22e Algemene Ledenvergadering
Turner Contact Nederland
d.d. 12 maart 2022
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen van het bestuur
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen aantal aanwezige/stemgerechtigde leden
5. Ingekomen stukken naar aanleiding van de verzonden vergaderstukken
6. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 maart 2021
7. Vaststelling jaarverslag activiteiten 2021.
8. Vaststelling Jaarrekening 2021:
a. verslag penningmeester
b. verslag financiële controlecommissie
c. décharge bestuur
9. Vaststelling begroting 2022
10. Benoeming financiële controlecommissie 2022
11. Bestuurssamenstelling voordracht en besluit benoeming nieuwe
bestuursleden:
Henriëtte Franken (voorzitter), termijn loopt af maart 2022, niet
herkiesbaar.
Astrid Nijboer (algemeen bestuurslid), lopende termijn

Moniek Bechthum (penningmeester), lopende termijn
Pauline Kraakman (secretaris), lopende termijn
Voordracht en benoeming Loes Tuin (medisch contact en algemeen
bestuurslid)
Voordracht en benoeming Berber van der Weide (algemeen bestuurslid)
12. Voorstel voordracht en benoeming van de Functionaris
Gegevensbescherming, Ralph Kronieger.
13. Voorstel updaten van de statuten en huishoudelijk regelement.
14. Rondvraag en sluiting

Bijlage bij agendapunt 6: notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 maart 2021
Voorstel: De vergadering wordt voorgesteld de notulen vast te stellen

Verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering van de
vereniging Turner Contact Nederland (TCN) gehouden op
20 maart 2021
In verband met Coronamaatregelen en conform de geldende
noodwetgeving heeft deze vergadering digitaal plaatsgevonden.
Aanwezige bestuursleden:
Henriëtte Franken (voorzitter)
Astrid Nijboer (bestuurslid)
Moniek Bechthum (te benoemen lid)
Pauline Kraakman-Lokhorst (te benoemen lid)

Verslag door Moniek Bechthum

1. Opening
Henriëtte Franken (voorzitter) opent de vergadering om 11.00 uur en zij heet
alle aanwezigen die digitaal deelnemen aan de ALV van harte welkom.
In verband met Covid-19 maatregelen is het niet toegestaan de ALV fysiek te
laten plaatsvinden althans met de belangstellende leden. Er is nieuwe
wetgeving die het digitaal houden van een ALV toestaat en TCN maakt daar
gebruik van. Uiteraard betreurt het bestuur dat we elkaar niet persoonlijk kunnen
ontmoeten maar helaas laten de maatregelen geen andere keuze.
2. Mededelingen van het bestuur
De statuten en het huishoudelijk reglement worden binnenkort geüpdatet.
Helaas duurt dit door Covid-19 wat langer dan verwacht, omdat het lastig is
samen te komen door Covid-19. Hierin komt ook regelement aangepast aan het
digitale tijdperk.
3. Vastellen agenda
Na de leden gevraagd te hebben of zij aanvullende agendapunten hadden,
bleek dat niet het geval. De agenda wordt vastgesteld.
4. Vaststelling notulen Algemene ledenvergadering TCN d.d. 20 maart 2021
Henriëtte Franken geeft aan dat alle leden niet alleen de notulen maar ook alle
overige stukken digitaal toegezonden hebben gekregen. Er kwamen een aantal
vragen in de chat. Een aantal leden zou geen notulen hebben ontvangen en

vragen die alsnog te zenden. Tevens wordt de vraag gesteld waarom zoveel
bestuursleden in juni 2020 waren opgestapt. Die vraag zal het bestuur op een
later moment in de vergadering beantwoorden.

5. Vaststelling Jaarverslag activiteiten 2020
Henriëtte Franken ziet af van het voorlezen van het gehele verslag. Zij
memoreert de hoofdpunten van het verslag en vat het kort samen:
Door Covid-19 zijn we als vereniging beperkt in activiteiten. Er was één activiteit
in levende lijve, rest online. Wij zijn als bestuur in conclaaf met kartrekkers hoe
we alsnog iets kunnen organiseren.
Nieuwe bestuursleden
Moniek Bechthum en Pauline Kraakman hebben zich kandidaat gesteld en zijn
voorgedragen. Zij zullen na akkoord van de leden vandaag worden benoemd.
Er volgt een oproep voor kandidaten voor het bestuur. De voorkeur gaat uit naar
nog 2 Turner dames van minimaal 24 jaar.
Lotgenotencontact
Dit jaar veel digitaal door leden zelf georganiseerd.
Infovoorziening
Xpressie. Het bestuur gaat kijken naar een andere drukker. Het bestuur houdt
de kosten in de gaten en wil zeker niet inboeten aan kwaliteit.
Door beperkende maatregelen zijn er helaas minder activiteiten maar in plaats
daarvan wel veel leuke columns en spelletjes.
Digitaal
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden om meer digitaal te gaan. De website
wordt op dit moment onderhouden op vrijwillige basis en zonder kosten. We
gaan wel meer overzicht, makkelijker te bekijken, veiligheid voorop, chatfunctie?
Turnerlijn
Lisette en Wendy hebben 15 telefoontjes gekregen met zeer uiteenlopende
vragen over bv eiceldonatie, ouders die pas diagnose hebben en vragen over
Turner op leeftijd.
Wetenschappelijk onderzoek
Op de website zullen ook medische verslagen komen.
TCN nieuw medisch contactpersoon, Loes Tuin.
Expertisecentra
Nederlandse expertisecentra heeft samen met de Belgische expertisecentra de
klinische richtlijn aangepast en in Jip en Janneke taal omgezet. Deze wordt ook
op de website onder medische verslagen gezet zodra dit mogelijk is.
Andere patiëntenverenigingen

Het doel dat wij hebben met de samenwerking met contacten met andere
verenigingen is elkaar versterken en helpen. Dit geld ook voor de DSD.
Ervaringscoaches
Er is een zelfmanagement training gegeven, Binnenkort start er een nieuwe
training. Heeft u interesse schroom dan niet en neem contact op.
Cliëntondersteuners
Jammer genoeg konden we afgelopen jaar geen fysieke contacten hebben,
maar we hopen dat dit snel weer kan. Vragen komen vanaf heden bij bestuur
binnen. Het bestuur wil graag een beter overzicht van en inzicht te krijgen in de
vragen en de behoeftes van de leden.
Vraag van de chat
Word er dan geen verslag ingeleverd zodat het bij de clientondersteuners kan
blijven?
Antwoord: helaas wordt dit vaak vergeten ondanks veel aandringen. Daarom
neemt het bestuur het in eigen hand zodat het bestuur meer inzicht kan
verkrijgen in wat er leeft onder de leden en waar behoefte aan is.
Vragen
Missie TCN; gecoördineerd en veilig lotgenotencontact, bekendheid TCN
verhogen, nieuwe activiteiten, andere doelgroepen contact, beter beeld wat er
leeft bij leden, Website updaten.
Rol van vrijwilligers?
Inzetten, organiseren en begeleiden van activiteiten. Ondersteunen van leden.
Vrijwilligers wordt wel verzocht verslag uitbrengen.
Cliëntondersteuners vragen beantwoorden die door het bestuur worden
doorgegeven en daarna verslag met ontwikkeling en verloop.
Vanuit de vergadering zijn er geen verdere/aanvullende vragen of opmerkingen
ten aanzien van de activiteiten en Henriëtte Franken concludeert dat de
vergadering kan instemmen met het Jaarverslag activiteiten 2020 en dat hierbij
het verslag formeel is vastgesteld..

