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ALGEMEEN 
 
 
Naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 
 
In dit jaarverslag is de jaarrekening opgenomen van de Stichting Hematon te Utrecht. Stichting Hematon is 
opgericht bij notariële akte d.d. 15 november 2012. De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer KvK 56500076 en is kantoorhoudend Godebaldkwartier365 
Utrecht (Postbus 8152 3503 RD Utrecht).Stichting Hematon staat als ANBI (Algemeen Nut Beogende 
Instelling, erkenning door de Belastingdienst) geregistreerd onder nummer RSIN 8521 56 364. 
De vier rechtspersonen Stichting Stamceltransplantaties (SCT), Stichting Contactgroep Leukemie (SCL), 
Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiëntenorganisatie (CMWP) en LymfklierkankerVereniging 
Nederland (LVN) zijn in 2013 in liquidatie gegaan en door overdracht van de vermogenspositie opgegaan in 
de Stichting Hematon. 
 
 
Financiering 
 
Stichting Hematon werkt samen met en wordt mede gefinancierd door KWF Kankerbestrijding, via de 
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), en het Ministerie van VWS FondsPGO. Ook 
deelnemers, donateurs en bedrijven dragen in belangrijke mate bij aan de financiering van de Stichting.  
 
 
Doelstelling 
 
Stichting Hematon (hierna: Hematon) is de patiëntenorganisatie die de belangen behartigt van patiënten en 
hun naasten op het gebied van bloedkanker, lymfklierkanker en stamceltransplantatie. Hematon wil de 
doelstelling realiseren door: 
 
1) Het bevorderen van (individuele) lotgenotencontacten in het hele land tussen (ex)patiënten en hun 

naasten. 
2) Het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting. 
3)  Belangenbehartiging voor (ex-)patiënten. 
 
 
Resultaat 2020 
 
In 2020 is een positief exploitatieresultaat behaald van € 80.602. In de begroting was een tekort voorzien ad 
€ 66.305,--. 
 
De voornaamste reden voor het grote verschil is dat als gevolg van de corona-pandemie vrijwel alle geplande 
bijeenkomsten werden geannuleerd. De kosten zijn daardoor fors lager uitgevallen.  
 
Hierbij wordt aangetekend dat de ontvangen subsidiebedragen van zowel VWS als KWF nog definitief dienen 
te worden vastgesteld.  
Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve doelstellingen. 
 
De globale analyse van het verschil tussen begroting en rekening is als volgt. 
Voor de drie landelijke Hematondagen was € 82.800 uitgetrokken; deze zijn niet doorgegaan. Hematon heeft 
hiervoor in de plaats in de tweede helft van 2020 veel aandacht besteed aan – en derhalve kosten gemaakt 
voor – voorlichting via digitale media, waaronder webinars. 
Het Hematon Magazine had ook in 2020 weer een ruime verspreiding. Er zijn vier edities gemaakt met elk 
circa 60 pagina’s, die naar alle leden en naar ziekenhuizen zijn verzonden. 
Het Virtueel Kantoor ten behoeve van de vrijwilligers en de medewerkers is verder ontwikkeld en alle 
vrijwilligers hebben een cursus gehad voor het gebruik van het Virtueel Kantoor.. 
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Ook zijn bij belangenbehartiging diverse activiteiten door vrijwilligers verricht op het gebied van 
wetenschappelijk onderzoek middels patiëntenparticipatie en achterbanraadpleging, die nauwelijks een beslag 
hebben gelegd op het beschikbare budget.  
Het project Kanker & Werk is in 2020 succesvol afgerond.. In het project zijn de doelstellingen gerealiseerd en  
Hematon heeft in 2020 € 15.471  uitgegeven. Daarmee is het totale projectbudget te grootte van € 60.892,-, 
beschikbaar gesteld door het Ministerie van VWS, gerealiseerd. 
 
 
Het bestuur bestond in 2020 uit 6 leden en vergaderde 15 maal, waarvan 2 maal met de leden van de Raad 
van Toezicht. Als gevolg van de corona-pandemie heeft het merendeel van de vergaderingen digitaal plaats 
gevonden. 
 
 
Het bestuur is alle vrijwilligers en medewerkers zeer dankbaar voor hun grote inzet bij alle activiteiten en de 
interne organisatie van Hematon. Zonder hen is het niet mogelijk de dienstverlening van Hematon aan de 
leden op deze manier tot stand te brengen. 
 
