie van deze vrijwilligers. Zonder hen kan MS Vereniging Nederland haar kerntaken niet uitvoeren. 
Met elke vrijwilliger sluit de vereniging een overeenkomst, onder meer in verband met een collectieve 
verzekering voor de vrijwilligers. Gemaakte onkosten worden vergoed. 
Vrijwilligers worden indirect en direct ondersteund en gefaciliteerd door medewerkers van het Landelijk 
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 2019 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 PGOsupport.
  • 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 zes landelijke werkgroepen: Adviesplatform, MSweb, MS-telefoon, MS-voorlichters, 
MS-coaches en Medische Adviescommissie (MAc). Hun taken zijn geregeld in het vastgestelde Huishoude-
lijk Reglement van MS Vereniging Nederland. Daarnaast kent de vereniging een landelijke jongerenwerk-
groep in oprichting.

Op Wereld MS Dag (30 mei) opende voorzitter Jan van Amstel samen met een aantal vrijwilligers de Amsterdamse Effecten-
beurs Euronext.
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Adviesplatform
Het Adviesplatform geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Voorzitter is 
Nout Verbeek. Het platform heeft in 2019 vier maal vergaderd, op 1 mei 2019, 3 juli 
2019, 9 oktober 2019 en 27 november 2019. In een aantal gevallen hebben deelnemers op afstand mee 
vergaderd via de telefoon. 

Het Adviesplatform heeft kennisgenomen van:
  • de Consultatie voorwaardelijke toelating tot het basispakket voortgangsrapportage verslagjaar 2018 
     van het Zorginstituut Nederland;
  • de Position Paper “De juiste zorg op de juiste plek” van februari 2019 van Patiëntenfederatie Nederland
     en Spierziekten Nederland en heeft in heel korte tijd nog enige feedback kunnen geven.

Het Adviesplatform heeft antwoord gegeven op vragen van:
  • onderzoeker Hugo Vrenken van het Amsterdam UMC als hulp bij het opstellen van de onderzoeksaan-
     vraag Bench to Bedside;
  • Willemijn Engberts, student Communicatie & Beïnvloeding aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in
     verband met een door haar te schrijven masterscriptie over het opnemen van gesprekken in de spreek-
     kamer;
  • de Vereniging voor Medische Microbiologen (NVMM) inzake de Richtlijn behandeling influenza.

Het Adviesplatform heeft advies uitgebracht over:
  • de kennisagenda van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap; met dank aan de neuropsycholoog 
     Fleur van der Feen die een substantiële bijdrage heeft geleverd en voor de Themabijeenkomst voor-
     afgaand aan de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2019 in Hoofddorp een presentatie 
     over visuele problemen bij MS heeft gegeven;
  • de herziening van het Huishoudelijk Reglement van de vereniging;
  • het Nationaal MS-patiëntenonderzoek 2019 van Novartis, welk in samenwerking met Nationaal MS 
     Fonds en MS Vereniging Nederland is uitgevoerd;
  • de herziening van de Kennisagenda Urologie;
  • de monitor MS-geneesmiddelen 2019 van het Zorginstituut Nederland;
  • de organisatie van een workshop over de mogelijkheden voor cognitieve revalidatie bij mensen met 
     zeer gevorderde MS. De workshop heeft plaatsgevonden op 13 en 14 februari 2020;
  • de ontwikkeling van de kennisagenda arbeid en gezondheid;
  • het conceptaddendum ziektemodulerende behandeling van Multiple Sclerose;
  • de kennisagenda van de Nederlandse vereniging voor klinische fysica (NVKF).

MS Vereniging Nederland is via een lid van het Adviesplatform vertegenwoordigd in de werkgroep ‘Kwali-
teitsstandaard MS’.

Onder de vleugels van het Adviesplatform hebben in 2019 ook de projectgroep medicinale cannabis, een 
juridisch panel en het Fampyra-team gefunctioneerd.

  • Projectgroep Medicinale Cannabis
De projectgroep medicinale cannabis heeft telefonisch vergaderd op 29 januari en 25 april 2019. Medici-
nale cannabis is een speerpunt van de vereniging. De projectgroep medicinale cannabis heeft op 14 juni 
gesproken met het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. BMC heeft aangeboden op verzoek in de regio’s presentaties te willen geven.

  • Juridisch panel
Het juridisch panel is een vaste projectgroep van het Adviesplatform. Het panel heeft telefonisch verga-
derd op 29 april en 3 mei 2019. Daarbij zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest, waarover 



advies is uitgebracht aan het bestuur:
  • bruikleenovereenkomsten voor de laptops en scanners van de vereniging;
  • privacyverklaring MSweb;
  • een individuele hulpvraag, waaraan de vereniging geen concrete bijdrage kon leveren;
  • problemen van mensen met MS bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering.

  • Fampyra-team
In mei 2018, nadat was besloten Fampyra niet toe te laten tot het Geneesmiddelenvergoedingssysteem, is 
een speciaal Fampyrateam opgericht, met als doel: ‘als MS Vereniging Nederland alles te doen wat rede-
lijkerwijs mogelijk is om het medicijn Fampyra beschikbaar te houden voor mensen met MS die er baat bij 
hebben’. In 2019 is Fampyra - onder voorwaarden - weer opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedings-
systeem en kon het Fampyra-team worden ontbonden.

MSweb
Conform haar statuten heeft de stichting Vrienden MSweb tot doel ‘het bevorderen 
van de belangen van mensen met MS en degenen die direct bij hen zijn betrokken’. 
De stichting is sinds een statutenwijziging op 12 december 2014 feitelijk onderdeel 
van MS Vereniging Nederland. Daar is MSweb - inclusief MSkidsweb - ondergebracht 
als landelijke werkgroep. 
Conform diezelfde statuten vervult MSweb het doel via www.msweb.nl en het bij-
behorende forum, www.mskidsweb.nl en social media. Zo heeft MSweb acties voor 
belangenbehartiging ondersteund, onder meer voor Fampyra en stamceltherapie. Door MSweb is veel 
meer bekendheid gegeven aan de acties en zijn meer mensen bereikt om de petitie te ondertekenen.
Dankzij de inbreng van ruim 60 vrijwilligers was er in 2019 weer veel te lezen en te zien op MSweb. Zo 
produceerden de bloggers, vloggers, columnisten én voorzitter Jan van Amstel gezamenlijk bijna 100 
bijdragen, die allemaal werden voorzien van bijpassende illustraties en foto’s door eigen fotografen. Daar-
naast verscheen vrijwel dagelijks een nieuwsbericht en waren alle nieuwe berichten en artikelen ook via 
Facebook en Twitter te lezen. Helaas waren de bezoekersaantallen in 2019 iets lager dan in 2018 vanwege 
enkele technische hobbels en tegenslagen.
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Een paar rubrieken uitgelicht.

  • Onderzoek
Op het gebied van MS-onderzoek vertaalden onze vrijwilligers 61 onderzoeksartikelen uit Pubmed; deze 
verschenen op MSweb in de rubriek MS Onderzoek. Ook de onderzoekers en wetenschappers zelf wisten 
de weg naar MSweb te vinden en plaatsten tientallen oproepen voor deelname aan onderzoeken.
De vertalersgroep bestond aan het eind van het jaar uit 11 vrijwilligers, aangevuld met een aantal weten-
schappers van Amsterdam UMC (MS Centrum) en Erasmus Medisch Centrum. Twee vrijwilligers speurden 
naar de te vertalen artikelen en één persoon coördineerde de werkzaamheden en onderhield het contact 
met de groep.

