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        INHOUDSOPGAVE 

 
Dit Jaarverslag en deze Jaarrekening 2015 beslaan vier Hoofdstukken: 
 
Van de redactie van MSweb: 
1. Het inhoudelijke jaarverslag 
 
Van het bestuur van de stichting MSweb: 
2. Het bestuurlijke verslag  
3. De jaarrekening met inkomsten en uitgaven 2015 van de stichting. 
4. De balans per 31.12.2015 van de stichting. 

 



 

3 

 

Hoofdstuk 1 
 
 
1.1 Voorwoord 
 
De website MSweb ging voor het eerst de lucht in op 8 maart 1999 en drie jaar later is de stichting Vrienden 
MSweb opgericht. Belangrijkste doelstelling van de stichting: het bevorderen van de belangen van mensen met 
MS. Dat doel wil MSweb bereiken door het oprichten, ondersteunen en in stand houden van websites: MSweb 
+ Forum en MSkidsweb.  
 
Eind 2014 kreeg MSweb onverwacht een fantastische vraag voorgelegd: hoe staan jullie tegenover een 
donatie? De vraag was afkomstig van de Stichting MS Vrienden te Nijmegen, een stichting die het zeer bekende 
MS Centrum Nijmegen financieel ondersteunde. Het MS Centrum Nijmegen is tot verdriet van vele mensen 
met MS enkele jaren geleden opgeheven en de stichting hief zich nu ook op. Het bestuur besloot het 
overgebleven geld aan MSweb te doneren met als belangrijkste doel het vernieuwen en verbeteren van de 
techniek van beide websites en het Forum.  
 
In het eerste kwartaal van 2015 kreeg MSweb maar liefst € 79.100,00 plus een brief waarin dit bedrag werd 
geoormerkt voor vooral vernieuwing van het Content Management Systeem (CMS). Na diverse offertes en 
gesprekken is MSweb eind september 2015 in zee gegaan met de stichting MEO, een ICT-bedrijf. MEO zal een 
nieuw CMS installeren alsmede alle content overzetten! 
 
MSweb is van 2002 tot 2013 financieel ondersteund door de stichting MS Research. Sinds 2013/2014 door de 
MS Vereniging Nederland. Voor 2015 was er ook een reservering opgenomen binnen de MS Vereniging 
Nederland. De MS Vereniging Nederland en MSweb spraken in de periode 2013-2014 met elkaar over 
'samenwerking'.  Zoals in het Jaarverslag 2014 vermeld hebben deze gesprekken voor wat betreft het 
toenmalige stichtingsbestuur in 2014 op advies van de notaris geleid tot een bestuurlijke fusie van MSweb en 
MS Vereniging Nederland (MSVN). De MS Vereniging Nederland blijft uiteraard een Vereniging, MSweb blijft 
een Stichting maar beide hebben hetzelfde bestuur. Met andere woorden, een bestuurlijke fusie, als zodanig 
ook vastgelegd in de statuten. 
 
Begin november 2015 kregen we het verdrietige bericht dat Tineke van Vugt, één van onze vrijwilligers, is 
overleden. Tineke maakte sinds 2012 deel uit van de vertaalgroep voor de rubriek MS-Onderzoek en deed dat - 
naar eigen zeggen - met veel plezier. We missen haar. 
 

Nora Holtrust 
Hoofdredacteur MSweb 
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1.2 Doelstelling en werkwijze 
 
Het doel van Stichting Vrienden MSweb is het bevorderen van de belangen van mensen met MS en degenen 
die direct bij hen betrokken zijn, door het oprichten en onderhouden van communicatiemiddelen, zoals 
websites, voor mensen met MS en direct betrokkenen. De belangrijkste middelen van MSweb zijn de websites 
MSweb.nl inclusief het Forum en MSkidsweb.nl.  
 

 
 
MSweb zorgt voor betrouwbare informatie over multiple sclerose én schept de mogelijkheid mensen met MS 
en betrokkenen zowel op het persoonlijk vlak als professioneel met elkaar in contact te brengen zodat zij 
ervaringen kunnen uitwisselen via het Internet. De bezoekers zelf spreken soms ook in het ‘echte’ leven met 
elkaar af. Vanuit het Forum van MSweb is bijvoorbeeld de stichting MS-Express opgericht, een stichting die 
twee keer per jaar weekend-bijeenkomsten organiseert voor mensen met MS. Daarvoor kun je je via het Forum 
van MSweb aanmelden. 
 
Elke werkdag verschijnen artikelen, nieuwsberichten, columns, dagboeken (tegenwoordig  vaak blogs 
genoemd) op de site. Het Forum is dag en nacht open. MSweb is in Nederland de belangrijkste digitale 
informant en het belangrijkste contactmedium op het gebied van MS.  
 
MSweb en MSkidsweb bewegen zich inmiddels steeds meer op de Social Media zoals Facebook en Twitter. Een 
heel team van vrijwilligers stuurt dagelijks berichten de lucht in die op MSweb zijn verschenen. Daardoor 
ontstaat nog meer bekendheid voor MS én voor de websites - zoals blijkt  uit de Social-Media Ranking van 
patiëntenorganisaties bijgehouden door PGO-Support: MSweb staat al 2 jaar in de Top-10!  Daarnaast ontstaan 
hierdoor leuke contacten, zoals met MS-onderzoekers. Voor begin 2016 is een bijeenkomst met de betrokken 
vrijwilligers gepland om één en ander nog beter met elkaar af te stemmen en de overige Social Media 
mogelijkheden met elkaar te bespreken.  
 