 
Utrecht, 25 mei 2021 
 
Het bestuur van de Stichting Hematon, 
 
 
J.W.A.M. Lomans, voorzitter  
 
C. van Vlaanderen,secretaris 
 
B.H. de Haan, penningmeester  
 
J.A. Mol, bestuurslid 
 
R. M.J. Voorthuis, bestuurslid 
 
A. Zuidhof, bestuurslid 
 
 
De Raad van Toezicht heeft de door het bestuur vastgestelde jaarrekening 2020 goedgekeurd. 
 
 
Utrecht, 25 mei 2021 
 
H.C.R.M. baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn, voorzitter 
 
M.J. van den Beld, lid 
 
P.C. Huijgens, lid 
 
M.H. Leijh-Smit, lid 
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BALANS PER 31 DECEMBER  
In euro’s 
 
 
A C T I V A 31 dec.2020  31 dec.2019 
 
 
Vaste activa 
 
Materiële vaste activa 
Bruikleenapparatuur             7.896   8.931 
  
 
Vlottende activa 
Debiteuren  32.302  0 
Overige vorderingen en overlopende activa  10.281  21.477 
Liquide middelen gezamenlijk Voucherproject  18.133  62.234 
Liquide middelen Hematon  602.990  471.029 

  663.706  554.740 
      
 
Totaal  671.602  563.671           
 
 
P A S S I V A 
 
  
Reserves en Fondsen incl. resultaatbestemming 
 
Continuïteitsreserve   350.000  350.000 
Bestemmingsfonds egalisatiereserve VWS  19.427  0 
Bestemmingsreserve doelstelling  161.377   100.202 

  530.804   450.202             
  
 
Kortlopende schulden 
 
Projectrekening Vouchers  18.133   62.234 
Crediteuren  44.088   22.124 
Overige schulden en overlopende passiva  78.577   29.111 

  140.798   113.469        
 
 
Totaal  671.602   563.671             
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
In euro’s 
 
I N K O M S T E N Werkelijk  Begroot              Werkelijk 
        2020        2020               2019 
 
Subsidie KWF Kankerbestrijding 227.627   231.795  208.102 
Ministerie VWS Fonds PGO 195.000   195.000  190.000 
Ministerie VWS inzake Kanker & Werk   15.471              0     45.421 
Donaties en bijdragen ‘leden’ 174.507   130.200  146.733 
Overige baten     5.728              0      2.201 
Bijdrage Hematondagen            0     12.800                      0 
Bijdrage farmaceuten   43.905     80.000                    0 
Rente          90      2.000               66 

Totaal inkomsten / baten 662.328   651.795  592.523 
  
 
U I T G A V E N 
    
Lotgenotencontact 104.959  150.500  174.989 
Voorlichting 185.595  190.400  224.197 
Belangenbehartiging   51.132  100.000  113.131 

Som der activiteitslasten 341.686  440.900  512.317 
 
Kosten Bestuur en Raad van Toezicht   19.518    42.000    22.862 
Secretariaatskosten en overige diensten  201.522  224.200  132.893 
Kantoorkosten     9.419      6.000      7.131 
Accountantskosten     9.581      5.000      9.371 
Som der instandhoudingskosten 240.040  277.200  172.257 
     
Totaal uitgaven / lasten 581.726  718.100  684.574          
Exploitatieresultaat   80.602   -66.305  - 92.051   
  
De resultaatbestemming is als volgt: 
 
Bestemmingsreserve 1 januari 2020                                    100.202     167.253 
Toevoeging/onttrekking resultaat                                            80.602     -/- 92.051 
Toevoeging bestemmingsfonds egalisatiereserve VWS    -/- 19.427     0 
Mutatiebestemmingsreserve ICT                                                     0       25.000 
 
Bestemmingsreserve 31 december 2020                          161.377                Saldo ult. 2019:  100.202 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN DE BEPALING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT 
 
 
Algemeen 
 
De jaarrekening is opgesteld conform algemeen aanvaarde richtlijnen voor financiële verslaggeving en 
conform de subsidievoorwaarden zoals die door VWS Fonds PGO zijn gesteld. De waardering van activa en 
passiva en de bepaling van het exploitatieresultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 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. 
 
In verband met een andere presentatie van de toerekening van kosten zijn de vergelijkende cijfers in de 
exploitatierekening aangepast. 
 
