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Toelichting Jaarrekening 2016 van de Stichtins Centrum voor Medisch l'listorische Oocumentatie
en Medisch Erfeoed (SCMË)
Het jaar 20L6 heeft gestaan in het teken van uitbreiding van de collectie en uitbreidíng van de

opslagcapaciteit. Aan het eÍnd van het versiagjaar was de situatie als volgt:
Het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland, de uitvoerende organisatie van de SCME, is

ondergebracht in drie panden op het Foksdiep op Urk, hieronder genoemd in de chronologische
volgorde van gebruik door het ïrefpunt, te weten:
Foksdiep 4: eigendorn van de Stichting Ondersteuningsfonds (St. OF). De SCME huurt het pand vcor
€ 500 per maand, Alle kosten verbonden aan onderhoud, gebruik en beheer van het pand zijn voor
rekening van SCME. Alle activiteiten, verbonden aan het gebruik van de collectie zijn onderbracht Ín
Foksdiep 4. ln die zin is het de hoofdvestiging van het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland.
Foksdiep 2: eigendom van de SCME, verhuurcJ aan Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit (SHVB)
voor € L per jaar. Alle kosten verbonden aan onderhoud, gebruik en beheer van het pand zijn voor
rekening van SHVB. Omdat aan het begin van het verslagjaar er nog huurders in het pand zaten, die
niets hebben met de uitoefening van medische geschiedenis, werd voor dat pand een aparte

bankrekening geopend. Die is opgeheven nadat genoemde huurders het pand hebben verlaten en de
Sl-lVB. er zijn intrek kon nemen. Het saldo is overgeheveld naar de bankrekening van de SCME voor
Foksdiep 4.
Foksdiep 8: eigendcm van de St. OF. De SCME huurt het pand voor € 500 per rnaand. AIle kosten

verbonden aan onderhoud, gebruik en beheer van het pand zijn voor rekening van SCME. De daar
reeds aanwezige collectie en inventaris is door de SCME overgenomen voor € 25000. Dit bedrag zal in
de jaren ZA17 e.v. worden voldaan. Daartegenover staan extra inkomsten: de huurders van Foksdiep
8 zijn overgegaan naar SCME, te weten Erasmus MC, de Vereniging 'Het Nederlands Tijdschrift voor

geneeskunde', de KNMG voor een deei van haar archief en de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie,
samen goed voor € 18000.

ïeneinde de continulleit van de SCME te waarborgen is aan de inkomstenkant hard gewerkt. Met
diverse verenigingen zijn gebruikersovereenkomsten gesloten, goed voor € 21000 in 2016. Ër zljn
besprekíngen gaande met enkele andere verenigingen, waaronder tenminste een die m.i.v. 201"7
aanhaakt.

Verder zijn er bijeenkomsten van diverse aard georganiseerd, waaronder witness seminars, bezoeken
van diverse grernia, waaronder ook studenten, welke aan inkomsten circa € 7300 hebben

opgeleverd, ruim € 6000 meer dan het voríge boekjaar. Gezien de toenemende belangstelling voor
dit soort activiteiten is de verwachting dat dit niveau vsor 2017 minstens gehandhaafd zal blijven.
Van begunstigers {vrienden e.d.) werd bijna € 1"800 ontvangen. Er zal fors worden ingezet om dit
aantal te vergroten.
Orndat dit jaar een begin is gemaakt rnet het inventariseren en catalogiseren van het boekenbezít is

er nu ook redelijk zicht op de waarde van boeken die verkocht kunnen worden; daarvoor is in de
balans een bedrag varï ca € 24000 onder de activa opgenomen" Vorige jaren was daar geen enkel
zicht op, reden waarom het boekenbezit vorige jaren opgevoerd werd voor € 1",00. Onder de passiva

is € 25000 opgevoerd voor de overname van de inventaris van Foksdiep
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Vlet de verkoper

afgesproken deze schuld in termijnen van vijf jaar af te lossen, te beginnen in 2fiX7
Het boekjaar sluit af rnet een positief resultaat van € 6798,32.
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