6. Vaststelling Jaarrekening 2020
Volgens de nieuwe wetgeving bestaat de mogelijkheid om tot drie dagen voor
de ALV vragen in te dienen die tijdens de ALV worden beantwoord. Van die
mogelijkheid is gebruik gemaakt.
Kascontrole door Annemarie Sohier (lid) en Jan gedaan. Goedgekeurd.
Vragen Eric Vos over financieel verslag; opmerking over pagina 3 past het
bestuur aan voor het op de website wordt geplaatst.
Kascontrole verslag wordt toegevoegd en op de website gezet.
Pagina 7 gaan we aanpassen net als pagina 10.

Vanuit de vergadering zijn er naast bovenvermelde vragen en/of opmerkingen
verder geen vragen of opmerkingen en Henriëtte Franken concludeert dat de
vergadering kan instemmen met de Jaarrekening 2020 en dat hierbij de
jaarrekening formeel is vastgesteld. Tevens stelt zij vast dat de vergadering kan
instemmen met de bevindingen van de Financiële controlecommissie en dat aan
het bestuur decharge wordt verleend. Henriëtte Franken bedankt de commissie
voor de werkzaamheden.

7. Benoeming Financiële controlecommissie 2021
Henriëtte Franken vraagt aan de vergadering de vraag wie zich als tweede
commissielid kandidaat wil stellen. Moniek Bechthum meldt zich aan.

8. Bestuurssamenstelling en benoeming bestuursleden
Moniek Bechthum en Pauline Kraakman waren al voorgedragen als lid. De
leden hebben geen bezwaren geuit, hoewel daartoe in de gelegenheid gesteld.
De kandidaat-bestuursleden worden benoemd.
Het bestuur bestaat dus met ingang van 20 maart 2020 uit:
Henriëtte Franken: voorzitter
Astrid Nijboer: algemeen lid
Moniek Bechthum: penningmeester
Pauline Kraakman: secretaris

9. Vaststelling begroting 2021
De begroting voor 2021 van TCN is uiteraard voorafgaand aan de vergadering
gezonden. Tijdens ALV worden daar geen concrete vragen over gesteld of
opmerkingen over gemaakt.
Het bestuur merkt nog op dat er twee meidendagen op de begroting staan. Dat
zal anders worden verwoord, aangezien het een meidendag 13-18 betreft en
een junior-meidendag voor 8-12.
Henriëtte Franken concludeert dat de vergadering kan instemmen met de
voorgestelde begroting voor het verenigingsjaar 2021 en dat die aldus wordt
vastgesteld.

10. Rondvraag en sluiting
Geocashing is gevonden. Minou krijgt een leuke verrassing toegestuurd.
Henriëtte Franken dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de algemene
ledenvergadering van Turner Contact Nederland om 12.30 uur.

Bijlage Agendapunt 7: Jaarverslag activiteiten 2021
Voorstel: De vergadering wordt voorgesteld het jaarverslag 2021 vast te stellen.

Activiteitenverslag
Voor u ligt het activiteitenverslag van Turner Contact Nederland 2021. 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.
Het jaar 2021 was helaas niet gevuld met activiteiten die goed bezocht konden
worden. Covid-19 belemmerde het fysiek bij elkaar komen. Er vonden slechts
enkele kleine activiteiten plaats, meest digitaal. We hebben wel moeten
constateren uit de reacties van de leden dat er veel behoefte is aan contact en
dat dat dus heel erg gemist wordt. Niemand had kunnen bedenken dat we zo
lang enorm beperkt worden in fysieke ontmoetingen waar de leden ontzettend
veel behoefte aan hebben, niet alleen in het kader van delen van kennis en
ervaringen maar juist ook in verband met de gezelligheid en het plezier dat we
met elkaar beleven. TCN ziet in elk geval wel dat er een groei is aan contact op
en via social media, wat op zich een persoonlijke ontmoeting niet vervangt,
maar in elk geval een behoorlijk alternatief is.
We voorzien als vereniging dus duidelijk in een behoefte. De vereniging kan in
elk geval nog steeds rekenen op een enthousiast actief kader. Dit is onmisbaar
voor elke vereniging, zo ook voor TCN! We hopen echt dat op korte termijn een
groot aantal en het liefst alle activiteiten weer opgestart kunnen worden. Nu
vinden op beperkte schaal fysieke activiteiten plaats, maar het is nog niet zoals
het in het verleden was.
TCN spreekt nog steeds de wens uit om al onze doelgroepen zo goed mogelijk
te bedienen. Dit uit zich bijvoorbeeld in de sprekers die wij uitnodigen voor onze
familiedagen. Het ene onderwerp zal relevanter zijn voor ouders met een jong
meisje met Turner, terwijl een andere keer bijvoorbeeld de adolescente of
‘oudere’ Turnervrouw meer aan bod komt.
Door deze doelgroepenbenadering streven wij zo goed mogelijk aan te sluiten
bij een ieders wensen. Dit vertaalt zich uiteraard in aandacht voor medische
onderwerpen in alle levensfasen, maar bijvoorbeeld ook in aandacht voor zeer
diverse psychosociale ‘problematiek’. Hierbij valt te denken aan zaken rond
school, werk, relatie en gezinsvorming. We houden de lijntjes met onze leden zo
kort mogelijk (onder andere door het inzetten van social media) om zo goed
mogelijk in te kunnen springen op ieders vragen en behoeften.
We hopen u met het onderstaande verslag een goed overzicht te geven van wat
er in 2021, ondanks alle beperkingen, toch nog is gebeurd en gerealiseerd.

