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In 2020 heeft het Migrainefonds de publicatie van het proefschrift van neuroloog Ron
van Oosterhout 'The onset of the migraine attack' mede-gefinancierd.
Op bestuurlijk niveau is de samenwerking met Hoofdpijnnet verder geïntensiveerd.
De besturen van beide organisaties overlappen elkaar nu volledig waardoor
efficiënter gewerkt kan worden. Dit maakt het mogelijk om vanuit het fonds al in 2021
inhoudelijke projecten van Hoofdpijnnet te financieren ten bedrage van € 12.000.
De eerste plannen zijn gepresenteerd om gerichte fondsenwervingsacties te
ontwikkelen. Nadere concretisering van de plannen valt te verwachten in 2021 en het
uitrollen van die plannen is, mede afhankelijk van de financiële mogelijkheden, nu
voorzien voor 2022.
Het Migrainefonds verwacht dat de ontwikkeling van het aantal donateurs pas weer
toe zal nemen zodra er concrete acties worden ondernomen zoals voorzien voor
2022. Tot die tijd is er weinig groei te verwachten in het aantal donateurs en de
inkomsten.

Pagina 2

Jaarverslag 2020

Financieel jaarverslag 2020

Samengesteld door:
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Amersfoort, 16-6-2021

Geachte bestuursleden,
Hierbij treft u aan het financieel jaarverslag 2020 van Stichting Migrainefonds.

Doelstelling van de stichting:
De stichting heeft als doel het vergroten van de kennis over migraine of andere vormen van
ernstige hoofdpijn bij patiënten, medische professionals, werkgevers en andere stakeholders,
onder andere door middel van het geven van voorlichting en bevorderen van
wetenschappelijk onderzoek

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Stichting Migraine Fonds was per 31 december 2020 als
volgt samengesteld:
Voorzitter

:

Mevrouw K.B.M. van Haperen

Secretaris

:

Vacant

Penningmeester

:

Mevrouw P.B.M. van Dijk

Bestuurslid

:

De heer W.G.H. Oerlemans

Bestuurslid

:

De heer R.A. Posthuma

Bestuurslid

:

De heer E.P.J. van den Bemt

De statutaire zetel van de vereniging is Amersfoort.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Mevrouw P.B.M. van Dijk
penningmeester
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Algemene toelichting
Waarderingsgrondslagen
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale
waarde.
Materiële vaste activa
Deze activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs (of voor het bedrag der
geactiveerde kosten) verminderd met afschrijvingen op basis van de geschatte economische
levensduur. De afschrijvingen van de materiële vaste activa zijn gebaseerd op een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-opbrengsten en alle hiermee
verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten en lasten
worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun
oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar
zijn.
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Balans
Per 31 december

Balans activa

2020

2019

Vlottende Activa
Liquide middelen
Overige vorderingen

31.349
-

28.947
-

Balans totaal

31.349

28.947

Eigen vermogen
Algemene reserve

19.930

16.938

Overige schulden

11.420

12.009

Balanstotaal

31.349

28.947

Balans passiva
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Staat van baten en lasten

Inkomsten
Donaties
Donaties telefoonacties
Rente

Uitgaven
Bijdrage proefschrift
Kosten sponsoring
Personele inzet
Activiteiten Hoofdpijnnet m.b.t. migraine
Website
Bankkosten

2020

2019

3.808
16.590
20.398

1.333
17.968
7
19.307

2.000
3.000
12.000

15.000

406
17.406

471
15.471

Resultaat

2.992

3.837

Mutatie Algemene reserve

2.992

3.837
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Toelichting balans

Liquide middelen

ING-Bank, Rekening courant
ING-Bank, Zakelijke spaarrekening

2020

2019

5.509
25.840

3.107
25.840

31.349

28.947

2020

2019

16.938
2.991

13.102
3.836

19.930

16.938

2020

2019

12.009
-590

14.977
-2.968

11.420

12.009

Algemene reserve

Algemene reserve
Beginbalans
Mutatie boekjaar

Overige schulden

Schulden op korte termijn
Hoofdpijnnet
Aflossing
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