1.3 De mensen achter MSweb 
 
De mensen die MSweb en MSkidsweb mogelijk maken zijn voornamelijk vrijwilligers met MS en mensen uit hun 
omgeving zoals partners, ouders en kinderen. De  Redactie bestaat uit:  
 
Nora Holtrust,   hoofdredacteur  
Ilse Lukken,  MSkidsweb  
Janine Dorrestein, algemeen/illustraties  
Frieda van der Sar,  Forumbeheer tot medio 2015 
Maarten Wilbers,  ICT/webmaster  
Mariëtte van Wassenaar,  logistiek, redigeren  
Wendelmoet Holtrust,  eindredactie  
 
De redactie van MSweb kan een beroep doen op ruim 60 vrijwilligers. Dat zijn mensen met een heel scala aan 
kennis en kunde. Er zijn schrijvers, vertalers, illustratoren, fotografen, informatiespeurders, mensen met 
medische kennis, mensen met ICT-kennis, enzovoort.  
Zoals gezegd hebben velen van hen zelf MS maar de redactie kan voor vertalingen van onderzoeksartikelen 
tevens een beroep doen op een aantal onderzoekers werkzaam bij de MS-Centra van de Vrije Universiteit 
(VUmc) in Amsterdam en het Erasmus MC in Rotterdam, evenals het Biomedical Primate Research Centre 
(BPRC) in Rijswijk.  
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Het bestuur van MSweb bestaat sinds 1 januari 2015 uit dezelfde leden als het bestuur van de MS Vereniging 
Nederland. Het bestuur stelt de begroting en de jaarrekening vast en geeft goedkeuring aan de grote lijnen van 
het beleid. Daarnaast onderhoudt het bestuur diverse externe contacten, vooral met andere MS-organisaties, 
zoals MS Research.  
Zie verder onder hoofdstuk 2. 
 
1.3a MSwebprijs 2015 
 
Eén keer per jaar komen de vrijwilligers bij elkaar en worden zij getrakteerd op een lekkere lunch. Dat is dan 
meteen een mooie gelegenheid om een vrijwilliger eens extra in het zonnetje te zetten met de MSwebprijs. De 
prijs ging dit jaar naar Audrey van den Hoorn, al vele jaren een onmisbare schakel voor MSkidsweb. Audrey 
redigeert nieuwsberichten en dagboekverhalen en plaatst deze op de site en zorgt regelmatig voor berichten 
op de voorkant van MSkidsweb en op Twitter en Facebook.  
 

 
 
Naast al dat werk voor MSkidsweb houdt zij een zogenoemd ‘Smoelenboek’ bij van alle vrijwilligers. De 
vrijwilligers mailen een foto plus informatie van zichzelf naar Audrey en zij maakt hier een mooi PDF-document 
van. Zo kunnen de vrijwilligers die niet naar de lunch kunnen komen, elkaar toch een beetje leren kennen. Het 
Smoelenboek staat overigens bewust niet online; het is alleen bestemd voor de MS(kids)web vrijwilligers.  
 
1.4 Inhoud van MSweb 
 
1.4a Onderzoek 
 
Het jaar 2015 was in verschillende opzichten een roerig jaar voor de Vertaalgroep. In augustus 2015 werd het 
vertaalteam uitgebreid met de komst van Josina Rijkelijkhuizen, een welkome en plezierige aanvulling van de 
groep van 10 vertalers. 
Langdurige ziekte van een aantal vertalers van het MSweb team werd goed opgevangen door de groep. Het 
bericht van het onverwachte overlijden van Tineke van Vugt op 4 november, heeft het vertaalteam geschokt. 
Tineke maakte sinds oktober 2012 deel uit van het vertaalteam. Ze was een actieve vertaalster en vertaalde 
minstens eenmaal per maand, naar volle tevredenheid een artikel voor MSweb. Tineke is 72 jaar geworden. 
 
Het aantal vertalers vanuit de VU daalde drastisch door de promotie en het vertrek van twee van hen. De groep 
vertalers van het VUmc werd daarmee gereduceerd tot één persoon en is tot op heden nog niet aangevuld. 
Hopelijk gaat dat in 2016 wel gebeuren.  
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In juni 2015 kwamen gelukkig een zevental medewerkers van het MS Centrum van het Erasmus MC het 
vertaalteam van MSweb versterken. Dit betekende vooral een uitbreiding van het vertalen van onderzoek naar 
MS bij kinderen. Een zeer welkome aanvulling en uitbreiding van de groep gespecialiseerde en deskundige 
vertalers. 
 
In 2015 is in de vertaalde onderzoeken regelmatig aandacht besteed aan de nieuwere medicijnen voor MS 
(Tecfidera (dimethylfumaraat), Tysabri (natalizumab), Aubagio (teriflunomide) en Lemtrada (Alemtuzumab). 
Daarnaast kwam ook de wereldwijde aandacht voor progressieve vormen van MS (PPMS en SPMS) regelmatig 
aan bod. 
 
In 2015 zijn in totaal 80 artikelen vertaald voor MSweb. De verdeling is: 

 MSweb vertalers (61)  

 BPRC (6) 

 VU medewerkers (7)  

 Erasmus MC (6) 
Van de in totaal 80 vertaalde artikelen zijn er 76 in de volgende rubrieken geplaatst: 

 Diagnostisch (7) 

 Preklinisch (20) 

 Klinisch (25) 

 Therapeutisch (24). 
 De laatste vier vertalingen zijn in 2016 geplaatst. 
 
Verder houden wij in deze rubriek zo goed mogelijk bij welke mensen in Nederland promoveren op het 
onderwerp MS en geven deze proefschriften een plaatsje in de betreffende rubriek. In 2015 zijn er zeven 
proefschriften in de rubriek opgenomen.  
 
1.4b  MSzien en Nieuwsbrief  
 
Vier keer per jaar verschijnt de MSzien, het digitale tijdschrift van MSweb, inmiddels de 14e jaargang. De 
redactie heeft het sommige jaren moeilijk gehad om de nummers vol te krijgen maar de laatste tijd bieden zich 
regelmatig nieuwe redacteuren aan. Stel dat nu een redacteur ziek is of een schub heeft, vervelend natuurlijk 
voor hem of haar maar dan zit de rest van de redactie niet meteen met de handen in het haar. Hoofdredacteur 
Marja Morskieft, streeft naar minimaal 6 artikelen per nummer. De redactie haalde dat ruimschoots in 2015, 
met in totaal maar liefst 30 artikelen! 

 
 
De redactie van MSzien vergadert vier keer per jaar, bijna altijd 'live' vanwege de broodnodige inspiratie, een 
enkele keer via skype. De laatste jaren maakt zij één keer per jaar een themanummer. Daar begint de redactie 
dan enkele nummers eerder al over te filosoferen. Leuk is ook het nadenken bij welk artikel Guido Bootz 
gevraagd wordt zijn cartoon te maken. Dat wordt in feite dan de Cover van ons magazine. 
 
