
Jaarverslag  en jaarrekening 2019 Stichting Mammarosa Nederland 

Inleiding 

Voor u ligt een beknopt jaarverslag van de stichting Mammarosa in Nederland. Mammarosa is een 

vrijwilligersorganisatie die eens in de zoveel jaar zich volledig moet vernieuwen. Het jaar 2019 was 

een jaar vol verandering waarin alles tegelijk kwam. Zeer trouwe en waardevolle vrijwilligers en 

bestuursleden namen afscheid, hierdoor ontstond er een zeker vacuüm waarin we alle hens aan dek 

moesten zetten om de  organisatie opnieuw in te richten en op te bouwen. Daar zijn we nog druk 

mee bezig en hopen we begin 2020 af te ronden. Niettemin zijn het aantal lotgenotencontacten en 

voorlichtingsbijeenkomsten in 2019 ten aanzien van 2018 gegroeid. Daar zijn we trots op. Ondanks 

dat er veel vernieuwd moet worden is de basis goed en kunnen we ieder jaar weer meer vrouwen 

met borstkanker en/of lage gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid helpen. 

Bestuur  

In de zomer 2019 ben ik aangetreden als voorzitter van het bestuur van Mammarosa. De voormalige 

voorzitter Ina  Speelman wilde terugtreden als voorzitter om meer tijd te kunnen besteden aan het 

voorzitterschap van Mammarosa Amsterdam en aan training en opleidingen en voorlichting voor 

Mammarosa landelijk. Helaas heeft zij die taken ook neer moeten leggen in de loop van 2019 en 

begin 2020 wegens de ziekte van haar man. Wij danken haar voor haar geweldige inzet voor 

Mammarosa en hopen dat zij in de toekomst weer zich actief bij ons kan aansluiten. Helaas hebben 

wij ook afscheid moeten nemen van onze secretaris Rixt Schambach hij heeft zijn werkzaamheden 

moeten neerleggen door tijdgebrek vanwege een nieuwe studie en baan als leraar. Gelukkig hebben 

wij Ria van Haaften bereid gevonden hem op te volgen. Ook Marnix van Abbe heeft afscheid 

genomen van Mammarosa, hij wordt in Den Haag opgevolgd door Daniëlla Gidaly. Marnix is van 

onschatbare waarde geweest voor stichting Mammarosa, zijn portefeuille IT, voorlichtingsfilms en 

website wordt door een aantal vrijwilligers overgenomen. Ook danken wij Marnix voor zijn 

jarenlange tomeloze inspanningen en we zullen hem missen.  De samenstelling van het landelijke 

bestuur is nu als volgt: 

Ilja van Haaren, voorzitter 

Petra van de Voorde , Penningmeester 

Ria van Haaften, Secretaris en marketing en communicatie 

Daniëlla Gidaly, bestuurslid (voorzitter Mammarosa Den Haag) 

Femina Fransman, bestuurslid (voorzitter Mammarosa Rotterdam) 

Vacature, Voorzitter Mammarosa Amsterdam 

Vacature, bestuurslid voorlichting  medische kennis en media 

Vacature, bestuurslid fondsenwerving, belangenbehartiging en subsidies 

Het bestuur is in 2019 vijf keer bij elkaar geweest voor een vergadering. Besproken is vernieuwen van 

de website en de voorlichtingsfilms en ander voorlichtingsmateriaal, het meerjarenbeleidsplan, de 

financiën, de jaarrekening 2018, het vrijwilligersbeleid en samenwerking met partners. 

Het bestuur is zowel Raad van Toezicht als hand-on uitvoerend bestuur met ieder een eigen 

portefeuille en activiteiten. Het bestuur is onbezoldigd en krijgt voor een beperkt aantal kosten zoals 

reiskosten een onkostenvergoeding. 



Activiteiten landelijk 

Naast de activiteiten in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam zijn er de volgende bijeenkomsten 

landelijk georganiseerd: 

Juni, bijeenkomst Landelijke netwerkdag in Rotterdam voor alle vrijwilligers in Nederland 

Oktober, bijeenkomst van alle bestuursleden Mammarosa landelijk en de regionale stichtingen ter 

voorbereiding op strategische ontwikkelingen en beleidsplan 2020-2015 

November, bijeenkomst in Amsterdam met alle betrokkenen en stakeholders Mammarosa landelijk 

ter voorbereiding op de strategische ontwikkeling en meerjarenbeleidsplan 2020-2025 

Tevens is het vrijwilligersbeleid geschreven en goedgekeurd, hebben we een opleidingsvoorstel aan 

de vrijwilligers gestuurd en zijn er diverse interne trainingen en voorlichtingen georganiseerd. 

De werkgroep Voorlichting en Lotgenotencontact is diverse malen samen gekomen. 

Activiteiten en resultaten 

De drie stichtingen in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam hebben voornamelijk lotgenotencontact 

en geven voorlichtingen aan onze doelgroep. 