  • Digitaal magazine MSzien
In 2019 verscheen ons digitale magazine MSzien 4 keer met in totaal 23 artikelen. Elk nummer had een 
wetenschapscolumn van dr. Hanneke Hulst (Amsterdam UMC), waarin ze heel toegankelijk uitlegde hoe 
haar onderzoek naar cognitieve problemen bij MS verloopt.
Er verschenen diverse medische artikelen. Raymond Timmermans sloot zijn serie interviews met MS-onder-
zoekers af met aflevering 50: een verhaal over Bram Platel, MS-patiënt én MS-onderzoeker. 
In een uitgebreid interview vertelde hijzelf over zijn werkwijze en de totstandkoming van deze serie.
Ook aan MS-klachten werd aandacht besteed: gevoelsstoornissen, pijn en vermoeidheid na het eten (food 
coma) kwamen aan bod. 
Verder in MSzien onder meer een uitgebreid In Memoriam naar aanleiding van het onverwachte overlijden 
van de bekende MS-neuroloog Rogier Hintzen.
In september verscheen het themanummer Bewegen. Daarin informatie over het belang van bewegen 
voor mensen met MS, klimmen tegen MS, en een reportage vanuit de toegankelijkste stad van Europa: 
Breda. Voor de gelegenheid was ook de cartoon ‘bewegend’.
De samenwerking met het fysieke blad MenSen verliep rimpelloos: artikelen werden over en weer uitge-
wisseld, en de redacties vergaderden samen om ook inhoudelijk de edities op elkaar af te stemmen.
De MSzien werd gemaakt door een team van 7 mensen, in wisselende samenstelling. Aan het eind van 
het jaar namen drie redactieleden afscheid, onder wie de hoofdredacteur Marja Morskieft. Haar taak 
is overgenomen door Ellemieke de Wolf, tevens eindredacteur van het ledenmagazine MenSen van MS 
Vereniging Nederland. De redacties van MSzien en MenSen worden hiermee per 2020 samengevoegd. De 
redactie werd aangevuld met drie nieuwe redacteuren.
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  • Vrijwilligerslunch
Tijdens de jaarlijkse vrijwilligerslunch zijn ‘techneuten’ Pieter Kroon en Jim van Staden in het zonnetje 
gezet. Zij ontvingen de MSwebprijs 2019, bestaande uit een beeldje en een kleine cheque. Pieter en Jim 
werkten afgelopen jaar - samen met Peter Cox - hard aan de ’technische achterkant’ van de websites van 
de Vereniging, MSweb én MSkidsweb.

MSkidsweb
Aan MSkidsweb werkten in 2019 gemiddeld negen vrijwilligers mee.  

Het aantal bezoekers en paginaweergaven op MSkidsweb heeft sinds 2018 een stijgende lijn te pakken en 
deze stijging heeft zich doorgezet in 2019.

  • Spreekbeurtboekje
Dankzij sponsor Merck konden we weer een nieuw spreekbeurtboekje 
(6e editie) laten drukken.
Het aantal aanvragen van het spreekbeurtboekje kende een mooie stijging 
van 203 naar 248 aanvragen in 2019 (gemiddeld 4,8 aanvragen per week). 
In 2012/2013 is het spreekbeurtboekje op een prominente plek aange-
boden op www.gratiz.nl, waardoor het aantal aanvragen in die jaren 
explosief steeg (zie histogram hieronder).
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MS-telefoon
De MS-telefoon is een dienstverlening van MS Vereniging Nederland. Het telefoon-
team is op werkdagen tussen 10.30-14.00 uur beschikbaar voor vragen over leven 
met MS, voor een luisterend oor en voor het delen van MS-ervaringen met de beller. 
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. Coördinatie verzorgen Irma Drijvers en Marja Koen.
Sinds juni 2018 krijgt de MS-telefoon ook telefoon via het MS-loket (0800 1066). Bellers die het MS-loket 
bellen en een ervaringsdeskundige aan de lijn willen, worden doorverbonden met de MS-telefoon. 
Bij de MS-telefoon wordt van alle gesprekken een aantal zaken anoniem (niet herleidbaar naar de beller) 
geregistreerd. Zo weet MS Vereniging Nederland wat er speelt bij patiënten en kan de vereniging nog be-
ter en gerichter opkomen voor de belangen van mensen met MS. Wanneer er veel mensen over hetzelfde 
onderwerp bellen, brengt het telefoonteam dit onder de aandacht van de directeur en het bestuur. Drie 
medewerkers van de MS-telefoon zijn lid van het Adviesplatform. Ervaringen van de MS-telefoon kunnen 
zo in de advisering van het Adviesplatform aan het bestuur worden meegenomen.
De MS-telefoon levert aldus een bijdrage aan de drie kerntaken van de vereniging: lotgenotencontact, 
informatievoorziening en belangenbehartiging.
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De gesprekken zijn luisterend en/of informatief van aard, waarbij de helft korter dan 10 minuten duurt; 
ook vindt een groot aantal verwijzingen plaats (65%).
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De MS-telefoon kreeg in 2019 in totaal 771 telefoontjes (2018: 708; 2017: 511). Dit is een stijging ten 
opzichte van 2018 met 8% en ten opzichte van 2017 met 34%. De telefoontjes zijn ongeveer gelijk ver-
deeld over de ochtend (52%) en de middag (48%). 



Mensen van alle leeftijden bellen naar de telefoon. Van de bellers van wie de leeftijd bekend is (400), 
heeft de categorie van 30-39 jarigen evenals in 2018 het meest gebeld (111). Jongeren met MS weten de 
MS-telefoon dus steeds meer te vinden.

Overigens is ongeveer een kwart van de bellers geen lid van de vereniging en nog eens een kwart weet 
niet of hij  of zij lid is.

Vragen hadden dit jaar vooral  betrekking op medicatie in het algemeen en Fampyra in het bijzonder. Ver-
der zijn veel bellers op zoek naar een luisterend oor en willen zij praten over het leven met MS.  
De top 5 van gespreksonderwerpen in 2019: 
    1. Medicatie (19%)
    2. Leven met MS (17%)
    3. Werk en scholing (10%)
    4. Hulpverlening (10%)
    5. Hulpmiddelen (5%)

De beller wordt ook regelmatig verwezen naar hulpverleners/hulpverlenende organisaties.  
De top 5 van verwijzingen in 2019:
    1. Neuroloog
    2. Huisarts
    3. MS-coaches
    4. MS-verpleegkundige
    5. Stichting MS Anders
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MS-voorlichters
Het MS-voorlichtersteam bestond in 2019 uit 11 personen, waaronder drie nieuwe voorlichters.  Van drie 
andere voorlichters werd afscheid genomen. Twee voorlichters waren in 2019 door persoonlijke omstan-
digheden niet in de gelegenheid om voorlichtingen te geven. Het is de bedoeling dat er in 2020 drie 
nieuwe voorlichters bij komen voor een goede regionale spreiding.
In totaal zijn er 38 voorlichtingen gegeven. Dat is iets minder dan 2018. 

De verdeling van het aantal aanvragen is als volgt:

Bijna de helft van de aanvragen komt van opleidingen, gevolgd door een kwart van bedrijven in de zorg 
en onze eigen regionale werkgroepen.

De MS Experience Toolkit is in ruim 90% van de voorlichtingen gebruikt en is 
daarmee een heel waardevol instrument. De toolkit heeft in 2019 geen aanpas-
singen gekregen en er zijn geen extra toolkits aangeschaft. In 2019 zag een 
nieuwe folder voor MS-voorlichting het licht. 

Eind 2019 is in overleg met het Landelijk Team een nieuwe koers uitgezet 
voor de MS-voorlichters. De groep wordt vanaf 2020 getraind en gecertifi-
ceerd door PGO Support. Annette Veltman heeft als vrijwilligerscoördina-
tor de coördinerende rol op zich genomen; deze lag voorheen binnen de 
groep zelf. 
MS-coaches



Onze negen MS-coaches zijn professionele coaches die zelf MS hebben. 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 kwaliteitstrajecten en schrijven van artikelen. Coördinator van 
de MS-coaches en intermediair naar het Landelijk Team en bestuur is Maria van Nies.

