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Bestuursverslag



Algemene informatie

Informatie over de Stomavereniging

De Stomavereniging zet zich sinds 1966 in voor stomadragers, mensen met een pouch en hun naasten. 

De belangrijkste activiteiten van de Stomavereniging bestaan uit:

Informatievoorziening

De Stomavereniging geeft de meest actuele en betrouwbare informatie over stomazorg via de website, een

digitale nieuwsbrief, folders en een kwartaalmagazine. Daarnaast worden gastlessen over een stoma of

pouch georganiseerd.

Lotgenotencontact

De Stomavereniging geeft persoonlijk advies, bijvoorbeeld via de bezoekdienst. Daarnaast organiseert de

Stomavereniging diverse regionale bijeenkomsten en Stomadagen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt

informatie gegeven over het leven met een stoma, stomazorg en stomamaterialen.

Belangenbehartiging

De Stomavereniging behartigt de belangen van alle leden. Regelmatig is de Stomavereniging aanwezig bij

overleg met zorgverzekeraars, zorgaanbieders, medisch speciaalzaken en de overheid.

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

De Stomavereniging heeft haar zetel in de gemeente Utrecht en is ingeschreven bij het handelsregister

onder nummer 40531913. De vereniging is feitelijk gevestigd in het Godebaldkwartier 363, 3511 DT Utrecht.

 

Leden

Per 31 december 2020 heeft de Stomavereniging 5.849 leden. Gedurende het jaar 2020 hebben zich 458

nieuwe leden aangemeld, hebben 882 leden hun lidmaatschap opgezegd en zijn 85 leden geroyeerd wegens

contributieachterstand.

Verenigingsstructuur

De directeur van de Stomavereniging legt verantwoording af aan het verenigingsbestuur en de ledenraad. 

Het verenigingsbestuur houdt toezicht op het proces, de ledenraad ziet toe op het resultaat. Daarnaast heeft

de Stomavereniging een adviesraad met artsen, stomaverpleegkundigen en deskundigen uit het bedrijfs-

leven.

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van de Stomavereniging. De ledenraad vertegenwoordigt alle leden van

de Stomavereniging en denkt vanuit hun perspectief mee over het beleid van de vereniging. De ledenraad

ziet erop toe dat het bestuur opereert volgens de prioriteiten en de doelen die de leden aandragen.

De ledenraad is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de jaarrekening, het jaarverslag, het strategisch

meerjarenplan, het jaarplan en de begroting. Daarnaast benoemt de ledenraad het bestuur en denkt de 

ledenraad mee over de koers van de Stomavereniging.

De ledenraad bestaat uit 14 leden die allemaal een stoma of pouch hebben. De ledenraad vergadert

minimaal drie keer per jaar. De leden worden benoemt voor 4 jaar, met een mogelijkheid tot eenmalige 

verlenging van 4 jaar. De ledenraadsleden worden gekozen door de leden van de vereniging.
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Verenigingsbestuur

Het bestuur van de Stomavereniging kwam in 2020 6 keer in vergadering bijeen, in aanwezigheid van de

directie. Ook buiten de formele vergaderingen waren de bestuursleden met regelmaat betrokken en actief.

De bestuursleden hebben hun bestuurstaken onbezoldigd uitgevoerd. 

Adviesraad

De adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd de ledenraad, het bestuur en de directie van de Stoma-

vereniging. De adviesraad bestaat momenteel uit zes deskundigen uit o.a. de zorg en zorggerelateerde

vakgebieden. De adviesraad heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de organisatie van de

Stomavereniging.
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Bestuursverslag 2020

Zie bijlage 1.
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Toelichting op de jaarrekening 2020

Resultaat

Het boekjaar 2020 is afgesloten met een negatief resultaat. Dit bedraagt € -98.824. Het begrote resultaat

2020 bedroeg € -99.025. Het resultaat van 2020 is dus € 201 hoger dan begroot.

Reserves

De totale reserves per 31 december 2020 bedragen € 639.656 en bestaan uit een continuïteitsreserve van

€ 445.000, de bestemmingsreserve Voorlichting van € 106.206 en de bestemmingsreserve nalaten-

schappen van € 88.450. 

De continuïteitsreserve is voor de dekking van de risico's en verplichtingen op korte termijn. De grootte

van deze reserve is door het bestuur en de ledenraad gesteld op € 445.000. Dit bedrag is gebaseerd op de

jaarlijkse personeelskosten (exclusief de kosten voor tijdelijk personeel), de jaarlijkse structurele

huisvestingskosten en de helft van de algemene kosten. Wanneer deze berekening voor 2020 gevolgd

wordt, zou de continuïteitsreserve minimaal € 442.360 moeten bedragen.

De bestemmingsreserve Voorlichting wordt, op voordracht van het bestuur, aangewend voor door de

Stomavereniging geïnitieerde voorlichtingsactiviteiten. In 2020 is deze reserve niet gemuteerd.

De bestemmingsreserve nalatenschappen is door het bestuur gevormd vanwege een in boekjaar 2018

ontvangen nalatenschap. Dit bedrag is in 2019 aangevuld met een in 2019 ontvangen nalatenschap. De

reserve is en wordt aangewend ten behoeve van de doelstellingen van de Stomavereniging.

Kengetallen

De solvabiliteit van de Stomavereniging per 31 december 2020 is 77% (per 31 december 2019 76%). Dit

percentage is berekend door het 'eigen vermogen' te delen door het 'totale vermogen'. Solvabiliteit

geeft aan of een organisatie in staat is om op korte en lange termijn aan haar betalings- en aflossings-

verplichtingen te voldoen. Een solvabiliteit van 30% of hoger wordt als voldoende beschouwd, dus is de

Stomavereniging een solvabele organisatie.

Wanneer de 'vlottende activa' gerelateerd worden aan de 'kortlopende schulden' wordt het kengetal

'liquiditeit' verkregen. Een organisatie is liquide wanneer ze in staat is om alle lopende betalings-

verplichtingen te kunnen voldoen. Het kengetal zou meer dan 1,0 moeten zijn. De liquiditeit van de

Stomavereniging bedraagt 4,6 per 31 december 2020 en 4,3 per 31 december 2019. Dit is ruim voldoende.

De liquide middelen van de Stomavereniging bedragen per 31 december 2020 € 579.828 (per 31 december

2019 € 698.923). De Stomavereniging beschikt gedurende het boekjaar steeds over ruim voldoende

middelen om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen en heeft geen aanvullende financiering

in de vorm van een lening nodig.

Baten

De totale baten 2020 bedragen € 728.519 en zijn € 70.941 lager dan begroot.

