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Secretarieel jaarverslag 2019 
De eerste maanden van 2019 was de voornaamste taak van het Migrainefonds het 
afronden van d de succesvolle campagne ‘Maak van migraine een hoofzaak’.  Het 
Migrainefonds was coalitiepartner, samen met Women Inc, de Vereniging van 
Nederlandse Hoofdpijncentra en de Nederlandse Hoofdpijnvereniging (de medisch 
specialisten).  Het betrof een bewustwordings- en activeringscampagne over 
migraine, in de periode mei 2018 – 1 maart 2019. In 2019 lag het accent op het 
thema Werk. Het Migrainefonds nam het voortouw in de organisatie van de 
conferentie ‘Van Dilemma naar doorpakken’ voor werkgevers, werknemers en 
zorgverleners. Beschermheer van Hoofdpijnnet Nout Wellink trad hierbij op als 
voorzitter en oud-minister Guusje ter Horst was één van de sprekers. 
Hieruit voortvloeiend is de gelijknamige online brochure opgesteld en zijn de eerste 
stappen gezet om tot de vorming van een landelijke Alliantie te komen, om daarmee 
migraine en andere hoofdpijnsoorten blijvend te agenderen bij politiek, binnen de 
gezondheidszorg en richting het brede publiek. 
Het aantal donateurs van het Migrainefonds ontwikkelt zich langzaam, waardoor er 
weinig extra ruimte is voor het financieren van activiteiten gericht op onderzoek naar 
migraine en verbetering van het leven van migrainepatiënten. Er zijn geen gerichte 
acties ondernomen door het bestuur om nieuwe gelden binnen te halen. De 
inkomsten zijn beperkt gebleven tot de spontane donaties. 
In 2019 is dhr. Willem Sleddering gestopt als bestuurslid. Het Migrainefonds is hem 
zeer erkentelijk voor zijn inspanningen als vicevoorzitter vanaf het moment van 
oprichting. Er zijn nieuwe bestuursleden aangetreden, die zijn geworven binnen het 
bestuur van Hoofdpijnnet. Dit met het oog op toekomstige nauwere samenwerking 
tussen fonds en vereniging. Dit zal in 2020 verder gestalte krijgen. 
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Financieel jaarverslag 2019 

Samengesteld door: 
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Amersfoort, 13-8-2020 

Geachte bestuursleden, 

Hierbij treft u aan het financieel jaarverslag 2019 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 2019 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 2019 2018

Vlottende Activa
Liquide middelen 28.948 28.079
Overige vorderingen 0 0

Balans totaal 28.948 28.079

Balans passiva

Eigen vermogen
Algemene reserve 16.940 13.102

Overige schulden 12.009 14.977

Balanstotaal 28.948 28.079
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Staat van baten en lasten 

2019 2018

Inkomsten
Donaties 1.333 2.864
Donaties telefoonacties 17.968 17.290
Rente 7

19.307 20.154

Uitgaven
Bijdrage proefschrift 1.250
Kosten sponsoring 1.879
Personele inzet 15.000 15.000
Website 1.016
Bankkosten 471 414

15.471 19.559

Resultaat 3.838 594

Mutatie Algemene reserve 3.838 594
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Toelichting balans 

Liquide middelen 

Algemene reserve 

Overige schulden 