Dit jaar verscheen een heel bijzonder artikel - in twee delen - een interview met Kris Jacobs. Het gesprek ging 
over de vraag wanneer je je leven nog waardevol vindt en wanneer het verlies de overhand heeft. Kris Jacobs 
besloot dat de MS genoeg 'genomen' had en wilde later dat jaar zijn leven beëindigen, door middel van 
euthanasie. Marja Morskieft sprak met hem en zijn kinderen over deze beslissing. Hoe dit in zijn levensfilosofie 
paste. Een mooi en ontroerend verhaal.  
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Om de MSzien aan te kondigen, maken we een Nieuwsbrief en tussen twee MSzien-uitgaven door, maakt de 
MSweb Redactie nogmaals een Nieuwsbrief. Daarmee kondigen we acht keer per jaar zoveel mogelijk aan wat 
'nieuw' is op MSweb. Vóór het versturen van de 'extra' nieuwsbrieven is er contact met het landelijk team van 
de MS Vereniging Nederland met de vraag of zij nog nieuwsberichten of wetenswaardigheden voor die 
nieuwsbrief hebben. 
 
1.4c Columns, Dagboeken, Breinblogs 
 

 
 
Sommige mensen willen wel eens even hun ei kwijt en mailen ons. Die verhalen krijgen een plaatsje in de 
rubriek Mensen >> Mijn Verhaal of Mijn Vakantie. Die verhalen krijgen we overigens steeds minder; mensen 
beginnen sneller zelf een Blog of plaatsen hun verhaal op de eigen Facebook pagina. Technisch is dat ook veel 
makkelijker geworden, dus als je van schrijven houdt.... 
 
Maar er zijn ook mensen die het leuk vinden om een blog bij te houden 'op MSweb'. Wie een beetje kan 
schrijven en met enige regelmaat een nieuwe aflevering wil inleveren, bieden wij graag een plaatsje aan. Deze 
afleveringen zijn te vinden in de rubriek Actueel (Columns) of Mensen (Dagboeken of Blogs). In 2015 schreven 6 
columnisten en 7 dagboekschrijvers / bloggers voor MSweb.  
 
De columnisten op MSweb zijn allemaal vrouwen, op Matt Dings na. Matt heeft geen MS maar wel een  
chronische ziekte. Bij de Dagboeken zijn de mannen beter vertegenwoordigd. Ook hebben twee Dagboek-
schrijvers niet zelf MS maar hun partner wel en dat zijn zowel een vrouw als sinds kort een man. Af en toe 
hebben we een Gastblogger en dat is bijvoorbeeld de reislustige Marjolein die een blog schrijft zodra ze weer 
eens naar 'Verweggistan' vertrekt, zoals laatst naar Nieuw Zeeland. Al met al staat er minimaal éénmaal per 
week een nieuwe blog op MSweb maar vaak wel twee of drie. 
 
En dan hadden we in 2015 ook nog twee Breinbloggers. De Breinblog-rubriek zijn we in 2014 begonnen, samen 
met de stichting www.breininbeeld.org. Die stichting is gelieerd aan het VUmc. In de blogs vertellen studenten 
als 'beginnend onderzoeker’ wat zij leren van hun onderzoek naar MS. Dit jaar doen nóg twee onderzoekers 
'hun verhaal’.  
 
Overigens zit er voor de redactie nog wel wat meer werk vast aan al die rubrieken dan af en toe in de mail 
kijken of er al een blog aankomt. Alle blogs krijgen een eigen illustratie. De meeste blogs (columns, enz.) 
worden door de redactie doorgestuurd naar een fotograaf of illustrator. Enkele schrijvers verzorgen hun 
illustratie-materiaal zelf maar meestal wordt dit verzorgd door MSweb; althans door een beroep te doen op 
één van de illustratoren binnen het vrijwilligersteam.  
 
Alle teksten die op MSweb verschijnen worden van te voren gelezen door een eindredacteur en zo nodig 
verbeterd. Hierbij wordt gelet op schrijf- en spelfouten maar vooral op leesbaarheid. De stijl van de betreffende 
publicist wordt zoveel mogelijk gerespecteerd.  
Uitzondering vormt het Forum. Ook die teksten worden gecheckt, maar pas na publicatie en vooral op 
leesbaarheid.  
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Om bovenstaand proces van schrijven, redigeren, illustreren en publiceren in goede banen te leiden maakt de 
redactie eenmaal per twee maanden een planning en verspreid die onder alle betrokkenen. Dit waren eind 
2015 in totaal veertien mensen. 
 
1.4d Trefpunt en Sociale Media 
 
In de Rubriek Trefpunt kun je je aanmelden voor de Emailgroep van de Partners, lezen over de Bijeenkomsten, 
vooral van de MS Vereniging Nederland - sinds kort is er een rubriek 'de Regio's van de MS Vereniging 
Nederland waarin we langzaam maar zeker kunnen kennismaken met de regionale afdelingen van de MS 
Vereniging Nederland - en dan zijn er nog de rubrieken Gastenboek en Forum.  

In het begin van het bestaan van MSweb waren we druk met het Gastenboek. Mensen stelden met name 
medische vragen. MSweb had maar liefst 2 dokters, beiden zelf met de diagnose MS, die het druk hadden met 
beantwoording van alle vragen. Voor de andere 'praktische' vragen, over werk bijvoorbeeld, hadden we een 
team van drie tot vier mensen die de vragen beantwoorden. Nu komt op het Gastenboek nog maar heel af en 
toe een vraag binnen. Mensen vinden elkaar op het Forum of bijvoorbeeld op Facebook.  

En zelfs het Forum lijkt te veranderen. Het aantal bezoeken en bezoekers neemt nog wel toe maar het aantal 
geschreven berichten neemt – licht - af. Het Forum lijkt voor sommige mensen steeds meer een naslag-functie 
te krijgen. Het aantal ‘pageviews’ was in 2015 gelijk aan 2014: 4 miljoen. Ook het aantal nieuwe registraties 
was ongeveer gelijk: 650. Van hen schreven 250 mensen daadwerkelijk op het Forum.  

De doelgroep van het Forum maakt tegenwoordig ook uitgebreid gebruik van (andere) sociale media om hun 
mede-MSers te ontmoeten, hun wederwaardigheden te delen en raad te vragen. Vooral een aantal 
Facebookgroepen trekt flink wat mensen aan, die op het Forum actief waren, én deels ook nog steeds zijn.  
 
