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Bijlage Agendapunt 3: Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 21 maart 2015 
Voorstel: De vergadering wordt voorgesteld de notulen vast te stellen. 

 
Verslag van de 15e Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging Turner 
Contact Nederland (TCN), gehouden op zaterdag 21 maart 2015 te Amersfoort (locatie: 
Vakcollege) 
 
Aanwezige bestuursleden: Judith Unk (voorzitter), Nico van der Weij (penningmeester), 
Lidewij Wilms (secretaris), Helen Mijnarends (bestuurslid), Monique Willemse (bestuurslid) 
 
Afwezig met kennisgeving: Johan van Buuren (bestuurslid) 
 
Verslag: André van der Kooij (notulist) 
 
1. Opening 
Judith Unk opent de vergadering om 10.00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
Zij benadrukt dat de vereniging er is van en voor de leden. De algemene ledenvergadering 
(ALV) is het moment waarop de leden hun stem kunnen laten horen over het reilen en zeilen 
van de vereniging en over het gevoerde beleid in het bijzonder. 
 
2. Mededelingen van het bestuur 
• Judith Unk geeft aan dat bestuurslid Johan van Buuren zich, vanwege andere 
verplichtingen, helaas heeft moeten afmelden. 
• Namens het bestuur roept Lidewij Wilms alle leden op om mee te denken over thema's, 
onderwerpen en activiteiten voor de TCN-familiedagen. Suggesties kunnen persoonlijk of via 
e-mail doorgegeven worden aan de bestuurleden of leden van het actieve kader. 
• Met trots meldt Judith Unk dat Helen Mijnarends en Clementine van der Vlist als eerste zijn 
opgeleid tot gecertificeerd ervaringscoach. Voor dit jaar zijn twee nieuwe kandidaten 
geselecteerd: Ynke Brouwer en Wendy van Kuijen. 
• Leden die nog geen elektronische nieuwsbrief ontvangen moeten dit melden bij Lidewij 
Wilms. Zij zorgt ervoor dat het mailbestand wordt aangevuld en geactualiseerd. 
• Regelmatig maakt de vereniging foto's tijdens bijeenkomsten en activiteiten. Soms worden 
die foto's gebruikt voor de website of voor publicaties. Leden die bezwaar hebben tegen 
gebruik en/of publicatie kunnen dit altijd melden bij de bestuursleden of leden van het actieve 
kader. 
 
3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering van 12 april 2014 
De notulen zijn opgenomen in de hand-out voor de ALV van heden (blz. 2 t/m 5). Tekstueel 
en inhoudelijk zijn er geen vragen, op- of aanmerkingen en Judith Unk constateert dat de 
vergadering kan instemmen met het verslag en stelt vervolgens de notulen formeel vast, met 
dank aan de notulist. 
 
4. Vaststelling jaarverslag activiteiten 2014 
Judith Unk stelt voor om af te zien van het voorlezen van het gehele verslag (pag. 6 t/m 13 
van de hand-out). In plaats daarvan staat zij stil bij enkele opmerkelijk feiten en 
gebeurtenissen. 
• Bij PGO Support, een netwerkorganisatie die cursussen aanbiedt voor verenigingen, heeft 
het bestuur de training "Leden binden & verbinden" gevolgd. Een nuttige ervaring waarbij 
ook het actieve kader werd betrokken. Onder meer is er gebrainstormd over vragen als: 
worden alle groepen binnen de vereniging voldoende bediend, hoe gaan leden met elkaar en 
met het verenigingsbestuur om en is er binnen de vereniging sprake van een goede 
taakverdeling? 



 
 

• De groei van de vereniging ontwikkelt zich gestaag en komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in 
het aantal activiteiten en de grote belangstelling bij de leden. De familiedagen worden erg 
goed bezocht en er vonden in 2014 zelfs twee Meidenweekends plaats. Daarbij zwaaiden 
Gerda en Jaap Kleijwegt en Willy Kooyman af als actieve leden en nam Astrid Nijboer het 
estafettestokje over. Ook de vrouwenactiviteiten werden goed bezocht. Qua formule werd 
een mix toegepast waarbij deelnemers zowel gezamenlijk als in kleinere groepen met elkaar 
in contact kwamen. 
• Ook in 2014 vond de informatievoorziening via diverse kanalen plaats. Het verenigingsblad 
Xpressie kwam vier keer uit en wordt tegenwoordig aangevuld door een elektronische 
nieuwsbrief. Na tien jaar toegewijde dienst zwaaide Krijn Klootwijk af als redacteur. 
Momenteel wordt de redactie gevormd door Hilga Katerberg en Helen Mijnarends. 
Dankzij Lisette van Kesteren, Annemarie Verboom en Lidewij Wilms was de Turnerlijn ook in 
2014 volop beschikbaar voor leden en belangstellenden. Het is een belangrijk 
communicatiemiddel voor TCN. 
De verenigingswebsite is een essentieel 'toegangsportaal' en wordt draaiend gehouden door 
Mark de Boer en Johan van Buuren. Ook met Facebook wordt geëxperimenteerd op basis 
van open en besloten pagina's. 
Stap voor stap wordt er toegewerkt naar een geïntegreerd communicatieplatform met een 
mix aan "tools" (verenigingsblad, nieuwsbrief, website, social media e.a.). 
• Natuurlijk blijft TCN ook actief op het terrein van de belangenbehartiging. Zo was TCN in 
2014 aanwezig op een congres van verpleegkundigen, was er natuurlijk aandacht voor de 
kwestie van de eerlijke geneesmiddelenvoorziening (EGV), waren er contacten met het 
Erasmus MC over het 'zorgpad' (patiëntprotocollen) en het wetenschappelijk onderzoek en 
waren er contacten met andere patiëntenverenigingen. Bij dat laatste bleek (wederom) dat 
TCN zich positief onderscheidt met haar brede palet aan verenigingsactiviteiten en betrokken 
vrijwilligers. 
 
Met een welgemeend applaus beloont de vergadering alle vrijwilligers en het actieve kader 
voor hun inspanningen gedurende 2014. 
Vanuit de zaal zijn er geen vragen of opmerkingen en Judith Unk stelt vast dat de 
vergadering kan instemmen met het activiteitenverslag 2014. 
 
5. Bespreking jaarrekening 2014, verslag financiële controlecommissie 2014, 
vaststelling jaarrekening 2014 
Penningmeester Nico van der Weij licht de jaarrekening en de balans toe aan de hand van 
de uitgewerkte overzichten die zijn opgenomen in de hand-out (vanaf pag. 16). 
2014 is het derde jaar dat de vereniging haar administratie laat verzorgen door het bureau 
APN in Bunnik. De samenwerking met APN verloopt naar tevredenheid. Ook memoreert de 
penningmeester het goede werk van de kascommissie en het oplettend meekijken door oud-
penningmeester Eric Vos. 
Financieel heeft TCN in 2014 een prima jaar gedraaid en wederom is er sprake van een 
positief resultaat. De kosten zijn netjes in lijn met de baten en er kwam nog wat extra geld 
binnen uit het "voucherproject" (Ervaringscoaches) en de vereniging ontving een mooie 
schenking uit een nalatenschap. 
Al met al zou de vereniging zelfs zonder overheidssubsidie een volledig activiteitenjaar uit 
eigen middelen kunnen bekostigen. 
 
