
 
 
Jaarverslag 2021 van Stichting Pancreas 
 
 
 
Algemeen 
Stichting Pancreas werd bij notariële akte op 15 november 2010 opgericht en stelt zich ten doel om de 
AVKV (financieel) te ondersteunen bij de verwezenlijking van haar doelstellingen.   
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:  
- giften, schenkingen en donaties;  
- erfstellingen en legaten.  
 
De financiële administratie van de stichting wordt verzorgd door secretaris/penningmeester H. Mulder in 
afwachting van controle door en het opstellen van het accountantsrapport door Ster Accountants en 
Belastingadviseurs.  
 
Stichting Pancreas is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status maakt het 
mogelijk om fiscaal vriendelijk aan onze stichting te doneren. Anderzijds betekent het dat de stichting geen 
successierecht of schenkingsrecht hoeft af te dragen over erfenissen/legaten/schenkingen/donaties.  
Het stichtingsbestuur heeft in 2021 voorbereidende maatregelen getroffen, om tot een statutenwijziging te 
kunnen komen, hetgeen vereist is na het van kracht worden van de Wet Bescherming en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR). Verwacht wordt dat de behandelend notaris in het 1e kwartaal 2022 de 
statutenwijziging zal kunnen afronden. 
 
Stichtingsbestuur  
Op voordracht van het AVKV-bestuur, werd het stichtingsbestuur in 2021 uitgebreid van 2 naar 
3 bestuursleden, om een betere taakverdeling te kunnen verkrijgen. 
In oktober 2021 werd mevrouw G. Meijboom-Schimmel bereid gevonden toe te treden tot het 
stichtingsbestuur. Besloten is dat zij de functie van secretaris op zich zal gaan nemen, opdat de heer  
H. Mulder zich kan beperken tot de taken als penningmeester. 
Het stichtingsbestuur bestond per 31-12-2021 uit: 
- de heer G. Hoek, voorzitter 
- mevrouw G. Meijboom-Schimmel, secretaris 
- de heer H. Mulder, penningmeester. 
Maar helaas bereikte ons het bericht, dat de heer G. Hoek op 21 januari 2022 is overleden.  
 
Activiteiten 
Het beleid van de stichting is erop gericht om een financieel vermogen te vormen, waarmee de continuïteit 
van de werkzaamheden van de AVKV zo lang mogelijk kan worden gewaarborgd. De activiteiten van het 
stichtingsbestuur zijn voornamelijk gericht op: 
 

• behoud van bestaande donateurs.  

• het selectief toekennen van donaties aan arts-onderzoekers van de Pancreatitis Werkgroep 
Nederland (PWN) en de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG). Dit betreffen dan donaties die 
worden verstrekt als financiële bijdrage aan de kosten van het publiceren van promotieonderzoek 
met betrekking tot de pancreasproblematiek. 
Het vinden van nieuwe donateurs is steeds moeilijker. 
 

Donateurs 
In 2021 hebben we donaties mogen ontvangen van totaal € 9.801,-- waarvan € 7.500,-- van Viatris en  
€ 500,-- van de Van Busselgroep. We zijn onze donateurs zeer erkentelijk voor hun financiële 
ondersteuning van onze activiteiten. 
 
  



Jaarverslag Stichting Pancreas 2021 (publicatieversie) 

 

 Pagina 2  

 

Staat van baten en lasten 2021 

(Onderstaande cijfers zijn ontleend aan de door Ster-Accountants, Paterswolde opgestelde jaarrekening 2021) 

           2021         2020                                                                                                                                                                                                                                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                €             €                      €                 € 

Baten 
Donaties         9.801             8.525 
Rente bank                0                     1   
              9.801          8.526 
 
Lasten  
Sponsoring        1.600             2.000   
Overige kosten       3.018             2.586 
                  4.618                                    4.586 

Resultaat (overschot)           5.183                     3.940 

                                     =====                       ===== 
 

Toelichting op de staat van baten en lasten 2021 

Ook dit jaar kon de vereniging, door de corona, de kosten uit eigen middelen betalen en is er geen beroep 
gedaan op de financiële ondersteuning van Stichting Pancreas. 
Aan arts-onderzoekers van de Pancreatitis Werkgroep Nederland werd een financiële bijdrage verleend in 
de kosten voor het drukken van de proefschriften.    
 

Balans per 31-12-2021  
(Onderstaande cijfers zijn ontleend aan de door Ster-Accountant, Paterswolde opgestelde jaarrekening 2020) 

    31-12-2021  31-12-2020    31-12-2021   31-12-2020 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     €                  €                €                         €    

ACTIVA       PASSIVA 

 

Vlottende activa      Eigen vermogen 

Vooruitbetaalde kosten                         0       0  Algemene reserve       73.283 68.100 

Liquide middelen      Kortlopende schulden 

Direct opeisbare tegoeden       74.283     69.100  Nog te betalen kosten      1.000    1.000 

bij de ABN-AMRO-bank    -----------      ---------                     ----------       --------- 

          74.283      69.100         74.283        69.100  

         ======      ======                     ======  ====== 

 

Penningmeester Stichting Pancreas,  
H. Mulder  

 


