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Toelichting Jaarrekening 2018 van de Stichting Centrum voor Medisch Historische Documentatie
en Medisch Erfeoed (SCMEI
lnleidinq
Het jaar 2018 heeft aan het eind van het boekjaar een plotselinge wending genomen door de

uitbreiding van het Trefpunt met het pand Foksdiep L0. ln de loop van het jaar was de
opslagcapaciteit van het Trefpunt onvoldoende om aan de wens van de KNMG te voldoen om haar
archieven op te slaan, die wegens inkrimpen van de capaciteit van de Domus Medica daar niet meer
gehuisvest konden worden en tijdelijk zijn ondergebracht in een pand elders op Urk. Toen Foksdiep
10 in het najaar van 2018 beschikbaar kwam heeft de Stichting Ondersteuningsfonds KNMG zich
bereid getoond dat pand te kopen en het te verhuren aan SCME, waarbij de kosten van deze
aankoop voor rekening komen van

SCÍVIE.

Verschil met de andere panden is de termijn van 5 jaar,

gekozen omdat de ínkomsten aan onderhuur door SCME aan KNMG, KNOV en KNMP voor niet langer
dan 5 jaar zijn gegarandeerd, tezamen goed voor € 19.500 per jaar, Volgens een voorlopige raming

voldoende om de kosten voor die periode te dekken. Deze onzekerheden plus het feit dat nog niet
alle contracten zijn ondertekend maakt het nodig de financiële gevolgen van de inzet van F L0 strikt
geschieden in de boekhouding op te nemen. Omdat de kosten van het verwerven van F 1,0 in 2018
zijn gemaakt en de inkornsten pas in 20L9 binnen zullen komen is het resultaat van het boekjaar

2018 negatief, te weten € 20.450,11. Daarnaast is SCME in het kader van verwerven en inrichten van
F 10 een lening aangegaan bij St. OF van € 25.000 die in ieder geval binnen die periode van 5 jaar
moet worden afgelost. De exploitatiekosten F 10 zijn geraamd op € 5000 per jaar. Samengevat:
kosten over de totale periode van 5 jaar: € 75.000, te weten per jaar: € 5000 exploitatie, € 5000
aflossong lening St OF en 'terugverdienen' negatief resultaat 2018. Daartegenover inkornsten €
97.500, voldoende om tegenvallers op te vangen. Het negatieve resultaat over 2018 wordt naar
verwachting in de periode daarna ruim terugverdiend volgens het motto: 'De kost gaat voor de baat

uit'.
De qebouwen

Het Trefpunt is ondergebracht in de panden Foksdiep 2,4,8 en 1,0. Foksdiep 2 is eigendom van het

ïrefpunt, aangekocht in 201"5 met financiering via een aflossingsvrije hypotheek tot 2045. Ook dit
jaar is weer ZYo, van de aanschafwaarde afgeschreven, te weten € 3950,00. Het pand wordt verhuurd
aan de Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit. De panden 4,8 en 10 zijn eigendom van de Stichting

Ondersteuningsfonds, die ze verhuurt aan SCME. Voor de uitbreiding met Foksdiep 10: zie de
inleiding.
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Het boekenbezit is evenals vorige jaren bij de activa opgevoerd voor € 1. Het inventariseren is nog
bezig, zodat in de loop van de komende jaren de verkoop kan beginnen.
De schuld aan de KNMG van € 5000, m.b.t. de prentencollectie, nog voorkomend in de balans van
2017 , is i.o.m. de KNMG yereffend nnet de kosten door SCM E gemaakt voor werkzaamheden

verbonden aan het inventariseren en catalogiseren van de opslag van het KNMG archief, te weten €
L700 en een deel van de kosten van de verhuizing naar Foksdiep 10, te weten € 3300. .
De KNOV heeft al in 2018 de huur van F 10 voldaan voor 2019 (laatste post bij passiva).

De inkornstenkant o,ntwikkelt zieh positief, met name dsor de groei in het aanta,lgebruikers. ln 2016
€ 21'000 , in 2a17 € 36.783, in 2o18 € 46.550. De iakornsten ui:t bijeenksm§ten zijn redelijk stabiel
gebleven evenals schenkingen en donateurs' ln verkrijgen van schenkingen en verwerven van
donater.rrs kan en moet meer in geïnvesteerd worden.

Voor de kostenkant ziin vooral be'langrijk onderhoud (nieuwe dakbedekking voor alle panden) te
weten € 4138,20 per pand. De helft van F 4 en F I is betaald door St OF, F1.0 was volledig voor
rekening SCME.
De projecÈe*fondsen zijn geoormerkt voor specifieke activiteiten en rnaken geen onderdeel uit van

het eigen vermogen van het Trefpunt.
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