Jaarrekening 2014 
Penningmeester Nico van der Weij geeft een toelichting op enkele belangrijke onderdelen 
van de jaarrekening 2014. 
• De post "Mutatie liquiditeitspositie" (bovenaan pag. 17), aangevuld met de post "Vrijval 
juridische bijstand", geeft in feite het (positieve) financiële resultaat weer en de 7637 euro is 
toegevoegd aan het vermogen van de vereniging. 



 
 

• Gedurende het boekjaar 2014 zijn er geen fiscale controles geweest en is de jaarrekening 
opgesteld door de administrateur (bureau APN). 
• Bij onderdeel 2.1 (Analyse) op pagina 17 dient bij kapitaal en boekwaarde 67.720 euro te 
staan in plaats van 65.541 euro. 
• De vordering "Nog te ontvangen posten" (4.1.1 op pag. 19) betreft het voucherproject en 
die bijdrage is inmiddels ontvangen. Bij 4.2.2 "Crediteuren" gaat het met name over kosten 
van het verenigingsblad en onkostendeclaraties van bestuursleden en vrijwilligers. 
• De toename van contributies (5.1 op pag. 20) is het resultaat van ledengroei en van de 
inning van achterstallige contributies. Bij "Donaties & giften" staat het bedrag van de 
ontvangen schenking (nalatenschap). De PGO-subsidie blijft constant, maar de "Sponsoring 
farmacie" loopt behoorlijk terug en kan gelukkig opgevangen worden door toegenomen 
contributies. 
• Bij 5.2 (Lasten) komt in de post "Lotgenotencontact" het verschil tot uitdrukking ten opzichte 
van 2013. Toen was er namelijk sprake van het verenigingsjubileum met extra activiteiten. 
De "Instandhoudingskosten" betreffen de kosten van de administrateur (bureau APN). 
• De post "Juridische bijstand" (6.2.3 Voorzieningen) moet gecorrigeerd worden. Voor 2014 
dient deze post op 0 te staan omdat een en ander in 2013 geheel werd afgewikkeld. 
• Op pagina 23 staan de kosten uitgesplitst per verenigingsactiviteit. Dit overzicht is ook 
nodig voor de subsidieverstrekker. 
 
Judith Unk dankt de penningmeester voor zijn inspanningen en toelichting en stelt vast dat 
de ALV kan instemmen met de jaarrekening 2014 en decharge verleent aan het bestuur. 
 
Financiële Controlecommissie 
Mede namens collega-commissielid Marianne Scholten licht commissielid Jaap van der 
Hammen toe dat de administratie er prima verzorgd uitziet: alle bedragen en saldi kloppen. 
Het was goed om te kunnen constateren dat de vereniging financieel volledig gezond is en 
beschikt over voldoende eigen vermogen om de continuïteit te kunnen waarborgen. De 
commissie stelt daarom voor dat de algemene ledenvergadering van Turner Contact 
Nederland voor het boekjaar 2014 decharge verleent aan het bestuur. 
Voorzitter Judith Unk stelt vast dat de vergadering kan instemmen met de bevindingen van 
de Financiële Controlecommissie. Aan het bestuur wordt decharge verleend en Judith Unk 
bedankt de Controlecommissie voor haar inspanningen. 
 
6. Benoeming Financiële Controlecommissie 2015 
Judith Unk licht de procedure van aftreden toe. Thans is het de beurt aan Jaap van der 
Hammen om plaats te maken voor een nieuw commissielid. Ter illustratie van zijn ervaringen 
vertelt Jaap in het kort waaruit de werkzaamheden bestaan van de Controlecommissie. Als 
commissielid krijg je zicht op de financiële gang van zaken binnen de vereniging en omdat 
de administrateur en de penningmeester alles netjes voorbereiden en toelichten, vergen de 
controlewerkzaamheden niet veel tijd. 
Vanuit de vergadering stelt de mevrouw Tamara van Rooij zich beschikbaar voor de 
opvolging van Jaap van der Hammen. De vergadering en het bestuur stemmen van harte in 
met haar kandidatuur en penningmeester Nico van der Weij bedankt Jaap voor zijn inzet en 
voor de prettige samenwerking. 
 
7. Bestuurssamenstelling 
Judith Unk licht de gang van zaken toe met betrekking tot het rooster van aftreden; Helen 
Mijnarends vult de toelichting aan met betrekking tot de positie van de voorzitter. 
Volgens het rooster van aftreden is dit jaar de herbenoeming of vervanging van voorzitter 
Judith Unk, van Nico van der Weij (penningmeester) en van Johan van Buuren (bestuurslid) 
aan de orde. 



 
 

Bij het bestuur hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld, maar Judith Unk, Nico van der 
Weij (o.v. persoonlijke omstandigheden) en Johan van Buuren (o.v. nieuwe taakverdeling) 
zijn beschikbaar voor herbenoeming. 
Met applaus stemt de vergadering unaniem in met het voorstel om Judith Unk, Nico van der 
Weij en Johan van Buuren te herbenoemen voor een nieuwe periode van drie jaar. 
 
Het actuele rooster van aftreden ziet er thans als volgt uit: 
Judith Unk (voorzitter) ALV 2018 
Nico van der Weij (penningmeester) ALV 2018 (o.v. zoals vermeld) 
Lidewij Wilms (secretaris) ALV 2017 
Johan van Buuren (bestuurslid) ALV 2018 (o.v. zoals vermeld) 
Helen Mijnarends (bestuurslid) ALV 2016 
Monique Willemse (bestuurslid) ALV 2017 
 
Het roulatiesysteem waarborgt de continuïteit in het bestuur en biedt aan leden van de 
vereniging jaarlijks de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. 
 
8. Vaststelling begroting 2015 
De begroting 2015 van Turner Contact Nederland staat vermeld op de bladzijde 26 van de 
hand-out. Penningmeester Nico van der Weij geeft op enkele posten de onderstaande 
toelichting. 
• Met de hogere contributie-inkomsten die resulteren uit het groeiende aantal leden kan de 
vereniging een eventuele verdere daling van de farmaceutenbijdrage opvangen. 
• Vooralsnog is er geen sprake van wijzigingen met betrekking tot de overheidssubsidie 
(fonds PGO). Mocht er op termijn toch iets veranderen, dan heeft de vereniging voldoende 
armslag om tegenvallers op te vangen. Tevens biedt de verenigingsbegroting nog diverse 
besparingsmogelijkheden. 
• In de rubriek "Lasten" wordt zichtbaar dat de vereniging (wederom) voldoende 
voorzieningen heeft getroffen om ook in 2015 een breed palet aan activiteiten te kunnen 
realiseren. 
• Een geheel nieuwe activiteit is het Jongvolwassenenweekend. Hierbij komen niet alle 
kosten voor rekening van de vereniging: de deelnemers dragen ook zelf bij. 
• Het overschot (2015) op de begroting (3850 euro) zal tijdelijk geparkeerd worden op de 
bank- of spaarrekening van de vereniging. 
 