De instellingssubsidie die de Stomavereniging van het ministerie van VWS via Fonds PGO toegekend

heeft gekregen, bedraagt in 2020 € 45.000. Dit is conform begroting.
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NFK heeft de Stomavereniging in 2020 een basisbijdrage uit de KWF-gelden toegekend van € 281.080,

€ 39.491 hoger dan in 2019. Van de subsidie van 2019 heeft de Stomavereniging € 10.000 besteed in

boekjaar 2020.

De financiering van de Stoma Scholing heeft de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) voor haar rekening

genomen. Dit betekent dat de MLDS in 2020 een bedrag van € 10.394 heeft bijgedragen.

Met ingang van 2019 hebben de MLDS en de Stomavereniging een partnerovereenkomst afgesloten. Het

doel van deze samenwerking is het elkaar als partners versterken en waar nodig ondersteunen bij het

uitvoeren van overeenkomende kerntaken en het samenwerken in inhoudelijke projecten. De MLDS

subsidieert jaarlijks  € 15.000. De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar.

 

Van de Werkgroep Darmkanker is een bijdrage voor patiëntparticipatie aan onderzoeksvoorstellen en

adviescommissies bij innovatie en wetenschappelijk onderzoek van € 13.020 ontvangen.

De inkomsten uit contributies bedragen in 2020 € 150.450. Dit is nagenoeg gelijk aan het begrote

bedrag van € 150.000.

Daarnaast geeft een aantal leden als gevolg van een belactie in 2016 jaarlijks een extra bijdrage. Deze

donaties van leden zijn in 2020 € 33.599. Dit is € 6.401 minder dan begroot.

In 2020 bedragen de inkomsten uit advertenties in het Magazine Vooruitgang en de Innovatiespecial, via

de website en bij de digitale nieuwsbrieven in totaal € 124.154. Begroot was een bedrag van € 147.000,

dus zijn deze inkomsten € 22.846 lager dan verwacht.

De de corona-crisis konden in 2020 de geplande Stomadagen geen doorgang vinden. Begroot was een

opbrengst van € 80.000. Er is slechts een bedrag van € 4.350 ontvangen, € 75.650 minder dan begroot.

De Stomavereniging heeft in 2020 legaten en nalatenschappen ten bedrage van € 813 ontvangen. In de

begroting was € 10.000 opgenomen.

De rentebaten (€ 91) zijn lager dan begroot (€ 100). De aanhoudend lage rentepercentages zijn hiervan

de oorzaak. Daarentegen bedragen de opbrengsten uit effecten in 2020 € 8.551. Hiervoor was niets

begroot.

Omdat de Stomavereniging vanwege de corona-crisis een omzetverlies in maart, april en mei 2020 van

45% heeft berekend, is gebruik gemaakt van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegen-

heid. Een subsidiebedrag van € 21.603 is toegekend. Deze is in mindering gebracht op de personele 

lasten.

Lasten

De totale lasten 2020 bedragen € 827.343 en zijn € 71.143 lager dan begroot.

De personeelskosten van 2020 bedragen € 450.300 en zijn hiermee € 2.640 lager dan begroot. Hiervan

is € 319.669 doorverdeeld naar projecten en de doelstellingen Lotgenotencontact, Voorlichting en

Belangenbehartiging, zodat € 130.631 resteert voor algemene personeelskosten.

De formatie bestaat per ultimo 2020 uit 5,4 fte in loondienst. De Stomavereniging volgt de Cao Sociaal
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Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. In juli 2020 zijn de salarissen in deze Cao met 3,25%

verhoogd. 

De afschrijvingskosten, huisvestingskosten en de  kosten voor ledenraad, bestuur en vrijwilligers 

bedragen in 2020 in totaal € 46.115. Voor deze posten is in totaal een bedrag van € 63.070 begroot. 

Een onderschrijding van € 16.955.

De kosten van financiën en personeelszaken zijn in 2020 € 34.615 en daarmee € 5.325 hoger dan begroot.

De oorzaak is de stijging van de kosten voor fondsenwerving.

De kantoor- en algemene kosten 2020 bedragen € 21.774. Dit is € 2.914 hoger dan begroot. De reden

van de overschrijding betreft een correctie op de voorheffing btw over geheel 2020.

De directe kosten besteed aan de hoofdactiviteiten Lotgenotencontact, Voorlichting en informatie-

voorziening en Belangenbehartiging bedragen in 2020 in totaal € 567.166. Dit is € 24.574 minder dan

begroot is voor deze onderdelen.

De kosten van projecten die in 2020 zijn uitgevoerd, bedragen € 27.042. Dit is € 4.750 minder dan

begroot (€ 31.792). 
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Ondertekening bestuur

Sanne Blom John van de Langenberg

Carl-Peter Cremers Arjen Noordzij

Ilse van Woudenberg Wim Gerlag

Bestuursleden Stomavereniging,        mei 2021
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Jaarrekening
2020



Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

Materiële vaste activa

Vaste bedrijfsmiddelen 1 5.874€               6.783€               

5.874€               6.783€               

Vlottende activa

Debiteuren 2 63.067€             86.346€             

Overige vorderingen 3 4.323€               1.574€               

Overlopende activa 4 4.495€               18.270€             

Effecten 5 175.328€           162.048€           

Liquide middelen 6 579.828€           698.923€           

827.040€           967.161€           

TOTAAL ACTIVA 832.914€           973.944€           

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves 7 639.656€           738.480€           

639.656€           738.480€           

Voorzieningen

Overige voorzieningen 8 12.000€             8.500€               

12.000€             8.500€               

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers 9 28.519€             112.432€           

Belastingen en premies sociale verzekeringen 10 43.519€             18.291€             

Overige kortlopende schulden 11 66.227€             71.241€             

Overlopende passiva 12 42.994€             25.000€             

181.258€           226.964€           

TOTAAL PASSIVA 832.914€           973.944€           

20192020
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Staat van baten en lasten over 2020

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

Baten

Subsidies van overheden 13 45.000€           45.000€           45.000€           

Overige subsidiebaten 14 342.815€         324.760€         281.025€         

Overige baten 15 332.062€         429.600€         609.411€         

Financiële baten en lasten 16 8.642€             100€                 19.871€           

Totaal baten 728.519€         799.460€         955.307€         

Lasten

Personeelskosten 17 130.631€         163.733€         195.547€         

Afschrijvingskosten 18 3.276€             7.500€             4.845€             

Huisvestingskosten 19 20.381€           20.910€           47.081€           

Ledenraad, bestuur en vrijwilligers 20 22.458€           34.660€           43.060€           

Financiën en personeelszaken 21 34.615€           29.290€           40.504€           

Kantoor- en algemene kosten 22 21.774€           18.860€           21.571€           

233.135€        274.953€        352.608€        

Lotgenotencontact 23 10.200€           9.707€             50.955€           

Voorlichting en informatievoorziening 24 327.737€         405.860€         376.557€         

