
Stichting Centrum voor Medisch‐Historische Documentatie en Medisch Erfgoed

JAARREKENING    2019

Balans 31 december 2018

activa passiva

Inventaris F8 15.000,00 Eigen vermogen 12.576,67

Boekencollectie 1,00 Resultaat 2018 ‐20.450,11

Foksdiep 2 189.600,00 Hypothecaire lening 215.000,00

Bankrekening 49.999,50 Overname inventaris F8 20.000,00

Spaarrekening 92.740,06 Lening Foksdiep 10 25.000,00

Project VvAA 25.000,00

Project DMB 23.889,00

Paletfonds 14.325,00

Project VTIMB 30.000,00

Vooruitontvangen gebruiksverg. 2.000,00

347.340,56 347.340,56

Balans 2018 conform de gepubliceerde balans zoals vastgesteld in 2019

Baten en lasten  2019

baten     2019 lasten 2019

ontvangen donaties 1.500,00 storting projectfondsen 1.500,00

kosten ten laste van fondsen 1.913,84 kosten tbv fondsen 1.913,84

gebruikers  44.200,00 huur Foksdiep 4 en 8 12.000,00

gebruikers Foksdiep 10 2.000,00 huur Foksdiep 10 8.411,66

schenkingen 5.960,00 gas/water/elektra  5.711,52

verzekering/belasting/overig 5.565,97

onderhoud en transport  26.736,68

inrichting Foksdiep 10 KNMG 4.000,00 inrichting Foksdiep 10 3.888,55

inkomsten bijeenkomsten 19.794,51 kosten bijeenkomsten 11.471,50

opbrengst collectebus 2.341,30 beheerkosten 9.082,00

restant kwijting prenten 1.700,00 kosten bestuur/vrijw 5.778,47

rente spaarrekening 41,58 restant Ned Internisten Ver. 30,34

afschrijving Foksdiep 2 3.950,00

afschrijving inventaris F8 5.000,00

negatief resultaat 2019 17.589,30

101.040,53 101.040,53



Stichting Centrum voor Medisch‐Historische Documentatie en Medisch Erfgoed

JAARREKENING    2019

Balans 31 december 2019

activa passiva

Inventaris F 8 10.000,00 Eigen vermogen ‐7.873,44

Boeken 1,00 Resultaat 2019 ‐17.589,30

Foksdiep 2 185.650,00 Hypothecaire lening 215.000,00

Bankrekening 32.593,28 Overname inventaris F8 15.000,00

Spaarrekening 94.093,14 Lening Foksdiep 10 25.000,00

Project VVAA 25.000,00

Project DMB 23.163,66

Paletfonds 14.636,50

Project VTIMB 30.000,00

322.337,42 322.337,42



Stichting Centrum voor Medisch Historische Documentatie en Medisch Erfgoed 
Jaarverslag 2019 en toelichting op de jaarrekening 
 
 
Inleiding 
Het jaar 2019 heeft – naast de gebruikelijke activiteiten – vooral in het teken gestaan van de verbouwing 
en inrichting van het eind 2018 verworven pand Foksdiep 10. Deze loods, gelijk aan de andere loodsen, is 
aangekocht door de Stichting Ondersteuningsfonds KNMG, die ook eigenaar is van de panden Foksdiep 4 
en 8 en verhuurd aan SCME, teneinde daarin o.a. de historische archieven van de KNMG onder te brengen, 
die daarvoor in de eigen Domus Medica te Utrecht geen ruimte meer beschikbaar had. Ook wordt in 
Foksdiep 10 een historische kamer met objecten en geschriften uit de geschiedenis van de KNMG 
ondergebracht. De KNMG betaalt aan SCME daarvoor een bedrag van € 21.000 per jaar vanaf 1 januari 
2020. In 2019 heeft de KNMG € 4.000 beschikbaar gesteld om al de nodige aanpassingen voor de inrichting 
van het pand te doen. 
Voorts is in 2019 een begin gemaakt met de omheining va het terrein en het aanpassen van de 
parkeermogelijkheden. De St OF heeft daarvoor een wezenlijke financiële bijdrage geleverd.  
 
Bestuur en beheer 
Het bestuur bestond aan het eind van het verslagjaar uit: 
Dhr. F.J. Schuitemaker, arts intensivist, voorzitter 
Dhr. Th.M.G. van Berkestijn, arts niet praktiserend, secretaris-penningmeester 
Dhr. Th. Beijerinck, arts niet praktiserend, lid 
Dhr. A. van der Tol, arts niet praktiserend, lid 
Mw. Drs. M. Wijnen, accountmanager UB Universiteit Utrecht, lid 
Dhr. R. Barnasconi, tandarts, lid 
Mw. Mr. M. Theunissen, senior adviseur kennismanagement VvAA 
Directie en beheer: 
Dhr. Prof. Dr. M.J. van Lieburg, emeritus hoogleraar medische geschiedenis, directeur 
Mw. E. van Beek – van Lieburg, office manager 
De bestuursleden en de directeur zijn onbezoldigd en brengen ook geen reis- en andere kosten in rekening.  
 