 
Waardering  
 
Materiële vaste activa  
 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffings- of vervaardigingskosten, onder aftrek van 
jaarlijkse afschrijvingen. Activa die in de loop van het jaar zijn aangeschaft worden naar tijdsgelang 
afgeschreven. 
 
Vorderingen 
 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij rekening gehouden wordt met 
noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.  
 
Schulden 
 
De onder de kortlopende schulden opgenomen bedragen vervallen binnen een jaar.  
 
 
Baten 
 
De baten betreffende subsidies, contributies en donaties. 
 
Lasten 
 
Alle lasten in de jaarrekening zijn tegen historische kostprijs opgenomen. De activiteitslasten betreffen de 
directe kosten van de activiteiten. De instandhoudingskosten betreffen de kosten van instandhouding en 
aansturing van de stichtingsactiviteiten.  
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TOELICHTING OP DE BALANS 
In euro’s 
 
A C T I V A  2020  2019 
 
Vaste activa 
 
Materiële vaste activa 
Bruikleenapparatuur  24.433  19.343 
Afschrijving bruikleenapparatuur  -16.537  - 10.412 
  7.896  8.931 
  
De investeringen hebben betrekking op in bruikleen aan vrijwilligers beschikbaar gestelde computerapparatuur 
Afschrijving geschiedt gedurende drie jaar met 30% en in het vierde jaar met 10%. 
 
Vlottende activa 
 
Vorderingen 
Debiteuren  32.302  0 
De debiteuren hadden ultimo 2020 een ouderdom van minder dan 30 dagen. 
 
Overlopende activa 
Subsidie VWS project Kanker en Werk  0  16.546 
Nog te ontvangen bedragen  6.738  0 
Vooruitbetaalde kosten  3.443  4.931 
          10.281   21.477    
 
Door VWS is subsidie toegezegd voor het project Kanker en Werk voor de periode 2019 / 2020. Op basis van 
een kostenafrekening zijn in 2020 de werkelijk door Hematon gemaakte kosten vergoed. 
 
Liquide middelen 
RABO spaarrekeningen  100.009  0 
RABObetaalrekening  100.452  18.202 
ING Bank rekening courant Vouchergelden  18.133  62.234 
INGBank vermogensspaarrekening  0  77.213 
ASN Bank spaarrekening  205.064  205.010 
ABN AMRO Bank vermogensspaarrekening  195.000  170.193 
ABN AMRO Bank rekening courant  2.331  309 
Kas  134  102 
  621.123  533.263 
 
ING Bank rekening courant *)           18.133  62.234 
Exclusief gezamenlijke Vouchergelden         602.990  471.029           
 
*) Sinds begin 2017 wordt deze rekening aangehouden voor het Voucherproject waarin Hematon participeert 
met BVN, Melanoom en Von Hippel Lindau. Deze activiteit is voor Hematon budgetneutraal: onder Kortlopende 
schulden staat een verplichting dienaangaande van ook € 18.133. 
 
Treasurybeleid: 
De liquide middelen worden bij Nederlandse banken aangehouden. Het geld wordt vanuit risicobeperking bij 
meerdere banken ondergebracht. De hoge mate aan liquiditeit kent als verklaring dat het vastzetten van 
middelen weinig lonend is zonder daarbij risico te gaan lopen. Er wordt om deze redenen ook niet belegd. 
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P A S S I V A  2020  2019 
 
Eigenvermogen 
 
Continuïteitsreserve  350.000  350.000 
Met de vorming van de continuïteitsreserve is in 2014 gestart. Het doel daarbij is weerstandsvermogen te 
hebben om met de activiteiten op korte termijn door te kunnen gaan mochten de inkomsten stagneren of 
wegvallen. Er is thans geen reden deze reserve op te hogen. 
 
Bestemmingsreserves 
Bestemmingsreserve ICT 
Stand per 1 januari  0  25.000 
Onttrekking ten gunste van bestemmingsreserve doelstelling  0  -/-25.000 
Stand per 31 december   0  0 
 
Bestemmingsfonds egalisatiereserve VWS 
Stand per 1 januari  0  0 
Toevoeging uit resultaat 2020  19.427  -0 
Stand per 31 december   19.427  0 
 
Als gevolg van de onderbesteding inzake de subsidie 2020 van VWS is een reserve gevormd, die bestemd is 
voor extra uitgaven in 2021 met betrekking tot de door VWS gesubsidieerde kosten. 
 
