Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Centrum voor medisch-historische documentatie en medisch erfgoed

Nummer Kamer van
Koophandel

5 8 2 4 8 3 5 8

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Fokdiep 4, 8321 MK Urk

Telefoonnummer

0 2 6 3 6 2 3 5 1 5

E-mailadres

andre.weel@ika-ned.nl

Website (*)

www.tmgn.nl

RSIN (**)

8 5 2 9 4 5 2 3 1

Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Bibliotheek & archief
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

1

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

4 8

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

F.J. Schuitemaker

Secretaris

A.N.H. Weel

Penningmeester

A.N.H. Weel

Algemeen bestuurslid

A. van der Tol

Algemeen bestuurslid

M.M. Nooteboom-Wijnen

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

02 van 06
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De exploitatie en het beheer van een opstal waarin medisch-historische documentatie
en medisch erfgoed wordt ondergebracht ten behoeve van historisch onderzoek en dat
kan dienen als atelier voor medisch historisch onderzoek en trefpunt van
belangstellenden in de geschiedenis van de geneeskunde en gezondheidszorg.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://tmgn.nl/over_ons#bestuurlijke-organisatie
> Meerjarenbeleidsplan 2019-2024

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Bestuursleden, vrijwilligers en curatoren worden voor hun werkzaamheden ten
behoeve van de SCME niet gehonoreerd.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Opsomming belangrijkste activiteiten (volledige weergave op de website)

Open

De Stichting heeft één persoon in loondienst voor 24 uur per week.

A. Bijeenkomsten
NVMG Ledenvergadering 2022 (2)
Dubbele lunchlezing Bert Keizer
50 jaar Computertomografie Lunchlezing Lucas van der Hoeven
Trefpuntcursus 2022
NVMG Ledenvergadering 2022 (1)
Symposium Geschiedenis Neurowetenschappen
Jaarafsluiting Trefpunt 2021
Joodse Artsen en de Holocaust
Presentatie Cecile aan de Stegge
Herdenking Jan Homan van der Heide
Congres Florence Nightingale
Bijeenkomst Oogheelkundige Historische Kring
Bijeenkomst Veterinair Historici 2021
Lezing Frans van Knapen
Boekpresentatie André Weel
Het vaccinatiedebat in de Biblebelt
Grensvlakbijeenkomst Neurochirurgie
Geschiedschrijving ETA
Urkdag Fysiotherapie 2020
B. Werkgroepen
Werkgroep Medisch Latijn
Conferentie Kindergeneeskunde anno 1953 (met recorder)
Werkgroep AMEN

Url van het activiteiten
C. Witness Seminars
Open
https://tmgn.nl/activiteiten
verslag. Vul de link in waar het In een witness seminar worden individuele herinneringen aan een gebeurtenis of
activiteitenverslag te vinden is. tijdsperiode systematisch verzameld en vastgeleg door een samenspraak van

verschillende deskundigen die onderdeel waren van de medische ontwikkelingen.
WS Volksgezondheid en Wetenschap
WS Arbeids-Bedrijfsgeneeskunde
WS Vaatchirurgie
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Balans

Balansdatum

3 1

– 1 2

Activa

31-12-2021

– 2 0 2 1

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

182501

€

+

€

182501

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

212624

+
€

176390

+
192637

+
€

212624

192637

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

395125

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

18445

31-12-2020 (*)

€

+

369027

https://tmgn.nl/uploaded_files/SCME_Jaarrekening2021.pdf

+

18445

€

9117

Bestemmingsfondsen

€

136680

€

114910

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

215000

€

215000

Kortlopende schulden

€

25000

€

30000

Totaal

€

€

+
€

9117

€

176390

+
€

Passiva

+
395125

+
€

369027
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

94540

+

€

€

10327

+

+

28700

€
€

10327

85803

+
28700

€
€

4019

20732

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

108886

135235

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

24823

€

14737

Huisvestingskosten

€

35824

€

29292

Afschrijvingen

€

10136

€

9481

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€
€

46205

99314

€

99715

9572

€

35520

28531

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

https://tmgn.nl/uploaded_files/SCME_Jaarrekening2021.pdf

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://tmgn.nl/uploaded_files/SCME_Jaarrekening2021.pdf

Open