Judith Unk constateert dat de vergadering kan instemmen met de voorgestelde begroting 
voor het verenigingsjaar 2015 en dankt de penningmeester voor zijn inspanningen. 
 
9. Rondvraag 
• Hoeveel leden heeft Turner Contact Nederland? 
Nico van der Weij geeft aan dat de vereniging momenteel 600 betalende leden heeft op een 
totale ledenlijst van circa 1000 personen. Het aantal Turnermeiden en -vrouwen in heel 
Nederland wordt geschat op ongeveer 3000 personen. 
 
Sluiting 
Vanuit de zaal is er lof voor al het goede en nuttige werk van de vereniging en haar bestuur. 
Namens het voltallige bestuur en het ledenkader bedankt Judith Unk de aanwezigen voor 
hun positieve opmerkingen en aanmoedigingen alsmede voor hun inbreng bij deze 
algemene ledenvergadering. Vervolgens nodigt zij iedereen uit om naar de zalen te gaan 
voor de andere programmaonderdelen. 
 
  



 
 

Bijlage Agendapunt 4: Jaarverslag activiteiten 2015  
Voorstel: De vergadering wordt voorgesteld het jaarverslag 2015 vast te stellen. 

 
Activiteitenverslag 
Voor u ligt het activiteitenverslag van Turner Contact Nederland 2015. Ieder jaar vertellen wij 
als vereniging welke activiteiten wij hebben ondernomen om zo onze leden, sponsoren en 
andere betrokkenen inzicht te geven in de activiteiten van de vereniging en de koers 
waarvoor gekozen is.  
 
2015 was weer een druk jaar waarbij veel activiteiten plaats vonden die druk bezocht 
werden. We voorzien als vereniging dus duidelijk in een behoefte.  
 
De vereniging blijft groeien en dat is niet alleen te merken aan de toename van het aantal 
deelnemers aan onze activiteiten en aan nieuwe activiteiten, maar ook aan de groei van het 
actief kader dat deze activiteiten mogelijk maakt.  
In 2014 was het aantal deelneemsters aan de meidenweekenden dermate groot dat deze 
gesplitst zijn. In 2015 loopt het aantal iets terug, maar in de komende jaren verwachten wij – 
door analyse van de leeftijd van onze leden – weer een doorzetting van deze groei.  
 
In dit activiteitenverslag zullen wij eerst de activiteiten van het bestuur beschrijven en hoe we 
het afgelopen jaar te werk zijn gegaan. Daarna zullen de diverse activiteiten die in 2015 zijn 
georganiseerd, worden beschreven.  
We hopen u daarmee een goed overzicht te geven van wat er in 2015 is gebeurd.  
 
Het besturen van Turner Contact Nederland 
 
Organisatie en structuur: Aandacht voor actief kader 
Ook in 2015 kunnen wij weer schrijven dat in een tijd waarin andere (patiënten)verenigingen 
soms moeite hebben leden te werven en zeker om een actief kader te vinden, Turnercontact 
Nederland weer blijft groeien. Een aantal nieuwe vrijwilligers heeft zijn of haar plaats in de 
vereniging gevonden en is goed ingewerkt. Toch zullen we ook in 2016 op zoek moeten 
blijven naar goed inzetbare vrijwilligers om ons actief kader te versterken.  
 
Het is duidelijk dat een groei van actieve leden een andere manier van organiseren vergt. 
Onze ‘nieuwe’ organisatiestructuur is inmiddels grotendeels geïmplementeerd, maar het 
proces zelf is nog in volle gang. Onderlinge communicatie met korte lijnen is daarin van 
essentieel belang en om dit te waarborgen wordt elke voorzitter van een werkgroep direct 
gelinkt aan een bestuurslid. In dit groeiproces hebben we gebruik gemaakt van de 
ondersteuning van PGO support. 
 
Meer leden betekent ook dat we kunnen voldoen aan meer wensen en aan meer activiteiten. 
Er waren initiatieven ontstaan voor nieuwe groepen en dit mondde onder andere uit in een 
Jong Volwassenen Weekend, de wens voor een nieuwe FB groep, enzovoort. Ook richtten 
we in 2015 onze aandacht meer op de vragen van de minder jonge dames. Hierdoor vinden 
onze leden meer activiteiten en informatie gericht op hun specifieke vragen en noden.  
 
In 2015 zijn vervolgstappen gemaakt om met het actief kader langzaam te komen tot een 
andere, professionelere aanpak. Omdat de vereniging volledig draait op vrijwilligers die dit 
‘werk’ allemaal naast drukke levens doen (met werk, gezin en andere bezigheden) gaan de 
veranderingen stapsgewijs. Dit zal in de komende maanden en jaren nog verder zijn beslag 
krijgen.  
 
  



 
 

Bestuursvergaderingen 
Het bestuur is in 2015 in totaal tien keer bij elkaar geweest. Los van allerlei praktische zaken 
die in deze vergaderingen zijn geregeld, hebben wij tijdens deze vergaderingen overlegd 
over de groei van TCN en alles wat daarmee verband heeft. De komende tijd zullen wij, 
wanneer mogelijk, ook telefonische vergaderingen beleggen. 
 
Het bestuur in 2015 bestond uit Johan van Buuren, Helen Mijnarends, Judith Unk 
(voorzitter), Nico van der Weij, Monique Willemse, en Lidewij Wilms.  
 
Lotgenotencontact 

 
Activiteiten 
Voor 2015 hebben we weer de gebruikelijke contactmomenten georganiseerd; 
contactmomenten waarvan we weten dat deze zeer goed bevallen en voldoen aan de 
behoeften van onze leden. 
 
Familiedagen 
 
In 2015 zijn twee familiedagen georganiseerd. 
Op 21 maart 2015 werd de eerste familiedag gehouden in Amersfoort. Deze werd 
voorafgegaan door de Algemene Ledenvergadering.  
Om 11.00 uur kon er gekozen worden uit 2 lezingen:  
 
Dr. E.L.T. van den Akker (kinderendocrinologe van het Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam) 
hield een verhaal over Obesitas in combinatie met het Turner Syndroom aan de hand van 
door leden ingestuurde vragen. 
 
Dr. V.A.S.H. Dalm (internist-immunoloog aan het Erasmus MC, Rotterdam) gaf uitleg over de 
samenhang tussen het syndroom van Turner en het auto-immuunsysteem. Met name 
schildklierproblemen en Coeliakie zijn hier veelvoorkomende uitingen van. 
 
Veel bewegen is een van de belangrijke zaken om Obesitas te voorkomen. Dus werd in de 
middag de daad bij het woord gevoegd door een workshop ‘jazzdance/ ladies dance’. Deze 
werd gegeven door Meta Zeepvat en gezien de opkomst was dit een groot succes. 
 
Voor de ouders en/of verzorgers was er wederom gelegenheid tot het uitwisselen van 
ervaringen in kleine gespreksgroepen.  
 