Bestemmingsreserve doelstelling stand per 1 januari     100.202  167.253 
Toevoeging/onttrekking uit resultaat  80.602   -/-92.051 
Toevoeging uit bestemmingsreserve ICT                     0    25.000 
Onttrekking ten gunste van bestemmingsreserve egalisatiefonds VWS -/- 19.427           0 
Stand per 31 december na resultaatbestemming     161.377   100.202 
      
Conform het bestuursbesluit is het positieve resultaat 2020 ten gunste van de bestemmingsreserve doelstelling 
gebracht. 
 
Kortlopende schulden 
 
Projectrekening Vouchers  18.133  62.234 
Crediteuren  44.088  22.124 
Vooruitontvangen inkomsten  39.296           0 
Overige schulden en overlopende passiva  39.281  29.111 
  140.798  113.469 
 
Projectrekening Vouchers heeft betrekking op textmining, kennisontsluiting en beleidsontwikkeling. Dit project 
wordt voor gezamenlijke rekening van BVN, Melanoom, Von Hippel Lindau en Hematon uitgevoerd. Hematon 
is penvoerder, maar de financiering van het project is voor Hematon budgetneutraal. Lasten worden pas in de 
jaarrekening verantwoord op het moment dat er betalingen zijn verricht; op deze wijze is de verplichting 
volgens de balans gelijk aan het bedrag van de betreffende bankrekening. In 2021 is ten laste van de 
projectrekening Voucher in totaal € 2.343 betaald, dat betrekking had op dienstverlening in 2020. 
De crediteuren betreffen facturen met betrekking tot 2020,die begin 2021 zijn betaald. 
In 2020 zijn posten gefactureerd, die betrekking hebben op dienstverlening in 2021. Op 23 maart 2021 heeft 
VWS middels een vaststellingsbesluit de totale uitgaven van de Voucherproject na accountantscontrole 
bepaald. In april 2021 is het verschuldigde bedrag aan VWS overgemaakt. 
De bevoorschotting door VWS inzake het boekjaar 2020 is hoger geweest dan de hierop betrekking hebbende 
uitgaven.  
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Overige schulden en overlopende passiva betreffen te verwachten nota’s voor een diversiteit aan posten, zoals 
werkgeverslasten en kosten van de accountantscontrole. 
 
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 
In het kader van de actualisering van de website en het opzetten van een virtueel kantoor is Hematon in 2019 
een verplichting aangegaan, die tot ultimo februari 2021 loopt. De verplichting uit dezen hoofde bedroeg eind 
2020 € 12.100. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
In euro’s 
 
B A T E N  Werkelijk       Begroot         Werkelijk 
  2020  2020       2019 
     
Subsidie KWF Kankerbestrijding  227.627  231.795  218.065 
Correctie subsidie KWF voorgaande jaren      0  0    - 9.963 
Subsidie VWS  195.000  195.000  190.000 
Subsidie VWS inzake Kanker & Werk  15.471  0    45.421 
Donaties / bijdragen ‘leden’  174.507  130.200  146.733 
Bijdragen leden Hematondagen  0  12.800             0 
Overige baten  5.728  0      2.201 
Bijdrage farmaceuten  43.905  80.000             0 
Rente banken  90  2.000           66 
Totaal baten  643.062  651.795  592.523 
  