1.4e Samenstelling Forum team  
 
Na een jarenlange inzet heeft Moderator 'Merel' in 2015 afscheid genomen van het Forum maar niet voordat 
zij nog twee nieuwe moderatoren heeft ingewerkt: 'leeuwtje-NL' en Sharon. Deze twee vormen nu samen met 
'Knillis' een goed geolied team.  
Ook Frieda/Sara, die het Forum rond 2001 heeft opgericht, lange tijd in de redactie zat, ook nog moderator was 
én later 'dé techneut' van het Forum, heeft nu afscheid genomen. Met de redactie en het moderatorschap was 
zij al eerder gestopt maar zij is nu ook gestopt als Forumtechneut. Die werkzaamheden heeft zij overgedragen 
aan Jacco en Annick. Maar zij laat MSweb nog net niet helemaal los. Ze blijft nog lid van het Social Media-team. 
 
1.4f Techniek,  tapatalk, Forumkalender en techniek  
 
In 2014 is de gratis app 'tapatalk’ in gebruik genomen om het gebruik van het Forum op Android en iOS 
apparaten te vergemakkelijken. Hoewel er geen sprake is van een stormloop op het gebruik van de app, 
worden er gemiddeld toch ruim 100 berichten per maand via de app op het Forum geplaatst. Sinds in gebruik 
name in 2014 zijn er heel wat berichten geplaatst. Het aantal nieuwe gebruikers van de app is in de loop van 
2015 gestagneerd. 
De Forumkalender is al langer in gebruik voor het bijhouden van verjaardagen van Forumgebruikers die in hun 
profiel aangeven dit te willen. Sinds 2015 bieden we ook de organisatoren van een- of meerdaagse activiteiten 
en/of evenementen op MS-gebied de mogelijkheid deze op te laten nemen op de kalender onder vermelding 
van datum, tijd, locatie, een beschrijving en eventueel een link naar een site of Facebookpagina. Hieraan is 
ruchtbaarheid gegeven via Twitter en via de MS Vereniging Nederland aan hun regionale werkgroepen.  

In 2014 is intensief nagedacht over de technische toekomst van het Forum. In eerste instantie was de keuze om 
te migreren naar de volgende versie van het huidige Forum, in plaats van over te stappen naar een heel ander 
platform. Bij de voorbereidingen bleek dit behoorlijk wat voeten in de aarde te hebben. We zijn dan ook blij 
met de donatie waardoor wij de mogelijkheid hebben over te stappen naar een ander platform.  
 
Nadat MSweb en MSkidsweb in 2016 overstappen op het nieuwe CMS zal de Stichting MEO de  overstap van 
het Forum naar nieuwe software uitvoeren plus in het begin begeleiden, zodat onze vrijwilligers zich de nieuwe 
software goed eigen kunnen maken.  
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1.5 MSkidsweb  
 

 
 
Op 30 maart 2015 bestond MSkidsweb 10 jaar. Dat heuglijke feit hebben we zowel online als offline gevierd. 
Online door een speciaal hoofdstuk op de website in het leven te roepen. Daarin is aandacht besteed aan 10 
jaar MSkidsweb. We plaatsten interviews met bezoekers die 10 jaar geleden de site al bezochten: Demi (haar 
vader heeft MS) en Thijs (zelf vanaf zijn 8e MS) vertellen hoe het 10 jaar later met ze gaat.  

Voor Iris (20, sinds haar 8e MS) is dit een goed moment om haar blog te starten over haar leven met MS. Zij 
blogt nog steeds maandelijks voor MSkidsweb. Tot slot hebben studenten van de Haagse Hogeschool twee 
animatiefilmpjes gemaakt waarin wordt uitgelegd wat MS is. Deze zijn tijdens de 10 dagen waarin we 10 jaar 
MSkidsweb vierden, gepresenteerd. 

Offline is op een bijzondere manier stilgestaan bij het jubileum. Twee prijswinnaars, de zusjes Elise (11) en 
Amelie (8), mochten een middagje meelopen met een onderzoeker van het VUmc  in Amsterdam. Hun vader 
heeft MS en dankzij deze informatieve middag, die zeer goed in de smaak viel, snappen ze nu veel meer van 
papa’s ziekte. 

1.5a Stijgende lijn 

De stijgende lijn in het aantal bezoekers van MSkidsweb zet zich in 2015 voort. Net als in 2014 bezochten in 
2015 ruim 16.000 gebruikers Kidsweb en zij zorgden voor ruim 56.000 pagina weergaven, tegenover 54.000 in 
2014.  

Ook op Sociale Media blijft het aantal mensen dat Kidsweb volgt, stijgen. Van 134 likes op Facebook ging 
MSkidsweb naar 226 likes, een toename van maar liefst 68%. Op Twitter had MSkidsweb 337 volgers een 
stijging van 16% ten opzichte van de 290 volgers eind 2014. 

Het aantal aanvragen van het spreekbeurtboekje bleef met 184 ongeveer gelijk aan het jaar ervoor. Dit 
betekent gemiddeld 3,5 aanvragen per week: een mooi stabiel aantal, wetend dat het boekje al sinds 2007 
wordt verspreid.  

In mei vond de tiende Kinder MS Dag plaats, georganiseerd door het Nationaal Kinder MS Centrum van 
Rotterdam. MSkidsweb was er bij in de Efteling en deed op de site verslag in woord en beeld van deze 
informatieve en gezellige dag, met ieder jaar meer bezoekers.  

Naast de blogs van Iris plaatsen we maandelijks een blog van Nicole (een volwassen vrouw met MS). Daarnaast 
publiceren we sinds november maandelijks korte interviews met Denise (19, sinds haar 15e MS). Zij vertelt over 
haar ervaringen en hoopt zo anderen, die meer willen weten over MS, te kunnen helpen. Jasmijn schreef 
iedere twee weken een dagboekverhaal over haar moeder-met-MS. Na 5 jaar en 101 verhalen!! is zij hiermee 
eind december '15 gestopt. Wij danken Jasmijn voor haar bijdrages! 

De MS X-tra over medicijnen is in oktober geüpdatet. Belangrijke informatie die natuurlijk regelmatig moet 
worden gecontroleerd en aangevuld. Dit was tevens de aanzet tot het updaten van andere MS X-tra’s, waar in 
2016 mee begonnen gaat worden. 
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Al bijna vanaf het begin verstuurt MSkidsweb verjaardagspost naar jarige kinderen (tot 18 jaar). Dit doen we 
nog steeds: in 2015 hebben ruim 50 kinderen een kaart en een klein cadeautje via de post van ons gekregen. 

Tot slot veel dank aan de vrijwilligers, die MSkidsweb draaiend en up-to-date houden. Zonder hen zouden we 
bovenstaande resultaten niet kunnen behalen. 