Voor de jongere kinderen was er uiteraard op deze dag weer een eigen programma, 
georganiseerd door NHTV. Met het thema ‘Toveren’ werden zij prima vermaakt en aan het 
einde van de dag lieten ze zien wat ze allemaal hadden geoefend. 
Ook werd er een speciale theaterworkshop voor de kinderen van 11 t/m 13 jaar aangeboden 
met als thema Emotie en Gevoelens, maar hier werd helaas geen gebruik van gemaakt. 
 
Op 7 november 2015 werd de tweede familiedag gehouden, wederom in Amersfoort.  
Deze dag had het thema ‘Verbindend Communiceren’. Zowel voor de Turnermeiden, 
vrouwen en ouders/verzorgers is dit interessant omdat de manier waarop we communiceren 
van grote invloed is op de kwaliteit van onze (werk-)relaties. En onze relaties bepalen 
vervolgens in hoge mate de kwaliteit van ons leven. Dit geldt overigens voor iedereen. 
Veel Turnermeiden en vrouwen zijn vaak dienstverlenend ingesteld, geneigd anderen 
tevreden te willen stellen, daarbij de eigen behoeften en verlangens uit het oog verliezend. 
De intentie van verbindende communicatie is om steeds meer te luisteren, te spreken en te 
leven vanuit verbondenheid met en respect voor eigen en andermans behoeften. 



 
 

Mevrouw Gonnie Bos (trainer/coach verbindende communicatie van bureau Eszentie) 
moedigde ons aan ons te richten op wat jijzelf en op wat de ander (de gesprekspartner) 
waarneemt, hoe we ons voelen en wat onze onderliggende behoeften zijn. Als je dat voor 
jezelf en je gesprekpartner onderkent en erkent, geeft dat verbinding en leidt dat tot 
oplossingen. Ze voorzag ons van een aantal voorbeelden en praktische handvatten daarbij. 
’s Middags brachten we de theorie van de ochtend in praktijk. We hopen dat iedereen na 
afloopt genoeg tips en tools heeft meegekregen om effectiever te kunnen communiceren. 
 
TCN is aangesloten bij het project ‘ervaringsdeskundigheid werkt’ van het Centrum 
Chronisch Ziek en Werk. Vorig jaar presenteerden Helen Mijnarends en Clementine van der 
Vlist zich al en vandaag konden de twee nieuwe ervaringscoaches, Ynke Brouwer en Wendy 
van Kuijen zich aan de leden voorstellen.  
 
Natuurlijk werden de kinderen vermaakt: Zowel de Turnermeisjes als hun brusjes werden 
prima vermaakt door NHTV, die een toneelprogramma hadden, deze keer met het thema 
‘piraten”. Uiteraard konden alle bezoekers aan het einde van de dag genieten van de 
voorstelling die de kinderen met elkaar hadden ingestudeerd. 
 
Meidenactiviteiten 
 
Meidendag 
Op 7 juni 2015 kwamen vanuit heel Nederland (& België) 36 meiden naar het Fort Vechten in 
Bunnik voor de meidendag. Nadat er uitgebreid bijgepraat was (met koffie, thee & cake als 
essentiële benodigdheden) werden de ouders weggestuurd en kon de dag echt beginnen.  
De ene groep begon met theatersport, de andere met fortengolf. Bij theatersport werd de 
groep in tweeën verdeeld. Uit elke groep moest één persoon naar voren komen die de 
opdracht kreeg een bekend persoon na te doen. De groep die de persoon het eerst raadde 
kreeg een punt. Na dat spel was het tijd voor een nieuwe ‘battle’: iedereen kreeg op de voor- 
en op de achterkant van haar hesje een letter geplakt, en met die letters moesten er 
woorden gemaakt worden.  
Het fortengolf is een soort van croquet. Je krijgt een hamer en daar moet je ballen mee door 
poortjes slaan. Als afsluiting speelden we een heel eigen interpretatie van de balkonscène 
van het toneelstuk Romeo en Julia. Iedereen mocht mee doen en zelfs de leiding kreeg een 
rol toebedeeld. Het was een dag vol plezier en er werden veel nieuwe vriendschappen 
gesloten. De meidendag werd georganiseerd door Coosje Rozemond, Manuela Werneke en  
Brigitte Moll. 
 
Meidenweekenden 
Ook in 2015 zijn er door de vele aanmeldingen twee meidenweekenden geweest. 
1e meidenweekend 
Dit meidenweekend werd gehouden van 25 t/m 27 september te Rijssen. Er waren 28 
deelneemsters. Het begon met een heerlijk weerzien: niet alleen van de meiden onderling 
maar ook naar de leiding toe. Een goed begin van het weekend. De zaterdag was heel 
sportief: allerlei spellen werden gespeeld op het grote veld naast de accommodatie. Aan het 
eind was er een enorm grote stormbaan waar de meiden alleen over heen konden komen 
door elkaar te helpen. ’s Avonds was er natuurlijk weer een bonte avond, deze keer met het 
thema Tirol. De zondag werd er lekker geknutseld met alle spullen die van de afgelopen 
jaren over waren gebleven. De meiden vonden het heerlijk om zelf te mogen kiezen wat ze 
gingen doen. Veel gezellige gesprekken tijdens het knutselen en een hoop lol. Veel te snel al 
kwamen de eerste ouders om de meiden op te halen; het afscheid viel voor sommige zwaar.  
Organisatie en leiding was in handen van Astrid Nijboer, Ineke Clappers, Marion Havinga, 
Jacqueline Seelt en Marije Veltmaat. 
 



 
 

2e meidenweekend 
Het tweede meidenweekend was van 9 oktober t/m 11 oktober, eveneens te Rijssen.  Dit 
weekend had ook 28 deelneemsters en werd georganiseerd en geleid door Astrid Nijboer, 
Ineke Clappers, Marion Havinga, Jacqueline Seelt en Annet Stegeman 
Uiteraard ook hier een heel plezierig weerzien met alle meiden, ook onderling ‘alsof het vorig 
weekend gisteren was’. De meiden waren weer duidelijk aanwezig met hun gezellige 
verhalen tot in de late uurtjes. Zaterdag hadden de meiden, net als in het eerste weekend, 
veel plezier met de sport activiteit en de stormbaan. Na een heerlijke maaltijd was er even 
tijd voor hunzelf en daarna volgde de bonte avond met heel veel acts en lol met elkaar. 
Zondag werden er een hoop mooie dingen gemaakt van hout, papier of ander materiaal. 
Maar dan ook voor deze meiden: ‘helaas aan elk mooi weekend komt een eind’. De ouders 
kwamen weer ‘veel te snel’: een traan en een lach met het vooruitzicht elkaar snel weer te 
zien.  
 
Als extra wordt aangegeven dat er op de afgelopen weekenden een aantal meiden waren, 
die het wel leuk leek als er een meidenweekend cq meidendag krant zou worden maken. 
 
