
DE WENS VAN MATTHIJS 

“Als ik straks klaar ben met mijn ziekte ga ik geld inzamelen  
  Voor het ziekenhuis” 

De “WENS” van Matthijs is nu onze opdracht! 

!  

    

JAARREKENING 2013 



Voorwoord. 

Voor u ligt alweer het tiende jaaroverzicht van de Stichting Matthijs. 
Voor ons een iets teleurstellend jaar, minder activiteiten en helaas zijn ook vrienden van 
Matthijs afgehaakt “Club van 100” omdat deze vrienden ook met een financiële  tegenslag te 
maken kregen door verlies van hun baan en ook ziekte. 

Wij zijn zuinig om gegaan met de financiën omdat we wat reserve wilden opbouwen om de 
naaste familie financieel tegemoet  kunnen komen, indien nodig, met overnachten in de buurt 
van het academisch ziekenhuis waar hun naaste een beenmergtransplantatie moet 
ondergaan en het erg wenselijk is, dat familie in de buurt is omdat er van het een op andere 
moment levensbedreigende omstandigheden kunnen zijn. 
Momenteel zijn we met verschillende zorgverzekeraars in gesprek om een tegemoetkoming  
voor de Stichting Matthijs of het mogelijk is een bijdrage in de kosten overnachting hotel te 
kunnen verkrijgen via deze weg zodat er structureel ook inkomsten vanuit deze tak binnen 
komen, omdat de zorgverzekeraar kan bezuinigen op km vergoeding als deze mensen 
overnachten tegen een gereduceerde prijs hoeven ze geen honderden km te vergoeden. 
  
Ondanks de recessie blijven wij positief voor het komende jaar, met zijn allen de schouders 
eronder en we gaan voor een mooi resultaat in 2014. 

Ter afsluiting wil ik u erop attent maken dat het nog steeds mogelijk is om lid te 
worden van de club van 100. Een club vaste donateurs die de Stichting Matthijs voor 
een langere periode een warm hart willen toedragen. 
Meer info: www.stichtingmatthijs.nl 

Met vriendelijke groet, 

Suzan Kienhuis 
Stichting Matthijs 



VERLIES-EN WINSTREKENING 2013 

UITGAVEN                                                                    ONTVANGSTEN                                                             

Voorzieningen ziekenhuizen              3.850,-                  Saldo                                        3.132,- 
Km+ tel. vergoeding                             535,-                   Donaties: 
Bijdrage hotel overnachting               2.100,-                   Sponsoren/akties                     7.800,-  
Div.kosten                                             355,-                   Vriendenkring                         2.100,- 

Totaal uitgaven                                   6.840,- 
Saldo ontvangsten-uitgaven               6.192,- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totaal                                                13.032,-,-                                                               13.032,- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BALANS PER 31 DECEMBER  2013 

Totaal ontvangsten         13.032,- 
Totaal uitgaven                 6.840,- 
----------------------------------------- 
Saldo 31-12-2013             6.192,- 