Over 'stijgende lijn' gesproken. Niet alleen de bezoekers nemen toe; ook de vrijwilligers die aan MS(kids)web 
meewerken, worden méér en beslist niet minder. Waarvoor Hulde!  

1.6 Samenwerking  
 
MSweb werkt met enkele medische MS Centra samen, vooral met de centra van VUmc en Erasmus MC. Zij 
verschaffen ons informatie en zoeken voor ons naar vertalers van (moeilijke) onderzoek artikelen. Heel blij zijn 
we ook met de samenwerking met MS Zorg Nederland. MS Zorg Nederland richt zich niet alleen op de puur 
medische kant van de ziekte, in de zin van: wanneer kunnen we MS genezen. MS Zorg Nederland denkt ook aan 
de mensen die nú MS hebben. Wat kan een fysiotherapeut voor je betekenen of een logopedist, een 
ergotherapeut. Die kennis is over het algemeen nog veel te gering. MS Zorg Nederland geeft bijscholing over 
MS aan de diverse beroepsgroepen. Ook werkt MS Zorg Nederland aan toegankelijke informatie voor de 
mensen met MS in de vorm van teksten én film. Die zullen op den duur ook op MSweb te zien/lezen zijn.  
 

 
 
 
Ook is in 2015 gewerkt aan een aparte rubriek op het Forum waar mensen met MS terecht kunnen met hun 
vragen bij zorgverleners, aangesloten bij MS Zorg Nederland, die zich in MS hebben verdiept. Die rubriek gaat 
begin 2016 van start. 
 
MSweb is blij op het Forum een podium te bieden aan MS Express, de organisatie die twee keer per jaar een 
lang weekend organiseert voor mensen met MS, ongeacht hun handicap.  
 
Zoals al vermeld is MSweb in januari bestuurlijk gefuseerd met de MS Vereniging Nederland. De eerste 
maanden begonnen goed, er was regelmatig contact. Na enkele maanden is het Bureau verhuisd en de staf 
'gekrompen', waardoor de samenwerking nogal stil blijft staan. Wel wordt er in de MenSen gebruik gemaakt 
van artikelen uit het online magazine MSzien. 
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Hoofdstuk 2 
 
 
2.1 NAAM, DOEL, MIDDELEN TOT EN MET VERANTWOORDING VAN HET BESTUUR 
      
De volgende hoofdstukken zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuur uitgebracht; de hoofdredactie en 
de financiële coördinator hebben de basisgegevens en toelichtingen voor het allergrootste deel aangeleverd. 
 
2.1.1 Naam  
De stichting heeft de geregistreerde naam: Stichting Vrienden MSweb. 
 
2.2.2 Fiscaal 
 
De Stichting is bij oprichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK nummer:  3017 
1625, op 26-02-2001 en heeft het fiscale RSIN nummer: 8100 16 230 
         
2.2.3 Wie en wat is MS web   

MSweb is de stichting die een Nederlandstalige website exploiteert met als doel het geven van onafhankelijke 
informatie en voorlichting over MS en het faciliteren en stimuleren van lotgenotencontact. De website MSweb 
is begin maart 1999 voor het eerst de lucht ingegaan. Vanaf 7 februari 2001 zijn de activiteiten van MSweb 
ondergebracht in de Stichting Vrienden MSweb en vallen ze onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van 
deze Stichting. De statuten zijn op de website MSweb te vinden.  

In 2005 heeft MSweb een broertje/zusje gekregen: MSkidsweb. 

In de afgelopen jaren zijn nieuwe contactmogelijkheden voor mensen met MS, naast activiteiten in MS  
Nederland verband, bijgekomen via onder andere Facebook, Twitter en LinkedIn. 

Op 15 november 2011 is een Memo of Understanding tot stand gekomen tussen de MS VERENIGING 
NEDERLAND en de stichting Vrienden MSweb. Hierin spraken de beide organisaties de intentie uit, met 
gebruikmaking van elkaars sterke punten, de reeds bestaande samenwerking verder uit te bouwen op onder 
meer de volgende – niet uitputtend bedoelde - terreinen: 

 virtueel en lijfelijk lotgenotencontact, 

 verbeteren nieuwsvoorziening door middel van vervlechting van informatieve producten, 

 deelname aan elkaars besturen ofwel uitwisseling bestuursleden, 

 uitwisseling van expertise van vrijwilligers op diverse terreinen, 

 coördinatie advisering op diverse - vooral medische - onderzoeksterreinen rondom MS, 

 vervlechting van medische informatievoorziening, 

 exploreren van de werving van nieuwe financiële middelen om nieuwe activiteiten te kunnen 
ontplooien.  

  
Het bestuur van MSweb trad vervolgens toe tot het bestuur van de MS Vereniging Nederland. In oktober 2012 
werd een Projectgroep MS Vereniging Nederland/MSweb opgericht die een verdergaande 
samenwerking/samengaan tussen beide organisaties besprak. MSweb werd sinds 2013 door de MS Vereniging 
Nederland gesubsidieerd.  
 
Op 1 januari 2015 is het bestuur van de MS Vereniging Nederland ook het bestuur geworden van de stichting 
Vrienden MSweb. Het bestuur van de MS Vereniging Nederland wordt benoemd door de algemene 
ledenvergadering van de MS Vereniging Nederland. 
 
Het is de bedoeling de activiteiten van MSweb zo veel mogelijk te integreren met die van MS Vereniging 
Nederland. Donaties geschonken aan MSweb zullen voor MSweb ingezet worden. De vereniging zal de kosten 
dragen van MSweb vanaf het moment dat de reserves van de stichting uitgeput zijn. MSweb kent een 
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hoofredacteur. Daarnaast zal in de leiding van MSweb zonder toerekening van kosten vanaf medio 2016 worden 
voorzien door MS Vereniging Nederland. De directeur MS Vereniging Nederland zal ook directeur MSweb zijn.  
  
 
 
2.2.4 Het doel en werkwijze van MSweb 
 
Het doel van de stichting is beschreven in hoofdstuk 1.2. 
  
MSweb hanteert de kernbeginselen van een onafhankelijk journalistiek medium en opereert op basis van een 
redactiestatuut, dat te vinden is op de website. Daarin staat dat de website niet gebonden is aan enig bedrijf of 
andere organisatie anders dan de eigen Stichting Vrienden MSweb, de MS Vereniging Nederland of een door 
MSweb ingeschakelde andere organisatie. 
  