  • Symposia
De coaches zijn dit jaar actief geweest op verschillende symposia, te weten:
  • MSMS
  • PPEP4All
  • MS@work awards

  • Presentaties/voorlichting
De MS-coaches hebben presentaties gegeven in drie regio’s, en bij drie bijeenkomsten in Gelre Ziekenhui-
zen.

  • Telefonisch spreekuur
Voorlichting is ook gegeven tijdens het telefonisch spreekuur; op vier werkdagen zijn er 5 spreekuren. 
Deze spreekuren, gratis voor leden, bieden mensen de gelegenheid vragen te stellen over MS op de werk-
vloer. Naast specifieke voorlichting over MS en Werk geven MS-coaches tijdens een telefonisch spreekuur 
ook inhoud aan een vorm van lotgenotencontact. 
Enkele kengetallen van het telefonisch spreekuur:
  • Er is gebeld door 69 vrouwen en 43 mannen (2018: 63 respectievelijk 20);
  • Vooral personen in de leeftijdscategorie van 20-50 jaar bellen;
  • Bijna iedereen was lid van MS Vereniging Nederland;
  • Een klein aantal heeft meerdere keren gebeld (8);
  • 3 werkgevers belden voor informatie;
  • Vragen gaan onder meer over: wet- en regelgeving, informatievoorziening, erkenning van de proble-
matiek waar men inzit, wat en hoe vertellen aan de werkgever, mogelijkheden bij re-integratie, wat staat 
je te wachten bij een keuring en wat te doen wanneer werkgever niet mee werkt.

De MS-coaches krijgen steeds meer vragen per mail voorgelegd: 55 keer (2018: 40), een enkele keer 
gebeurt dit via het contactformulier op de website. De problematiek is dezelfde als die bij het telefonisch 
spreekuur. Ook in 2019 blijkt er een duidelijke behoefte aan het telefonisch spreekuur/mail. Het is laag-
drempelig, mensen krijgen direct contact en een antwoord, waarbij juist de ervaringsdeskundigheid van 
de MS-coaches een duidelijke meerwaarde voor de bellers heeft. 

  • MSweb
In 2019 is er een ‘spreekuur’ op het MSweb-forum gestart. Dit bleek geen succes. Er werd slechts 4x een 
vraag gesteld. In overleg is besloten dit ‘spreekuur’ per 31 december 2019 op te heffen.

  • Begeleidingstraject
Uit een contact via het telefonisch spreekuur is tweemaal een begeleidingstraject voortgekomen (2018: 2). 
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 verscholen ligt. 
Gesprekken duren daarom ook al snel wat langer (gemiddeld 20-30 minuten). 
Leden van de Vereniging kunnen tegen korting een MS-coach voor een begeleidingstraject inhuren, maar 
de MS-coaches bespreken ook de mogelijkheid om hen via de werkgever in te huren.
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  • 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 certificeringstraject 
is voorheen mogelijk gemaakt door een vouchertraject van het Ministerie van VWS. Eind 2019 kende MS 
Vereniging Nederland 10 MS-coaches. Drie MS-coaches, Tamara Bijleveld, Karin Helders en Elfi de Jong, 
zijn betrokken bij de beoordeling van deelnemers aan het certificeringstraject van het CCZW en Maria 
van Nies verzorgt supervisie tijdens het traject. In 2019 heeft één kandidaat dit traject volbracht, name-
lijk Joanna Venderbos. Zowel bij de eindbeoordeling als bij de selectie van kandidaten is de directeur van 
MS Vereniging Nederland betrokken. In 2019 is het niet gelukt om financiële middelen te verkrijgen om 
wederom voor twee of meer nieuwe kandidaten het certificeringstraject mogelijk te maken. In 2020 zijn er 
wel mogelijkheden.

  • Activering
We zijn een samenwerking aangegaan met het bedrijf Management Solutions. Dit bedrijf biedt de moge-
lijkheid om mensen op een payroll te zetten en te detacheren. De organisatie is geaccrediteerd door het 
UWV om WerkFit en Naar Werk-trajecten in te zetten. Het betreft ook activeringstrajecten met als doel een 
baan. MS-coaches kunnen via Management Solutions gebruik maken van deze UWV-accreditering voor 
hun eigen trajecten.

  • Advisering
Voor bestuur en het landelijk team van MS Vereniging Nederland fungeren de MS-coaches als adviseur 
over werkgerelateerde vraagstukken, externe aanvragen voor onderzoek, invulling van symposia en the-
malezingen of voor content op www.MSwerkloket.nl. 

  • Overleg
De MS-coaches zijn in 2019 eenmaal bijeen geweest om de toekomstplannen en belangrijke, actuele za-
ken te bespreken. De directeur van MS Vereniging Nederland was hierbij aanwezig om hen te informeren 
over actuele ontwikkelingen binnen en buiten de Vereniging.

 
2.3 Landelijke projecten
Het Landelijk Team werkte in 2019 aan diverse projecten. Sommige van deze projecten werden gespon-
sord door de farmaceutische industrie. Wat dit betreft heeft de vereniging als stelregel, niet exclusief 
zaken te willen doen met een enkele farmaceut die zich bezighoudt met MS, maar indien mogelijk met 
alle farmaceuten.

1 MS-loket - 0800 1066
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 liep tot 
eind 2019. 
In de Stuurgroep van het project zijn naast 
genoemde opdrachtgevers MS-centrum Amster-
dam en Stichting MS Research vertegenwoordigd. 
Het 1-MS-loket biedt via een telefonische dienst een centrale plek van waaruit bellers op een laagdrempe-
lige manier verwezen worden naar een aparte dienstverlener die antwoord kan geven op hun vragen over 
(het leven met) MS. Het loket is bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 1066.
Het loket is een soort routeplanner. Aan het loket zelf krijgt de beller geen antwoord. Daar vindt alleen 
een ‘triage’ plaats. Het is mogelijk om vanuit het loket - afhankelijk van de vraag - direct door te verbinden 
naar meerdere diensten, te weten: 
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 1. een ervaringsdeskundige van de MS-telefoon van MS Vereniging Nederland;
 2. een MS-verpleegkundige van Nieuw Unicum; 
 3. een MS-medicatie-verpleegkundige van het MS Centrum Amsterdam.

Patiënt Educatie Programma
Eind 2019 stopte het Patiënt Educatie Programma. Dit project werd in 2016 opgestart in samenwerking 
met Poiesz Uitgeverij en Novartis. Het project bestond uit verzamelde vragen en antwoorden over MS, 
gegoten in een externe website en een opzet voor regionale bijeenkomsten (hiermee werden in 2018 twee 
pilotsessies georganiseerd). Begin 2019 bleek dat noch de website met quizvragen, noch de regionale 
bijeenkomsten voldeden aan onze kwaliteitsnormen en -wensen. Daarop werd besloten de vragen en 
antwoorden om te vormen tot een kaartspel. De productiekosten van dit kaartspel werden gefinancierd 
uit de opbrengst van het door Novartis uitgevoerde Nationaal MS Onderzoek. Het kaartspel is te koop via 
onze webwinkel.

Vakantieweek Tesselhuus
MS Vereniging Nederland mocht ook in 2019 gebruik maken van het Tesselhuus, een geheel aangepaste 
vakantiebungalow in De Koog op Texel. De Stichting Tesselhuus Texel stelt elk jaar 10 gratis vakantiewe-
ken 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 vrijwilligers inclusief vrijwillige 
zorgbegeleiders die de volledige organisatie van de vakantieweek en begeleiding van de deelnemers op 
zich nemen. Coördinatie binnen de Vereniging was in handen van Maria van Nies en Amunda van Steenis.
In de zomer van 2019 mocht MS Vereniging Nederland een week met tien vrijwilligers acht mensen met 
MS een onvergetelijke week laten ervaren. Acht leden van MS Vereniging Nederland weten weer wat hun 
lidmaatschap kan opleveren.