Belangenbehartiging 25 229.229€         176.173€         211.919€         

567.166€        591.740€        639.431€        

Projectkosten 26 27.042€           31.792€           35.876€           

Totaal lasten 827.343€         898.485€         1.027.915€     

Resultaat -98.824€          -99.025€          -72.608€          

Resultaatbestemming:

Bestemmingsreserve nalatenschappen -98.824€          92.277€           

Bestemmingsreserve begroting 2019 -€                      -160.000€        

Bestemmingsfonds Lotgenotencontact -€                      -2.700€            

Bestemmingsfonds Lespakket Julia -€                      -2.185€            

  -€                      

-98.824€          -72.608€          
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Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat boekjaar -98.824€        -72.608€        

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 3.276€          4.845€          

Dotatie voorziening 3.500€          5.000€          

6.776€            9.845€            

Verandering in werkkapitaal:

Debiteuren 23.279€       -33.421€      

Overige vorderingen -2.749€        55.289€       

Overlopende activa 13.775€       -8.864€        

Effecten -13.280€      -17.740€      

Kortlopende schulden (exclusief banken) -45.706€      77.344€       

-24.681€        72.608€          

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -2.367€           -6.271€           

Mutatie geldmiddelen -119.096€      3.575€            

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 698.924€       695.349€       

Mutatie geldmiddelen -119.096€      3.575€            

Stand per 31 december 579.828€       698.924€       

20192020
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn Jaarverslaggeving RJk C1 'Kleine Organisaties zonder

winststreven'. De jaarrekening is opgesteld in €.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardingsprijs

of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats

tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met

deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de

Stomavereniging zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is

de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de

toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaar-

dingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de

verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardingsprijs van de

activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.

Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als

de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn

wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en

worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten

gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de

vordering.

Kortlopende effecten

Effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden, na eerste verwerking, gewaardeerd

tegen reële waarde. Waardeveranderingen worden rechtstreeks in de staat van baten en lasten verwerkt.

Effecten als onderdeel van de vlottende activa hebben een looptijd korter dan een jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
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maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen

onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsfondsen

Een fonds wordt gevormd wanneer een deel van de middelen door derden een specifieke bestemming

heeft gekregen.

Bestemmingsreserves

Een reserve wordt gevormd wanneer een deel van de middelen door het bestuur is afgezonderd voor

een specifiek doel.

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van

de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het

betreffende bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is

meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en

de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten

De baten betreffen de subsidies, contributies en de opbrengst van aan derden geleverde goederen en/of

diensten.

Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan

worden vastgesteld. Op grond van het stadium waarin de afhandeling van de nalatenschap zich bevindt,

wordt op basis van de beschikbare informatie per einde van het boekjaar een betrouwbare schatting van

de ontvangst gemaakt. Bij ontvangst van de akte van verdeling wordt de bate volledig genomen.

Lasten

Alle lasten zijn tegen historische kostprijs opgenomen. De activiteitenlasten betreffen de materiële

kosten van de activiteiten. De instandhoudingskosten betreffen de kosten van instandhouding van de

vereniging. Op basis van de urenbesteding van de medewerkers wordt een deel van de indirecte

kosten toegerekend aan de doelstellingen en de activiteiten. Dit betreft de bestede uren die direct aan

de activiteiten zijn toegekend.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroom-

overzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de 

geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn

opgenomen onder de kasstroom uit activiteiten.
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Toelichting op de balans

ACTIVA

Vaste activa

1. Materiële vaste activa 31-12-2020 31-12-2019

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

Vaste bedrijfsmiddelen

Cumulatieve aanschaffingen 14.818€             33.459€             

Aanschaffingen tijdens het boekjaar 2.367€               6.271€               

Desinvesteringen tijdens het boekjaar -€                        24.912-€             

17.185€             14.818€             

Cumulatieve afschrijving 8.035€               28.102€             

Afschrijving tijdens het boekjaar 3.276€               4.845€               

Afschrijvingen op desinvesteringen tijdens het boekjaar -€                        24.912-€             

11.311€             8.035€               

Boekwaarde 31 december 5.874€               6.783€               

Totaal materiële vaste activa 5.874€               6.783€               

Vlottende activa

2. Debiteuren 31-12-2020 31-12-2019

Debiteuren 63.067€             86.346€             

Totaal debiteuren 63.067€             86.346€             

3. Overige vorderingen 31-12-2020 31-12-2019

Deze post is als volgt te specificeren:

Te ontvangen subsidie NOW-regeling 4.323€               -€                        

Omzetbelasting -€                        1.574€               

Totaal overige vorderingen 4.323€               1.574€               
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4. Overlopende activa 31-12-2020 31-12-2019

Vooruitbetaalde kosten 4.495€               6.518€               

Vooruitbetaalde verzekeringen -€                        5.784€               

Waarborgsom huur -€                        3.046€               

Vooruitbetaalde pensioenpremies -€                        2.921€               

Totaal overlopende activa 4.495€               18.270€             

5. Effecten 31-12-2020 31-12-2019

Beleggingsportefeuille ABN AMRO 175.328€          162.048€          

Totaal effecten 175.328€          162.048€          

6. Liquide middelen 31-12-2020 31-12-2019

ABN AMRO bestuursrekening 57.125€             66.745€             

ABN AMRO bestuurSpaarrekening 2.343€               2.343€               

ABN AMRO vermogensbeheerrekening 16.656€             23.632€             

ING Bank zakelijke rekening 4.780€               82.178€             

ING Bank zakelijke spaarrekening 74.884€             99.884€             

Rabobank zakelijke rekening 126.312€          126.467€          

Rabobank Doelreserveren 98.583€             98.563€             

SNS Bank meersparen 100.112€          100.065€          

Triodos Bank internet rendementrekening 99.034€             99.046€             

Totaal liquide middelen 579.828€          698.923€          

PASSIVA

Reserves en fondsen

7. Reserves 31-12-2020 31-12-2019

Continuïteitsreserve 445.000€          385.000€          

Bestemmingsreserve Voorlichting 106.206€          106.206€          

Bestemmingsreserve nalatenschappen 88.450€             247.274€          

Totaal reserves 639.656€          738.480€          

De ABN AMRO vermogensbeheerrekening is onderdeel van de beleggingsportefeuille en

staat niet volledig ter vrije beschikking van de Stomavereniging.
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Continuïteitsreserve 31-12-2020 31-12-2019

Stand begin boekjaar 385.000€          384.997€          

Resultaatverdeling 60.000€             -€                        

Correctie voorgaande boekjaren -€                        3€                       

Stand einde boekjaar 445.000€          385.000€          

Berekening continuïteitsreserve

Personeelskosten (exclusief tijdelijk personeel) 359.521€          

Huisvestingskosten (exclusief verhuizing) 20.174€             

Algemene kosten (50%) 41.062€             

Totaal 420.757€          

Bestemmingsreserve Voorlichting 31-12-2020 31-12-2019

Stand begin boekjaar 106.206€          106.206€          

Resultaatverdeling -€                        -€                        

Stand einde boekjaar 106.206€          106.206€          

Bestemmingsreserve nalatenschappen 31-12-2020 31-12-2019

Stand begin boekjaar 247.274€          155.000€          

Resultaatverdeling 98.824-€             92.277€             

Toevoeging continuiteitsreserve 60.000-€             -€                        

Correctie voorgaande jaren -€                        3-€                       

Stand einde boekjaar 88.450€             247.274€          

De bestemmingsreserve Voorlichting is bedoeld voor voorlichtingsactiviteiten.