1. Het besturen van Turner Contact Nederland

Organisatie en structuur: blijven anticiperen op de situatie/omgeving.
Zoals al eerder vermeld was ook 2021 weer een bijzonder jaar met helaas ook
aanzienlijke beperkingen. TCN heeft helaas ook in dit jaar als gevolg van Covid19 weer voor een deel stilgelegen voor wat betreft fysieke activiteiten. Die
vonden in de periode juni tot en met oktober op beperkte schaal plaats als het
gaat om junior meiden activiteiten, meidenactiviteiten en vrouwendag 51+. Er
vonden ook enkele digitale bijeenkomsten plaats voor wat betreft de Jong
Volwassenen.
Ondanks alle beperkingen om elkaar fysiek te ontmoeten was 2021 toch weer
een mooi jaar als het aankomt op samenwerking en inzet van onze vrijwilligers.
Daar waar andere (patiënten)verenigingen moeite hebben leden te vinden en
nog veel meer moeite moeten doen om daaruit actieve leden te zoeken, lukt dit
TCN vooralsnog redelijk. Een aantal nieuwe vrijwilligers heeft ‘zijn’ maar vooral
‘haar’ plaats in de vereniging gevonden en is goed ingewerkt. Toch zullen we
ook in 2022 op zoek moeten blijven naar goed inzetbare vrijwilligers om ons
actief kader op volle sterkte te houden. De tendens heerst dat vrijwilligers vaker
ingezet willen worden voor kortere tijd of voor een specifieke opdracht. Zo
ontstaat er een grote poule van mensen die op de juiste tijd, op de juiste taak
moeten worden geplaatst. De vereniging draait tenslotte volledig op de inzet
vrijwilligers die dit ‘werk’ allemaal naast hun drukke levens doen.
Het groot aantal actieve leden vergt een goede aansturing en organisatie. Net
als vorig jaar willen we graag inzetten op het belang van onderlinge
communicatie met korte lijnen. Daarvoor hebben we een aanspreekpunt
activiteiten en een los aanspreekpunt clientondersteuners en coaches.
Veel (actieve) leden betekent ook dat we ernaar willen streven om aan meer
wensen te voldoen: we kunnen de doelgroepen verfijnen. In 2022 richten wij
onze aandacht verder op vragen in alle levensfasen. Bij een baby spelen weer
hele andere zaken dan bij een schoolkind of een puber. Zo kan je ook de
situatie van een vrouw van 25 niet (helemaal) vergelijken met een vrouw van 50
of nog ouder.
Ook blijven we zoeken naar manieren om mensen zo dicht bij huis mogelijk en
zo laagdrempelig mogelijk met elkaar in contact te brengen. Juist door de
beperkingen ten aanzien van een fysieke ontmoeting wordt steeds meer gebruik
gemaakt van digitale ontmoetingen.

Bestuursvergaderingen
Het bestuur is in 2021 in totaal tien keer bij elkaar geweest. Dat was fysiek,
maar ook wel een aantal keren online in verband met Corona-maatregelen. Het
blijkt functioneel om met deze regelmaat bij elkaar te komen. Tussendoor vindt
er natuurlijk ook ad-hoc overleg plaats.

Het bestuur bestond van juni 2020 tot maart 2021 uit Henriette Franken en
Astrid Nijboer.
Op de ALV van 20 maart 2021 zijn Moniek Bechthum en Pauline Kraakman
voorgedragen en benoemd als bestuursleden. Inmiddels is Moniek Bechthum
penningmeester en Pauline Kraakman secretaris.

Termijnen:
Henriëtte Franken: benoemd maart 2020. Termijn eindigt maart 2022. Niet
herkiesbaar.
Astrid Nijboer: benoemd maart 2019, herkiesbaar. Termijn eindigt maart 2024.
Moniek Bechthum: benoemd maart 2021. Termijn eindig maart 2024.
Pauline Kraakman: benoemd maart 2021. Termijn eindigt maart 2024.

Loes Tuin heeft zich in het afgelopen jaar gemeld als kandidaat bestuurslid met
als aandachtspunt medische contacten en zal op 12 maart 2022 officieel worden
voorgedragen en, als de leden instemmen, worden benoemd.
Berber van der Weijden heeft zich in het afgelopen jaar gemeld als kandidaat
algemeen bestuurslid en zal op 12 maart 2022 officieel worden voorgedragen
en, als de leden instemmen, worden benoemd.
Het is echter wel van belang dat het bestuur nog wordt aangevuld. Het bestuur
roept leden dan ook uitdrukkelijk op zich kandidaat te stellen. Dit mogen ook
ouders of partners van Turner vrouwen zijn.

1. Lotgenotencontact

Activiteiten
In 2021 hebben we in eerste instantie wel de gebruikelijke contactmomenten
georganiseerd; contactmomenten waarvan we weten dat deze zeer goed
bevallen en voldoen aan de behoeften van onze leden. Het bestuur had telkens
de hoop dat de activiteiten doorgang konden vinden, maar de maatregelen
leidden er helaas toe dat activiteiten niet georganiseerd konden worden of
geannuleerd moesten worden. Het was en bleef afhankelijk van de telkens
wisselende maatregelen.

Familiedagen
Er is op 20 maart 2021 een digitale ALV gehouden, die jaarlijks terugkeert en
normaal gesproken onderdeel uitmaakt van de familiedag. Het bestuur heeft ook
digitale activiteiten georganiseerd die plaatsvonden na de ALV. Zo was er voor
ieder wat wils. Pubquiz, dansen en gezellig bewegen.
Op 6 november 2021 is er, voor het eerst in 2 jaar, weer een fysieke Familiedag
gehouden die was gericht op verbinden en weer in levende lijve contact hebben
met elkaar. De reacties waren zeer positief.
In de morgen hadden we de Omdenkshow. Op een humoristische manier en
interactief liet het team van de Omdenkshow aan de hand van sketches zien dat
je door op een andere manier tegen dingen aan te kijken, dus om te denken,
zien dat wat in eerste instantie een probleem leek eigenlijk niet altijd een
probleem hoeft te zijn. Door “out of the box” te denken, dus om te denken, kun
je proberen een oplossing bedenken voor een bepaalde situatie waar je niet
helemaal blij mee bent zodat het leven wat makkelijker zou kunnen worden.
In de middag konden de leden deelnemen aan gespreksgroepen met diverse
onderwerpen. Je kon daarin bijvoorbeeld verder praten over “omdenken” of juist,
Turner gerelateerd, bespreken waar je tegen aanloopt als Turnervrouw of
Turner ouder.
Het programma “Geen Moederdag” werd ook enorm gewaardeerd. Er werd
gesproken over wat het betekent en hoe je ermee kunt worstelen om geen
moeder te zijn of te kunnen worden. Er werden veel ervaringsverhalen
uitgewisseld en, gelet op het feit dat de deelnemers/deelneemsters eigenlijk nog
langer hadden willen praten, lijkt dit voor herhaling althans vervolg vatbaar.
Er was de mogelijkheid om deel te nemen aan een workshop/presentatie over
zelfmanagement van Helen Mijnarends.
Voor de pubers werd er een film over pesten getoond. In die film wordt een
meisje gevolgd dat heel erg wordt gepest en je kunt met name zien welke

invloed dat op haar heeft maar ook hoe ze ermee omgaat. Daarna kon er over
de film worden nagepraat.
We hebben na afloop kunnen genieten van de heerlijke hapjes, mooie
koksmutsen en schorten die de kinderen tijdens de kinderactiviteiten hebben
gemaakt.
Het bestuur dankt iedereen die met zijn bijdrage deze dag tot een mooie en
geslaagde dag heeft gemaakt.