Wereld MS Dag 2019
In 2019 viel Wereld MS Dag op donderdag 30 mei, Hemelvaarts-
dag. Vandaar dat als landelijke activiteit MS Vereniging Nederland 
op woensdag 29 mei met een stand in het centrum van Utrecht 
heeft gestaan, waar algemene informatie over MS en de Vereni-
ging aan de voorbijgangers is verstrekt.
Leden en vrijwilligers uit diverse regio’s hebben zich laten sponso-
ren tijdens fiets-, wandel-, scoot- 
mobiel- en boottochten en tijdens diverse promotieactiviteiten. 
Op 30 mei zelf opende voorzitter Jan van Amstel in het kader van 
Wereld MS Dag de Amsterdamse effectenbeurs (Zie de foto op 
pagina 15).
Wereld MS Dag 2019 was een groot succes. De deelnemers aan 
de tochten hebben een leuke dag gehad en door hun actieve inzet 
is er een prachtig bedrag verzameld. Totaal is in kader van Wereld 
MS Dag 2019 een bedrag van 9.966 euro bijeen gebracht.

Nationale MS Dag
MS Vereniging Nederland verzorgde twee workshops op de Nationale MS Dag van het Nationaal MS 
Fonds, gehouden in Den Bosch op zondag 17 november 2019. De workshops ‘In beweging met MS’ 
waren de laatste activiteiten die wij in het kader van ons jaarthema beweging in 2019 organiseerden. Ook 
hadden wij een informatiestand.

Brochure Nalatenschappen
Medio 2019 verscheen onze brochure Nalatenschappen. Met het verschijnen van deze brochure werd het 
project Nalatenschappen, dat liep vanaf 2017, afgerond. MS Vereniging Nederland is in het project Nala-
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tenschappen begeleid door PGOsupport. De brochure Nalatenschappen wordt op aanvraag toegezonden. 

Kwalitatief ledenonderzoek
Onder toeziend oog van bestuurslid Lex van Iterson werd in 2019 door communicatiebureau Quo Com-
munications een kwalitatief ledenonderzoek uitgevoerd onder 28 (potentiële) leden van onze vereniging. 
Op basis van de uitkomsten van dit ledenonderzoek is een stappenplan voor ledenwerving opgesteld, dat 
in 2020 verder zijn beslag zal krijgen.  

Nationaal MS-onderzoek
Het Nationaal MS Fonds en MS Vereniging Nederland hebben hun medewerking verleend aan een door 
Novartis geïnitieerd en door DVJ Insights uitgevoerd nationaal MS-onderzoek. Aan het onderzoek hebben 
1029 respondenten deelgenomen. Uitkomsten van het onderzoek zijn gedeeld met Nationaal MS Fonds 
en MS Vereniging Nederland. Uitkomsten worden nu bestudeerd.

Jongerenwerkgroep
Onder leiding van jong bestuurslid Nicole Donal is eind 2019 een jongerenwerkgroep geformeerd. Het 
landelijk team heeft de opstart van deze jongerenwerkgroep begeleid. Inmiddels wordt gewerkt aan een 
jaarplan en concrete activiteiten.

Synergie middelen 
De verantwoordelijken voor de inzet van de verschillende communicatiemiddelen verdiepten zich in 2019 
in de mogelijkheden om hun synergie te vergroten. De websites www.msvereniging.nl, www.msweb.nl en 
www.mskidsweb.nl werden grondig doorgelicht. Doelen en doelgroepen van onze verschillende websites 
werden scherp geformuleerd, zodat we elkaar optimaal kunnen versterken. 
Door het stoppen van de hoofdredacteur van MSzien werd eind 2019 besloten de redacties van MSzien en 
MenSen samen te voegen onder coördinatie van communicatieadviseur van de Vereniging, Ellemieke de 
Wolf.

Hosting websites
Rond de zomer van 2019 werden alle websites van MS Vereniging Nederland (www.msvereniging.nl, 
www.msweb.nl, www.mskidsweb.nl en www.mswerkloket.nl) verhuisd naar een gratis gesponsorde server 
van UniServer. De nieuwe server betekende een enorme besparing en ook de snelheid van de websites ver-
beterde zeer. Voor de verhuizing hebben informatie-technische vrijwilligers Pieter Kroon, Jim van Staden 
en Peter Cox zich enorm ingespannen.

2.4 Regionale werkgroepen
MS Vereniging Nederland kent 18 regio’s (per 31 decem-
ber 2019). In de loop van 2019 is de regio Flevoland op 
geheven; Flevopolder is gevoegd bij Amsterdam e.o., 
’t Gooi bij Utrecht en Noordoostpolder bij Overijssel/Zuid-
Drenthe gevoegd. Voor de regio Gelderland Noord zijn 
nieuwe vrijwilligers gevonden om de werkgroep nieuw 
leven in te blazen. Voor de regio’s Brabant-West en Zuid-
Holland-Zuid worden nieuwe vrijwilligers gezocht. De 18 
regio’s vormen een landelijk dekkend netwerk. 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 on-
derverdeeld in rayons, variërend van 3 tot 10. Regelmatig 
nodigen zij MS-onderzoekers, artsen en andere zorgverle-
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ners uit om met hen in gesprek te gaan over actuele ontwikkelingen. In dit jaarverslag ook een greep uit 
de regionale activiteiten.
Het aantal actieve vrijwilligers per regio varieert van 5 tot 27. Met een gemiddelde van 13 (2018: 15) en 
uitschieters in Utrecht (35), Zuid-Holland-Noord (27) en Friesland (27). Ook worden incidenteel vrijwilligers 
op aanvraag betrokken bij activiteiten. In verschillende regio’s hebben vrijwilligers hun jubileum van 5 jaar 
(15 leden), 10 jaar (5 leden) en 20 jaar (3  leden) gevierd.

Uitvoering kerntaken in de regio’s
De drie kerntaken van de Vereniging worden óók regionaal invulling gegeven.

  • Belangenbehartiging
De werkgroepen laten op regionale bijeenkomsten veelal de waarde van MS Vereniging Nederland zien, 
waarbij erop wordt gewezen dat deze meer is dan het lezen van ons verenigingsmagazine MenSen (rond 
10.000 exemplaren per editie; vier keer per jaar). 
Sommige regionale werkgroepen zochten aansluiting bij andere organisaties.  Werkgroep Friesland 
overlegt bijvoorbeeld met Zorgbelang Friesland, Revalidatie Friesland en Medisch Centrum Leeuwarden 
(revalidatiearts en MS-verpleegkundige); werkgroep Groningen/Noord-Drenthe organiseert netwerkbij-
eenkomsten met MS Centrum Noord-Nederland; werkgroep Overijssel/Zuid-Drenthe/NOP heeft de samen-
werking gezocht met revalidatiecentrum Vogellanden, de revalidatie in Zwolle en Isala ziekenhuizen en 
ook met vrijwilligers van het Nationaal MS Fonds; werkgroep Twente heeft de samenwerking gezocht met 
Universiteit Twente; werkgroep Gelderland-Zuid is actief in enkele ziekenhuizen en heeft de samenwer-
king gezocht met de Universiteit Wageningen, overlegt met Zorgbelang; werkgroep Amsterdam is als lid 
vertegenwoordigd in Cliëntenbelang Amsterdam; werkgroep Zuid-Holland Noord zit in de Cliëntenraad 
van Basalt, het Platform Gehandicapten Leiden en de Toegankelijkheidsraad Zoetermeer, tevens wordt een 
ambassadeurschap voor MS Centrum Alrijne vervuld; werkgroep Brabant Noord Oost is in gesprek met 
de organisatie Ergon om MS-leden te helpen bij het vinden van (vrijwilligers)werk; werkgroep Noord- en 
Midden Limburg heeft de contacten met MS Verpleegkundigen/Afdelingen neurologie in alle ziekenhuizen 
in de regio en met de stichting MS Zorg Nederland verder aangehaald; werkgroep Zuid Limburg heeft in 
samenwerking met Burgerkracht een symposium Chronisch Ziek en Werk georganiseerd voor de leden 
in de eigen regio (50 personen) alsook -  samen met de werkgroep Noord- en Midden-Limburg - voor de 
leden in die regio (50 personen);  werkgroep Zuid-Limburg heeft ook een bijeenkomst gehouden samen 
met het Academisch MS Centrum Zuyderland over de nieuwste ontwikkelingen (100 personen); tevens is 
de werkgroep Zuid-Limburg vertegenwoordigd in het Provinciaal Samenwerkingsverband Categorale Pati-
entenorganisaties Limburg en het Afstemmingsoverleg voorzitters Cliëntenraden ziekenhuizen in Limburg.