Dit bedrag betreft de reserve voor de dekking van de risico's en verplichtingen op korte termijn

om zeker te stellen dat de vereniging ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

De grootte van de reserve ultimo 2020 is door het bestuur en de ledenraad gesteld op € 445.000.

doelstellingen van de vereniging.

De bestemmingsreserve nalatenschappen is door het bestuur gevormd vanwege een in het 

boekjaar 2018 ontvangen nalatenschap. Dit bedrag wordt aangewend ten behoeve van de

Op basis van onderstaande berekening is ultimo 2020 een minimale reserve van € 442.360

vereist.
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Voorzieningen

8. Overige voorzieningen 31-12-2020 31-12-2019

Internationaal congres en vrijwilligersdag 12.000€             8.500€               

Totaal overige voorzieningen 12.000€             8.500€               

Internationaal congres en vrijwilligersdag 31-12-2020 31-12-2019

Stand begin boekjaar 8.500€               3.500€               

Besteed in boekjaar -€                        7.000-€               

Dotatie boekjaar 3.500€               12.000€             

Stand einde boekjaar 12.000€             8.500€               

Kortlopende schulden

9. Schulden aan leveranciers 31-12-2020 31-12-2019

Crediteuren 28.519€             112.432€          

Totaal schulden aan leveranciers 28.519€             112.432€          

10. Belasting en premies sociale verzekeringen 31-12-2020 31-12-2019

Loonheffingen 27.820€             18.291€             

Omzetbelasting 15.699€             -€                        

Totaal belasting en premies sociale verzekeringen 43.519€             18.291€             

Deze voorziening is bestemd voor de tweejarige vrijwilligersdag.
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11. Overige kortlopende schulden 31-12-2020 31-12-2019

Kosten verbouwing en meubilair 23.007€             23.007€             

Reservering vakantiedagen 9.556€               8.112€               

Brochures 8.033€               -€                        

Accountant en fiscalist 7.725€               4.629€               

Externe adviseurs 5.500€               10.779€             

Loonbaan- en vitaliteitsbudget 5.913€               3.854€               

Wervingskosten personeel -€                        10.928€             

Overige kortlopende schulden 6.493€               9.932€               

Totaal overige kortlopende schulden 66.227€             71.241€             

12. Overlopende passiva 31-12-2020 31-12-2019

Vooruitontvangen baten MLDS 15.000€             15.000€             

Vooruitgefactureerde bijdragen 2021 Stichting Darmkanker 20.344€             -€                        

Vooruitontvangen contributies leden 4.650€                -€                        

Nog te besteden bijdrage Hollister - Dansac 3.000€                -€                        

Nog te besteden Subsidie NFK - Maatwerksubsidie -€                        10.000€             

Totaal overlopende passiva 42.994€             25.000€             

Niet in de balans opgenomen rechten, regelingen en verplichtingen

 

aan het Godebaldkwartier 363, 3e etage, 3511 DT Utrecht, voor de periode van 30 november 2019

tot en met 30 november 2023, met verlenging voor aansluitende perioden van telkens 5 jaar.

De jaarlijkse huurprijs incl. servicekosten bedroeg bij het aangaan van deze overeenkomst

€ 20.000 en wordt jaarlijks vanaf 1 januari 2021 geïndexeerd.

in inhoudelijke projecten. De samenwerking is gestart op 1 januari 2019 en heeft een looptijd

van 3 jaar. Op grond van deze overeenkomst subsidieert de Nederlandse Maag Lever Darm 

Stichting gedurende de looptijd € 15.000 per jaar.

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen rechten

Door de vereniging is een partnerovereenkomst aangegaan met de Nederlandse Maag Lever

Darm Stichting. Het doel van deze samenwerking is het elkaar als partners versterken en waar

nodig ondersteunen bij het uitvoeren van hun overeenkomende kerntaken en het samenwerken

Er is een huurovereenkomst aangegaan met IKNL, gevestigd te Utrecht, voor de kantoorruimte

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
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 Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

BATEN

13. Subsidies van overheden

Instellingssubsidie PGO/VWS 45.000€             45.000€             45.000€             

Totaal subsidies van overheden 45.000€             45.000€             45.000€             

14. Overige subsidiebaten

Subsidie NFK / KWF Kankerbestrijding 281.080€           281.080€           241.589€           

Subsidie NFK / KWF Kankerbestrijding uit voorgaand jaar 10.000€             -€                        -4.252€              

MLDS Partnerovereenkomst 15.000€             15.000€             15.000€             

Werkgroep Darmkanker 13.020€             12.560€             7.900€                

Maag Lever Darm Stichting (MLDS) Stoma Scholing 10.394€             16.120€             20.788€             

NFK - Praatkaarten Samen Beslissen 5.000€                -€                        -€                        

IKNL - expertpanel patiëntenparticipatie van DORP 4.321€                -€                        -€                        

ZonMw - Ontwikkeling informatieve podcast 4.000€                -€                        -€                        

Totaal overige subsidiebaten 342.815€           324.760€           281.025€           

15. Overige baten

Contributies 150.450€           150.000€           149.600€           

Kwartaalmagazine Vooruitgang 86.159€             125.000€           109.505€           

Innovatiespecial 26.900€             -€                        -€                        

Partnership Hollister 14.305€             -€                        -€                        

Stomadagen 4.350€                80.000€             75.155€             

Digitale nieuwsbrieven 4.345€                12.000€             4.975€                

Website 6.750€                10.000€             9.000€                

Donaties van leden 33.599€             40.000€             37.229€             

Legaten en nalatenschappen 813€                   10.000€             219.213€           

Algemene donaties en giften 1.692€                1.000€                1.767€                

Gastlessen door vrijwilligers 736€                   1.100€                1.717€                

Overige baten 1.963€                500€                   1.250€                

Totaal overige baten 332.062€           429.600€           609.411€           

vastgesteld op basis van een aanvraag. 

Toelichting op de staat van baten en lasten

De instellingssubsidie PGO/VWS betreft een structurele instellingssubsidie.