Kaderdag
Op 2 oktober is er een kaderdag gehouden. Alle vrijwilligers (35) waren
uitgenodigd. Er kwamen er ongeveer 15.
Het bestuur heeft, naar aanleiding van gerezen vragen, een presentatie
gehouden. Er werd uiteengezet hoe de taakverdeling was binnen het bestuur, er
werd gesproken over de budgetten voor de diverse activiteiten en het aantal
vrijwilligers per activiteit dat kosten zou kunnen declareren. Tevens is er door de
functionaris gegevens bescherming een uitleg gegeven over de privacywet en
de eventuele verwerkersovereenkomst.

Meidenactiviteiten
Junior meidendag
Verslag van Nienke Wilms
Afgelopen 19 Juni 2021 vond voor het eerste keer de juniorenmeidag plaatst in
Renswoude. De meiden zijn tussen de 8 en de 12 jaar.
Iedereen vond het spannend, zowel de meiden die allemaal voor het eerst
waren als de begeleiding die het ook spannend vond hoe het zou gaan.
We begonnen de dag met de welkomstpraatje en daarna werden de meiden in 4
groepen verdeeld. Er waren in totaal 24 meiden.
De jongere 2 groepen begonnen met de kaarsen kleuren. Ze konden kiezen uit
een hart of een roosje. De meiden konden de witte roos/hart onderdompelen
In een kleurbad van de kleur die ze wilden hebben. De 2 oudere groepen
begonnen met de mozaiekkaars maken. De meiden konden kiezen uit een
vierkant of een ronde mozaiekkaars. De meiden die een ronde kaars wilden
konden een lege pringlesbus gebruiken voor de vorm. De meiden die een
vierkant wilden konden een leeg melkpak gebruiken.
De meiden konden uit verschillende kleuren kiezen die allemaal uit blokjes
bestonden. Na een kleurblokjes werd er een laag kaarsvet overheen gedaan
door de organisatie van Kaarsidee.
Als die iets was gehard kon er een laag andere kleurblokjes overheen. En zo
verder totdat het pak/ bus vol is. Daarna gingen de groepen omdraaien en
gingen de jongere meiden
de mozaiekkaars maken en de oudere de roos/hart. Nadat iedereen een 1
roos/hart en 1 mozaiekkaars had gemaakt was het tijd om met zijn allen te gaan
lunchen.

Na de lunch werden de meiden weer opgehaald. De meiden vonden het super
leuk om te doen. De begeleiders kijken terug op een geslaagde eerste
juniorenmeidendag.

Meidendag
Verslag van Nienke Wilms:
Afgelopen 5 Juni 2021 vond de meidendag plaatst in Zoetermeer. Er waren 32
meiden gekomen. We hebben de meiden in 4 groepen verdeeld.
Twee groepen begonnen met kanoën en de andere twee groepen begonnen
met de hindernisbaan.
Na de lunch werden de groepen omgedraaid. Degene die ’s ochtends gekanood
hadden gingen ’s middags de hindernisbaan doen.
Tussendoor en na afloop kon er gedoucht worden. De meiden vonden het super
spannend en leuk en hebben hun grenzen verlegd.
We kijken terug op een geslaagde dag.

Meidenweekend
Verslag van Moniek Bechthum:
Vrijdag 27 augustus 2021:
Op vrijdag middag was de begeleiding om 16:00 aanwezig zijn op de
accommodatie. Dit om het een en ander alvast klaar te zetten, zoals bijv.
drinken voor de meiden. Maar ook om de boodschappen die besteld zijn in
ontvangst te nemen. Rond de klok van 19:00 / 19:30 werden de meiden
ontvangen en welkom geheten met een kop koffie of thee. Daarna op de locatie
een dropping gehad, chocomelk gedronken met marshmallows.
Zaterdag 28 augustus 2021:
Op zaterdag ochtend een heerlijk ontbijt rond 8:00. Na het ontbijt onderweg naar
outdoor Reusel voor onze dagactiviteit; Levend Stratego. Na de lunch klimmen
en klauteren in het klimbos. Voor het avondeten was er een Frietkar. Onze
meiden hadden na het eten vrije tijd om bij te kletsen en te oefenen voor de
bonte avond. Om 21:00 thema crazy jungle bonte avond.
Zondag 29 augustus 2021:
Na een heerlijke nachtrust, 9:00 eerst ontbijten. Na het ontbijt inpakken en
beneden neer te zetten. Alle slaap vertrekken moeten dan ook schoon gemaakt
worden. Wanneer dit gebeurt is, in de zaal van de accommodatie.
Daar uitleg wat we gaan doen. We verdelen de meiden in groepjes en op de
outdoor locatie hebben we cup cakes gemaakt en bij een imker langsgegaan.na
een heerlijke lunch hebben de meiden na gekletst en telefoonnummers
uitgewisseld . Dan is het ongeveer 16:00 en zijn we naar huis gegaan. Als alle
meiden zijn opgehaald lopen we als begeleiding nog even de accommodatie na
en maken daar waar nodig nog even schoon. Om dan ook met een tevreden
gevoel weer naar huis te gaan.

Jong Volwassen activiteiten
Verslag van Ynke Brouwer:
In het voorjaar hebben we met de JV club een digitale activiteit georganiseerd.
Gedurende de ochtend is bij alle deelnemers een lekker lunchpakketje bezorgd.
Samen digitaal gelunched in MS Teams. Na de lunch zijn we overgeschakeld
naar een digitaal café in Zoom, waar we een super leuke Crazy88 hebben
gedaan! In kleine teams konden we via whatsapp 88 opdrachten doen, die we
moesten bewijzen doormiddel van foto's en filmpjes. Dit hebben we door een
externe partij laten organiseren en is hartstikke goede bevallen! Een leuke dag,
met afwisseling tussen beeldscherm en opdrachten om en rond het huis doen.
In het najaar hebben wij voor de Jong volwassen dames een city escape in
Utrecht georganiseerd, na een heerlijke lunch met sandwiches en sapjes
werden wij in groepjes verdeeld. Er zat een koffer vast gemaakt, welke wij
doormiddel van een cryptische oplossing moesten open zien te krijgen. Toen wij
de koffer open hadden konden wij Utrecht in en kregen wij
audiofragmenten/puzzels/rekensommen en verschillende samenwerking
opdrachten om uit de stad te ontsnappen. Wij sloten af met een borrel zodat wij
eindelijk na lange tijd weer fysiek met elkaar konden bijpraten en ervaringen
uitwisselen. Wij kunnen terug kijken op een geslaagde dag!
Vrouwendag.
Verslag door Nienke Tipker
Op 12 juni 2021 hebben we weer een leuke vrouwendag gehad. Helaas kon het
door corona niet fysiek plaatsvinden. In plaats van een fysieke vrouwendag,
hebben we ervoor gekozen om een online vrouwendag te organiseren, om zo
toch iets leuks voor de dames te doen.
We hebben online het ik hou van Holland spel gespeeld, wat door teatro uit
Haaksbergen erg leuk is georganiseerd. Nadat iedereen was ingelogd, gingen
we de welbekende spellen van tv doen, zoals liedjes raden, spellen en
plaatsnamen raden.
Dit allemaal onder het genot van een hapje en een drankje, verzorgd door
verwenboxen.nl.
Vrouwen 51+ activiteit
Verslag van Henriëtte Franken:
Op 9 oktober vond de eerste Vrouwen 51+ dag plaats. Die bracht ons naar
hartje Amsterdam. Er waren 11 deelneemsters.
We begonnen om 10 uur met een kopje koffie en appeltaart. Een voorstelrondje
mocht niet ontbreken, hoewel sommigen elkaar al kenden.

