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Jaarverslag en jaarrekening 2020
Stichting Mammarosa
Inleiding
Onze kracht ligt in persoonlijke voorlichting over borstkanker en persoonlijke ondersteuning
tijdens en na het behandelingstraject. Door de effecten van Corona was het complex om
persoonlijke voorlichting en ondersteuning te blijven geven. Niettemin hebben wij zo veel
mogelijk vrouwen met borstkanker en/of lage gezondheidsvaardigheden en
laaggeletterdheid proberen te helpen. Dat was niet altijd even makkelijk, we konden niet bij
elkaar komen en voorlichting geven aan groepen was ook nauwelijks mogelijk. Gelukkig kon
een wandeling en ouderwets telefoongesprek nog wel en ook via de e-mail en whatsapp
waren opbeurende woorden welkom.
Een handicap was dat onze doelgroep over het algemeen niet de vaardigheden bezit om
online te communiceren of een tablet of computer tot haar beschikking heeft. Toch zien we
dat door Covid 19 er wel snel zaken op dat gebied veranderen en men digitaal vaardiger is
geworden. Onze vrijwilligers hebben er alles aan gedaan om op allerlei andere manieren
contact te krijgen met de vrouwen, met een andere migratieachtergrond, die dat het meest
nodig hebben. Wij danken de vrijwilligers en relaties van Stichting Mammarosa voor hun
flexibiliteit en inzet in dit lastige jaar.
Bestuur
In 2020 hebben wij afscheid genomen van Femina Fransman voorzitter van Mammarosa
Rotterdam. Na velen jaren zich met veel enthousiasme ingezet te hebben voor Mammarosa
vond zij het tijd om het stokje over te dragen aan medebestuurslid Samia Kasmi en te gaan
genieten van haar pensioen en hobby’s. Wij danken haar heel hartelijk voor alles wat ze voor
ons gedaan heeft. In 2020 hebben we ook een aantal vacatures in het bestuur opnieuw
kunnen invullen. In Amsterdam is Dennis van der Beijl aangetreden als nieuwe voorzitter en
in het landelijke bestuur is aangetreden Chantal Deen als nieuwe bestuurslid. De werving
van nieuwe bestuursleden is grotendeels gedaan via social media en contacten van
vrijwilligers van de vier Mammarosa stichtingen. De samenstelling van het landelijke bestuur
is nu als volgt:
Ilja van Haaren, voorzitter
Petra van de Voorde, penningmeester
Ria van Haaften, secretaris
Daniëlla Gidaly, bestuurslid (voorzitter Mammarosa Den Haag)
Samia Kasmi, bestuurslid (voorzitter Mammarosa Rotterdam)
Dennis van der Beijl, (voorzitter Mammarosa Amsterdam)
Chantal Deen, bestuurslid
Het bestuur is in 2020 zeven keer bij elkaar geweest voor een vergadering, zowel fysiek als
online. Besproken is het vernieuwen van de website en het voorlichtingsmateriaal, het
meerjarenbeleidsplan, de financiën, de jaarrekening 2019, het IT platform, de
portefeuilleverdeling en nieuwe projecten.
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.
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Activiteiten landelijk
In maart hebben we het meerjaren strategisch plan 2020-2025 goedgekeurd. In dit plan is
alle informatie verwerkt die we hebben opgehaald in een aantal strategische sessies met
vrijwilligers en andere belanghebbenden. Dit plan is vervolgens geplaatst op onze website.
In juni hebben we een brainstormsessie gehad in de tuin van één van de bestuursleden.
Hieruit is voortgekomen dat we aan een tweetal projecten willen werken.
• Project 1; Hoe krijgen we beter en meer toegang tot onze doelgroep en hoe kunnen
we daar ambassadeurs voor inzetten
• Project 2; Hoe we eventueel in samenwerking met het RIVM zorgen dat onze
doelgroep vaker deelneemt aan het borstkanker bevolkingsonderzoek
In juni zijn we betrokken bij het onderzoekvoorstel van het Nivel ‘MIGR-END: Health care
utilization and quality of oncologist-patient communication for non-western MIGRants with
advanced cancer at the END of life’ dit voorstel is voor subsidie ingediend bij het KWF. In
maart 2021 horen we of dit onderzoek door gaat.
Via Microsoft Philanthropies heeft onze vrijwilliger Matthieu van Gelderen geregeld dat we
gebruik kunnen maken van de clouddiensten en software van Microsoft. We zijn dan ook
geheel overgestapt naar een nieuw IT platform. Wij danken Matthieu voor al zijn
inspanningen om ons met deze IT toepassingen efficiënt en goedkoop te laten
functioneren.
Begin september hebben we onze landelijke bijeenkomst met alle vrijwilligers kunnen
houden in het Westeinde Ziekenhuis. Het was goed om elkaar één keer fysiek te ontmoeten
en elkaar up-to-date te houden van alle activiteiten van Stichting Mammarosa. Uiteraard
namen we geen enkel risico en hebben we de geldende maatregelen om besmetting met
Covid 19 te voorkomen, kunnen handhaven.
In november heeft Mammarosa als groepshoofd met drie leden namelijk Mammarosa
Amsterdam, Mammarosa Den Haag en Mammarosa Rotterdam voor al haar stichtingen
ANBI status aangevraagd en gekregen.
Activiteiten en resultaten
De drie stichtingen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hebben voornamelijk
lotgenotencontact en geven voorlichtingen aan onze doelgroep. In Rotterdam wordt alleen
voorlichting gegeven.
Lotgenoten
Contacten 2019
Contacten 2020
Activiteiten
Den Haag Amsterda Rotterdam Den Haag Amsterda Rotterdam
m
m
Telefonisch
71
15
79
90
E-mail
80
6
65
15
Spreekuur
10
0
2
0
Huisbezoek
19
1
5
1
Gesprek/
138
0
190
50
Activ.
Ziekenhuis
24
12
1
4
Groep lotgen.
74
9
37
2
Totaal
416
34
379
162
Voorlichtingen
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Bijeenkomsten
Stands
Totaal
Aantal
voorlichters