  • Informatievoorziening
Alle regio’s maken gebruik van verschillende (social) media. Zij hebben een regionale 
website en geven meerdere keren per jaar een (informatie)blad/nieuwsbrief uit; een 
aantal heeft ook een Facebook-pagina (met tussen de 100 en 400 volgers) en een 
enkele een besloten Facebook-pagina.
De regionale werkgroepen hebben naast algemene informatiebijeenkomsten, 
inloopmiddagen, thematische bijeenkomsten georganiseerd en voorlichting gege-
ven over diverse onderwerpen, zoals: Voeding, Bewegen, MS en ReDiscoverMe, Fysio-
therapie, mediwiet, Pilates/bekkenbodemstabilisatie, MS en werk, Mens achter Patiënt. Voor veel activitei-
ten worden zorgprofessionals uitgenodigd die over hun werkzaamheden vertellen. Met deze bijeenkom-
sten bereiken de werkgroepen gemiddeld tussen de 25 en 100 personen.
Nieuwbrieven, folders, brochures komen ook in de wachtkamers van huisartsen, fysiotherapeuten en 
medisch specialisten in ziekenhuizen terecht. 
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  • Lotgenotencontact
De regionale werkgroepen organiseren vele inloopochtenden en -middagen in zieken-
huizen en revalidatiecentra; koffie-, partner-, informatie- of ontmoetingsbijeenkom-
sten; gespreks-, contact-, praat- of bewegingsgroepen, huiskamergesprekken, huisbe-
zoeken, MS-cafés, jongerencafés, -contactdagen, ouderensociëteit/-soos, kerstlunches, 
borrels. Afhankelijk van de aard van de bijeenkomst worden 10 tot 100 personen be-
diend, variërend in leeftijd van 25 tot 80 jaar.

  • Fondsenwerving
Aangezien de lasten niet volledig kunnen worden gedekt uit de contributies is aanvullende fondsenwer-
ving noodzakelijk. Er zijn regionale werkgroepen die actief voor zichzelf en landelijk extra fondsen werven, 
zoals: statiegeldacties, verkoop van kerstkoekjes, wijn of poppen. Ook halen sommige sponsorgeld op bij 
fondsen, zoals het DELA-fonds en Fonds 1818, of zetten een donatiebox in informatiestands. Ook zijn er 
inkomsten uit jubilea of via gratis doneren bij online-aankopen (Doelshop, GratisDoelenSteunen, Bol.com).
Meerdere werkgroepen werven fondsen in het kader van Wereld MS Dag, onder meer door het organise-
ren van wandel-, scootmobiel- en fietstochten.

  • Ledenwerving
Ledenwerving geschiedt in de regio’s op allerlei manieren, zoals huisbezoeken, inloopspreekuren, op the-
mabijeenkomsten en uiteraard tijdens de activiteiten die in het kader van Wereld MS Dag worden georga-
niseerd.
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3 Financiën

3.1 Resultaatontwikkeling
In onderstaand overzicht treft u aan de ontwikkeling van de baten, lasten, resultaat en het totaal van 
diverse reserves in de periode 2015-2019.



3.2 Resultaat
In onderstaande tabel is weergegeven de jaarbegroting 2019, het exploitatieresultaat van 2019 en de 
afwijking van het exploitatieresultaat ten opzichte van de jaarbegroting 2019.
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Het exploitatieresultaat in 2019 bedraagt positief 151.074 euro (2018: 142.831 euro). Het wordt 
veroorzaakt door zowel afwijkingen in de baten als in de lasten ten opzichte van het resultaat op 
de begroting die wij altijd op 0 begroten. Een nadere toelichting treft u onderstaand aan.

Toelichting baten
• Contributie en extra donaties. De inkomsten uit de contributies waren begroot op 8365 leden.
   Gerealiseerd 246.079 euro. (2018: 252.018 euro). Realisatie is lager dan begroot, aangezien 
   niet elk lid aan zijn verplichting heeft voldaan. Inmiddels worden extra inspanningen gepleegd 
   om deze contributiebedragen toch te ontvangen.
• Donaties en giften. De inkomsten uit donaties en giften komen uit op 57.386 euro 
   (2018: 71.669 euro).
• Acties naar bedrijven/derden. De uitvoering van het plan fondsenwerving is door onder meer 
   het inhoud geven van de samenwerking met het Nationaal MS Fonds ‘on hold’ gehouden. 
   Hierdoor zijn hiermee nog geen resultaten geboekt.
• Subsidie MS Research. In 2018 heeft MS Vereniging Nederland subsidie verkregen voor het 
   lidmaatschapsgeld van de EMSP; deze subsidie is ook in 2019 begroot. Echter in december is
   een afwijzing ontvangen; een schriftelijk argumentatie voor de afwijzing was niet bijgevoegd.
• Samenwerking Nationaal MS Fonds (NMSF). Voor het leveren van ondersteuning bij het vinden
   van collectanten/regiocoördinatoren voor de jaarlijkse collecte van het NMSF, aanwezigheid op 
   de MS-dag in ’s-Hertogenbosch en de intentie de samenwerking de komende jaren verder uit te
   bouwen heeft het NMSF in 2018 onze vereniging met een bedrag 50.000 euro gesubsidieerd. 
   Dit blijkt een bedrag te zijn dat ook voor 2019 is bedoeld. In 2019 hebben wij dus geen extra 
   bedrag ontvangen.
• Acties naar bedrijven/derden. De uitvoering van het plan fondsenwerving is door onder meer 
   het inhoud geven van de samenwerking met het Nationaal MS Fonds ‘on hold’ gehouden. 
   Hierdoor zijn hier geen resultaten geboekt. 
• Loterij Prinses Beatrix Fonds. Ook in 2019 heeft dit fonds een bedrag uitgekeerd ad 39.350 euro 
   (2018: 46.162 euro). Dit is als zodanig geen structurele inkomstenbron. Omdat de loterijinkom-
   sten voor het fonds lager uitvielen is er ook aan MS Vereniging Nederland minder dan voor-
   gaande jaren uitgekeerd.
• Opbrengst Wereld MS dag. Opbrengsten werden begroot op 1.500 euro. Dit hebben we con-
   servatief  ingeschat. Er is 4.474 euro ontvangen. Deze opbrengsten zijn afkomstig van farma- 
   ceut Biogen (3.000 euro) en van donaties particulieren.
• Advertentieopbrengst. 64.545 euro (2018: 45.776 euro). Dit is 13.545 euro meer dan begroot. 
• Sponsoring projecten. Opbrengsten sponsoring projecten komen in beginsel overeen met de 
   kosten. In afwijking van gepland is er geen symposium georganiseerd waarvoor deze opbreng-
   sten waren begroot. De opbrengsten zijn nu 1.198 euro afkomstig van Coöperatie Dela voor 
   training MS-voorlichters.
• Nalatenschappen en legaten. Deze waren tezamen zeer conservatief begroot (36.000 euro), zij 
   vielen boven verwachting hoger uit, nl.: 301.390 euro (2018: 148.321euro; 2017: 125.000 
   euro); hierbij moet worden aangetekend dat 216.000 euro moet worden aangewend voor 
   wetenschappelijk onderzoek.
• Overige opbrengsten. Er zijn hogere opbrengsten gerealiseerd (502 euro) dan begroot (100 
   euro). Dit bedrag is afkomstig van het EMSP als beurs, een vergoeding van kosten voor deel-
   name aan de conferentie in Vilnius, Litouwen, in mei 2019.
• Rendement vermogen. Betreft saldo renteopbrengsten en bankkosten, deze zijn negatief door-
   dat marktrente lager is dan begroot. Bankkosten zijn hoger dan de gerealiseerde rente. 
   Rendement op vermogen in 2019 is, evenals in 2018 en 2017, dus negatief, namelijk: -/- 5.135
   euro  (2018: -/-1.711 euro; 2017:  -/-1.316 euro).