De basissubsidie van KWF Kankerbestrijding is evenals in voorgaande jaren verstrekt via het bureau van 
NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties). De hieraan in 2020 toe te rekenen kosten 
overschrijden het subsidiebedrag, waardoor er geen restitutie is te verwachten. 
Als voorlopig toegekende subsidie van VWS is in 2020 € 195.000 ontvangen. De hieraan toe te rekenen kosten  
bedragen € 175.573. De onderschrijding ten bedrage van € 19.427 wordt veroorzaakt door het annuleren van 
diverse bijeenkomsten met de leden van Hematon als gevolg van de corona-pandemie. Daarentegen is gestart 
met het in interactieve vorm informeren van de leden middels webinars. Vanwege het grote succes wordt dit 
in 2021 gecontinueerd. Volgens de richtlijnen van VWS mag bij een onderbesteding een egalisatiereserve 
worden gevormd van maximaal 10% van het toegekende bedrag; voor 2020 bedraagt deze egalisatiereserve 
derhalve € 19.427, waardoor het gehele toegekende bedrag als bate is verantwoord. 
In 2019 is door VWS een eenmalige subsidie toegekend voor een studie naar Kanker & Werk. Deze studie 
strekt zich uit over de periode januari 2019 tot en met februari 2020. 
Bijdrage farmaceuten: Van een aantal farmaceutische bedrijven hebben een bijdrage ontvangen voor onze 
informatieverstrekking aan onze doelgroep onder de conditie van een onvoorwaardelijke subsidie. De 
farmaceut heeft geen invloed op de inhoud van de berichtgeving. De herkenbaarheid van het farmaceutische 
bedrijf in onze uitingen beperkt zich tot het weergeven van hun bedrijfslogo. 
Donaties / bijdragen ‘leden’: hoewel we bij een stichting formeel van donateurs (aangeslotenen) spreken, 
geeft het noemen van leden meer het gevoel van dichtbij de achterban te staan. De bijdragen aan ‘contributie’ 
ligt boven begroting met name door een zeer actief beleid inzake het innen van de contributie. De opbrengsten 
uit giften en acties ter gelegenheid van bijzondere gelegenheden waaronder overlijdens bedroeg in 2020 
€ 25.589 tegenover€ 13.283 in 2019. 
Het ‘ledental’ heeft zich verder positief ontwikkeld, van 5.216 naar5.442, een toename van 226. Dit aantal is 
opgebouwd uit 638 aanmeldingen en 412 opzeggingen. 
 
L A S T E N   
Activiteitslasten Werkelijk        Begroot         Werkelijk  
   2020  2020       2019 

Lotgenotencontact:      
Aansturing  3.817  9.000    17.484 
Huur en catering regionale bijeenkomsten  32.156  45.000    55.385 
Huur en catering Hematondagen (50%)  3.049  41.400    49.348 
Webinars  29.657  0             0 
Vragenteam (o.a. telefonisch lotgenotencontact)   1.546  3.200      1.499 
Scholing vrijwilligers  1.622  26.900    22.087 
Afschrijving bruikleenapparatuur vrijwilligers  6.125  5.000      5.480 
Vergoedingen aan vrijwilligers  21.095  15.000     15.936 
Overige organisatiekosten  5.892  5.000      7.770 
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Totaal Lotgenotencontact  104.959  150.500 174.989 
 
Zoals hiervoor reeds vermeld konden door de corona-pandemie veel bijeenkomsten helaas niet plaatsvinden. 
In plaats van de fysieke bijeenkomsten is in 2020 gestart met het uitzenden van webinars over verschillende 
hematologisch gerelateerde zaken waarin de leden actief konden participeren. In 2020 hebben gemiddeld 
circa elfhonderd personen per uitzending hieraan deelgenomen. 
Teneinde de vrijwilligers in staat te stellen hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, worden zij in staat 
gesteld computerapparatuur tot maximaal € 1.000 in bruikleen te krijgen; in drie jaar wordt deze apparatuur 
afgeschreven. 
Afhankelijk van de functie ontvangen vrijwilligers een algemene onkostenvergoeding, variërend van 200 tot 
300 euro per jaar.  

 
Voorlichting:  Werkelijk  Begroot  Werkelijk 

   2020  2020         2019 
     
Hematondagen (50%)  3.049  41.400  49.348 
Hematon Magazine   86.721  86.000    91.504 
Patiëntenboeken en folders  6.052  8.000    13.633 
Voorlichtingsfilms  1.876  15.000      4.651 
Beurzen en folders  0  7.000      2.702 
Website, hosting en kantoorautomatisering  80.597  16.000    46.230 
Ledenwervingscampagne  3.749  10.000      1.946 
Overige kosten  3.551  7.000    14.183 
 
Totaal Voorlichting  185.595  190.400  224.197       
 
Hematon Magazine wordt in een oplage van circa 6.600 stuks vier keer per jaar uitgebracht. Het Magazine 
komt tot stand onder leiding van een externe hoofdredacteur. Deze verzorgt ook de redactie van de website. 
Hematon omvat zeer veel ziektebeelden. De Hematonwebsite wordt continu voorzien van geactualiseerde 
informatie. De website is naast Hematon Magazine één van de belangrijkste communicatiemiddelen van 
Hematon. 
Nieuwe leden krijgen bij hun aanmelding een welkomstpakket met een ervaringenboek en zoveel mogelijk op 
het betreffende lid toegesneden informatiemateriaal. 
Het opzetten en onderhouden van de website en het virtueel kantoor en overige ondersteuning op het gebied 
van ICT geschiedt door een externe kracht. 
 