De redactie is verantwoordelijk voor alle producties en diensten, ook als deze door derden aan de redactie 
worden geleverd. Zij voert haar taak uit zonder beïnvloeding van buitenaf en dit volgens journalistieke 
beginselen en op basis van redactionele onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid in 
berichtgeving, analyse en opinie.  
 
MSweb heeft geen winstoogmerk. 
  
MSweb is al vele jaren de best bezochte Nederlandse website van en voor mensen met MS met meer dan een 
miljoen bezoeken. 
  
2.2.5 Projecten van MSweb 
De belangrijkste projecten van MSweb zijn de websites MSweb.nl en MSkidsweb.nl. 
MSweb is de moedersite, MSkidsweb ‘het kind’ want oorspronkelijk opgericht om kinderen die een ouder met 
MS hebben te informeren over de ziekte. In de loop der jaren is daar informatie voor en over kinderen met MS 
bijgekomen. Sinds 2002 is aan MSweb.nl het digitale magazine MSzien gekoppeld. Zie hoofdstuk 1.4.b. 
 
Voor al deze uitingen geldt de vastgelegde redactionele verklaring, dat die op zorgvuldige wijze en naar beste 
weten zijn verzameld en samengesteld. Daarbij verklaart de redactie MSweb op de site tevens zich maximaal te 
zullen inspannen om de gedragsregels op te volgen die zijn opgesteld door de Health On the Net Foundation 
(HON). Belangrijk is dat de informatie altijd bedoeld moet zijn ter ondersteuning van mensen en niet om de 
bestaande relatie tussen een patiënt/sitebezoeker en zijn of haar bestaande dokter te vervangen. De originele 
versie van deze gedragsregels is te vinden op http://www.hon.ch/HONcode/Webmasters/intro.html .  
 
2.2.6 Financiën 
De Stichting Vrienden MSweb zorgde tot en met 2014 voor de financiële steun aan MSweb, zodat de redactie 
haar journalistieke en technische taken optimaal kan vervullen. Zij zoekt die financiële steun in hoofdzaak bij de 
MS Vereniging Nederland. 
 
Naast inkomsten tot en met 2014 van de MS Vereniging Nederland kwamen er tot en met 2015 middelen 
binnen door giften. In 2016/2017 zal in samenspraak met de MS Vereniging Nederland beleid worden 
ontwikkeld om via de site additionele middelen te verkrijgen uit kleine advertenties, conform een afzonderlijk 
vastgestelde regeling. 
 
In 2015 is door het bestuur van de stichting besloten de stichting te belasten met passieve fondsenwerving en 
de exploitatiekosten van de stichting in eerste instantie uit de eigen fondsen en reserves te doen. De MS 
Vereniging Nederland zal nadat de fondsen zijn uitgeput de kosten van MSweb voor haar rekening nemen. De 
vereniging heeft daarvoor een begrotingspost opgenomen. In 2015 is deze bijdrage van MS Vereniging 
Nederland niet nodig geweest, mede door een grote donatie in 2015 ontvangen. 
  
Het stichtingsbestuur stelt jaarlijks op advies van een door de hoofdredactie van MSweb opgestelde tekst een 
begroting vast. Rekening en verantwoording wordt via het jaarverslag en de jaarrekening afgelegd. Het bestuur 
van de MS vereniging Nederland keurt de documenten vervolgens goed of af.  

http://www.hon.ch/HONcode/Webmasters/intro.html
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 In 2015 is de overgang van het oude naar het nieuwe bestuur niet vlekkeloos verlopen. De 
documenten voor de jaarrekening zijn pas begin 2016 aan het zittende stichtingsbestuur 
overgedragen.  

 Om die reden heeft het zittende bestuur besloten de jaarrekening en balans 2015 onder 
verantwoordelijkheid van het oude bestuur, dat tot en met 2014 formeel actief was, op te stellen.  

 Na overdracht van de tekenbevoegdheden naar het nieuwe bestuur heeft het zittende 
stichtingsbestuur de jaarrekening 2015 verder ingericht en deze uitgave opgesteld en vastgesteld.  

  
MSweb heeft geen groot vermogen. Reserves, voorzieningen en eigen vermogen worden in het navolgende jaar 
ingezet voordat de kosten van MSweb door de MS Vereniging Nederland verder worden gedragen. 
  
2.2.7 Samenwerking met derden 
Zoals al vermeld, werkt MSweb al enige tijd nauw samen met de MS Vereniging Nederland, waarmee de 
banden in 2015 verder geformaliseerd zijn. Het bestuur van de vereniging is ook bestuur van MSweb. De 
werkzaamheden die voor vergoeding in aanmerking komen zullen vanaf 2016 geadministreerd worden door de 
MS Vereniging Nederland. 
 
Tot de overige partners van MSweb behoort de Stichting MS Express, een Stichting die weekenden organiseert 
speciaal voor de bezoekers van het Forum van MSweb en via de MS Vereniging Nederland met de Stichting MS 
Research. 
  
MSweb onderhoudt ook goede contacten met alle MS-centra, zoals het VUmc in Amsterdam en het Erasmus 
MC in Rotterdam, evenals het onderzoeksinstituut BPRC in Rijswijk.  
  
2.2.8 Verantwoording 
De stichting bouwt niet aan een eigen vermogen. Het resultaat van de stichting zal in de nakomende jaren 
worden ingezet en worden bijgeschreven op het eigen vermogen en voorzieningen. De rente-inkomsten zijn 
door de lage rentestand zeer gering. Er wordt niet belegd in aandelen, effecten, derivaten of andere 
waardepapieren of constructies. Er wordt geen kontante kas aangehouden. Er is een bankrekening en een 
spaarrekening. 
 
De afgelopen jaren voor 2016 is door wisselingen in de administratie bij MSweb alsmede de MSVN, het 
definitief samen opgaan van de MS Vereniging Nederland en MSweb, en de moeilijke periode waarin ook de 
MS Vereniging Nederland door terugloop van subsidies en dientengevolge een forse inkrimping van het 
personeelsbestand, de financiële verslaggeving van de stichting niet altijd naar ieders tevredenheid geweest. 
De overdracht van het bestuur dat tot en met 2014 in functie was, naar het bestuur dat per 1.1.2015 aantrad, 
liep ernstige vertraging op. Voor de penningmeester van de stichting was het reden om in het eerste kwartaal 
2016 af te treden omdat de bestuurlijke integratie van MSweb en MS vereniging niet volgens eerdere 
afspraken verliep en hij daarvoor geen verantwoordelijkheid kon dragen. De vicevoorzitter heeft het 
waarnemend penningmeesterschap op zich genomen voor de resterende periode dat nieuwe bestuursleden in 
juni 2016 gekozen worden. 
 