We werden om 11 uur opgehaald voor een toer over de Wallen. Het was een
toer met een lach maar ook met een traan. We hoorden allerlei verhalen over
dames die daar in het verleden werkten maar leerden ook veel over het huidige
leven op de Wallen. We hoorden ook verhalen over “de penoze” uit de jaren 60
en natuurlijk mocht Baantjes, jaja, hij bestond echt, niet ontbreken in dit verhaal.
Na een lunch zijn we met zijn allen smartlappen gaan zingen en hebben we
zelfs een CD van onze zangkunsten opgenomen.
Na een afsluitende borrel zijn een aantal dames naar huis gegaan maar een
aantal zijn ook nog gezellig uit eten gegaan.
Al met al een zeer geslaagde dag, die voor herhaling vatbaar is. Er werden
namelijk heel veel persoonlijke ervaringen uitgewisseld maar ook adviezen
gegeven. Een blik van herkenning over hoe het leven verloopt ontbrak ook niet.

2. Informatievoorziening

In 2021 heeft TCN weer via de bekende kanalen het nodige gedaan aan
informatievoorziening:
Xpressie
Vier keer per jaar komt ons verenigingsblad 'Xpressie' uit. Hierin staan normaal
gesproken de verslagen van alle activiteiten, zoals de meidendagen, jvweekend. Ook staan er verslagen in van lezingen van artsen en andere
professionals, gegeven tijdens de familiedag in Amersfoort. Helaas hebben die
verslagen en samenvattingen van lezingen/presentaties ontbroken,
eenvoudigweg om die niet plaats mochten vinden.
In de Xpressie staan ook vaste rubrieken die bij elke uitgave terugkomen,
waaronder 'een woord van de voorzitter (sinds 25 juni 2020 Henriëtte Franken)
en diverse columns.
De werkgroep bestaat uit Astrid Nijboer en Moniek Bechthum. Ook wordt er
samengewerkt met een drukker.

Jaarverslag Sociale Media
We proberen als vereniging zichtbaar en actief te zijn op de sociale media en
leden een platform te bieden voor wat hen bezighoudt. Dit doen we vanwege de
onderstaande, in willekeurige volgorde genoemde, redenen.
1. Het bevorderen van lotgenotencontact.
2. Het delen van Syndroom van Turner-gerelateerde zaken.
3. Het uitwisselen van ervaringen.
4. Het vergroten van de vindbaarheid van de vereniging.
5. Informatievoorziening op medisch gebied.
6. Informatievoorziening over de activiteiten van de vereniging.

Besloten Facebookgroep:
In juni hebben we, zoals vooraf aangekondigd, een tweetal wijzigingen
aangebracht. Om te beginnen is de groep van een onzichtbare groep veranderd
in een gesloten groep. Dit om de vindbaarheid te vergroten. Mensen die nu
binnen Facebook zoeken op ‘syndroom van Turner’ en onze groep zien, kunnen
een lidmaatschap aanvragen. Om lid te worden moet er aan twee voorwaarden
worden voldaan: je moet lid zijn van TCN (dit wordt door de beheerders
gecontroleerd) en je moet de groepsregels onderschrijven. Het toevoegen van
de groepsregels was de tweede wijziging. Door het bestuur zijn 25 berichten
geplaatst.
Openbare Facebookgroep:
Sinds november is de openbare Facebookgroep in ons beheer en kan het
bestuur hier algemene berichten plaatsen. Inmiddels zijn er vier berichten
geplaatst.
Instagram:
Er is dit jaar een Instagramaccount aangemaakt. Hierop zijn 16 berichten
geplaatst. Waar we ons in eerste instantie wilden richten op de wat jongere
meiden, hebben we dit aangepast op basis de bezoekers van dit account. We
gebruiken #TCN, #syndroomvanturner en #Turnercontactnederland.
LinkedIn:
Sinds dit jaar zit de vereniging ook op LinkedIn onder de naam Turner Contact.
Deze pagina is vooral bedoeld voor de vindbaarheid van onze vereniging. Er
zijn zeven berichten geplaatst. We gebruiken #Turnercontactnederland,
#Syndroomvanturner en #Turnercontact.
Twitter:
Er is wel een twitteraccount aangemaakt maar deze is op dit moment nog niet
actief.
Elke vorm heeft zijn eigen insteek en zijn eigen accenten. We hebben dit jaar
gewerkt aan een kalender/draaiboek voor alle activiteiten. Er is tweemaal in de
Xpressie een oproep geweest aan de leden voor input en praktische hulp. Ook
hebben we een werkdocument waarin we het beleid rondom sociale media
verder uitgewerkt hebben. Dit werkdocument is op te vragen bij de secretaris
Pauline Kraakman.

Turnerlijn
De Turnerlijn is ook in 2021 gedraaid door Lisette van Kesteren. Sinds
afgelopen jaar heeft Lisette er hulp bij gekregen van Wendy van Kuijen. 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 ouders die een dochter met Syndroom van Turner

verwachten, hulpverleners van ouderen met Syndroom van Turner en
volwassen turnervrouwen die (nog) geen lid zijn.
In 2021 waren er 15 telefoontjes over het gehele jaar. Wel worden de situaties
waarover ouders bellen complexer en hebben ouders vaker het gevoel van het
kastje naar de muur gestuurd te worden door behandelaars. De verwarring bij
vele ambulante begeleiders is dat SvT altijd samengaat met autisme.
Wij weten dat dat niet zo is maar de goegemeente dus niet. Ook waren er
vragen van familieleden over Turner, ouders met een net gehoorde diagnose
Syndroom van Turner, eiceldonatie en Turner vrouwen op leeftijd met Turner.

Belangenbehartiging e.v.