Vrouwenactiviteiten 
 
Vrouwendagen 
Ook in 2015 zijn er weer 2 geslaagde vrouwendagen georganiseerd. 
Op 18 en 25 april vonden de voorjaarsvrouwendagen plaats in Delft. 
Beide dagen volgden we hetzelfde programma: eerst een gezellige lunch gevolgd door een 
workshop ‘Delfts blauw’. We hebben allemaal hard gewerkt zodat we aan het eind van de 
dag allemaal een mooi eindresultaat mee naar huis konden nemen 
Als afsluiting was er een rondvaart door de Delftse grachten. 
Op 18 april hadden we net onder de 40 deelneemsters en op de 25e waren dit er zelfs 47. 
 
Op 12 december was de najaarsvrouwendag in het openlucht museum in Arnhem. 
Nadat we wat waren opgewarmd hebben we daar eerst - in groepjes - een rondleiding 
gehad. Vervolgens hebben we gezamenlijk wat gegeten en gedronken. En toen was er voor 
iedereen gelegenheid om zelf het park in te gaan, een tochtje met het treintje te maken of 
een poosje te schaatsen. De dag werd afgesloten met een heerlijk stamppotbuffet. 
Omdat de locatie en activiteiten zich hiervoor leenden, hebben we er deze keer voor 
gekozen om de groep niet te splitsen zoals bij de voorjaarsactiviteit. 
Het aantal deelnemers was deze keer in verhouding wel iets minder, namelijk 64. 
We hebben een beetje het idee dat dit misschien met de tijd van het jaar te maken had zo 
tussen Sinterklaas en Kerst. 
Wel was het opvallend dat er deze keer veel nieuwe deelneemsters zich hadden aangemeld. 
 
Onze werkgroep bestaat dit moment uit 9 personen, (Kim, Diana, Daphne, Henriette, Nynke, 
Nienke, Kimberley, Gerjanne  en Greta). De dames die vorig jaar hebben meegedraaid zijn 
in de werkgroep gebleven en er is naar ons idee een goede samenwerking ontstaan.  
 
Jong Volwassenen Weekend 
Er werd in 2015 – op initiatief van de jonge vrouwen zelf - voor de eerste keer het Jong 
Volwassenen Weekend georganiseerd. 
Vier meiden die altijd met veel plezier de meidenweekenden hadden bezocht, maar nu ‘te 
oud’ waren, sloegen de handen ineen en organiseerden zelf een weekend in Schoorl. 
Inhoud: een kennismakingsspel, een sportieve activiteit in de duinen gecombineerd met een 
bijvoorbeeld sociale activiteit, een middag met de ervaringscoaches waarin het 
kwaliteitenspel aan bod kwam en ook de STAR-methode, zeer nuttig voor als je aan het 
solliciteren bent. Allemaal heel leerzaam: reflectie en verdieping.  



 
 

’s Avonds was er tijd voor puur amusement: een bonte avond. De volgende ochtend was er 
een duinwandeling met de opdracht: ‘maak een foto van wat Turnervrouwen zo sterk maakt’. 
Na de lunch werd het spel ‘secret sister’ nog gespeeld: je moest haar opsporen aan de hand 
van de punten die je eerder besproken had.  
 
Ynke, Simone, Annemarie en Suzan: heel hartelijk bedankt! 
 
Informatievoorziening 
 
In 2015 heeft TCN weer via de bekende kanalen het nodige gedaan aan 
informatievoorziening:  
 
Xpressie 
Het TCN blad Xpressie is in 2015 ook weer vier keer verschenen. In elk nummer verscheen 
een interessante aflevering van ‘Lana’s leven’. Verder was er weer veel aandacht voor de 
meidenactiviteiten, vrouwendagen en natuurlijk het verslag van het eerste Jong 
Volwassenen Weekend. Ook zijn, zoals gebruikelijk, de verslagen van de presentaties die 
artsen tijdens de familiedagen gehouden hebben, uitgebreid aan bod gekomen. De derde 
Xpressie stond uitgebreid in het teken van de Turnerdag die 27 juni door het Erasmus MC is 
georganiseerd. Helaas heeft dit nummer wat langer op zich laten wachten, maar het is 
desondanks wel gelukt om 4 Xpressies te versturen. Andere onderwerpen die werden 
behandeld zijn de certificering van de twee nieuwe ervaringscoaches en de veranderingen in 
de zorgverzekeringen. Verder werd er de nodige informatie gegeven over groeihormonen en 
waren er weer verschillende mededelingen van het bestuur. In de Xpressie van december 
hebben we de vacatures voor het bestuur gemeld. Ook in 2016 hopen we met de Xpressie 
de leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de vereniging en aan de 
informatiebehoefte van de leden te blijven voldoen. De redactie bestond in 2015 uit Sorcha 
Cummins, Hilga Katerberg en Helen Mijnarends. 
 
Turnerlijn 
De turnerlijn is in 2015 gedraaid door Lisette van Kesteren. Deze hulpdienst wordt gebruikt 
door (aspirant)leden; mensen die op dat moment een luisterend oor nodig hebben. 
Daarnaast wordt deze lijn ook regelmatig geraadpleegd door hulpverleners en blijft daarom 
voorzien in een behoefte. Vooral in het laatste kwartaal van 2015 waren er veel vragen over 
de groeihormoonproblematiek.  
 
TCN Digitaal 
 In het afgelopen jaar heeft het bestuur vooral stil gestaan bij de noodzaak en de 
toegevoegde waarde van een goede digitale omgeving. Niet alleen een website als portaal 
voor mensen die zoekende zijn, maar ook een brede digitale omgeving is van belang om alle 
leden van de goede informatie te voorzien. 
Daarnaast blijkt de ontwikkeling van internet, social media en dergelijke zich zo snel te 
ontwikkelen, dat we hierin graag het been hebben willen bijtrekken. 
  
Met name in de tweede helft van 2015 hebben we dan ook veel werk gemaakt van het 
opzetten van een nieuwe digitale omgeving. Deze activiteiten zullen ook in 2016 nog 
doorlopen. 
  
De website werd voor het grootste deel van 2015 beheerd door Mark den Boer en Johan van 
Buuren. Nu we een nieuwe digitale omgeving klaar hebben staan, zal ook het beheer op een 
andere manier georganiseerd gaan worden. 
 
Belangenbehartiging e.v. 



 
 

 
Zorgpad Erasmus UMC 
Naast alle organisatorische regelzaken heeft het bestuur zich ook bezig gehouden met 
onderzoeken en bewegingen in de medische wereld.  
In 2015 hebben we vanuit patiënten perspectief meegedacht over het verbeteren van de 
kwaliteit en dienstverlening van de turnerpoli van het Erasmus UMC. De reeds bestaande 
klinische richtlijn blijft het uitgangspunt bij dit zogeheten ‘zorgpad’, maar de invulling hiervan 
is efficiënter en patiëntvriendelijker geworden.  
 
Expertise centra 
TCN heeft op verzoek van de Nederlandse Federatie voor Universitaire ziekenhuizen 
meegedaan aan een beoordeling vanuit patiënten perspectief van de universitaire medische 
centra die multidisciplinaire zorg aanbieden aan meisjes en vrouwen met het syndroom van 
Turner. Hieruit zijn 2 expertise centra geselecteerd: Radboud UMC te Nijmegen, en Erasmus 
UMC te Rotterdam. 
 