Bij het samengaan was al besproken om de financiële administratie van MSweb bij het landelijke team van de 
Vereniging onder te brengen. Dit wordt begin 2016 alsnog geregeld.  
 
Alvorens de overdracht te doen is begin 2016 door het bestuur dat tot en met 2014 acteerde aan Adeline 
Fritzsche gevraagd om de financiën van MSweb weer op poten te zetten. Adeline is in 2001 betrokken geraakt 
bij MSweb en heeft toen de financiële kant geprofessionaliseerd. Tot haar vertrek op eigen verzoek in 2013 
heeft zij altijd tot volle tevredenheid van het toenmalige bestuur van MSweb het budget bewaakt en de 
financiële verslaggeving voor haar rekening genomen. 
 
Het zittende bestuur van MSweb is Adeline dank verschuldigd voor het werk dat ze gedaan heeft waardoor de 
jaarrekening die voor u ligt ingericht kon worden. Het bestuur hoopt dat met haar komst een onafhankelijk 
financieel beheer door MSweb kan worden voorgezet binnen de kaders door het bestuur van de stichting 
gesteld. Aangezien MSweb juridisch een Stichting is wordt een jaarrekening van de Stichting opgesteld en door 
het bestuur van de stichting vastgesteld. 
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2.3 BESTUUR, HONORERING, ANBI.  
 
2.3.1 Bestuur en redactie 
 
De stichting kent het bestuur als het hoogste orgaan. Het bestuur komt tenminste eens per maand bij elkaar,  
met uitzondering van de zomerperiode. Bestuurders hebben een zittingstermijn van 3 jaar en zijn maximaal 
twee keer voor 3 jaar herbenoembaar. Het bestuur hanteert een rooster van aftreden. Het bestuur was op 
1.1.2015 samengesteld uit de volgende vrijwilligers: 
(Hans)J.I.M. de Goeij,  voorzitter 
(Klaas) K. Bouma,  secretaris tot medio november 2016 
(Gerard)G.J. Fransen, penningmeester 
(Jan) J. van Amstel, lid 
Beatrice (BR) Boots,  lid 
Raymond Timmersmans lid 
  
De dagelijkse leiding van de website is in handen van een redactie, onder regie van een hoofdredacteur. Zie 
voor de samenstelling van de redactie hoofdstuk 1.  
 
2.3.2 Honorering 
 

Vergoedingen  

Bestuurders en overige voor de stichting werkzame personen ontvangen voor hun werkzaamheden in 

principe geen salaris, honorarium of enige andere vergoeding. Kosten die bestuurders en overige voor de 

stichting werkzame personen in de uitoefening van hun functie maken, worden door de stichting niet 

vergoed, tenzij de bestuurder of overige voor de stichting werkzame persoon daarom vraagt. In dat geval 

wordt een vergoeding verstrekt voor werkelijk gemaakte kosten, nadat de penningmeester en een ander 

bestuurslid hun goedkeuring hebben gegeven aan de declaratie die gebaseerd is op een door het bestuur 

vastgestelde gedragslijn.  

 In afwijking van het algemene principe krijgt de eindredacteur een deel van de gewerkte uren vergoed.  

 Daarnaast zijn er afspraken met een ICT-er die de uren die nodig zijn voor het verzorgen van updates 
en onderhoud aan het Content Management Systeem (CSM) declareert. Werk dat noodzakelijk is om 
de website ‘in de lucht te houden’ én om niet teveel achter te lopen op de ontwikkelingen die zich op 
dit terrein voordoen.  

 In afwijking van het bovenstaande uitgangspunt is de budgetbewaking en de uitgaven in 2015 nog 
gebeurd onder verantwoordelijkheid van het oude bestuur dat in functie was tot 2015. Na overdracht 
van de tekenbevoegdheden zal aan het einde van het eerste kwartaal van 2016 aan het zittende 
bestuur de situatie zoals in de statuten is voorzien ingericht worden. 

 
2.3.3 ANBI                                                          
 
MSweb is door de Belastingdienst erkend als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI) en is daarom 
vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Dat betekent dat mensen die MSweb een bedrag schenken hun 
gift mogen aftrekken van de Inkomstenbelasting. Daarom publiceert MSweb het beleidsplan ook op de eigen 
website.  
 
ANBI instellingen (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn verplicht een openbare publicatie te doen van hun 
jaarrekening. Dat doen wij via onze website van de stichting.  
 
Tevens vermelden wij op deze site welk beleid de stichting heeft, en hoe wij de taken uitvoeren en daarover 
ook publiekelijk verantwoording afleggen 
 
2.3.4 Bestuursbesluit                                                          
 
Dit jaarverslag en deze jaarrekening 2015 van de Stichting Vrienden MSweb zijn door het bestuur geaccordeerd 
op 15 juni 2016.  
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Hoofdstuk 3 

 
Rapport Jaarrekening 2015 
 
3.1 Rekening en verantwoording over 2015        
 
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 2015. Omdat de stukken niet voor 1.1.2016 aan het 
zittende bestuur zijn overgedragen is de jaarrekening opgesteld door Adeline Fritzsche (namens MSweb) en 
gecontroleerd door Rex van der Vorm (namens de MSVN). Na overdracht aan het zittende bestuur van de 
stichting, begin 2016,  van de bevoegdheden die bij de bankrekeningen horen heeft het bestuur van de 
stichting de conceptjaarrekening-cijfers overgenomen en omgezet in deze jaarrekening.  
 
3.2 De rekening van Baten en Lasten  
 
De inkomsten en uitgaven van de stichting hebben zich in 2015 als volgt ontwikkeld:  

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN       

       

Baten   Lasten    

         

Subsidie MSVN  0,00  Algemene kosten 5.525,24 

         

Ontvangen donaties  80.605,63  Redactiekosten 4.642,37 

> Algemene donaties 1.505,63       

> Donatie Nijmegen 79.100,00   Onderhoud website 24.369,26 

         

Overige baten   829,99  Batig saldo 46.898,75 

> Ontvangen rente 619,02   > naar Eigen Vermogen  619,02 

> Spreekbeurtboekjes 75,45   > naar Reserves exploitatie 2016 37.950,00 

> Correctie beginbalans 2015 135,52   > naar Reserves onderhoud 8.329,73 

         

Totaal  81.435,62  Totaal 81.435,62 

      

      

 
3.3 Toelichting bij de staat van baten en lasten 
 
3.3.1 Toelichting op de baten 
 
Donatie: Van verschillende kanten, zowel rechtstreeks op de bankrekening als via de doneermodule op de 
website, heeft MSweb ruim 1500 euro ontvangen van bezoekers aan de website. Dank aan deze gulle gevers. 
 
