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Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Prostaatkankerstichting te
Utrecht.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Prostaatkankerstichting te  is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten
en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Prostaatkankerstichting. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons
in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid
van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
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Resultaten 

Bespreking van de resultaten
Realisatie

2021
Begroting

2021
Realisatie

2020
€ € €

Baten 421.537 341.258 437.511

Lotgenotencontact 66.452 63.250 79.050
Informatievoorziening 75.766 73.246 111.948
Belangenbehartiging 220.250 173.000 65.753
Uitvoeringskosten 34.389 65.000 42.812
Wervingskosten - - 25.534

Som der bedrijfslasten 396.857 374.496 325.097

Netto resultaat 24.680 -33.238 112.414

Financiële positie

Financiële structuur
31-12-2021 31-12-2020
€ % € %

Activa
Materiële vaste activa 7.227 3,0 10.352 4,7
Vorderingen 12.933 5,4 6.982 3,1
Liquide middelen 219.639 91,6 203.732 92,2

239.799 100,0 221.066 100,0

Passiva
Stichtingsvermogen 213.899 89,2 189.219 85,6
Kortlopende schulden 25.900 10,8 31.847 14,4

239.799 100,0 221.066 100,0
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Analyse van de financiële positie
31-12-2021 31-12-2020

€ €

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen 12.933 6.982
Liquide middelen 219.639 203.732

232.572 210.714
Kortlopende schulden -25.900 -31.847

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 206.672 178.867

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa 7.227 10.352

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 213.899 189.219

Financiering

Stichtingsvermogen 213.899 189.219

Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn tot nadere toelichting gaarne bereid.

Hoogachtend,
NonProfit Support

drs. A.H.J. Kraaij
Registeraccountant
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Bestuursverslag

Inleiding
Sinds begin 2020 stond ieders leven in het teken van de coronapandemie. We dachten dat alles wat we
in dat jaar noodgedwongen moesten opschuiven, toch zeker in 2021 wel doorgang zou kunnen vinden.
Maar ook het afgelopen jaar gooide het virus roet in ieders eten en als Prostaatkankerstichting hebben
we wederom moeten afzien van de landelijke bijeenkomsten, maar ook van veel regionale ontmoetingen
en onze jaarlijkse vrijwilligersdag. Toch kijkt de Prostaatkankerstichting met trots terug op 2021. We
maakten ons sterk voor kwaliteit van zorg en leven, belangenbehartiging, informatievoorziening en
lotgenotencontact. Wetenschappelijk onderzoek naar prostaatkanker ging onverminderd door en de
Prostaatkankerstichting heeft in 2021 ruim twintig onderzoeksvoorstellen ondersteund. Via social media
en andere kanalen is het dankzij de inzet en de creativiteit van onze vrijwilligers gelukt om ook in deze
tijd van crisis veel mensen te bereiken.  

Missie, visie en doelstellingen
Mannen met prostaatkanker moeten kunnen rekenen op de beste kansen op overleving of
levensverlenging, met behoud van een goede kwaliteit van leven, ongeacht in welk ziekenhuis zij hun
diagnose en/of behandeling krijgen. Deze overtuiging streeft de Prostaatkankerstichting na aan de hand
van vier doelstellingen: 

1. De Prostaatkankerstichting zorgt voor goede voorlichting en informatievoorziening. 
2. De Prostaatkankerstichting bevordert (individueel) lotgenotencontact tussen (ex)patiënten met
prostaatkanker en hun naasten, zowel telefonisch of per e-mail als tijdens lotgenotenbijeenkomsten. 
3. De Prostaatkankerstichting behartigt de belangen van (ex)patiënten en hun naasten. 
4. De Prostaatkankerstichting stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar prostaatkanker. 

De Prostaatkankerstichting werkt uitsluitend vanuit het perspectief van de patiënt en houdt zich niet
bezig met medisch handelen. De kerntaken van de Prostaatkankerstichting worden uitgevoerd door
vrijwilligers, ondersteund drie parttime medewerkers (1,6 fte). De stichting wil deze vier doelstellingen
realiseren door: 

• Participatie in de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) via deelname aan
meerdere werkgroepen waaronder geneesmiddelen, Samen Beslissen en wetenschappelijk onderzoek.
• Het bevorderen van een goede samenwerking met andere organisaties, zoals de wetenschappelijke
verenigingen, de Patiëntenfederatie en collega-patiëntenorganisaties. 
• Invloed uitoefenen en de stem van de patiënt laten horen bij beleidsmakers en zorgverzekeraars. 
• Het patiëntbelang inbrengen bij richtlijnontwikkeling en bij het vaststellen van kwaliteitscriteria.
• Het opzetten en beheren van netwerken ten behoeve van lotgenotencontact.
• Het verstrekken van voorlichting en informatie aan donateurs en andere belangstellenden.
• Het organiseren van landelijke en regionale voorlichtingsbijeenkomsten.
• Het meelezen met onderzoeksvoorstellen en deze op verzoek voorzien van een schriftelijke
steunbetuiging. 