Gelukkig hebben we goede contacten met de diverse turnerpoli’s en blijven we zo veel 
mogelijk meedenken vanuit patiënten oogpunt.  
 
Symposium Rotterdam 
Wij zijn als bestuur aanwezig geweest bij de lancering van de nieuwe Turnerpoli in 
Rotterdam en sommige van onze leden hebben daar ook een praatje gehouden. 
 
Bezoek Periodieke Conferentie Kindergeneeskunde Nijmegen 
Op 21 september was TCN uitgenodigd bovengenoemde conferentie, bedoeld voor 
kinderartsen (en kaio’s) bij te wonen. Het programma bestond uit 3 onderdelen: 
pasgeborenen met een onduidelijk geslacht, opgroeien met Turner en het syndroom van 
Klinefelter. Een van onze leden deed mee aan de klinische demonstratie: Opgroeien met het 
syndroom van Turner. Andere belanghebbende patiëntenorganisaties waren ook aanwezig 
en contacten zijn hernieuwd.   
 
  



 
 

Internationaal Symposium te Brussel:  Turner Syndrome “Across the Lifespan”. 
TCN was op 30 en 31 mei 2015 uitgenodigd voor een internationaal congres te Brussel 
mede georganiseerd door Dr. J. van Alphen, alwaar wij acte de présence hebben gegeven.  
Er werden acht lezingen gegeven: voor ons een snelle update van wat er aan de gang is qua 
innovatie en nieuwe inzichten. Het ochtendprogramma was vanuit kinderperspectief en de 
middaglezingen vanuit volwassenenperspectief. 
a) Genetic screening and prenatal counselling  door Jacqueline Pieters  
b) Diagnostic challenges in paediatric Turner Syndrome door Philippe Backeljauw  
c) Adolescent Turner door Jean De Schepper // Belgium University Hospital Brussel  
d) Psychomotor development door Janielle Van Alfen  
e) Endocrine and metabolic aspects of Turner Syndrome in adulthood  door Matthias Auer 
f) Pubertal induction with oestrogen patches   door Carina Ankarberg Lindgen  
g) Liver problems associated with Turner Syndrome door Dominique Roulot  
h) Cardiovascular anomalies and risks door Laurent Demulier  
 
Ervaringscoaches 
Ook in 2015 deed TCN mee met het project ‘Ervaringsdeskundigheid Werkt’ van het 
Centrum Chronisch Ziek en Werk. Vorig jaar werden 2 Turnervrouwen al opgeleid en tot 
onze vreugde zijn er dit jaar wederom 2 Turnervrouwen – Ynke Brouwer en Wendy van 
Kuijen - opgeleid tot ervaringscoach. Vanuit hun ervaringsdeskundigheid kunnen zij andere 
Turnervrouwen gaan ondersteunen op het gebied van werk, studie, zelfmanagement e.d. 
Hiermee hopen we Turnervrouwen nog meer van dienst te kunnen zijn.  
 
Wetenschappelijk onderzoek 
TCN ondersteunt of participeert in diverse onderzoeken die momenteel bij het Erasmus MC 
Rotterdam lopen. Zo loopt er momenteel een lange termijn onderzoek betreffende 
risicofactoren van een bicuspide aortaklep en aorta-afwijkingen. Tevens loopt er een 
onderzoek naar vermoeidheid/stressbestendigheid van meisjes/vrouwen met het syndroom 
van Turner. TCN participeert actief in de ‘Preturn studie’ een onderzoek naar Hartziekten en 
Zwangerschap bij Turner Syndroom. Hiervan zullen de resultaten waarschijnlijk in 2016 
bekend gemaakt gaan worden. Ook in Nijmegen wordt onderzoek verricht. Wij houden u op 
de hoogte van alle informatie die we hierover ontvangen. 
 
Contact met andere patiëntenverenigingen 
TCN werkt graag samen met andere patiëntenverenigingen. Het syndroom van Turner kent 
veel soorten mogelijke afwijkingen die bovendien ook zeer uiteenlopend kunnen zijn.  Dit 
maakt dat we met diverse patiëntenverenigingen te maken hebben. Soms is er een 
mogelijkheid tot samenwerking rondom groei, de andere keer vinden we weer raakvlakken 
rond (groei-)hormoontherapieën, vraagtekens rond kinderwens, vraagtekens rond arbeid 
gerelateerde issues etc.  
Omdat we steeds met andere verenigingen te maken hebben zijn, zien we dat we toch echt 
een aparte groep vormen. De combinatie van factoren maakt ons uniek. Daarom zullen we 
waar mogelijk is samenwerking zoeken maar heeft het een meerwaarde om een vereniging 
te hebben voor alleen vrouwen en meiden met het syndroom van Turner en hun ouders / 
verzorgers. 
 
  



 
 

GroeiHormoon patiënten collectief (GHPC) 
Vanuit bezorgdheid - ontstaan door diverse berichten over bezuinigingen op groeihormonen - 
heeft TCN in samenwerking met Nederlandse Hypofyse Stichting, Nederlandse Vereniging 
voor Groeihormoondeficiëntie en Groeihormoonbehandeling, SGA Platform, en Stichting 
Kind en Ziekenhuis een platform opgericht voor alle gebruikers van groeihormoon. Goede 
groeihormoonzorg is niet langer vanzelfsprekend, niet eenvoudig en de kwaliteit kan per 
ziekenhuis verschillen. De NVVG had al een ‘groeimeter’, in de vorm van een enquête en 
ontwikkelt in samenwerking met (medisch) psychologen en patiënten. En van dit instrument 
wordt nu gebruik gemaakt door het GHPC. Door het invullen van deze enquête worden de 
mogelijkheden en onmogelijkheden qua groeihormoonzorg inzichtelijk gemaakt en helpt dit 
vervolgens andere leden bij de keuze voor een ziekenhuis dat het beste bij hen past. 
Bovendien biedt het de ziekenhuizen de mogelijkheid om gericht de kwaliteit van hun 
groeihormoonzorg te verbeteren. De verbeterpunten die voortkomen uit het groeimeter 
onderzoek worden in de loop van 2016 openbaar gemaakt op de websites van het GHPC en 
de betrokken patiënten verenigingen en waar nodig met betrokkenen uit de 
groeihormoonzorg besproken. 

Huisartsenfolder 
TCN heeft in 2015 medewerking verleend aan het samenstellen van een digitale 
huisartsenfolder: Wat moet een huisarts weten over het syndroom van Turner? De medische 
inhoud wordt verzorgd vanuit het Radboud UMC en het Erasmus UMC, en het Nederlands 
Huisartsen Genootschap beoordeelt mee. Onze leden hebben de mogelijkheid gehad om 
informatie vanuit patiënten perspectief in te dienen en dit wordt zo mogelijk verwerkt. Medio 
september 2016 verschijnt de folder. 