Daarnaast is een grote donatie ontvangen van de Stichting MS Vrienden te Nijmegen. In maart 2015 werd 
MSweb verrast met de grootste donatie in haar bestaan, namelijk € 79.100 euro. Het MS Centrum in Nijmegen, 
inmiddels van het Radboud MC, werd gesloten en de daaraan gelieerde Stichting besloot zichzelf daarom ook 
op te heffen. De Stichting beheerde op dat moment een kleine 80.000 euro en besloot dit geheel aan MSweb 
te doneren. Als bestemming werd daarbij aangegeven dat de Stichting het bedrag graag besteed zag aan 
verbeteringen van de ICT van MSweb. Dank ook dus aan de vrienden van Nijmegen. 
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Overige baten: Spreekbeurtboekjes: in 2015 zijn er circa 184 spreekbeurtboekjes besteld door, veelal jeugdige, 
bezoekers van MSkidsweb. Bij de verzending is een verzoek gedaan om een vrijwillige bijdrage te betalen. 
Totaal heeft dit ruim 75 euro opgeleverd.  
 
Correctie Beginbalans: door een wisseling van administrateurs (met elk hun eigen boekhoudsysteem) in de 
afgelopen jaren is de administratie van MSweb niet altijd even duidelijk geweest. Begin 2016 is daarom Adeline 
Fritzsche gevraagd een en ander recht te trekken.  
Zij heeft naar beste weten uit de administratie van 2015 deze jaarrekening opgesteld. In de Begin Balans staat 
een post van €701,05 aan openstaande crediteuren. Die hebben we niet allemaal kunnen identificeren, 
waardoor een bedrag van €135,52 euro aan baten resteert. 
 
3.3.2 Toelichting op de lasten 
 
In algemene zin zijn de totale kosten binnen de begroting gebleven. Begroot was € 37.000; uitgegeven is € 
34.536,87. De garantiesubsidie van de MS Vereniging Nederland is niet uitgekeerd omdat de stichting door 
donaties en eigen vermogen/voorzieningen deze in 2015 niet nodig had om de kosten te bestrijden. 
  
Algemene Kosten: de Algemene Kosten zijn in 2015 net onder de begroting gebleven (€5.525,24 - begroot  
€5.600. De kantoorkosten (vnl. porto en telefoon) zijn wat hoger uitgevallen, maar dat is gecompenseerd door 
andere posten. 
 
 Redactiekosten: de kosten voor de vrijwilligers zijn beduidend lager dan begroot. Dat komt omdat aan minder 
vrijwilligers een onkostenvergoeding is toegekend danwel door hen vanaf is gezien en doordat er minder 
reiskosten zijn gemaakt (bijvoorbeeld door via skype te vergaderen). 
 
Onderhoud website: de kosten voor het onderhoud aan de website zijn met name op de deelpost ICT-
ondersteuning en regulier onderhoud wat hoger uitgekomen dan begroot (€5.181 tegenover € 4.800 euro 
begroot). De oorzaak is een in 2015 begonnen project om het verouderde Content Management Systeem 
(CMS) te vernieuwen. Het project loopt nog steeds en zal ook in 2016 nog de nodige kosten met zich 
meebrengen. De uitvoering is in handen van de Stichting MEO. MEO laat mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt (vnl. door autisme) werkervaring opdoen. 
 
Batig Saldo: Dankzij de grote gift uit Nijmegen resteert een batig saldo van bijna € 47.000.  
 
Voorgesteld wordt om dit over de genoemde reserveringen te verdelen. 
 
Het grootste deel zal besteed moeten worden aan de dagelijkse exploitatie in 2016. Een bedrag van ruim 8300 
euro wordt extra gereserveerd voor onderhoud. In 2016 zullen, zoals vermeld, nog extra kosten moeten 
worden gemaakt voor de vernieuwing van het CMS en ook de Forum-software zal een update en restyling 
ondergaan. De reguliere begroting biedt zeer waarschijnlijk onvoldoende ruimte voor deze uitgaven. 
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Hoofdstuk 4 
 
 

4.1 De balans van de Stichting  
 
 
De staat van activa en passiva is als volgt: 
 

 

BALANS          

          

Activa  Passiva  

  2014 2015     2014 2015 

Vlottende activa 0,00 0,00  Eigen vermogen   

     Kapitaal   802,74 0,00 

          

Vlottende middelen    Voorzieningen   

Liquide middelen    Reserves niet geoormerkt 12.180,89  13.602,65 

ABN privé  556,54 1.104,42  Reserves t.b.v. onderhoud 3.650,00 11.979,73 

Spaarrekening  7.793,41 62.862,43  
Reserves t.b.v. 
opleiding  434,47 434,47 

     Reserves t.b.v. exploitatie 2016 0,00 37.950,00 

          

Debiteuren  9.415,00 0,00  Crediteuren 701,05 0,00 

bank/girobetalingen 4,20 0,00       

          

Totaal 17.769,15 63.966,85  Totaal 17.769,15 63.966,85 

          

 
 

 
4.2 Korte toelichting bij de balans 
 
De exploitatie van de stichting bestaat uit inkomsten en uitgaven. Het verschil van inkomsten minus uitgaven is 
het resultaat. Het doel van de stichting is geen vermogensbeheer of fondsvorming. Uitgaven langs de lijn van 
de begroting van de stichting worden bestreden uit de voorzieningen van de stichting. 
 
Het resultaat van 2015 is geboekt onder de verschillende voorzieningen, in totaal € 46.898,75:  

 € 37.950 aan de reserve exploitatie 2016.  

 € 8.329.73 is toegevoegd aan reserves onderhoud ICT. Hiermee is het bedrag voor 2016 in totaal  
€  11.979,73. 

 De post van het eigen vermogen is opgeheven. Dit bedrag en het resterende bedrag van het resultaat 
2015 zijn toegevoegd aan de niet geoormerkte reserve.  
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