Bij al deze activiteiten maakt de Prostaatkankerstichting gebruik van de aanwezige kennis binnen de
Raad van Advies. Aan de basis van de doelstellingen en activiteiten liggen de twee visiedocumenten. De
Visie op de Prostaatkankerzorg in Nederland 2021 en de Visie op de vroeg opsporing van prostaatkanker
2021. 
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Prostaatkankerstichting
te Utrecht

Organisatie

Naam, vestigingsplaats en rechtsvorm:
De Prostaatkankerstichting is opgericht bij notariële akte d.d. 13 augustus 1997, onder de naam Stichting
Contactgroep Prostaatkanker. De laatste statutenwijziging dateert van 18 mei 2020. Daarin is de naam
ProstaatKankerStichting.nl gewijzigd in Prostaatkankerstichting. De stichting is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 41217362 en is kantoorhoudend
Godebaldkwartier 365 te Utrecht (Postbus 8152 3503 RD Utrecht). 
De Prostaatkankerstichting staat geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling, erkenning
door de Belastingdienst) onder nummer RSIN 806961089. 

Bestuur:
In 2021 was het bestuur als volgt samengesteld:  

Kees van den Berg, voorzitter
Jan Philipsen, penningmeester 
Rien Knol, secretaris en bestuurslid lotgenotencontact
Will Jansen, bestuurslid regiozaken
Gerard van Dam, bestuurslid kwaliteit van zorg 
Harry Boogh, bestuurslid vrijwilligerszaken 

Het bestuur werd in 2021 ondersteund door Agnes Pap, ambtelijk secretaris, voor 24 uur per week.
Marjolein Spronk is in dienst als beleidsmedewerker kwaliteit van zorg voor eveneens 24 uur per week.
Cindy Hoge werkt 16 uur per week voor de Prostaatkankerstichting als communicatieadviseur. Alle
backoffice taken worden uitgevoerd door NFK, conform de subsidieregeling van VWS.  

Raad van Advies:
In de organisatie van de Prostaatkankerstichting is een Raad van Advies opgenomen. Deze raad bestaat
uit deskundigen op alle gebieden van het zorgpad prostaatkanker. Jaarlijks vergadert het bestuur met de
Raad van Advies over onder meer beleid, activiteiten, speerpunten, toekomstvisie, financiering,
samenwerking met andere partijen en nieuwe ontwikkelingen uit het zorgveld. 

De Raad van Advies bestaat uit:
Guus de Vries, partner DamhuisElshoutVerschure Organisatieadviseurs
Jelle Barentsz, radioloog, Radboudumc, Nijmegen
Hetty van den Berg, radiotherapeut, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
Metin Tascilar, medisch oncoloog, Isala Klinieken, Zwolle
Henk Elzevier, uroloog/seksuoloog, LUMC, Leiden
Erik van Muilekom, verpleegkundig specialist oncologie/urologie, NKI/AVL, Amsterdam
Theo de Reijke, uroloog, Amsterdam UMC
Klaas Mollema, bestuursvoorzitter Raad van Arbitrage voor de bouw
Jean-Paul van Basten, uroloog, CWZ, Nijmegen
Jules Lavalaye, nucleair geneeskundige, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
Marco Blanker, huisarts, Zwolle en huisarts-epidemioloog, UMCG
Addy van de Luijtgaarden, oncoloog en medisch manager, RdGG

Vrijwilligers:
De uitvoering van het beleid en de activiteiten van de Prostaatkankerstichting is belegd bij de ruim
honderd vrijwilligers. Zonder hun inzet en gedrevenheid is de stichting niet in staat haar werkzaamheden
uit te voeren op het niveau waarop dit nu gebeurt. De Prostaatkankerstichting vraagt van haar
vrijwilligers een serieuze inspanning en ondersteunt hen in hun taak door goede
opleidingsmogelijkheden en een netwerk van kennis. Alle vrijwilligers ontvangen een reis- en
onkostenvergoeding. Voor de administratie daarvan maakt de stichting gebruik van het systeem
Declaree. 
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Prostaatkankerstichting
te Utrecht

Financiering 

Subsidie:
De Prostaatkankerstichting ontvangt haar gelden uit verschillende kanalen, waarbij KWF de belangrijkste
financier is. De subsidie van KWF wordt via NFK uitgekeerd. Zoals uit de jaarrekening blijkt, heeft de
Prostaatkankerstichting in 2021 een flinke subsidiekorting te verwerken gekregen ten opzichte van 2020,
waardoor het werven van andere fondsen gewenst is. De Prostaatkankerstichting krijgt financiële steun
vanuit het ministerie van VWS via Fonds PGO. Naast deze subsidies is de stichting afhankelijk van
sponsoring, donateursbijdragen en giften. 