Wetenschappelijk onderzoek
TCN ondersteunt of participeert in diverse onderzoeken die momenteel bij het
Erasmus MC Rotterdam of in het Radboud UMC in Nijmegen lopen. Reeds
sinds 2016 loopt er een lange termijn onderzoek naar de risicofactoren van een
bicuspide aortaklep en aorta-afwijkingen. Tevens loopt er een onderzoek naar
vermoeidheid/ stressbestendigheid van meisjes/vrouwen met het syndroom van
Turner.
Over het eerste onderzoek zijn al een aantal wetenschappelijke artikelen
verschenen en spoedig zullen er nog een paar volgen.
Uitgebreid in de media is geweest het in 2017 gestarte onderzoek van het
Radboud UMC naar het invriezen van eierstokweefsel bij jonge meisjes met
Syndroom van Turner. Inmiddels is het beoogde aantal van 100 aanmeldingen
bereikt en zijn 74 meiden geopereerd.
We hopen op die manier tot een internationale consensus te komen voor wat
het beste werkt bij de meiden. Wij zijn druk bezig met de Zweedse vereniging
om contacten te leggen over het fertiliteitsonderzoek daar.
Mochten wij resultaten ontvangen over de lopende studies doen wij ons best dit
zo snel mogelijk te delen met de leden.
Overigens heeft het bestuur Loes Tuin bereid gevonden om bestuurslid te
worden en van daar uit contactpersoon medische contacten (Radboud) te
worden. Lidewij Wilms is “achterwacht” bij afwezigheid van Loes Tuin. Haar
benoeming tot bestuurslid staat op de agenda.

Expertise centra
TCN onderhoudt nauwe banden met de 2 expertisecentra: Radboud UMC te
Nijmegen, en Erasmus MC te Rotterdam. Verder onderhouden we goede
contacten met ziekenhuizen met topklinische zorg en regionale ziekenhuizen.

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.
We zijn aangesloten bij DSD (Disorder of Differences of seks Development) een
overkoepelende organisatie waarin een grote verscheidenheid van
geslachtsvariaties en oorzaken van verschillende medische oorzaken bij elkaar
komen.
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.
Henriëtte Franken is overigens op 29 augustus naar België gegaan om de
familiedag van Turner Kontakt bij te wonen. Dat was een heel geslaagde dag.
Het valt wel op dat de vereniging enorm gericht is op gezelligheid en het
uitwisselen van ervaringen. Dat is heel belangrijk. Vanuit de vereniging wordt
echter niet veel georganiseerd ten aanzien van lezingen (zoals wij kennen qua
medische ontwikkelingen, psychosociaal welzijn etc).

DSD Together
Difference in Sex Development is een (medische) term die gebruikt wordt voor
alle personen met een afwijkende sekse ontwikkeling. Het Syndroom van Turner
valt onder deze paraplu-term.
Nadat er in 2016 een nieuwe (belangen-)groep opgericht is met daarin
afgevaardigden van Klinefelter, DSD Nederland, MRK, NVACP
(bijniervereniging), NNID en TCN om gezamenlijk de resultaten van het grote
DSD-life onderzoek te kunnen blijven volgen en daarop te kunnen acteren, is er
een hechte en actieve groep ontstaan: DSD Together. Deze groep heeft
voorlopig nog geen rechtsstatus: het is een enthousiaste belangengroep
voorlopig, maar websites en FB pagina zijn in ontwikkeling. Ook zit er in de
toekomst misschien een financiële ondersteuning in. Namens TCN is bij de
DSD-together groep Henriëtte Franken aangesloten. Helaas waren binnen de
groep, gelet op Corona ook niet heel veel activiteiten.

Ervaringscoaches
Voor TCN is het van groot belang dat onze leden - naast goede medische zorg ook andere zorg krijgen die specifiek voor hun is. Daarom heeft TCN gekozen
om de in 2014 en 2015 aan de vereniging verstrekte vouchers (subsidiegelden
afkomstig van Ministerie van VWS) in te zetten voor het opleiden van
Turnervrouwen tot professioneel ervaringsdeskundige coaches op het gebied

van psychosociale problemen, kenmerkend voor het Syndroom van Turner en
ter algemene ondersteuning. Hun inzet kan voor onze leden een goede
hulp/ondersteuning in hun dagelijks leven betekenen.
De coaches verzorgen inmiddels zo’n 5 jaar met enige regelmaat de training
‘zelfmanagement’ waarbij Turnervrouwen handvaten krijgen om zelf de regie in
eigen handen te houden. In 2021 heeft er geen nieuwe training plaatsgevonden
vanwege de corona-situatie. Wel heeft de groep van 7 deelnemers die in 2020
gestart was, de training in 2021 verder online kunnen afronden.
Voor het middagprogramma op de familiedag van 6 november 2021 is de
coaches gevraagd een workshop zelfmanagement te verzorgen. Hiervoor was
echter geen interesse.
Uiteraard hebben de coaches ook weer een aantal dames individuele
begeleiding geboden bij problemen op het gebied van participatie, evenwicht
brengen in belasting en belastbaarheid, school, studie en werk. Het aantal
hulpvragen was dit jaar beperkt. De vragen waren m.n. gericht op het gebied
van zelfbeeld, acceptatie van Turnersyndroom en gebrek aan
lotgenotencontact. Ook turnervrouwen die geen lid zijn van de vereniging weten
ons soms te vinden.
Verder zijn de coaches het afgelopen jaar met het bestuur in gesprek gegaan
over de vraag hoe de communicatie en samenwerking tussen TCN en de
coaches geregeld moet worden qua AVG, privacy en aansprakelijkheid. Omdat
2 coaches een zelfstandige beroepspraktijk hebben, heeft TCN een contract
(verwerkersovereenkomst) opgesteld. In de huidige versie van dit contract staan
echter een aantal bepalingen waar de coaches niet mee akkoord gaan. Het is
derhalve op dit moment nog niet bekend of en in welke vorm de toekomstige
samenwerking zal plaatsvinden.
.
Cliëntondersteuners
Verslag van Susanne De Jong-Bruijstens
Met dit verslag willen wij een overzicht geven van de activiteiten van de
cliëntondersteuners in 2021.
Het jaar 2021 begon de groep met 9 cliëntondersteuners, gedurende het jaar
heeft Selina van der Vlugt afscheid genomen van ons. Hierdoor is Susanne de
Jong-Bruijstens karttrekker geworden van de cliëntondersteuners en is een
zoektocht gestart voor een cliëntondersteuner in de regio NoordBrabant/Limburg. Hiervoor hebben diverse oproepen op de besloten Facebook
website gestaan en een stukje in de Xpressie. Ook zit de kartrekker in de
appgroep van deze regio, maar dit persoonlijk contact heeft er nog niet toe
geleid dat er een nieuwe cliëntondersteuner is gevonden.
De groep cliëntondersteuners bestaat nu uit de volgende leden:
-

Susanne de Jong-Bruijstens, kartrekker en verantwoordelijk voor de
provincies Zuid-Holland en Zeeland

-

Mimi Dekker, verantwoordelijk voor de provincies Utrecht en Flevoland

-

Renda Rosing, verantwoordelijk voor de provincies Utrecht en Flevoland

-

Simone Simons-Garst, verantwoordelijk voor de provincies Groningen,
Friesland en Drenthe

-

Annemarie Melchers, verantwoordelijk voor de provincies Groningen,
Friesland en Drenthe