31



Toelichting lasten
• Bestuurskosten. Deze zijn conform begroot.
• Adviesplatform. Deze zijn 643 euromeer dan begroot; betreft reiskosten en kosten telefonisch 
   vergaderen.
• Personeelskosten landelijk team.  Deze kent een overschrijding van bijna 11.000 euro vanwege
   niet begrote indexering van de salarissen. 
• Overhead Landelijk team. Deze kent een overschrijding van bijna 3.500 euro vanwege niet-be-
   grote incidentele frictiekosten ten gevolge van de verhuizing naar Den Dolder.
• Algemene Ledenvergadering. Aangezien besloten is de algemene ledenvergaderingen in de 
   regio te houden is deze kostenpost in de realisatie expliciet vermeld.
• 1 MS-loket. De begrote kosten betreffen telefoonkosten MS-telefoon. Deze zijn nu als reguliere
   kosten onder Overhead ( landelijk team) geboekt.
• MS-Voorlichtersteam. De MS-voorlichters hebben minder reis- en trainingskosten gemaakt dan 
   begroot, mede ten gevolge van minder aanvragen. 
• Wereld MS Dag. Kosten zijn hoger dan begroot omdat niet alle kosten  door sponsoring wor-
   den gedekt.
• MS Vrijwilligersattenties. Er zijn meer kosten gemaakt dan begroot vanwege jubilea en eenma- 
   lige extra beloning van onze actieve vrijwilligers.
• Contributies koepels. MS Vereniging Nederland is lid van European MS Platform, Patiënten-
   federatie Nederland, Ieder(in). De kosten zijn lager dan begroot, omdat de contributie van de 
   Patiëntenfederatie aanzienlijk lager uitvalt dan begroot.
• Communicatie. De kosten zijn aanzienlijk hoger dan begroot, bijna 25.000 euro. Onder meer 
   vanwege niet begrote beheerskosten Google online marketing MSweb en MS Vereniging 
   Nederland (+  6.300 euro) en niet-begrote advertentiekosten (+ 19.000 euro). 
• Projecten. Er zijn minder projecten uitgevoerd dan begroot, waardoor de kosten ook lager 
   uitvallen. Kosten betreffen inregelen MS-telefoon op platform 1 MS-loket en de kosten van het
   kaartspel met vragen en antwoorden omtrent MS. 
• Werkgroepen: de regionale werkgroepen hebben - zoals gewoonlijk - minder uitgegeven dan 
   de beschikbare budgetten (aantal leden in regio x 10 euro); onderschrijding bedraagt 19.195
   euro (2018: 20.220 euro; 2017: 18.000 euro). Dit is mede het gevolg van een aantal inactieve 
   regio’s.
   
3.3  Risicoparagraaf
MS Vereniging Nederland kent een tekort aan structurele inkomsten. Ook in 2019 is dit met inci-
dentele niet-begrote inkomsten gecompenseerd. Het bestuur blijft werken aan structureel meer 
inkomsten. In dit verband moet ook worden gezien de ‘opschoningsactie’ in de ledenadministra-
tie, eind 2019/begin 2020. Hiermee pogen wij onder meer niet-betaalde contributie te incasseren. 
Bij het resultaat hebben wij geen rekening gehouden met mogelijke gemiste inkomsten (geen 
post debiteuren).

Het bestuur heeft verder besloten een deel van het resultaat ten goede te laten komen aan de 
continuïteitsreserve opdat op den duur deze een omvang heeft van twee maal de jaarlasten.

Hoewel het coronavirus zich niet in 2019 in Nederland liet gelden, besteden we hier toch enige 
aandacht aan de gevolgen voor de Vereniging. Zij kent een aantal vaste lasten die in 2020 ge-
woon doorlopen (denk aan: personeel, huisvesting, telefoon, etc.). Ten gevolge van het afbla-
zen van allerlei landelijke en regionale activiteiten zullen wij hiervoor minder organisatiekosten 
maken. Aangezien we meer digitaal zullen vergaderen en minder op locatie zullen de reiskosten 
mogelijk lager uitvallen en de telefoonkosten hoger.
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3.4 Bestemming resultaat

Het resultaat over 2019 is 151.074 euro. De bestemming hiervan is als volgt verdeeld:
  • Onttrekking Algemene reserve: -16.933 euro;
  • Toevoeging Continuïteitsreserve: 44.523 euro;
  • Bestemmingsreserve Landelijk Team: 1.218 euro;
  • Bestemmingsreserve Regionale Werkgroepen: 14.266 euro;
  • Bestemmingsfonds Wetenschappelijk Onderzoek: 108.000 euro.
 

3.5  Verdeling kosten over kerntaken 2019
De verdeling van de kosten over de te onderscheiden kerntaken is als volgt:

      Budget 2019        Realisatie 2019 (bedragen in euro)
Belangenbehartiging  :        64.680      (12%)          106.120 (21%)
Informatievoorziening  :      299.400      (56%)          302.138     (59%)
Lotgenotencontact  :      172.120      (32%)            99.181 (20%)

Zie ook Staat van baten en lasten (pag.40). Per kerntaak is bekeken welke kosten eraan kunnen 
worden toegerekend. In 2020 zullen we ons, binnen de gestelde doel- en taakstellingen, onafge-
broken richten op deze drie kerntaken. Daarnaast blijft structurele inzet op het terrein van leden 
- en fondsenwerving noodzakelijk.  
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4 Vaststelling      
Jaarverslag 

2019
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In de bestuursvergadering van MS Vereniging Nederland d.d. 13 mei 2020 is het jaarverslag 2019 
vastgesteld.
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1.  BALANS PER 31 DECEMBER 2019

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris (1) 5.161              459                 

Vlott ende activa

Voorraden (2) 897                 1.224              

Vorderingen (3)
Debiteuren -                  16.669            

Rekening-courant werkgroepen en projecten -                  
Overige vorderingen 142.461         38.130            
Overlopende activa 40.599            45.817            

183.060         100.616         

Liquide middelen (4) 1.205.682      1.131.938      

1.394.799      1.234.237      

31 december 2019 31 december 2018
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€ € € €

PASSIVA

Reserves en fondsen
Algemene reserve (5) 432.977         449.910         
Continuïteitsreserve 605.000         560.477         
Bestemmingsreserve 61.230            45.746            
Bestemmingsfondsen 216.000         108.000         