Sponsoring:
Farmaceutische bedrijven sponseren projecten volgens de geldende CGR regelgeving ter vermijding
van belangenverstrengeling en ter waarborging van de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de
Prostaatkankerstichting. In 2021 heeft de Prostaatkankerstichting van vijf farmaceutische bedrijven
sponsoring ontvangen. Drie vermogensfondsen hebben de stichting ondersteund met een bijdrage aan
de activiteiten. 

Donateurs:
Op 31 december telde de Prostaatkankerstichting 3.566 donateurs tegenover 3.526 het jaar daarvoor.
De contributie van de donateurs en de speciale donaties vanuit  jubilea, uitvaarten of erfenissen vormen
naast de vaste subsidies een onmisbare bron van inkomsten. 

Activiteiten 
De activiteiten die de Prostaatkankerstichting in 2021 verricht heeft, staan beschreven in het jaarverslag.
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Prostaatkankerstichting
te Utrecht

Balans per 31 december 2021 
(na resultaatbestemming)

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 7.227 10.352

Vlottende activa

Vorderingen

Handelsdebiteuren 8.831 3.190
Overige vorderingen 4.102 3.792

12.933 6.982

Liquide middelen 219.639 203.732

Totaal 239.799 221.066



31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Stichtingskapitaal 54.109 54.109
Bestemmingsreserves 159.790 135.110

213.899 189.219

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskre-
dieten 13.382 19.373
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 3.398 3.707
Overige schulden 9.120 8.767

25.900 31.847

Totaal 239.799 221.066
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Prostaatkankerstichting
te Utrecht

Staat van baten en lasten over 2021 

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€ € €

Baten
Baten van particulieren 143.328 95.000 132.225
Baten van bedrijven 5.375 32.876 9.748
Baten van subsidies van overheden 60.000 60.000 60.000
Baten van andere fondsenwervende organisaties 212.834 153.382 232.676
Overige baten - - 2.862

421.537 341.258 437.511

Lasten
Lotgenotencontact 66.452 63.250 79.050
Informatievoorziening 75.766 73.246 111.948
Belangenbehartiging 220.250 173.000 65.753
Wervingskosten - - 25.534
Kosten beheer en administratie 34.389 65.000 42.812

Som der bedrijfslasten 396.857 374.496 325.097

Netto resultaat 24.680 -33.238 112.414

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve doelstelling 24.680 87.414
Bestemmingsreserve 25-jarig jubileum - 25.000

24.680 112.414
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Kasstroomoverzicht over 2021 

2021 2020
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 24.680 112.414

Aanpassingen voor
Afschrijvingen 3.125 3.215

Verandering in werkkapitaal
Afname (toename) van handelsdebiteuren -5.641 -3.055
Afname (toename) van overige vorderin-
gen -310 20.439
Toename (afname) van overige schulden -5.947 -239.605

-11.898 -222.221

Kasstroom uit operationele activiteiten 15.907 -106.592

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verwerving van materiële vaste activa - -5.204

Mutatie geldmiddelen 15.907 -111.796

Verloop mutatie geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de peri-
ode 203.732 315.528
Toename (afname) van geldmiddelen 15.907 -111.796

Geldmiddelen aan het einde van de peri-
ode 219.639 203.732
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Prostaatkankerstichting
te Utrecht

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Prostaatkankerstichting is feitelijk gevestigd op Postbus 8152, 3503 RD te Utrecht NL, is statutair
gevestigd in  en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41217362.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
Omtrent de activiteiten van Prostaatkankerstichting is in artikel 2 van de statuten het volgende bepaald:

a. het bevorderen van (individueel) lotgenotencontact in het hele land tussen (ex)patiënten met
prostaatkanker en hun naasten; 
b. het verstrekken van informatie en voorlichting; 
c. belangenbehartiging voor (ex)patiënten; 
d. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van prostaatkanker. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld op basis van de grondslagen zoals opgenomen in de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving C2 voor kleine fondsenwervende organisaties. De waardering van activa en passiva
vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. 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, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald op basis van het verschil tussen baten (subsidies en overige baten) en alle
hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
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Prostaatkankerstichting
te Utrecht

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgende de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend
tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van
interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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Prostaatkankerstichting
te Utrecht

Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Andere vas-
te bedrijfs-

middelen
€

Stand per 1 januari 2021
Aanschafwaarde 19.235
Cumulatieve afschrijvingen -8.883

Boekwaarde per 1 januari 2021 10.352

Mutaties 
Afschrijvingen -3.125

Saldo mutaties -3.125

Stand per 31 december 2021
Aanschafwaarde 19.235
Cumulatieve afschrijvingen -12.008

Boekwaarde per 31 december 2021 7.227

Dit betreft de door de stichting aangeschafte ICT apparatuur en programmatuur.