Onderwijsfolder 
In 2015 is door Roxanne Visser een onderwijsfolder voor het basisonderwijs geschreven die 
binnenkort op de nieuwe website beschikbaar komt. 

Afsluiting 
Met dit verslag hebben wij een indruk willen geven van de belangrijkste activiteiten in 2015. 
Met veel genoegen gaan wij door op de ingeslagen weg om een verdere professionalisering 
van de vereniging mogelijk te maken, zodat wij steeds meer leden beter en ook specifieker 
van dienst kunnen zijn. In 2016 zal het bestuur in overleg met de mensen van de 
werkgroepen, met name het vrijwilligersbeleid verder gaan professionaliseren om de groei en 
continuïteit van de vereniging goed te kunnen blijven waarborgen.  
 
 
 
  



 
 

Bijlage Agendapunt 5: Jaarrekening 2015 
Voorstel: De vergadering wordt voorgesteld de Jaarrekening 2015 vast te stellen. 
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1 Algemeen 

1.1 Aanbieding jaarrekening 

De Vereniging Turner Contact Nederland biedt U hierbij de jaarrekening 2015 aan. 
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en een rekening van baten en 
lasten over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015, welke beide zijn 
voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen. 
De getallen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders vermeld. 

1.2 Doelstelling 

Turner Contact Nederland is een landelijke patiëntenvereniging specifiek voor alle meisjes 
en vrouwen met het syndroom van turner en hun directe familieleden, als zijnde primaire 
doelgroep. De secundaire doelgroep is alle zorg verlenende instanties/professionals op het 
gebied van het Syndroom van Turner. 
De vereniging heeft tot doel: 

 het bevorderen van ontwikkelen van activiteiten, die het welzijn en de behandeling 
van hen, die lijden aan het "Syndroom van Turner" betreffen; 

 het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling en 
behandelingsmethoden betreffende het "Syndroom van Turner". 

TCN is ontstaan uit de "Nederlandse Vereniging voor Groeihormoondeficiëntie en 
Groeihormoon-behandeling" (afgekort N.V.G.G.), welke vereniging haar activiteiten los van 
TCN zelfstandig voortzet.  
TCN heeft geen personeel in dienst. 
TCN maakt sinds 2012 gebruik van de dienstverlening van het Administratiekantoor voor 
Patiëntenverenigingen in Nederland (APN) te Tiel. Dit bureau verzorgt onder meer de 
financiële administratie en verricht tevens diverse secretariële werkzaamheden. Verder is het 
postadres van het secretariaat van TCN ondergebracht bij het APN. 

1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel 

De Vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel 
Utrecht onder nummer 28084161. 

1.4 Vergelijkende cijfers 

In de jaarrekening zijn ter vergelijking de cijfers uit de begroting 2015, de staat van Baten en 
lasten 2014 en de balanscijfers per 31 december 2014 opgenomen. 
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2 Financiële positie 

  31-12-2015 01-01-2015 
  € € 
Liquide middelen  64.890 73.968 
Vorderingen en voorraden  12.569 2.865 
  77.459 76.833 
Af: schulden op korte termijn  14.651 9.113 
Liquiditeitsafname  62.808 67.720 
 
Mutatie liquiditeitspositie -4.912 
 

2.1 Analyse 

De liquiditeitsafname bestaat uit: 
Kapitaal  62.808 67.720 
Af: boekwaarde vaste activa  0 0 
  62.808 67.720 
  ===== ===== 

2.2 Verzekeringen 

De Vereniging heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 

2.3 Plaatsgevonden controles 

Gedurende het boekjaar hebben er geen controles van de belastingdienst, Ministerie van 
WVS e.d. plaatsgevonden. 
Samenstelling bestuur 
Mw. J.E. Unk voorzitter 
Dhr. N.A. van der Weij penningmeester 
Mw. L.J.G.M. Wilms secretaris 
Mw. H.G. Mijnarends public relations, sponsoring 
Dhr. J.G. van Buuren bestuurslid 
Mw. M.M.M. Willemse bestuurslid 

2.4 Samenstelling jaarrekening 

De jaarrekening is samengesteld door het Administratiekantoor voor Patiëntenverenigingen 
in Nederland. Controle en vaststelling jaarrekening. De jaarrekening is gecontroleerd door de 
Financiële Controlecommissie op 8 maart 2016 en het controleverslag is bij deze 
jaarrekening gevoegd. 
 
Uit het jaarverslag blijkt dat de activiteiten zoals die voor 2015 waren begroot, in grote lijnen 
zijn uitgevoerd. De algemene ledenvergadering van de TCN stelt de jaarrekening vast in 
haar vergadering van 19 maart 2016 in Amersfoort. 
Het bestuur, 
 
 
 
J.E. Unk L.J.G.M. Wilms        N.A. van der Weij  
Voorzitter Secretaris Penningmeester 
 
 
 
H.G. Mijnarends M.M.M. Willemse  J.G. van Buuren  
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3 Grondslagen voor de financiële verslaggeving 

3.1 Algemeen 

De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar 
niet gewijzigd. 
 
In de jaarrekening zijn geen afzonderlijke activa en passiva gesaldeerd. 
 
Grondslagen voor de bepaling van het vermogen 
Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de kosten en de opbrengsten. 
De kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 
De kosten zijn gebaseerd op de historische kostprijs. 
De in de rekening van baten en lasten verantwoorde subsidiebijdrage betreft het door de 
Stichting Fonds PGO toegezegde subsidiebedrag 2015. 
Eventuele verschillen tussen de verantwoorde en de definitieve vastgestelde subsidie zullen 
in volgende jaren worden verantwoord. 
De saldi van bank- en postbank rekeningen stemmen overeen met de dagafschriften van de 
laatste dag van 2015. Er is in het boekjaar geen kasverkeer geweest. 
 
Grondslagen materiële vaste activa 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde minus de jaarlijkse 
afschrijvingen, waarbij de eerste afschrijving plaatsvindt in de maand van aanschaf. 
 
Het afschrijvingspercentage van de materiële vaste activa is 20% 
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4 Balans per 

  31-12-2015 01-01-2015 
  € € 

4.1 ACTIVA 

4.1.1 Vorderingen en overlopende activa 

Nog te ontvangen posten  6.827 1.728 
Vooruitbetaalde posten  4.684 --,-- 
Interest  483 562 
Contributie vorig jaar  500 500 
Depot PostNL  75 75 
  12.569 2.865 
 

4.1.2 Liquide middelen 

Bank  64.890 73.968 
 
Totaal Activa  77.459 76.833  
  ===== ===== 
 

4.2 PASSIVA 

4.2.1 Eigen vermogen 

Eigen vermogen  8.444 8.444 
Alg. bedrijfsreserve  50.618 59.276 
Geoormerkt geld  3.746 --,-- 
  62.808 67.720 
   

4.2.2 Kortlopende schulden en overlopende passiva 

Crediteuren  10.866 8.558 
Nog te betalen posten  3.785 555 
  14.651 9.113 
  
 
Totaal Passiva  77.459 76.833 
  ===== =====  
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5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 2015 Begroting 2015 2014 
 € € € 