1.315.207      1.164.133      

Kortlopende schulden
Crediteuren (6) 24.754            28.365            
Overige belastingen en premies sociale 
verzekeringen 10.257            8.146              
Overige schulden -                  322                 
Overlopende passiva 44.581            33.271            

79.592            70.104            

1.394.799      1.234.237      

31 december 2019 31 december 2018
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2.    STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

BATEN

Baten van particulieren (7) 583.649    365.500   462.979    
Baten van bedrijven (8) -             50.000      -             
Baten van loterijorganisaties (9) 39.350      47.000      46.162      
Baten van subsidies van overheden (10) 45.000      45.000      45.000      
Baten van andere organisaties zonder winststreven (11) -             7.000        57.023      

Som van de geworven baten (12)
Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en/of diensten 65.743      91.000      82.303      

Overige baten (13) 27.436      9.100        12.073      
Som der baten 761.178    614.600   705.539    
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LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Belangenbehartiging (14) 106.120    64.680      92.229      
Informatievoorziening (15) 302.138    299.400   286.489    
Lotgenotencontact (16) 99.181      172.120   99.399      

507.439    536.200   478.118    

Wervingskosten

Fondsenwerving (17) 10.992      10.000      10.520      

Beheer en administratie

Personeelslasten (18) 56.174      42.800      44.575      
Afschrijvingen (19) 271            -             617            
Apparaatskosten (20) 30.093      23.600      27.167      

86.538 66.400 72.359

Saldo voor financiële baten en lasten

Saldo financiële baten en lasten (21) 5.135 2.000 1.711

Som der lasten 610.104    614.600   562.708    

Saldo van baten en lasten 151.074 -             142.832

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve landelijk bureau 1.218 -             -3.924       
Toevoeging bestemmingsreserve werkgroepen 14.266 -             2.239
Toevoeging bestemmingsreserve Wetenschappelijk onderzoek 108.000 -             108.000    
Toevoeging continuïteitsreserve 44.523 -             -             
Onttrekking/toevoeging aan landelijke reserve (16.933) -             36.516      

151.074 -             142.831
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3   GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Multiple Sclerose Vereniging Nederland, statutair gevestigd te 's-Gravenhage
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.

Groepsverhouding

Stichting Vrienden MSweb heeft hetzelfde bestuur als MS Vereniging Nederland. Stichting Vrienden MSweb verzorgt uitgebreide,
betrouwbare en evenwichtige informatie over de ziekte Multiple Sclerose (MS). MS Vereniging Nederland subsidieert 
Stichting Vrienden MSweb met  een bijdrage van €36.000 per jaar ter bijdrage in de kosten. Deze verstrekking  
wordt verantwoord in de Staat van baten en lasten van MS Vereniging Nederland. Gezien de geringe omvang vindt geen 
consolidatie van de cijfers plaats.

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.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of 
vervaardigingslastenverminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte
levensduur rekeninghoudend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen
bedragen een vast percentage van de aanschafprijs of vervaardigingslasten.
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Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen de inkoopprijs.

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.

Langlopende en kortlopende schulden

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

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
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 voorzover de boekwinsten
niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.
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4.   TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris
€

Boekwaarde per 1 januari 2019 459

Mutaties
Investeringen 5.786
Afschrijvingen (1.084)

4.702

Boekwaarde per 31 december 2019 5.161

VLOTTENDE ACTIVA

2. Voorraden
31-12-2019 31-12-2018

€ €

Voorraden 897                 1.224             

Dit betreft de voorraad Muus ad. €897,- en brochures en folders. 
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3. Vorderingen
31-12-2019 31-12-2018

€ €

Debiteuren

Debiteuren -                  16.669           

Overige vorderingen

Kruisposten regionale werkgroepen 175 0
Te ontvangen rente 78                   4.858             
Nalatenschappen en overige nog te ontvangen bedragen 142.208        33.272           

142.461        38.130           

Overlopende activa

Waarborgsommen 1.857             771                 
Af te dragen pensioenen 2.457             -                  
Vooruitbetaalde kosten 36.285           45.046           

40.599           45.817           

4. Liquide middelen

Kas 61                   146                 
Rabobank rek 117197165 53.408           100.637        
Rabobank rek 10096154226 722                 722                 
Rabobank rek 1096154242 778.498        778.412        
ING Bank N.V. rek 238000 66.235           56.766           
ING Bank N.V. rek 6560492 306.758        195.255        

1.205.682    1.131.938    

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.
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PASSIVA

5. Eigen vermogen
2019 2018

€ €

Algemene reserve
Stand per 1 januari 449.910 413.394
Resultaatbestemming (16.933) 36.516
Stand per 31 december 432.977 449.910

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari 560.477        560.477        
Resultaatbestemming 44.523           -                  
Stand per 31 december 605.000        560.477        

De continuiteitsreserve is bedoeld om bij tegenvallende baten en/of lasten de continuiteit 
van de vereniging te waarborgen. Voor 2019 hebben we dit aangevuld tot 1x de jaarlasten. 
Het streven is om dit in de komende jaren te verhogen naar 2x de jaarlasten.
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Bestemmingsreserves
31-12-2019 31-12-2018

€ €
Bestemmingsreserve Landelijk bureau
Stand per 1 januari 19.876           23.800           
Resultaatbestemming 1.218             -3.924            
Stand per 31 december 21.094           19.876           

Bestemmingsreserve Regionale werkgroepen
Stand per 1 januari 25.870 23.631
Resultaatbestemming 14.266 2.239
Stand per 31 december 40.136 25.870

Bestemmingfonds

Bestemmingsfonds voor Wetenschappelijk onderzoek
Stand per 1 januari 108.000        -                  
Resultaatbestemming 108.000        108.000        
Stand per 31 december 216.000        108.000        

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 2020.
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6. Kortlopende schulden
31-12-2019 31-12-2018

€ €

Crediteuren
Crediteuren 19.601           23.637           
Declaraties 5.153             4.728             

24.754           28.365           

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Af te dragen loonheffing 5.122             4.063             
Af te dragen BTW 5.135             4.083             

10.257           8.146             

Overige schulden
Kruisposten regionale werkgroepen -                  322                 

-                  322                 

Overlopende passiva
Vakantierechten 15.618           14.353           
Nog te betalen kosten 28.963           18.918           

44.581           33.271           
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5.  TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Baten Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

7. Baten van particulieren € € €

Contributies 246.079    260.000        252.018        
Donaties en giften 36.180      34.500           62.639           
Nalatenschappen 292.540    35.000           147.321        
Legaten 8.850         1.000             1.000             
Acties naar derden -             35.000           -                  

583.649    365.500        462.979        

8. Baten van bedrijven -             50.000           -                  
-             50.000           -                  

9. Baten van loterijen
PB Spierfonds 39.350      47.000           46.162           

39.350      47.000           46.162           

10. Baten van subsidies van overheden

Fonds PGO 45.000      45.000           45.000           
45.000      45.000           45.000           

11. Baten van andere organisaties zonder winststreven

Stichting MS Research -             7.000             7.023             
Nationaal MS Fonds -             -                  50.000           

-             7.000             57.023           
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Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

12. Som van de geworven baten € € €

Baten als tegenprestatie voor de 
levering van producten en/of diensten 65.743      91.000           82.303           

65.743      91.000           82.303           

13. Overige baten

Giften regionale werkgroepen 25.680      7.000             10.037           
SupportActie 1.254         2.000             2.006             
Overige baten 502            100                 30                   

27.436      9.100             12.073           

Som van baten 761.178    614.600        705.540        
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Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

14. Belangenbehartiging € € €

Doorbelaste personeelskosten 56.174      29.960           44.575           
Doorbelaste apparaatskosten 30.364      16.520           27.784           
Bestuurskosten 8.803         7.200             7.940             
Samenwerken met andere organisaties 6.357         8.750             7.938             
Overige activiteiten (w.o. MS Zorg) 4.422         2.250             3.992             