De subsidie van NFK heeft een structureel karakter. De hoogte van de toezegging wordt door de NFK jaarlijks
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 Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

16. Financiële baten en lasten

Opbrengsten uit effecten 8.551€                -€                        19.771€             

Rente 91€                     100€                   100€                   

Totaal financiële baten en lasten 8.642€                100€                   19.871€             

TOTAAL BATEN 728.519€           799.460€           955.307€           

LASTEN

17. Personeelskosten

Salariskosten 111.219€           135.353€           158.775€           

Overige personeelskosten 19.412€             28.380€             36.772€             

Totaal personeelskosten 130.631€           163.733€           195.547€           

Salariskosten

Brutosalarissen 309.766€           294.240€           219.101€           

Sociale lasten 45.744€             51.490€             38.739€             

Pensioenlasten 28.253€             30.890€             18.300€             

Tijdelijk personeel 71.367€             39.560€             161.404€           

Arbeidsongeschiktheidsverzekering 7.039€                8.380€                5.963€                

Ontvangen ziektegelden en zwangerschapsuitk. + NOW -31.281€            -€                        -10.498€            

430.888€           424.560€           433.009€           

Doorbelasting ten behoeve van projecten -25.714€            -22.122€            -18.120€            

Doorbelasting ten behoeve van doelstellingen 

Lotgenotencontact, Voorlichting en Belangenbehartiging

-293.955€          -267.085€          -256.114€          

Totaal salariskosten 111.219€           135.353€           158.775€           

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoeding en dienstreizen 8.353€                11.420€             9.307€                

Loopbaan- en vitaliteitsbudget 4.544€                4.360€                3.758€                

Telefoonkosten zakelijk gebruik 659€                   450€                   225€                   

Salarisadministratie 1.407€                1.150€                1.133€                

Arbodienst 1.093€                1.000€                1.077€                

Werving personeel -€                        -€                        17.325€             

Teamkosten 3.243€                3.000€                495€                   

Kantinekosten 113€                   500€                   559€                   

Overig -€                        6.500€                2.893€                

Totaal overige personeelskosten 19.412€             28.380€             36.772€             

23



 Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

18. Afschrijvingskosten

Inventaris en meubilair 177€                   2.500€                2.886€                

Apparatuur 3.099€                2.500€                1.959€                

Nieuwe investeringen -€                        2.500€                -€                        

Totaal afschrijvingskosten 3.276€                7.500€                4.845€                

19. Huisvestingskosten

Huur- en servicekosten 20.000€             20.000€             19.099€             

Verhuizing 207€                   -€                        26.680€             

Schoonmaakkosten -€                        -€                        1.017€                

Overige huisvestingskosten 174€                   910€                   285€                   

Totaal huisvestingskosten 20.381€             20.910€             47.081€             

20. Ledenraad, bestuur en vrijwilligers

Bestuur 9.319€                16.800€             11.974€             

Ledenraad 4.382€                8.840€                3.055€                

Regiovoorzitters -€                        -€                        1.280€                

Uitvoering vrijwilligersbeleid 8.677€                8.520€                26.606€             

Ondersteuning door commissies 80€                     500€                   145€                   

Totaal ledenraad, bestuur en vrijwilligers 22.458€             34.660€             43.060€             

21. Financiën en personeelszaken

Ledenadministratie 3.443€                3.840€                3.380€                

Financieel pakket 1.766€                1.260€                1.351€                

Accountant 8.156€                8.300€                8.604€                

Adviseurs 9.183€                10.000€             17.759€             

Fondsenwerving 7.522€                1.250€                5.161€                

Bankkosten 4.545€                4.640€                4.249€                

Totaal financiën en personeelszaken 34.615€             29.290€             40.504€             
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 Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

22. Kantoor- en algemene kosten

Kantoorautomatisering (inclusief telecommunicatie) 15.731€             14.250€             19.304€             

Kopieerkosten en drukwerk 1.564€                1.420€                1.560€                

Porti 780€                   260€                   470€                   

Kantoorbenodigdheden 658€                   1.030€                1.333€                

Verzekeringen 434€                   900€                   859€                   

Btw-correctie 2.377€                -€                        -2.757€              

Overige kosten 230€                   1.000€                802€                   

Totaal kantoor- en algemene kosten 21.774€             18.860€             21.571€             

23. Lotgenotencontact

Bezoekdienst 2.315€                5.000€                7.847€                

Uitvoeren voorstel 'Nieuwe regio's' -€                        -€                        10.238€             

2.315€                5.000€                18.085€             

Doorbelasting personele lasten 7.885€                4.707€                32.870€             

Totaal lotgenotencontact 10.200€             9.707€                50.955€             

24. Voorlichting en informatievoorziening

Kwartaalmagazine Vooruitgang 90.057€             102.350€           100.903€           

Regiobijeenkomsten en Stomadagen 59.382€             123.400€           92.982€             

Aanbieden brochures 27.619€             38.100€             37.734€             

Website - delen informatie (ook via social media) 23.772€             17.000€             2.802€                

Website - optimaliseren -€                        -€                        46.246€             

Ontwikkelen informatieve podcast 5.666€                -€                        -€                        

Aanbieden helpdesk 1.260€                -€                        694€                   

Digitale nieuwsbrief 647€                   1.880€                860€                   

208.403€           282.730€           282.221€           

Doorbelasting personele lasten 119.334€           123.130€           94.336€             

Totaal voorlichting en informatievoorziening 327.737€           405.860€           376.557€           
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 Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

25. Belangenbehartiging

Concretiseren samenwerking op gebied van darmkanker 27.359€             14.425€             -€                        

Belangenbehartiging 18.979€             10.500€             9.484€                

Dienstenaanbod voor specifieke doelgroepen 6.097€                2.500€                5.343€                

Bepalen onderzoeksagenda, innovatie en onderzoek 6.011€                3.500€                4.188€                

Samenwerking strategische partners 2.815€                2.750€                26.085€             

Implementatie Module Stoma Hulpmiddelen 1.209€                2.500€                38€                     

Gastlessen ervaringsdeskundigen voor zorgprofessionals 23€                     -€                        49€                     

Stomaverpleegkundige / Stomateam van het jaar -€                        750€                   318€                   

Stoma Zorgwijzer -€                        -€                        37.506€             

62.493€             36.925€             83.011€             

Doorbelasting personele lasten 166.736€           139.248€           128.908€           

Totaal belangenbehartiging 229.229€           176.173€           211.919€           

26. Projectkosten

MLDS - Stoma Scholing 1.328€                7.170€                7.432€                

Project 'Maatschappelijke businesscase Stomazorg' -€                        2.500€                5.032€                

Project 'Regionale belangenbehartiging' -€                        -€                        956€                   

Project 'Deelgenoot in de buurt' -€                        -€                        882€                   

Ontwikkeling lespakket 'Julia' -€                        -€                        3.454€                

1.328€                9.670€                17.756€             

Doorbelasting personele lasten 25.714€             22.122€             18.120€             

Totaal lotgenotencontact 27.042€             31.792€             35.876€             

TOTAAL LASTEN 827.343€           898.485€           1.027.915€        

RESULTAAT -98.824€            -99.025€            -72.608€            
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Bestuursverslag 2020 

 

Het bestuur was in 2020 als volgt samengesteld: 

 Sanne Blom, voorzitter 

 John van de Langenberg, penningmeester 

 Carl Peter Cremers, algemeen bestuurslid 

 Arjen Noordzij, algemeen bestuurslid  

 Wim Gerlag, gedeeld vicevoorzitter  

 Ilse van Woudenberg, gedeeld vicevoorzitter 

 

Bestuurlijke wijzigingen 

Sanne Blom is per 1 januari 2020 de nieuwe voorzitter van de Stomavereniging. Wim Gerlag en Ilse 

van Woudenberg zijn op de eerste bestuursvergadering van 2020 benoemd als vicevoorzitter. Zij 

delen die rol samen.  