Gebruikers 
De kernactiviteit van het Trefpunt is het historische boekenbezit van de diverse medische en paramedische 
beroepen onderdak te verschaffen en open te stellen voor belangstellenden om de collecties te 
raadplegen. De gebruikers stellen daar een vergoeding tegenover, hetgeen de belangrijkste bron van 
inkomsten is voor het Trefpunt. Deze collecties zijn met name ondergebracht in Foksdiep 4. In Foksdiep 8 
hebben de Fysiotherapeuten hun collectie ondergebracht (behalve boeken en tijdschriften apparatuur). 
Voorts is daar de bibliotheek van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde ondergebracht en de 
medische geschiedenis collectie van Erasmus MC. Daarnaast nog enkele bijzondere collecties, medische 
profschriften van 1850 – 1975, academische redes, oude werken (vóór 1870), foto en portrettencollecties 
en medisch historische documentatie.  
In totaal brachten de gebruikers in 2019 € 44.200,00 op. In het aantal gebruikers zit een geleidelijke groei; 
zo was het bedrag in 2016 nog € 21.000 en is de verwachting voor 2020 € 65.000.  
Foksdiep 10 is volledig verhuurd aan de KNMG (zie inleiding) voor een bedrag van € 21.000 per jaar. 
De collecties in Foksdiep 2 en Foksdiep 6 zijn financieel geen onderdeel van de SCME, maar van de 
Stichting Verpleegkundig Historisch Bezit respectievelijk de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot 
bevordering der Pharmacie.  
 



Activiteiten 
Ook het jaar 2020 waren er weer activiteiten in overvloed. Allereerst de vrijwilligersdagen, enkele keren 
per maand, waar vrijwilligers aan de collectie en de inrichting werken (o.a. nieuw binnengekomen 
collecties sorteren en bezoekers ontvangen en begeleiden) en daarnaast de zgn. stamtafel, eens in de twee 
maanden, waarbij geïnteresseerden in de medische geschiedenis presentaties geven en ideeën 
uitwisselen, de witness seminars, waarvoor rond een thema (bv. de ontwikkeling van de kunstnier) 
degenen, die die ontwikkelingen zelf hebben meegemaakt en degenen die nu op dat terrein werken, 
ervaringen uitwisselen, welke in woord en beeld (per video) worden vastgelegd en t.z.t. op de website te 
zien zullen zijn, de werkgroep medisch Latijn , die werken in de collectie van vóór 1800, toen nog veel in 
het Latijn werd gepubliceerd, vertalen en publiceren, onderwijs en cursussen, o.a. voor studenten 
medische technologie van de TU Delft en cursussen van de Nederlandse Vereniging van Medische 
Geschiedenis (NVMG) 4x per jaar met gemiddeld 50 deelnemers, ledenvergaderingen van de NVMG en 
verder o.a. het ontvangen van bezoekers en gezelschappen.  
Voorts is het Trefpunt de thuisbasis van de Werkgroep Audiovisueel Medisch Erfgoed Nederland: 
ontsluiting van oude films en video’s en ontwikkelingen op dit gebied ten dienste van medisch onderwijs 
en onderzoek.  
 
De gebouwen 
Het Trefpunt is ondergebracht in de panden Foksdiep 2, 4,8 en 10. Foksdiep 2 is eigendom van het Trefpunt, 
aangekocht in 2015 met financiering via een aflossingsvrije hypotheek tot 2045. Ook dit jaar is weer 2% 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.  
 
Baten en lasten 2019 en balans per 31 december 2019 
Hoewel het jaar 2019 boekhoudkundig afsloot met een negatief resultaat van € 17.700,75 geeft dat geen reëel beeld 
van de werkelijke situatie. Zoals in de inleiding al is aangegeven is Foksdiep 10 eind 2018 aan het Trefpunt 
toegevoegd om archieven van de KNMG onder te brengen en een historische kamer van de KNMG. Pas in 2020 
treedt het huurcontract met de KNMG in werking. Ook voor 2019 – een periode van verbouwing en aanpassing van 
het gebouw – had de KNMG daarvoor een huurvergoeding in het vooruitzicht gesteld. De gesprekken met de KNMG 
over precieze hoogte van het bedrag en de vastlegging daarvan ‘zwart op wit’ kon in 2019 nog niet afgerond worden; 
dat vond pas begin 2020 plaats. Op het moment van het opstellen van deze jaarrekening is bekend geworden dat het 
gaat om € 7.500.  
Voor het transport is gebruik gemaakt van de firma Mulder op Urk. Een deel van het bedrag daarvoor, te weten € 
6.569,32 is geïnvesteerd in de aankoop van twee containers ten bedrage van € 4.000 samen. Deze containers zullen 
t.z.t. weer worden verkocht.  
Bovendien hebben twee andere organisaties in 2019 gebruik gemaakt van de opslagruimte van Foksdiep 10, te 
weten de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en de Stichting Vrienden Tandheelkundig 
Erfgoed (SVTE). Over die bedragen zijn nog gesprekken gaande: zal samen rond de € 2.000 liggen. 
E.e.a. betekent dat het boekhoudkundig negatieve resultaat kan worden verminderd met € 11.500. 
Gezien de verwachting dat de opbrengsten aan de gebruikerskant volgend jaar minimaal € 21.000 meer zullen zijn, 
mag verwacht worden dat 2020 met een positief resultaat eindigt.  
M.b.t. beheer en onderhoud zijn besprekingen gestart met de verpleegkundigen (Foksdiep 2) en de farmaceuten 
(Foksdiep 6) en de St OF, eigenaar van de panden 4 en 8 om tot een betere verdeling van de kosten te komen.  
Het boekenbezit is nog steeds bij de activa opgevoerd voor €1. Zodra de inventarisatie is voltooid, kan met de 
verkoop van doublures en onderdelen, die niet in onze collectie passen, beginnen.  
De projectfondsen zijn geoormerkt voor specifieke activiteiten en maken geen onderdeel uit van het eigen vermogen 
van SCME. 
 
Velp, 8 mei 2020      Th.M.G. van Berkestijn, secretaris-penningmeester 
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