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JAARREKENING    2020

Balans 31 december 2019

activa passiva

Inventaris F 8 10.000,00 -7.873,44

Boeken 1,00 -17.700,75

Foksdiep 2 185.650,00 215.000,00

Bankrekening 32.593,28 15.000,00

Spaarrekening 94.093,14 25.000,00

25.000,00

23.163,66

14.636,50

30.000,00

Eigen vermogen 
Resultaat 2019 (negatief) 
Hypothecaire lening 
Overname inventaris F8 
Lening Foksdiep 10 
Project boekuitgave 
Project DMB

Paletfonds

Erasmus boekproject 
Restant voorschot KNMG 111,45

322.337,42 322.337,42

Balans 2019 conform de gepubliceerde balans zoals vastgesteld in 2019

Balans 31 december 2020

activa passiva

Inventaris F 8 5.000,00 -25.574,19

Koffiemachine 2.336,00 34.691,53

Beamer/ pc's 3.600,00 215.000,00

Boeken 1,00 10.000,00

Foksdiep 2 181.700,00 20.000,00

Bankrekening 60.140,65 24.000,00

Spaarrekening 116.249,29 22.638,66

11.636,50

30.000,00

Eigen vermogen 
Resultaat 2020 
Hypothecaire lening 
Overname inventaris F8 
Lening Foksdiep 10 
Project boekuitgave 
Project DMB 
Paletfonds

Erasmus boekproject 
Medisch Contact WOII 26.634,44

369.026,94 369.026,94
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Baten en lasten  2020

baten  2020 lasten 2020

30.000,00    30.000,00    

68.700,00    12.000,00    

28.700,00    7.350,00      

15.101,82    3.153,91      

7.500,00      8.790,87      

14.736,99    

1.939,78      

6.950,86      3.477,70      

5.220,39      

1.578,96      

938,53 

264,03 

9.000,00      6.347,82      

10.677,68    19.591,32    

105,00         15.354,34    

5.525,00      2.657,39      

ontvangen donaties

gebruikers 

schenkingen

corona bijdragen

bijdrage gebruikers Foksdiep 10

bijeenkomsten

Domus Dag
bijdragen beheer- onderhoud 
boeken verkoop

kosten ten laste van fondsen 
rente spaarrekening 46,71           3.857,51      

875,00 

3.950,00      

5.000,00      

storting projectfondsen

huur Foksdiep 4 en 8

huur Foksdiep 10

kosten ivm corona

kosten foksdiep 10

office manager

kosten keuken, vrijwilligers kosten 

kantoor- en administratie gas/

water/elektra 

verzekering/belasting/overig kosten 

transport

afval

kosten Domus Dag

kosten beheer en onderhoud

streaming, website

internet

bestuurskosten

rentelast

afschrijving Fok 2

afschrijving inventaris F8

afschrijving inventaris / apparatuur 531,00 

resultaat 2020 34.691,53

182.307,07 182.307,07



Stichting Centrum voor Medisch Historische Documentatie en Medisch Erfgoed 
Jaarverslag 2020 en toelichting op de jaarrekening 

Inleiding 
Het jaar 2020 was een Annus Climacterius, gekenmerkt door de coronapandemie. Die heeft 
daar nadrukkelijk zijn stempel op gedrukt. Dat betekent allerminst dat de gevolgen daarvan 
negatief te duiden zijn. Integendeel kunnen we constateren dat de jaarrekening sluit met een 
positief resultaat van € 34.691,53. Het vermogen was ultimo 2020 € 9.117,34. Dat is vooral te 
danken door de bijdragen die zijn geschonken na een oproep van het bestuur aan 
sympathisanten van het Trefpunt om de kosten van de coronacrisis te bestrijden en door een 
schenking van de Nederlandse Vereniging van Arts -docenten in de Eerste hulp in liquidatie. 
Zowel de bibliotheek van deze vereniging als het batig saldo van deze liquidatie zijn 
geschonken aan het Trefpunt. Er zijn om het Trefpunt draaiende te houden diverse uitgaven 
gedaan om het Trefpunt corona proof te maken, waaronder – met steun van de Stichting 
Ondersteuningsfonds KNMG (St OF)- een ventilatiesysteem en diverse aanpassingen aan de 
inrichting van de conferentieruimte in Foksdiep 4. 
Belangrijke hoogtepunten in het verslagjaar waren de Domus Dag met als thema Annus 
Climacterius, mede mogelijk gemaakt door samenwerking met Medisch Contact op 11 
december 2020 en de opening van de Historie Kamer KNMG op diezelfde dag. Zie daarvoor 
onze volledig vernieuwde website www.tmgn.nl , die ook in het verslagjaar tot stand kwam. 

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. W. de Boer, verzekeringsgeneeskundige, 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 Lieburg, office manager 
De bestuursleden en de directeur zijn onbezoldigd en brengen ook geen reis- en andere kosten 
in rekening. De office manager is in loondienst. 

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 

http://www.tmgn.nl/


collectie van Erasmus MC. Daarnaast nog enkele bijzondere collecties, medische proefschriften 
van 1850 – 1975, academische redes, oude werken (vóór 1870), foto en portrettencollecties en 
medisch historische documentatie.  
In totaal brachten de gebruikers in 2020 € 68.700,00 op, ruim € 22.000 meer dan het jaar 
daarvoor, wat mede is toe te schrijven aan het in gebruik nemen van Foksdiep 10 door de 
KNMG.  
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 in het jaar 2020 waren er – ondanks de coronabeperkingen – veel activiteiten, waarvan 
vele via livestream of zoom. Dat wijze van communiceren gold ook voor de al genoemde 
Domus Dag en de Cursus Medische Geschiedenis van de NVMG. De vrijwilligersdagen, 
stamtafelbijeenkomsten en witness seminars konden vanwege de corona niet of slechts 
virtueel plaats vinden. 
 
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 € 3.950,00. 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.  
Met de St OF zijn al in 2019 besprekingen gestart over een onderhoudsplan op de lange 
termijn, waarbij ook de eigenaars van Foksdiep 2 en Foksdiep 6 zullen worden betrokken. Door 
de coronacrisis zijn de gesprekken opgeschort en zullen in de loop van 2021 worden 
voortgezet. 
 
Overig  
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, 
worden begonnen.  
De projectfondsen zijn geoormerkt voor specifieke activiteiten en maken geen onderdeel uit 
van het eigen vermogen van SCME. 
Tijdens het verslagjaar rees de vraag of SCME BTW plichtig is. Wat eerst begon als louter opslag 
van boeken is geleidelijk gegroeid tot een plaats waar rond de boekenverzameling allerlei 
activiteiten tot ontwikkeling kwamen. Dat leidde tot de vraag of die activiteiten gezien kunnen 
worden als dienstverlening welke een BTW verplichting met zich mee brengen. Daarover heeft 
het bestuur advies ingewonnen van fiscaal juristen, die van mening zijn dat er inderdaad 
mogelijk sprake is van een BTW verplichting. Als dat het geval blijkt te zijn, moet SCME 
reserveringen gaan treffen om de prijzen van de gebruikers te verhogen en mogelijk 
achterstallige BTW over de jaren ervoor te gaan betalen.  
 
Velp, 12 mei 2021    Th.M.G. van Berkestijn, secretaris-penningmeester 