106.120    64.680           92.229           

15. Informatievoorziening

Doorbelaste personeelskosten 101.113    107.000        80.235           
Doorbelaste apparaatskosten 54.656      59.000           50.011           
Bestuurskosten 5.869         7.200             5.293             
MenSen 59.399      61.500           59.399           
Subsidiekosten MSweb 36.000      36.000           34.106           
Samenwerken met andere organisaties 2.724         3.750             3.402             
Algemene voorlichting/ PR 4.690         9.000             5.350             
MS Vrijwilligerswaardering 6.579         4.000             3.848             
Overige activiteiten 31.108      11.950           44.845           

302.138    299.400        286.489        

16. Lotgenotencontact

Doorbelaste personeelskosten 11.235      34.240           8.915             
Doorbelaste apparaatskosten 6.073         18.880           5.557             
Regionale lotgenoten bijeenkomsten & 
gespreksgroepen 58.325      84.000           63.040           
Overige activiteiten 23.548      35.000           21.887           

99.181      172.120        99.399           

17. Wervingskosten
Kosten fondsenwerving 10.992      10.000           10.520           

10.992      10.000           10.520           
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Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

18. Personeelslasten € € €

Lonen en salarissen 38.621      29.376           34.016           
Sociale lasten 6.399         5.200             5.627             
Pensioenlasten 5.867         4.000             -847               
Overige personeelslasten 5.287         4.224             5.779             

56.174      42.800           44.575           

Specificatie personeelslasten (18)

Lonen en salarissen  
Brutolonen 142.968    136.000        125.804        
Vakantiegelden 11.515      10.880           10.258           

154.483    146.880        136.062        
Besteed aan doelstellingen (115.862) (117.504) (102.047)

38.621      29.376           34.016           

Sociale lasten
Premies sociale verzekeringswetten 25.596      26.000 22.507
Besteed aan doelstellingen (19.197) (20.800) (16.880)

6.399         5.200             5.627             

Pensioenlasten
Pensioenlasten 23.467      19.000           21.215           
Pensioenvoorziening AEGON -             1.000             -24.602         
Besteed aan doelstellingen (17.600) (16.000) 2.541

5.867 4.000             -847               

Overige personeelslasten
Reislastenvergoedingen 12.823 11.000           12.198
Onkostenvergoedingen 300 300                 300
Werkkostenregeling 933 -                  0
Premie ziekteverzuimverzekering 7.523 9.000 9.945
Overige personeelslasten (430) 820 674

21.149 21.120 23.118
Besteed aan doelstellingen (15.862) (16.896) (17.338)

5.287         4.224             5.780             

PERSONEELSLEDEN
Bij de vereniging waren in 2019 gemiddeld 5 personeelsleden/2,75 fte werkzaam 
(2018: 4/2,75 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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Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

19. Afschrijvingen € € €
Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingskosten inventaris 1.084 0 2.469
Besteed aan doelstellingen (813) 0 (1.852)

271 0 617

20. Apparaatskosten

Huisvestingslasten 5.813 5.800 6.884
Kantoorlasten 8.400 5.600 7.809
Algemene lasten 15.880 12.200 12.474

30.093 23.600 27.167

Specificatie apparaatskosten (20)

Huisvestingslasten
Huur kantoorruimte 16.830 29.000 27.536
Overige huisvestingslasten 6.423 -                  0

23.252 29.000 27.536
Besteed aan doelstellingen (17.439) (23.200) (20.652)

5.813 5.800 6.884

Kantoorlasten
Kantoorbenodigdheden 2.261 900 722
Lease kantoorapparatuur 0 0 0
Automatiseringslasten 19.599 14.000 15.971           
Telefoonkosten 2.142 1.600 2.156
Portikosten 4.118 6.000 5.689
Verzekeringen 5.481 5.500 6.699

33.602 28.000 31.237
Besteed aan doelstellingen (25.201) (22.400) (23.428)

8.400 5.600 7.809
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Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

Algemene lasten € € €

Accountantskosten 4.770 6.000 4.638
Administratiekosten 47.306 45.000 38.111
Juridisch advies -             3.500 3.249             
Overige advieskosten 11.307 6.000 7.570             
Overige algemene lasten 136 500 -3.674            

63.519 61.000 49.894
Besteed aan doelstellingen (47.639) (48.800) (37.421)

15.880 12.200 12.473

21. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (541) 1.000 762
Rentelasten en soortgelijke lasten (4.594) (3.000) (2.473)

(5.135) (2.000) (1.711)

Niet uit de balans blijkende  verplichtingen

Voor het boekjaar 2020 heeft de Vereniging ultimo boekjaar een huurverplichting van 3 maanden, 
lopende tot en met 31 maart 2020, welke na het verstrijken van deze termijn wordt voortgezet
met telkens 6 maanden. Bij opzegging van deze overeenkomst dient een termijn van 3 maanden
in acht te worden genomen. De huurprijs van het pand is ongeveer €12.000,- per jaar.
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650 Bijlage 3 Model toelichting bestedingen
Besteed aan 
Belangen-behartiging

Besteed aan  
informatievoor-
ziening

Besteed aan 
Lotgenoten

Wervings-
kosten

Kosten 
beheer en 
administratie

Totaal 
Werkelijk jaar 
2019

Begroot 
jaar 2019

Totaal 
Werkelijk 
jaar 2018

B C

Verstrekte (project)subsidies en (project)bijdragen -€                             36.000€                -€               -€                -€                36.000€          36.000€     34.106€      
-€                -€             

Afdrachten aan verbonden (internationale) organisaties 6.357€                        2.724€                   -€               -€                -€                9.081€            8.750€       11.340€      

Aankopen en verwervingen -€                             -€                       -€               10.992€         -€                10.992€          10.000€     10.520€      

Uitbesteed werk 8.337€                        29.774€                9.528€          -€                15.880€         63.519€          61.000€     49.894€      

Communicatiekosten -€                             68.968€                17.242€        -€                -€                86.210€          61.500€     62.178€      

Personeelskosten 56.174€                      101.113€              11.235€        -€                56.174€         224.696€        214.000€   178.299€    

Huisvestingskosten 3.052€                        10.900€                3.488€          -€                5.813€            23.252€          29.000€     27.536€      
-€                -€             

Kantoor- en algemene kosten 32.059€                      52.151€                57.525€        -€                8.400€            150.136€        192.350€   184.654€    

Afschrijving 142€                            508€                      163€              -€                271€               1.084€            -€            2.469€         

Subtotaal 106.120€                    302.138€              99.181€        10.992€         86.538€         604.969€        612.600€   560.996€    

Financiële baten en lasten -€                             -€                       -€               -€                5.135€            5.135€            2.000€       1.711€         

Totaal 106.120€                    302.138€              99.181€        10.992€         91.673€         610.104€        614.600€   562.707€    

A
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6.   STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDINGEN

2019
Herkomst middelen €

Resultaat na belastingen 151.074
Afschrijvingen 1.084
Cash-flow 152.158

Donatie voorzieningen 0
Investering in materiële vaste activa (5.786)
Afname financiële vaste activa 0
Toename langlopende schulden 0
Toename waarborgsom 0

146.372

Veranderingen in de samenstelling van het werkkapitaal

Afname debiteuren 16.669
Afname voorraden 327
Toename overige vorderingen (104.331)
Toename overlopende activa 5.218

Afname vlottende middelen (82.117)

Afname crediteuren (3.610)
Toename overige kortlopende schulden 1.789
Toename overlopende passiva 11.310

Toename kortlopende schulden 9.489

Afname werkkapitaal 72.628

Liquide middelen
Toename banken 73.744
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