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Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland 

Financiële verantwoording 2020


Doelstelling steunfonds 
De stichting is opgericht op 12 mei 2005. Haar statutaire doelstelling is het bijeenbrengen, beheren 

en toewijzen van gelden voor wetenschappelijk onderzoek dat in het MS Centrum Noord-Nederland 

wordt verricht naar:

- de oorzaken van multiple sclerose;

- het ontwikkelen van nieuwe therapieën tegen multiple sclerose;

- de mogelijkheden om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met MS te verbeteren door het 

bevorderen van samenwerking tussen de zorgverstrekkers, het stimuleren van 

netwerkontwikkelingen, het ontwikkelen en implementeren van protocollen, en het afstemmen 

van het zorgaanbod op de zorgvraag.


Beginsaldo: € 13.692,26 
Op 1 januari 2020 bedroeg het saldo op de bankrekening van de stichting: € 13.692,26. 


Donaties: EUR 14.480,34  
Er zijn in 2020 donaties ontvangen voor een bedrag van € 14.480,34.


Uitgaven voor de doelstelling: € 14.133,35 
Op 4 mei 2020 is een bedrag van EUR 1.131,35 overgemaakt aan het UMCG voor de kosten van de 

aanpassing van de website van het MS Centrum met een donatiemodule. Op 6 november 2020 is 

een bedrag van € 13.002,00 overgemaakt voor de kosten van het onderzoeksproject "Op zoek naar 

een biomarker voor de overgang naar progressieve MS" van Jan Meilof, Sebo Withoff en Iris 

Jonkers.


Bankkosten: € 116,41 
In 2020 is een bedrag van € 116,41 aan bankkosten betaald. 


Eindsaldo: € 13.922,84   
Op 31 december 2020 bedraagt het saldo op de bankrekening van de stichting: € 13.922,84. Hiervan 

is een bedrag van EUR 3.659,65 (ontvangen 2016) geoormerkt voor MS-onderzoek van W. Baron en 
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een bedrag van EUR 205,85 (ontvangen 2016 en gedeeltelijk doorbetaald op 6 november 2020) voor 

MS-onderzoek van J. Meilof. Zodat ter vrije besteding resteert een bedrag van: € 10.057,34.


Vastgesteld door het bestuur op 27 mei 2021

Voorzitter secretaris penningmeester Lid Lid

(Annelies Bollen) (Annalies 
Koelstra)

(Nout Verbeek) (Anton Wachter) (Katalin Horvath)