-

Gerjanne Sessink, verantwoordelijk voor de provincie Overrijssel

-

Esther Hengeveld, verantwoordelijk voor de provincie Gelderland

-

Pauline Verbree, verantwoordelijk voor de provincie Noord-Holland

Qua activiteiten hebben we als cliëntondersteuners helaas niet veel kunnen
organiseren vanwege Corona. Er hebben dus geen fysieke bijeenkomsten
plaatsgevonden. Wel heeft de regio Zuid-Holland/Zeeland 2x een online
meeting gehad, waar vooral ervaringen werden uitgewisseld en ook waardevolle
punten naar voren zijn gekomen waar Turner Contact Nederland mee verder
zou kunnen. Verder hebben de cliëntondersteuners een bijdrage geleverd aan
de familiedag op 6 november jl., waarbij ze gezorgd hebben voor de ontvangst
van de leden, het geven van uitleg over Turner Contact Nederland aan nieuwe
leden en het leiden van de diverse gespreksgroepen in het middagprogramma.
Tot slot zijn we actief geweest met het beantwoorden van hulpvragen. Dit zijn
vragen geweest over diverse zaken:
-

algemene informatie over onze vereniging,

-

advies over psychologen met ervaring rondom het Syndroom van Turner,

-

vragen rondom Turner en Corona

-

vragen rondom depressieve klachten

Hiervoor hebben we de hulpvragers waar mogelijk doorverwezen naar de juiste
personen en/of instanties. In een aantal gevallen is contact gehouden met de
hulpvrager om zo te kijken hoe het gaat en of er nog hulp nodig is. Daarnaast
volgen de cliëntondersteuners de besloten site op Facebook en reageren we op
vragen indien dat nodig is. Dit zijn vaak vragen om even van gedachten te
wisselen, ervaringen uit te wisselen en gewoon even het hart luchten. Tot slot is
er voor elke regio een appgroep in Whatsapp, waarin ook ervaringen en vragen
worden gedeeld tussen de lotgenoten in de regio. De cliëntondersteuners zijn
beheerder van de whatsappgroep in hun regio en fungeren als vraagbaak voor
de regio.
Als groep cliëntondersteuners hebben we onderling regelmatig overleg. Dit ging
dit jaar voornamelijk via online meetings en via whatsapp of telefonisch.
Daarnaast hebben de cliëntondersteuners op uitnodiging van het bestuur de
kaderdag op 2 oktober jl. bijgewoond in Utrecht.

Afsluiting
Met dit verslag hebben wij een indruk willen geven van de belangrijkste
activiteiten in 2021. 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 2022 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. En ook zal er veel aandacht
blijven bestaan voor de digitale omgeving.

Bijlage bij agendapunt 8: Jaarrekening 2021
Voorstel: De vergadering wordt voorgesteld de jaarrekening 2021 vast te stellen

Financieel
jaarverslag
2021

Turner Contact Nederland
Tiel

Voorblad

00

Inhoud

1
1

Samenstellingsverklaring
Algemeen
Financiele positie
Grondslagen
Jaarrekening
Balans
Resultatenrekening
Toelichting balans
Toelichting resultatenrekening gesubsidieerde activiteiten
Toelichting resultatenrekening niet gesubsidieerde activiteiten
Begroting

Pagina 1

2
3
5
6
8
9
11
12
13
14
15

Turner Contact Nederland
Tiel

Aan het dagelijks bestuur van:
Turner Contact Nederland
Postbus 91
4000 AB Tiel

Samenstellingsverklaring

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Turner Contact Nederland
te Tiel samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid
en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de
huishouding.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot
samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van
financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat deze niet kunnen
resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan
een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

APN Backoffice B.V.
Karin Hesselink
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Algemeen
Aanbieden Jaarrekening
De Vereniging Turner Contact Nederland biedt U hierbij de jaarrekening 2021 aan.
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en een rekening van baten en lasten over
de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, welke beide zijn voorzien van de nodige
specificaties en toelichtingen.
De getallen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders vermeld.
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 zijn 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"
welke
(afgekort
vereniging
N.V.G.G.)
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 Leden- en
Financiële administratie en verricht tevens diverse secretariële werkzaamheden.
Verder is het postadres van het secretariaat van TCN ondergebracht bij APN Backoffice B.V.
Inschrijving Kamer van Koophandel
De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 28084161.
Verzekeringen
De vereniging heeft de navolgende verzekeringen:
- Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering
- Groepsverzekering bij een activiteit op locatie voor de geledende periode
Samenstelling bestuur per 31 december 2021
Voorzitter
Mw. H.S. Franken
Penningmeester
Mw. M.J.W. Bechthum- v.d. Hout
Secretaris
Mw. P. Kraakman-Lokhorst
Alg. bestuurslid
Mw. A. Nijboer - Trappmann
Aspirant bestuurslid
Mw. L.G.M. Tuin
Vergelijkende cijfers
In de jaarrekening zijn ter vergelijking de cijfers van de rekening 2020 en de balanscijfers per
31 december 2021 opgenomen. De begroting is door het dagelijks bestuur opgesteld.

Turner Contact Nederland
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Plaatsgevonden controles e.d.
Gedurende het boekjaar hebben er geen controles van de belastingdienst, Ministerie van VWS
e.d. plaatsgevonden. De jaarrekening is gecontroleerd door de Kascommissie waarvan het controleverslag
zal worden toegevoegd aan deze jaarrekening.
Vaststelling Jaarrekening
Het bestuur van Turner Contact Nederland stelt de jaarrekening vast tijdens de Algemene Ledenvergadering.
De geplande activiteiten zoals begroot voor 2021 zijn uitgevoerd.
Het bestuur,
H.S. Franken
Voorzitter

A. Nijboer - Trappmann
Algemeen bestuurslid

M.J.W. Bechthum-v.d. Hout
Penningmeester

L.G.M. Tuin
Aspirant bestuurslid

P. Kraakman-Lokhorst
Secretaris
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Financiele positie
Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2021 en per 31 december 2020:
31 dec 2021
Activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Passiva
Kapitaal en reserves
Kortlopende schulden en overlopende passiva

31 dec 2020

763
95.363

0,8%
99,2%

604
114.041

0,5%
99,5%

96.126

100,0%

114.645

100,0%

90.506
5.620

94,2%
5,8%

83.423
31.222

72,8%
27,2%

96.126

100,0%

114.645

100,0%

Werkkapitaal
Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden opgegeven van het werkkapitaal. Onder werkkapitaal
wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. De omvang van het
werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de onderneming.