Lotgenoten  Contacten 2018  Contacten 2019  

Activiteiten Den Haag Amsterdam Rotterdam Den Haag Amsterdam Rotterdam 

Telefonisch 55 62  71 15  

E-mail 85 15  80 6  

Spreekuur 5 2  10 0  

Huisbezoek 20 8  19 1  

Gesprek/ Activ. 141 7  138 0  

Ziekenhuis 12 5  24 12  

Groep lotgen. 54 35  74 9  

Totaal 372   416 34  

       

Voorlichtingen  2018   2019  

       

Bijeenkomsten 9 15 16 14 17 22 

Stands 3 6 3 2 3 2 

Totaal 12 21 19 16 20 24 

       

Aantal 
voorlichters  

7 8 10 8 7 7 

       

 

In Rotterdam is op dit moment geen lotgenotencontact. In de individuele jaarverslagen van de 

separate stichtingen per stad vindt u meer details en de andere activiteiten. 

Financiën 

Mammarosa landelijk is een financieel gezonde organisatie. Kosten worden zo laag mogelijk 

gehouden,  er zijn geen betaalde krachten, er worden geen vrijwilligersvergoedingen uitbetaald, er 

zijn geen huisvestingskosten en er zijn nauwelijks vaste lasten. Dat moet ook wel want de organisatie 

krijgt geen structurele subsidie of inkomsten voor haar overhead. Als start heeft Mammarosa 



landelijk een start subsidie van Mammarosa Den Haag van € 1000 per jaar; in 2021 houdt dit op en 

zullen hier andere middelen voor moeten worden gevonden. Al het vermogen en reserves worden 

aangewend voor directe besteding aan onze doelstelling en doelgroep.  

Vooruitblik 

Het jaar 2020 wordt het jaar van de vernieuwing; een nieuw bestuur en een nieuw meerjaren 

beleidsplan 2020 – 2025 dat in maart 2020 is gepresenteerd  geeft weer nieuw elan aan de 

organisatie Mammarosa. We verwachten de website te vernieuwen, nieuwe vrijwilligers te werven, 

al het voorlichtingsmateriaal up-to-date te maken en nauwer te gaan samenwerken met onze 

partners. De eerste stappen zijn voorspoedig gezet en dat smaakt naar meer. 

 

17 april 2020 

Ilja van Haaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarrekening 2019 Stichting Mammarosa 
     

4-6-2020 13:04 
       

        

Balans 
       

 
31-12-
2019 

31-12-
2018 

  
31-12-
2019 

31-12-
2018 

 

        

Kortlopende 
vorderingen 

€ 1.000 € 7.908 
 

Vermogen -€ 794 -€ 315 
 

        

Liquide middelen € 55.819 € 52.256 
 

Crediteuren € 2.122 € 73 
 

        
    

Vooruitontvangen 
subsidie 

€ 55.490 € 60.406 
 

 
    

  
    

 

Totaal € 56.819 € 60.164 
 

Totaal € 56.819 € 60.164 
 

        

Specificaties 31-12-
2019 

31-12-
2018 

     

Kortlopende 
vorderingen 

       

Te vorderen Stichting 
Mammarosa DH 

€ 1.000 € 7.908 
     

 
    

     

 
€ 1.000 € 7.908 

     

        

Liquide middelen 
       

ING betaalrekening € 55.819 € 52.256 
     

 
    

     

 
€ 55.819 € 52.256 

     

        

Crediteuren 
       

Dropbox en Apple € 344 
      

Vservs € 1.379 
      

Reiskosten declaraties € 399 € 73 
     

 
    

     

 
€ 2.122 € 73 

     

        

Vooruitontvangen 
subsidie 

       

Pink Website € 50.536 € 52.499 
     

Pink uitrol € 4.954     7.908  
     

 
€ 55.490  € 60.406  

     

        
        
        

Per 20 oktober 2017 is Stichting Mammarosa opgericht; de landelijke activiteiten van Mammarosa 
vinden met ingang van 2018 plaats in de nieuw opgerichte Stichting Mammarosa. 



De vergelijkende cijfers voor 2018 zoals opgenomen in deze jaarrekening betreffen een verlengd 
boekjaar, namelijk de periode vanaf oprichting van Stichting Mammarosa (20/10/17) tot eind 2018 
(31/12/18). 

Met Stichting Pink Ribbon is overeen gekomen dat de resterende saldi van de projecten Pink 
website en Pink uitrol naar de stand per 1/1/18 door Stichting Mammarosa Den Haag zullen 
worden overgeheveld naar Stichting Mammarosa. Dit betreft de saldi zoals weergegeven onder de 
post vooruitontvangen subsidies onderdelen Pink Website en Pink uitrol. 

 

Resultatenrekening Stichting Mammarosa 2019 

4-6-2020 13:04 
   

    

 
2019 2018 

 

    

Subsidieopbrengsten € 4.916 € 9.155 
 

Giften € 1.000 
  

 
    

 

Totaal opbrengsten € 5.916 € 9.155 
 

    

Inzet deskundigen 
 

€ 2.178 
 

Bestuurskosten € 171 € 193 
 

Representatiekosten € 572 
  

Kosten Amsterdam € 2.954 
  

ICT kosten € 1.869 € 6.541 
 

Reiskosten € 692 € 457 
 

Overige kosten € 137 € 101 
 

 
    

 

Totaal kosten € 6.395 € 9.470 
 

    

Resultaat € 479- -315 
 

 