 

Ledenraadverkiezing  

In het eerste kwartaal van 2020 is de nieuwe ledenraad benoemd en is afscheid genomen van de 

vertrekkende ledenraad. De ledenraad bestaat nu uit 14 leden. 

 

Directeur 

In november 2019 startte de werving voor een nieuwe directeur. Per 10 februari 2020 is Jan 

Hobbelen aangesteld als de nieuwe directeur van de Stomavereniging.  

  

Uitgevoerde activiteiten 2020 

In 2020 hebben de vrijwilligers, het bureau en het bestuur van de vereniging weer veel werk verzet 

in het belang van mensen met een stoma of pouch. Het bestuur wil allen die daaraan een bijdrage 

hebben geleverd hiervoor bedanken. Dit verslag geeft in vogelvlucht een overzicht van de 

belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten in 2020. 
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Platform Stoma Hulpmiddelen 

De Stomavereniging heeft in 2020, net als in voorgaande jaren, een trekkende en coördinerende rol 

gehad in het Platform Stoma Hulpmiddelen. De Stomavereniging heeft hierbij intensief de 

overleggen van het platform voorbereid en deelgenomen aan het kennisnetwerk hulpmiddelen 

(continentie, compressie, diabetes en prothesen). Met het platform zijn belangrijke stappen gezet 

om de afspraken rondom de functioneringsgerichte aanspraak op stomahulpmiddelen te 

implementeren. Zo is er een knelpuntenanalyse uitgevoerd bij alle stakeholders. Ook is het digitale 

stomaprotocol inhoudelijk vastgesteld en is een testomgeving ontwikkeld. Daarnaast zijn er 

indicatoren ontwikkeld om te meten of het functioneringsgericht voorschrijven bijdraagt aan goede 

zorg en kwaliteit van leven voor mensen met een stoma. Alles is klaar gemaakt voor implementatie 

van functioneringsgericht voorschrijven. De vraag is nu of alle partijen ook daadwerkelijk overgaan 

tot de implementatie. 

 

Kwaliteit en beschikbaarheid medische hulpmiddelenzorg 

De implementatie gaat langzaam, zorgverzekeraars geven vaak niet thuis in het Platform Stoma 

Hulpmiddelen en het ministerie van VWS heeft onvoldoende grip op de voortgang. De patiënten zijn 

hiervan de dupe en zeker bij complexe casuïstiek is de medische hulpmiddelenzorg nog onvoldoende 

geborgd. De Stomavereniging heeft nadrukkelijk haar zorgen uitgesproken over de gang van zaken. 

Zij organiseerde ‘benen-op-tafel-gesprekken’ met de belanghebbende partijen. Uiteindelijk voelde 

de Stomavereniging zich genoodzaakt om, mede namens drie andere patiëntenorganisaties, een 

brandbrief te schrijven naar minister Tamara van Ark voor Medische Zorg en Sport om zo onze 

zorgen te uiten over de kwaliteit en beschikbaarheid van medische hulpmiddelenzorg. Ook heeft de 

Stomavereniging in twee radio-uitzendingen in december haar zorgen publiekelijk kenbaar gemaakt. 

Aanvullend is met Tweede Kamerleden contact gezocht. Dat leidde eind december tot Kamervragen. 

     

Peilingen onder leden 

In 2020 zette de Stomavereniging zes keer een peiling uit onder leden en werkte zij mee aan diverse 

andere uitvragen. De peilingen en uitvragen zijn uitgevoerd in samenwerking met onder meer 

Nederlandse Federatie Kankerpatiënten organisaties (NFK), Amsterdam UMC, Maag Lever Darm 

Stichting (MLDS), de Consumentenbond en Stichting Darmkanker. De onderwerpen waren onder 

meer:  

• Knelpunten stomahulpmiddelen bij stomadragers  

• StomaApp en de Stoma HuidCheck-app 

• Gevolgen coronacrisis voor de zorgvraag  

• Impactmeting Stomavereniging  

• Behoeftepeiling Stichting Darmkanker 

• Informatievoorziening bij verhoogde kans op kanker  

 

De Stomavereniging gebruikt de uitkomsten om haar dienstverlening te verbeteren en de belangen 

van mensen met een stoma optimaal te behartigen. 
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Landelijke Stomadagen, themadagen, inlopen en de bezoekdienst  

Het jaar 2020 is door corona anders gelopen dan gepland. Vrijwel alle fysieke bijeenkomsten 

moesten worden afgezegd. In de regio zijn nog een paar fysieke bijeenkomsten gehouden 

waaronder een bijeenkomst over huidproblematiek (regio Zuid) en over seksualiteit en intimiteit 

(regio Noord-West).  

 Voor de landelijke dagen ontwikkelde de Stomaverenging een alternatief, virtueel programma. 

De virtuele Stomadagen vonden plaats op 26 september, 27 november en 12 december. Tijdens 

de webinars kwamen onder meer de onderwerpen voeding, huidgezondheid, seksualiteit, het 

hebben van een urinestoma en kledingadvies aan bod. Voor de virtuele dagen waren in totaal 

meer dan 900 aanmeldingen. De dagen zijn terug te kijken via o.a. YouTube. Enkele duizenden 

mensen hebben de dagen gezien en/of teruggekeken. 

 De vrijwilligers, de bezoekdienst en het landelijk bureau zijn voornamelijk gaan werken via 

Microsoft Teams, mail en telefoon om (potentiële) stomadragers en leden te helpen met hun 

vragen. Aanvullend is een chatservice toegevoegd aan de website van de Stomavereniging om 

mensen zo laagdrempelig mogelijk te kunnen helpen. De chatservice wordt bemand door 

ervaringsdeskundigen.  

 Vanuit de regio zijn online inlopen geïntroduceerd. Deze bieden een luisterend oor en de 

gelegenheid om inhoudelijke dieper op bepaalde thema’s in te gaan.  

