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Bestuursverslag 

Organisatie en bestuur 

Doelstelling, beleid en activiteiten 
Vanwege de enorme stijging van het aantal bezoekers aan de website van Sick and Seks naar bijna 
75.000 vanaf 1 januari 2018 tot heden, heeft het Bestuur vaker dan voorzien bij elkaar moeten komen. 
 
Het regulier overleg heeft daarom 3 keer plaats gevonden op 22 februari, 11 april en 22 mei. 
Het Bestuur is verheugd dat is gebleken dat de website in een absolute behoefte voorziet voor mensen 
die getroffen worden door een ziekte en ervaren wat voor een impact dit heeft op hun relatie. 
  
Het aanstellen van een medische adviesraad heeft ook vorm gekregen door de toezegging van Dr. Woet 
Gianotten, Prof Dr. Cobi Reisman en Prof. Dr. Ellen Laan. Allen zijn zij experts en zeer gekend in hun 
vakgbied sexuologie. Dat zij zich aan de Stichting Sick and Seks hebben verbonden is een grote 
toevoeging voor de Stichting.  
  
Het Comité van Aanbeveling krijgt ook steeds meer vorm door de komst van Drs. Frits Huffnagel en Dr. 
Sabine Pinedo als leden. 
  
Voorts is het Bestuur accoord gegaan met de beoogde samenwerking met Watch for Health, een bedrijf 
gespecialiseerd in animatiefilms. Op het eerste resultaat, een partnerfilmpje in samenwerking met de 
prostaatkankerstichting, is zeer enthousiast gereageerd. Het plan is nu gezamenlijk een bijeenkomst 
met overige patiëntenverenigingen te organiseren en met hen de mogelijkheid te creeëren een 
soortgelijk product te realiseren. Deze zullen dan natuurlijk ook op de website van Sick and Seks te zien 
zijn. 
  
Het Bestuur ziet vol vertrouwen de toekomst in en zal proberen met alle mogelijke middelen om de 
content van de website verder uit te bouwen. 

Samenstelling bestuur 
Dr. Henk W. Elzevier 
Uroloog-seksuoloog 
-Voorzitter- 
   
Prof. dr. Rob C.M. Pelger 
Uroloog 
-Secretaris- 
   
Hugo H. Hollander 
-Penningmeester- 
   
Dr. Marga M. IJland 
Gynaecoloog-seksuoloog 
-Bestuurslid 

Activiteiten verslagjaar 

Resultaat activiteiten 
Het verslagjaar is positief afgerond, mede door de inzet van vele vrijwilligers, de directie en het bestuur. 
Diverse baten werden gerealiseerd door het geven van diverse spreekbeurten. 
 
Leidschendam, 28 juni 2019 
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Balans per 31 december 2018 

Activa 

(na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2018   31 dec 2017 

  € € € € 

Vlottende activa 
        

Vorderingen 
        

Overige vorderingen 5.000   -   

    5.000   - 

Liquide middelen   13.173   819 
     

Totaal 
  

18.173 
  

819 

Passiva 

(na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2018   31 dec 2017 

  € € € € 

Eigen vermogen 
        

Vermogen A 1.953   -12.697    

  1.953   -12.697 

Langlopende schulden   13.500   13.500 

Kortlopende schulden 
        

Overige schulden 2.720   16   

    2.720   16 

Totaal 
  

18.173 
  

819 
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Staat van baten en lasten over 2018 

  Begroting 2018 2018 2017 

  € € € 

Giften en baten uit fondsenverwerving en overige 13.000 18.215 320 

Som der exploitatiebaten 13.000 18.215 320 

Overige bedrijfskosten 
      

Exploitatiekosten 10.000 3.514 12.946 
Algemene kosten 3.000 68 70 
        

Som der exploitatielasten 13.000 3.582 13.016 

Resultaat - 14.633 -12.696 

Resultaatbestemming       
Vermogen A - 14.634 -12.697 

Bestemd resultaat - 14.633 -12.696 
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Algemene toelichting 

Naam rechtspersoon Stichting Sick and Sex 
Rechtsvorm Stichting 
Zetel rechtspersoon Leidschendam 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 70243549 

Belangrijkste activiteiten 
De activiteiten van Stichting Sick and Sex, statutair gevestigd te Leidschendam bestaan voornamelijk uit: 
Ondersteuning op het gebied van relationele seksualiteit en intimiteit in geval van ziekte en het 
daarvoor werven van fondsen. 

Locatie feitelijke activiteiten 
De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Leidschendam. 
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Grondslagen voor financiële verslaggeving 

Algemeen 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 
Fondsenwervende organisaties-zonder-winststreven (RJk C2). Deze zijn in lijn met de vereisten voor 
kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Grondslagen voor waardering activa 

Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 

Grondslagen voor waardering passiva 

Langlopende schulden 
Rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Grondslagen voor baten en lasten 

Overige bedrijfskosten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. De kosten betreffen de uitvoeringskosten van de Stichting. 
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Toelichting op balans 

Vorderingen 

  31 dec 2018 31 dec 2017 

  € € 

Overige vorderingen 5.000 - 

Totaal 5.000 - 

Liquide middelen 

  31 dec 2018 31 dec 2017 

  € € 

Banktegoeden 13.173 819 

Totaal 13.173 819 
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Eigen vermogen 

  31 dec 2018 31 dec 2017 

  € € 

Vermogen van de stichting 1.953 -12.697 

Totaal 1.953 -12.697 

Vermogen  2018 2017 

  € € 

Stand 1 januari -12.697 - 
Onttrekkingen via baten en lasten - -12.697 
Toevoegingen via baten en lasten 14.650 -  

1.937 -12.697 

Stand 31 december 1.953 -12.697 

Langlopende schulden 

  31 dec 2018 31 dec 2017 

  € € 

Overige schulden 13.500 13.500 

Totaal 13.500 13.500 

Toelichting 
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn niet begrepen in de 
hierboven genoemde bedragen, maar opgenomen onder de kortlopende schulden. 

Looptijd 
De rentevoet van de langlopende schuld bedraagt  5% . Van het totaalbedrag heeft een bedrag van 
€ 13.500 een resterende looptijd van langer dan 5 jaren. Voortijdige aflossingen kunnen in overleg 
plaatsvinden indien er voldoende liquiditeit beschikbaar is. 

Kortlopende schulden 

  31 dec 2018 31 dec 2017 

  € € 

Overige schulden 2.720 16 

Totaal 2.720 16 

Toelichting 
Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde 
van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de 
schulden. 
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Toelichting op staat van baten en lasten 

Baten en brutomarge 

  2018 2017 

  € € 

Giften en baten uit fondsenverwerving en overige 18.215 320 

Som der exploitatiebaten 18.215 320 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 18.215 320 

Overige bedrijfskosten 

  2018 2017 

  € € 

Exploitatiekosten 3.514 12.946 
Algemene kosten 68 70 

Totaal 3.582 13.016 
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Overige toelichtingen 

Ondertekening 

Dr. Henk W. Elzevier 
Uroloog-seksuoloog 
-Voorzitter- 
   
Prof. dr. Rob C.M. Pelger 
Uroloog 
-Secretaris- 
   
Hugo H. Hollander 
-Penningmeester- 
   
Dr. Marga M. IJland 
Gynaecoloog-seksuoloog 
-Bestuurslid 
 

 

 

 

 

 

  