5.1 BATEN 

Contributie 14.825 14.000 15.395  
Donaties/giften 500 --,-- 2.017  
Subsidie Fonds PGO 35.000 35.000 35.000  
Sponsoring Farmacie 4.728 8.000 8.728 
Interest --,-- --,-- 562 
Verkoop boekje --,-- --,-- 10 
Verkoop Turner hanger/collier 470 --,-- 625  
Bijdrage leden 7.750 4.780 5.870 
 63.273 61.780 68.207 
  
 
 

5.2 LASTEN 

Lotgenotencontact 29.912 29.030 30.761  
Voorlichting 27.756 25.400 22.409  
Belangenbehartiging 4.838 --,-- 4.838 
Turner hanger/collier 1.540 --,-- 180 
Instandhoudingskosten 4.622 3.500 4.650 
 68.668 57.930 62.838 
 
         
Resultaat voor bestemming -5.395  5.369 
Interest 483 
Toev./vrijval alg. bedrijfsreserve 4.912  -/- 5.369 
Resultaat na bestemming 0  0 
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6 BIJLAGE A: Toelichting op de balans 

 
 

6.1 ACTIVA 

  2015 2014 
  € € 

6.1.1 Vorderingen en overlopende activa 

NTO posten; Voucher project  1.728 1.728 
Pfizer  3.000 --,-- 
Running for Turner  2.000 --,-- 
Hoogendoorn  99 --,-- 
Vooruitbet.posten; W&G  4.670 --,-- 
Vooruitbet.posten; Middendorp  14 --,--  
Interest  483 562 
Contributie  500 500 
Depot PostNL  75 75 
  12.569 2.865 
 
    

6.1.2 Liquide middelen 

ING Bank rekening courant  2.813 4.086 
ING ZKL spaarrekening  9.000 128 
ING ZKL Bonus spaarrekening  15 10.000 
Rabobank rekening courant  1.827 11.858 
Rabobank spaarrekening  51.235 47.896 
  64.890 73.968 
 
Totaal Activa  77.459 76.833 
  ===== ===== 
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6.2 PASSIVA 

 

6.2.1 Kapitaal en reserves 

Eigen vermogen saldo per 1/1  8.444 8.444 
Dotatie  --,-- --,-- 
Eigen vermogen saldo per 31/12  8.444 8.444 
 

6.2.2 Algemene bedrijfsreserve 

Algemene bedrijfsreserve saldo 1/1  59.276 51.638 
Vrijval Juridische bijstand  --,-- 2.269 
Dotatie Geoormerkt geld  -3.746 --,-- 
Dotatie resultaat boekjaar  -4.912 5.369 
Algemene bedrijfsreserve saldo 31/12   50.618  59.276  
 

6.2.3 Geoormerkt geld 

Geoormerkt geld saldo 1/1  0  
Dotatie uit algemene bedrijfsreserve  3.746  
Geoormerkt geld saldo 31/12    3.746    
 
 
Totaal Kapitaal en reserves    62.808  67.720 
  

6.2.4 Kortlopende schulden en overlopende passiva 

Crediteuren (volgens opgemaakte saldilijst) 10.866 8.558 
 
Nog te betalen posten  3.785 555 
 
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 14.651 9.113 
 
   
Totaal Passiva  77.459 76.833 
  ===== ===== 
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7 BIJLAGE B: Toelichting op de staat van baten en lasten 

 2015 Begroting 2015 2014 
 € € € 

7.1 Lotgenotencontact 

Meidendag 1 3.404 3.200 3.309 
Meidenweekend 1 5.264 6.200 9.377 
Meidenweekend 2 4.252 6.200 5.737 
Vrouwendag 1 5.216 5.965 4.530 
Vrouwendag 2 4.832 5.965 5.513 
Lotgenotencontact algemeen 2.409 --,-- 2.245 
Jongvolwassenen weekend 4.535 1.500 50 
 29.912 29.030 30.761  

7.2 Voorlichting 

Contactblad Xpressie 11.140 8.500 7.980 
Turner infolijn  500 100 
Foldermateriaal --,-- 1.000 --,-- 
Website*) 4.642 1.000 535 
Symposium 287  165 
Familiedag 1 6.224 7.200 7.014 
Familiedag 2 5.463 7.200 6.615 
 27.756 25.400 22.409 

7.3 Belangenbehartiging 

Uitbesteden fin.- en ledenadm. 4.838  4.838  

7.4 Instandhoudingskosten 

Afbouw instellingssubsidie  2.500 
Overleg farm. Industrie 307  33 
Overleg ziekenhuis 557  21 
Bestuurskosten --,-- 1.000 690 
Algemene bureaukosten 585  991 
Representatiekosten 225  --,-- 
Opslagkosten archief --,--  --,-- 
Reiskosten congres 223  13 
Kosten bank 332  373 
Porto 597  279 
Drukkosten briefpapier --,--  --,-- 
Administratiekosten 46  747 
Verzekering 429  424 
Tel.kostenvergoeding leden 1.120  1.080 
Nagekomen baten/lasten 201 ____ --,-- 
 4.622 3.500 4.650 

7.5 Turner hanger/collier 

Turner hanger/collier 1.540  180 
  
Totaal generaal 68.668 57.930 62.838 
 ===== ===== ===== 
 
*) hierin een bijdrage van Running for Turner verwerkt die verdeeld is over 2015 en 2016. 
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Bijlage Agendapunt 5: Verslag financiële controlecommissie over het jaar 2015 
Voorstel: De vergadering wordt voorgesteld het bestuur Decharge te verlenen voor het 
gevoerde financiële beleid. 
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Bijlage Agendapunt 7: Bestuurssamenstelling 
Voorstel:  
 
1. Esther van der Wansem te benoemen als penningmeester 
2. Tessy Verbree te benoemen als bestuurslid 
3. Jet Kruis te benoemen als bestuurslid 

 
Dit jaar treden af Judith Unk, Helen Mijnarends, Johan van Buuren en Nico van der Weij 
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8. BEGROTING  TURNERCONTACT NEDERLAND 2016 

 
BATEN 
 
Eigen bijdragen Vrouwendag 1  1.000 
Eigen bijdragen Vrouwendag 2  1.000 
Eigen bijdragen Meidendag   350 
Eigen bijdragen Meidenweekend  2.400 
Eigen bijdragen jongvolwassenenweekend  2.500 
Instellingen subsidie Fonds PGO  35.000 
Contributies/bijdrage farmaceuten  14.000 
Bijdrage farmaceuten   6.000 
 
    62.250 
 
LASTEN 
 
Vrouwen dag 1   5.965 
Vrouwen dag 2   5.965 
Meidendag   3.200 
Meidenweekend 1   6.200 
Meidenweekend 2   6.200 
Jongvolwassenen weekend   4.000 
Familiedag 1   6.500 
Familiedag 2   6.500 
Contactblad Xpressie   8.500 
Folders   500 
Turnerinfolijn   500 
Website en overige   6.500 
Instandhoudingskosten   4.000 
 
    64.530 
 
Tekort    -/- 2.280 
 
 

 