14
2
16

17
3
20

22
2
24

7
1
8

2
1
3

8
1
9

8

7

7

7

7

7

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 2021wordt nog steeds zwaar gedomineerd door corona. We proberen zo goed
mogelijk de geplande activiteiten te laten doorgaan. Afspraken met eventuele partners en
andere belanghebbende worden grotendeels digitaal toch gemaakt. We verwachten de
website te vernieuwen, nieuwe vrijwilligers te werven, al het voorlichtingsmateriaal up-todate te maken en nauwer te gaan samenwerken met onze partners. Ook willen we de twee
in 2020 gestarte projecten verder uitwerken en realiseren. De eerste stappen zijn reeds in
2020 gezet maar we lopen vertraging op door het coronavirus.
10 maart 2021
Ilja van Haaren
voorzitter
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Jaarrekening 2020 Mammarosa
10 maart 2021
Petra van de Voorde penningmeester

Jaarrekening 2020 Stichting Mammarosa
23-1-2021 13:58
Balans

31-12-2020 31-12-2019

Kortlopende vorderingen
Liquide middelen
Totaal

-

€ 1.000

€ 52.843

€ 55.819

€ 52.843

Specificaties
Kortlopende vorderingen
Te vorderen Stichting Mammarosa DH

31-12-2020 31-12-2019

€ 56.819

Vermogen

-€ 56

-€ 794

-

€ 2.122

Vooruitontvangen subsidie

€ 52.899

€ 55.490

Totaal

€ 52.843

€ 56.819

Crediteuren

31-12-2020 31-12-2019
€ 1.000
€ 1.000

Liquide middelen
ING Spaarrekening
ING betaalrekening
Crediteuren
Dropbox en Apple
Vservs
Reiskosten declaraties
Vooruitontvangen subsidie
Pink Website
Pink uitrol

€ 20.000
€ 32.843

€ 55.819

€ 52.843

€ 55.819

Jaarverslag en
Jaarrekening
€ 344
€ 1.379
€ 399

-

€ 2.122

€ 47.945
€ 4.954
€ 52.899

€ 50.536
€ 4.954
€ 55.490

2020

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.
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.
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Resultatenrekening Stichting Mammarosa 2020
23-1-2021 13:58

2020

2019

Subsidieopbrengsten
Giften

€ 2.591
€ 1.000

€ 4.916
€ 1.000

Totaal opbrengsten

€ 3.591

€ 5.916

Inzet deskundigen
Bestuurskosten
Representatiekosten
Kosten Amsterdam
ICT kosten
Reiskosten
Overige kosten

€ 580
€ 171
€ 1.978
€ 15
€ 108

€ 171
€ 572
€ 2.954
€ 1.869
€ 692
€ 137

Totaal kosten

€ 2.853

€ 6.395

€ 738

€ 479-

Resultaat

Jaarverslag en
Jaarrekening
2020

MR Jaarrekening 2020 230121.xlsx
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