 Hoewel de bezoekdienst minder fysieke bezoeken heeft kunnen afleggen, kon zij via telefoon, 

videobellen en chat alle hulpvragen oppakken. 

 

Innovatiespecial  

Omdat de Stomadagen voor stomadragers ook een ontmoetingsplek zijn om met fabrikanten en 

medisch speciaalzaken te praten en kennis te maken met nieuwe innovaties, ontwikkelde de 

Stomavereniging als alternatief een speciaal magazine: de Innovatiespecial. Deze is eind november 

naar alle leden en relaties verstuurd. Zo kon de vereniging ondanks het coronavirus toch haar  

achterban meenemen in de laatste ontwikkelingen.                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

De regio 

Voor de regio’s was 2020 door corona een lastig jaar. Meer dan enkele fysieke inlopen en 

bijeenkomsten organiseren zat er niet in. Wel heeft de regio een protocol ontwikkeld om, zodra het 

kan, coronaproof bijeenkomsten te organiseren. Daarnaast werkte de regio samen met het landelijk 

bureau hard aan de vormgeving en uitvoering van de online activiteiten. Een geslaagd project, 

gezien de bereikcijfers en enthousiaste reacties! De achterban van de Stomavereniging heeft  de 

omschakeling van fysiek naar digitaal uitstekend weten te maken. Het échte menselijk contact is 

natuurlijk wel gemist.  

Verder heeft de Stomavereniging samen met de regio gekeken naar de huidige 

samenwerkingsstructuren. De functiebeschrijving van de coördinator van het regioteam is opnieuw 

beschreven en vastgesteld. Daarin is ook opgenomen dat de regio en het landelijk bureau nauwer 

gaan samenwerken. In 2021 zal dit verder worden opgepakt. Tot slot is het vergoedingenbeleid voor 

vrijwilligers t.a.v. jubilarissen opgezet en vastgesteld.  

  

StomaJONG 
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Het jaar 2020 is een succesvol jaar geweest voor StomaJONG, die een mooie doorstart heeft 

gemaakt. Er is een nieuwe commissie geformeerd van maar liefst 15 actieve JONGeren. De 

commissie  is opgedeeld in drie teams: Contact (bezoeken), Meetings (uitjes) en Community 

(Facebookgroepen). De jongeren van team Contact hebben hun eerste training gehad, de 

Facebookgroep draait goed en team Meetings heeft zijn eerste uitje gehad. 

 

 

Regionale belangenbehartiging 

De Stomavereniging heeft in 2020 samen met de regio’s onderzocht hoe we de belangenbehartiging 

met elkaar verder kunnen vormgeven. Tot nu toe heeft met name het landelijk bureau een groot 

deel van de belangenbehartiging getrokken. Afgesproken is dat het landelijk bureau de regio hierbij 

gerichter betrekt. Op basis van de vraag die voorligt gaat het landelijke bureau met de regio’s 

afstemmen wie betrokken wil worden bij een project. Zo creëren we samen een pool van 

belangenbehartigers. In 2020 heeft de regio al actief bijgedragen aan projecten vanuit het Platform 

Stoma Hulpmiddelen en bij de formulering van Kamervragen over de toegankelijkheid van 

stomahulpmiddelen. Het verbeteren van de samenwerking tussen het landelijk bureau en de regio is 

meegenomen bij het opstellen van het nieuwe strategisch meerjarenplan 2021-2025. 

                                                                                                                                                                                                                                        

Gastlessen 

De Stomavereniging heeft in 2020 weer tientallen gastlessen verzorgd. Door corona is het aantal 

gastlessen iets minder als vorig jaar. Wel is er geëxperimenteerd met digitale gastlessen om zo toch 

de nodige lessen te kunnen verzorgen. Ter promotie van de gastlessen zijn er nieuwe 

wervingsfolders voor zorginstellingen en opleidingen ontwikkeld en gedrukt. Tevens zijn er nieuwe 

gastdocenten geschoold en trainingen aangeboden. Samen met de gastdocenten is het gebruikte 

lesmateriaal aangescherpt met nieuwe teksten, infographics en animaties. 

 

Stomascholingsproject met Maag Lever Darm Stichting 

Het project ontwikkelen van de Stomascholing is afgerond en de eindrapportage is opgeleverd aan 

de Maag Lever Darm Stichting (MLDS). De lesreader voor de trainers, het draaiboek voor de trainers 

en de lesreaders voor de deelnemers zijn daarbij geëvalueerd. Ook is er in samenwerking met een 

hogeschool een evaluatieformulier ontwikkeld voor de deelnemers. De pilotscholingen in regio Zuid-

West en regio Oost zijn succesvol afgerond en geëvalueerd met trainers en stomaverpleegkundigen. 

 

Participatie in onderzoekstrajecten 

De Stomavereniging participeerde in 2020 in diverse onderzoekstrajecten. Zo werkte de vereniging 

mee aan de ontwikkeling van de StomaApp in samenwerking met het Amsterdam UMC (locatie 

AMC), worden er in samenwerking met Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) podcasts 

ontwikkeld, is de richtlijn Ioniserende straling beoordeeld en is de onderzoeksaanvraag effectiviteit 

en veiligheid van NSAID’s1 als pijnstiller na operaties voor darmkanker beoordeeld. 

 

Opstellen onderzoeksagenda Stomavereniging 2021-2025 

De Stomavereniging heeft in 2020 haar onderzoeksagenda voor 2021-2025 vastgesteld en 

opgeleverd. De onderzoeksagenda is mede tot stand gekomen door de inzet van de commissie 

                                                           
1 Non Steroidal Anti-Inflammatory Drug, een ontstekingsremmend middel 
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wetenschappelijk onderzoek & innovatie en de stuurgroep onderzoeksagenda. Gedurende het 

traject is er veel informatie en input opgehaald bij diverse partijen. Zo vond er onder meer op 3 

maart een prioriteringsbijeenkomst plaats. Er waren 28 deelnemers, waaronder vrijwilligers van de 

Stomavereniging, onderzoekers, stomaverpleegkundigen, hogescholen en paramedici. De 

onderzoeksagenda geldt als één van onze pijlers voor de inhoudelijke koers. 

 

Informatievoorziening 

De Stomavereniging heeft in 2020 haar brochures en informatiematerialen geactualiseerd. 

Tienduizenden brochures en informatiefolders zijn verstuurd naar stomadragers, ziekenhuizen en 

stomaverpleegkundigen. De meest gevraagde folders hadden betrekking op informatie over colo- en 

ileostoma, Sportief bewegen, Voeding en Seksualiteit. 

Daarnaast heeft de Stomavereniging de nodige inhoudelijke artikelen geschreven en gedeeld via het 

magazine Vooruitgang (4x per jaar), in haar nieuwsbrieven (12x per jaar) en via haar social 

mediakanalen.  