 

Belangenbehartiging:  Werkelijk  Begroot  Werkelijk 

   2020  2020        2019  
 
Project Kanker & Werk  15.722  0      45.421 
Project De beste zorg  2.767  36.000               0 
Projecten (Integrale en expertzorg, HOPP)  0  32.500        1.688 
Beoordelen wetenschappelijke studies  0  0               0 
VWS, farmacie en internationale contacten  500  13.500           500 
Achterbanraadpleging, ziekenhuis audits  0  0      12.124 
Personeel in dienst van Hematon  12.730  0       33.328 
Overige kosten  19.413  18.000       20.070 
  
   51.132         100.000  113.131 
   
De hoogte van de uitgaven weerspiegelt geenszins de inspanningen, die vrijwilligers ondermeer voor audits, 
projecten en anderszins verrichten. Door deze activiteiten met vrijwilligers uit te voeren worden er geen externe 
kosten uitgegeven, slechts reiskosten en overige kosten van de vrijwilligers. De vacature voor ondersteuning 



  
 

Pagina 12 van 13 

 

Belangenbehartiging bleef grotendeels onvervuld en is opgevangen met beperkte inzet van tijdelijk personeel. 
  

Instandhoudingskosten :  Werkelijk  Begroot Werkelijk 
   2020  2020        2019 
Raad van Toezicht en Bestuur 
Reis- en verblijfkosten  4.827  26.000     14.152 
Organisatie-ontwikkeling  5.445  0              0 
Vergaderkosten  9.246  16.000       8.710 
   19.518  42.000     22.862        
 
Kosten Secretariaat en Financiële Administratie  Werkelijk       Begroot  Werkelijk 
   2020  2020         2019 
 
Personeel in dienst van Hematon  125.612  156.500      68.752 
Kantoorkosten  7.731  5.000        7.131 
Kosten van uitbestede diensten  75.910  67.700      62.663 
Accountantskosten  9.581  5.000        9.371 
Bankkosten  1.688  1.000       1.478 
   220.522  235.200   149.395 
 
 
Totaal Instandhoudingskosten  240.040  277.200 172.257      
 
De lage realisatie bij reis- en verblijfkosten houdt verband met de corona-pandemie. Overleg heeft grotendeels 
op digitale wijze plaatsgevonden. Niet onvermeld mag blijven de zeer betrokken participatie in verschillende 
gremia, waaronder NFK en KWF.  
In 2020 is onder leiding van een extern bureau gestart met de organisatie-ontwikkeling  om een sterke 
patiëntenorganisatie te creëren waar vrijwilligers samen met betaalde medewerkers zorgen voor 
lotgenotencontact op maat, up-to-date informatievoorziening en impactvolle belangenbehartiging. 
De leden van het bestuur zijn vrijwilliger en krijgen een algemene onkostenvergoeding van 300 euro op 
jaarbasis, de leden van de Raad van Toezicht 200 euro, tenzij ervan wordt afgezien. Deze vergoedingen van 
vrijwilligers zijn onder Lotgenotencontact opgenomen. 
NFK verzorgt voor onder andere Hematon de ledenadministratie, terwijl de financiële en 
personeelsadministratie is uitbesteed aan NPS te Leersum.  
        
 
PERSONEEL 
Hematon had eind 2020 twee medewerkers (1,6 fte) in dienst te weten een senior beleidsondersteuner en een 
secretariaatsmedewerker. 
 
 
CORONA 
Als gevolg van de risico’s gepaard gaande met het uitbreken van het coronavirus heeft het bestuur in de 
bestuursvergadering van 23 april 2020 besloten alle bijeenkomsten, die door Hematon georganiseerd 
worden tot  1 januari 2021 niet door te laten gaan. Dat geldt  voor regionale bijeenkomsten, de 
vrijwilligersdagen in september en de Hematondagen. Dat zijn ingrijpende maatregelen, maar mede 
gebaseerd op het besluit van de overheid alle evenementen af te gelasten. Gezien de lange 
voorbereidingstijd van de bijeenkomsten heeft het bestuur reeds nu besloten alle bijeenkomsten tot eind 
2021 af te gelasten. 
Het bestuur verwacht niet dat de exploitatierekening 2021 nadelig wordt beïnvloed door deze maatregelen. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

OVDERIGE GEGEVENS 

 

Controleverklaring 

 

 

 

 

 

Utrecht, 25 mei 2021 

 

Het bestuur van de Stichting Hematon, 
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