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 8.831 3.190
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Prostaatkankerstichting
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige vorderingen

Overige 4.102 3.792

Overige

Nog te ontvangen donaties - 409
Vooruitbetaalde kosten 2.494 1.775
Vooruitbetaald Egidiusproject 1.608 1.608

4.102 3.792

Liquide middelen

ABN AMRO 99.932 -
ING Betaalrekening 68.192 12.179
ING Spaarrekening 50.089 190.013
Rabobank 1.426 1.540

219.639 203.732
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Prostaatkankerstichting
te Utrecht

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Stichtingskapitaal

Stand per 31 december 54.109 54.109

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve doelstelling 134.790 110.110
Bestemmingsreserve 25-jarig jubileum 25.000 25.000

159.790 135.110

2021 2020
€ €

Bestemmingsreserve doelstelling

Stand per 1 januari 110.110 22.696
Resultaatverdeling 24.680 87.414

Stand per 31 december 134.790 110.110

Bestemmingsreserve 25-jarig jubileum

Stand per 1 januari 25.000 -
Resultaatverdeling - 25.000

Stand per 31 december 25.000 25.000

Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 13.382 19.373

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 3.398 3.707

Overige schulden

Reservering vakantiegeld 5.005 4.861
Accountantskosten 2.000 2.000
Vooruitontvangen bedragen 705 380
Vooruitontvangen Lutetiumproject 1.410 1.526

9.120 8.767
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Prostaatkankerstichting
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€ € €

Baten

Baten van particulieren 143.328 95.000 132.225
Baten van bedrijven 5.375 32.876 9.748
Baten van subsidies van overheden 60.000 60.000 60.000
Baten van andere fondsenwervende organisaties 212.834 153.382 232.676
Overige baten - - 2.862

421.537 341.258 437.511

Baten van particulieren

Donateursbijdragen 133.694 95.000 127.291
Materiaalverkoop 5.462 - 2.000
Bijdragen workshops 3.859 - 2.934
Overige baten 313 - -

143.328 95.000 132.225

Baten van bedrijven

Bijdragen sponsoren 5.375 32.876 9.748

Baten van subsidies van overheden

Subsidie Min. VWS / PGO 60.000 60.000 60.000

Baten van andere fondsenwervende organisaties

Subsidie NFK / KWF 153.382 153.382 205.176
Bijdrages sponsoren 59.452 - 27.500

212.834 153.382 232.676

Overige baten

Twinningproject - - 2.862
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Prostaatkankerstichting
te Utrecht

Besteed aan doelstellingen

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€ € €

Lotgenotencontact

Donateursdag 22.280 25.500 548
Kosten vrijwilligers - - 20.319
Lotgenotenbijeenkomsten / Voorlichtingsbijeenkomsten 7.711 16.000 6.189
Hulplijn / Sociale media 5.011 6.750 4.723
Uitvoeringskosten 31.450 15.000 47.271

66.452 63.250 79.050

Informatievoorziening

Magazine print en digitaal 42.076 43.246 44.970
Website en internet 7.620 15.000 15.544
Logboek PK 920 - 9.081
Communicatie en representatie - - 6.727
Presentatie film en DVD - - 3.570
Uitvoeringskosten 25.150 15.000 32.056

75.766 73.246 111.948

Belangenbehartiging

Bijdragen en donaties 67.711 35.000 2.020
Promotiemateriaal 35.590 21.000 17.770
Kosten vrijwilligers 15.602 15.500 -
Reis- en verblijfkosten 497 4.500 856
Twinning project - - 2.862
Werkconferentie concentratie prostaatkankerzorg - - 18
Kwaliteit van pkzorg - - 171
Uitvoeringskosten 100.850 97.000 42.056

220.250 173.000 65.753
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Prostaatkankerstichting
te Utrecht

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€ € €

Wervingskosten 

Uitvoeringskosten - - 20.000
Directe verwervingskosten - - 5.534

- - 25.534

Kosten beheer en administratie

Uitvoeringskosten 34.389 65.000 42.812

Belastingen

Utrecht, 31 maart 2022

ProstaatKankerStichting.nl 

C. van den Berg J.G. Philipsen M.C. Knol
Voorzitter Penningmeester Secretaris

W.P.J. Jansen H.P. Boogh G. van Dam
Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid
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