De website is verder vernieuwd: er is een portaal om online de artikelen uit het voorgaande nummer 

van Vooruitgang te lezen (alleen door leden). Het bereik van de website en de social mediakanalen 

groeit gestaag door.  

 

Helpdesk Stomavereniging 

Van de helpdesk van de Stomavereniging is weer veelvuldig gebruik gemaakt. In 2020 zijn er 2.559 

geregistreerde contactmomenten geweest. De meeste contacten verliepen telefonisch (887) gevolgd 

door digitaal (1.044). Ook via de formulieren op de website zijn vragen of signalen binnengekomen 

(434). Leden nemen contact op met vragen over medische adviezen, vergoedingen van 

stomahulpmiddelen, sporten met een stoma, vakantie, kleding, acceptatieproblemen, advies over 

irrigeren en voor aanvragen van de bezoekdienst.  

Klachten die de Stomavereniging ontving met betrekking tot hulpmiddelen gingen vooral over 

lekkages van stomamateriaal, slechte bereikbaarheid van leveranciers en onzekerheid van levering 

door leveranciers en geurproblemen. 

 

Samenwerking met de NFK, MLDS, Ieder(in) en ander patiëntenorganisaties 

De Stomavereniging heeft als lid van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties 

(NFK) en Ieder(in) haar bijdrage geleverd aan centrale projecten zoals de Doneer Je Ervaring-

uitvragen van de NFK. Tevens is de Stomavereniging een actieve partner in de Toiletalliantie waarbij 

samen met de Maag Darm Lever Stichting (MLDS) en andere organisaties wordt gestreden voor 

meer openbare toiletten. Ook heeft de vereniging met diverse partijen samengewerkt in 

taboecampagnes, met de ontwikkeling van praatkaarten en bij de promotie van de kinder stoma-app 

StoMakker.  

In samenwerking met de Consumentenbond is gepleit voor eerlijke acceptatievoorwaarden van 

verzekeringen voor mensen met een chronische aandoening. Verder is met de NFK onder meer 

aandacht gevraagd voor het continueren van de zorg voor kankerpatiënten in coronatijd.                                                              

De Stomavereniging heeft binnen de NFK ook een actieve bijdrage geleverd aan het vormgeven van 
het plan Samen slagkracht vergroten. Er is onder meer geparticipeerd in stuur- en werkgroepen. De 
vereniging heeft diverse ideeën aangedragen om de samenwerking binnen de federatie te 
versterken en de impact voor de achterbannen te vergroten. Helaas levert het plan Samen 
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slagkracht vergroten zoals dat door de ALV van de NFK is aangenomen veel vragen op bij de 
Stomavereniging.  

Het plan is nog onvoldoende uitgewerkt om met alle aangesloten leden te komen tot meer 
slagkracht. Financieel gezien heeft dit plan zelfs een aanzienlijke negatieve impact voor de 
Stomavereniging.  

Lancering Stichting Darmkanker 

De Stomavereniging heeft in 2020 de lancering van Stichting Darmkanker vormgegeven. De stichting 

is op 10 februari 2020 opgericht en er is een onafhankelijk bestuur benoemd. De Stomavereniging 

heeft het bestuur van de stichting ondersteund door het beschikbaar stellen van het landelijk bureau 

om de lancering van de stichting verder vorm te geven. De directeur en de senior 

beleidsmedewerker van de vereniging vormden samen met het bestuur van de vereniging een 

kernteam van waaruit de vrijwilligers van de stichting werden aangestuurd en een beleidsplan is 

ontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in:  

• Het ontwikkelen van een jaarplan voor 2021 en verder 

• Het ophalen van funding voor het ontwikkelen van een website 

• Het bouwen van de website 

• Het lanceren van de stichting met een kick-off webinar op 12 december  

• Het verder ontwikkelen en faciliteren van de verschillende vrijwilligersteams (contactgroep, 

belangenbehartiging, PPO en communicatie) 

• Het beoordeling van meer dan 50 wetenschappelijke onderzoeksaanvragen 

• Het werven van vrijwilligers en aanvullende bestuursleden 

 

Strategisch Meerjaren Plan 2021-2025 

De Stomavereniging startte in 2020 met het ontwikkelen van een strategisch meerjarenplan voor de 

komende vier jaar. Hiervoor zijn bijeenkomsten georganiseerd met de besturen van de 

Stomavereniging en Stichting Darmkanker, met het landelijk bureau, de ledenraad en een 

afvaardiging uit de regio’s. Vanuit deze bijeenkomsten is een eerste concept meerjarenplan 

gemaakt. In 2021 zal nog een rondje worden gemaakt bij een aantal externe partijen om te leren van 

bedrijven die buiten de branche van de Stomavereniging werkzaam zijn. In het eerste kwartaal van 

2021 zal het nieuwe strategisch meerjarenplan gereed zijn.   

 

Fondsenwerving en lidmaatschap 

De Stomavereniging heeft zijn fondsenwervingsstrategie geëvalueerd. Op basis daarvan zijn een 

aantal quick-wins doorgevoerd en is met PGO Support een project gestart om te kijken waar 

verbeterkansen liggen. De quick-wins bestonden onder andere uit het toevoegen van een 

doneerknop op de website en het blijvend onder de aandacht brengen van nalatenschappen.  

Verder heeft de Stomavereniging haar lidmaatschap met ingang van 1 januari 2021 verhoogd van € 

25 naar € 35 per jaar. Deze actie leverde zo’n € 40.000 aan extra inkomsten op voor 2021.  

Daarnaast heeft de vereniging een partnershipbeleid voor 2021 ontwikkeld om met hoofdsponsors 

nauwer samen te werken op inhoudelijke doelen. In de gesprekken met fabrikanten en leveranciers 

in kader van het partnershipbeleid wordt ook gesproken over aanvullende ideeën voor 

ledenwerving. 
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Voor 2021 is verder het Kentaa-platform2 aangeschaft om een digitale collecte-actie op te zetten. 

Tevens zal in 2021 met behulp van PGO Support een eerste crowdfunding-actie worden opgezet.  

 

Financieel 

De Stomavereniging heeft ondanks corona zo goed als begroot voor 2020 gewerkt met haar 

inkomsten en uitgaven. Er is voor € 80.000 aan minder inkomsten gegenereerd doordat de landelijke 

Stomadagen niet door konden gaan. Dat verlies aan inkomsten is deels gecompenseerd door het 

uitbrengen van de Innovatiespecial en deels door een beperkte aanspraak op de NOW-regeling. Per 

saldo is zo’n € 25.000 minder aan inkomsten binnengekomen. Deze daling aan inkomsten is 

gecompenseerd met een besparing op de kosten voor Stomadagen.  

 

Resultaat 

Het boekjaar 2020 is afgesloten met een begroot negatief resultaat van €98.824.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Platform voor online fondsenwerving 