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Af: Kortlopende schulden en overlopende passiva
Netto werkkapitaal
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31 dec 2021

31 dec 2020

verschil

763
95.363
96.126
-5.620
90.506

604
114.041
114.645
-31.222
83.423

159
-18.678
-18.519
25.602
7.083
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Grondslagen voor de financiële verslaggeving
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaglegging.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Lasten worden verantwoord in
het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de bepaling van het vermogen
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en
lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Lasten algemeen
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering
en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke
verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij voor
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor
het opnemen van voorzieningen.
Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en verliezen bij
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen
voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen
bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde.
De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde.
Vlottende activa
Aanwezige voorraad met boekwaarde nihil per 31 december 2021:
Sieraad zilveren Collier met hanger
Sieraad zilveren Collier
Sieraad zilveren hanger
Beachflag
Boxen (geluidsinstallatie)

16
1
7
4
2

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.
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Jaarrekening 2021
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Balans per 31 december 2021
31 dec 2021

31 dec 2020

ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen en overlopende activa

763

604
763

Liquide middelen
Banken

95.363
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604

114.041
95.363

114.041

96.126

114.645
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Balans per 31 december 2021
31 dec 2021

31 dec 2020

PASSIVA
Kapitaal en reserves
Eigen vermogen
Algemene Bedrijfsreserve
Geoormerkt Geld
Doelbestemming Lustrum
Resultaat boekjaar

14.417
49.006
0
20.000
7.083

8.444
62.539
5.974
0
6.466
90.506

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
DUS-I Ministerie VWS - Fonds PGO
Overige schulden

5.620
0
0
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83.423

11.449
19.738
35
5.620

31.222

96.126

114.645
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Resultatenrekening over 2021
2021

2020

Gesubsidieerde kernactiviteiten
DUS-I Ministerie VWS - Fonds PGO
Totaal opbrengsten

55.000

Lotgenotencontact
Informatievoorziening
Backoffice
Totaal kosten

21.787
24.508
10.000

55.000
55.000

Resultaat gesubsidieerde activiteiten

55.000
9.615
15.647
10.000

56.295

35.262

-1.295

19.738

Activiteiten uit eigen middelen
Contributie
Donaties
Verkoop boekjes en spreekbeurtpakket
Opbrengst interest
Totaal opbrengsten
Informatievoorziening
Belangenbehartiging
Instandhoudingskosten
Totaal kosten

16.880
475
0
0

16.275
100
10
2
17.355

314
0
8.663

16.387
1.590
248
8.083

8.977

9.921

Resultaat niet gesubsidieerde activiteiten

8.378

6.466

Resultaat gesubsidieerde activiteiten
Resultaat niet gesubsidieerde activiteiten
Resultaat voor bestemming
Reservering niet verbruikte subsidie
Resultaatsbestemming Algemene Reserve
Resultaat na bestemming

-1.295
8.378
7.083
0
-7.083
0

19.738
6.466
26.204
-19.738
-6.466
0
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

31 dec 2021

31 dec 2020

463
0
0
0
300
763

414
-125
40
75
200
604

34.035
12.626
28.656
20.046
95.363

101.310
12.626
59
46
114.041

14.417
49.006
0
20.000
7.083
90.506

8.444
62.539
5.974
0
6.466
83.423

5.620
5.620

11.449
11.449

0
0
0

19.738
35
19.773

Activa
Vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen
Vooruitbet. contributie
Te ontvangen bedragen
Depot TNT
Statiegeld PGO
Banken
ING Bank 4365233
ING ZKL Spaarrekening
Rabobank 377886556
Rabobank spaarrekening

Passiva
Kapitaal en reserves
Eigen vermogen
Algemene Bedrijfsreserve
Geoormerkt Geld
Doelbestemming Lustrum
Resultaat boekjaar

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Crediteuren

Overige schulden
DUS-I Ministerie VWS - Fonds PGO
Nog te betalen posten
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Toelichting op de resultatenrekening over 2021
Gesubsidieerde activiteiten

DUS-I Ministerie VWS - Fonds PGO

2021

Begroting

2020

55.000
55.000

55.000
55.000

55.000
55.000

3.044
837
6.809
1.240
1.192
4.945
6.640
0
-660
-920
-220
-240
-610
-270
21.787

4.000
3.000
4.000
3.950
3.950
7.000
1.200

2.793
0
137
415
0
3.194
3.500
286
-540
0
0
0
-170
0
9.615

Totaal Kosten:
Lotgenotencontact
Meidendagen
Meidendag junioren
Meidenweekend
Vrouwendag voorjaar
Vrouwendag najaar
Jongvolwassenen dag/weekend
Groepsgewijs Lotgenotencontact
Clientondersteuning
Ontvangen bijdrage deelnemers Meidendag
Ontvangen bijdrage deelnemers Meidenweekend
Ontvangen bijdrage deelnemers Vrouwendag
Ontvangen bijdrage deelnemers Vrouwendag
Ontvangen bijdrage deelnemers Jong Volwassenen dag/weekend
Ontvangen bijdrage deelnemers Meidendag junioren

Informatievoorziening
Contactblad Xpressie
Website
Familiedag voorjaar
Familiedag najaar
Brochures en Cursusaanbod/voorlichting

9.679
2.801
1.866
10.162
0
24.508

Backoffice
Ledenadministratie
Financiele administratie
Secretariele administratie

2.422
2.723
4.855
10.000
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-450
-900
-600
-600
-1.200
-350
23.000

7.000
4.500
5.250
5.250
22.000

7.859
2.426
916
0
4.446
15.647

10.000

2.465
2.723
4.812
10.000
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Toelichting op de resultatenrekening over 2021
Niet gesubsidieerde activiteiten
2021

Begroting

2020

16.880
475
0
0
0
17.355

15.000

16.275
100
0
10
2
16.387

Totaal Opbrengsten:
Contributie
Donaties
Sponsoring Farmacie
Verkoop boekjes en spreekbeurtpakket
Opbrengst interest

2.000

17.000

Totaal Kosten:

Informatievoorziening
Brochures
Enquete leden
Turner infolijn

314
0
0
314

Belangenbehartiging
Overleg ziekenhuizen / MAR

Instandhoudingskosten
Bestuurskosten
Bureaukosten
Kosten bank en verzekering
Administratiekosten
Algemene Ledenvergadering
Nagekomen baten/lasten en afrondingsverschillen
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500

500

0
1.490
100
1.590

0
0

248
248

3.871
305
958
3.436
0
93
8.663

3.813
104
982
2.268
557
359
8.083

8.000
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Begroting Turner Contact Nederland 2022
BATEN
Bijdrage deelnemers Vrouwendag 1
Bijdrage deelnemers Vrouwendag 2
Bijdrage deelnemers Meidendagen
Bijdrage deelnemers Meidenweekend
Bijdrage deelnemers Jongvolwassenen dag/weekend
Instellingen subsidie Fonds PGO
Contributies

600
600
800
900
1.200
55.000
15.000
74.100

LASTEN
Vrouwen dag 1
Vrouwen dag 2
Meidendagen
Meidenweekend
Jongvolwassenen dag/weekend
Groepsgewijs Lotgenotencontact
Familiedag 1
Familiedag 2
Contactblad Xpressie
Folders
Website en overige
Instandhoudingskosten
Uitbesteding aan Backoffice

3.950
3.950
7.000
4.000
7.000
1.200
5.250
5.250
7.000
500
4.500
4.000
14.000
67.600

Overschot

6.500
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