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Bestuursverslag 

Organisatie en bestuur 

Doelstelling, beleid en activiteiten 
Net als in het vorige jaar heeft de Coronacrisis grote invloed gehad op de Stichting Sick and Sex. Net als 
bij andere Goede Doelen fondsen heeft ook de Stichting Sick and Sex haar doelstellingen zwaar naar 
beneden moeten bijstellen. Zo kon onder andere het geplande fundraisingevent niet plaats vinden. Dit 
event zou onze basisinkomsten genereren en het mogelijk maken om onze website aan te passen en te 
verbeteren. 
  
Ondanks deze tegenvaller blijkt de Stichting Sick and Sex nog steeds in een grote behoefte te voorzien; 
meer dan 10.000 bezoekers per maand bekijken onze website die hun sturing en steun moet geven in 
tijden van ziekte met het oog op hun relatie en intimiteit. 
Met de middelen die ons ter beschikking staan is toch geprobeerd het aantal ziektebeelden uit te 
breiden en de website up to date te houden. 
  
Tevens heeft onze voorzitter dr.Henk Elzevier nog zijn medewerking verleend aan diverse aan Sick and 
Sex gerelateerde pod-casts en zijn medewerking voortgezet aan het project "De Rose 
Olifant".(Borstkanker Stichting). 
  
Ondanks de moeilijke en onzekere tijden zullen het Bestuur en de Directie van de Stichting Sick and Sex 
alles in het werk stellen om onze idealen en doelstellingen te verwezenlijken. 

Samenstelling bestuur 
Dr. Henk W. Elzevier 
Uroloog-seksuoloog 
-Voorzitter- 
 
Prof. dr. Rob C.M. Pelger 
Uroloog 
-Secretaris- 
 
Hugo Hollander 
-Penningmeester- 
 
Dr. Marga M. IJland 
Gynaecoloog-seksuoloog 
-Bestuurslid 
 
 
Leidschendam, 30 juni 2021 
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Balans per 31 december 2020 

Activa 

(na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2020   31 dec 2019 

  € € € € 

Vlottende activa 
        

Liquide middelen   2.681   6.612 
     

Totaal 
  

2.681 
  

6.612 

Passiva 

(na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2020   31 dec 2019 

  € € € € 

Eigen vermogen 
        

Vermogen A -12.169   -10.063    

  -12.169   -10.063 

Langlopende schulden   13.500   13.500 

Kortlopende schulden 
        

Overige schulden 1.350   3.175   

    1.350   3.175 

Totaal 
  

2.681 
  

6.612 
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Staat van baten en lasten over 2020 

  Begroting 2018 2020 2019 

  € € € 

Giften en baten uit fondsenverwerving en overige 13.000 5.430 465 

Som der exploitatiebaten 13.000 5.430 465 

Overige bedrijfskosten 
      

Exploitatiekosten 10.000 6.674 12.349 
Algemene kosten 3.000 862 132 
        

Som der exploitatielasten 13.000 7.536 12.481 

Resultaat - -2.106 -12.016 

Resultaatbestemming       
Vermogen A - -2.106 -12.016 

Bestemd resultaat - -2.106 -12.016 
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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 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


