
Jaarrekening 2014 

 

  



1 
 

Inhoud 
 

Algemene gegevens van de stichting ...................................................................................................... 2 

Samenstelling van het bestuur ................................................................................................................ 3 

Verslag van het bestuur over 2014 ......................................................................................................... 4 

Doelstelling .......................................................................................................................................... 4 

Wie was Johannes Wier? ..................................................................................................................... 4 

Organisatie .......................................................................................................................................... 4 

Exploitatie 2014 ................................................................................................................................... 5 

Vooruitblik 2015 .................................................................................................................................. 5 

Balans per 31 december 2014 ................................................................................................................. 7 

Staat van baten en lasten 2014 ............................................................................................................... 8 

Toelichting op de balans .......................................................................................................................... 9 

Toelichting op de staat van baten en lasten ......................................................................................... 12 

Kasstroomoverzicht ............................................................................................................................... 15 

Overige gegevens .................................................................................................................................. 16 

Bijlage 1: Overzicht van de kosten per kostensoort .............................................................................. 17 

Bijlage 2: Hoofd- en nevenfuncties van de bestuursleden .................................................................... 18 

 

  



2 
 

Algemene gegevens van de stichting 
 

De stichting 

De stichting voor mensenrechten en gezondheidszorg ‘Johannes Wier’ werd op 17 januari 1986 

opgericht. De rechtspersoon wordt ook aangeduid als de Johannes Wier Stichting of JWS. 

 

Statuten 

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 16 januari 2001. 

 

Vestigingsadres 

De stichting is gevestigd aan de Keizersgracht 177 (1016 DR) te Amsterdam. 

 

Handelsregister 

De stichting staat onder nummer 41181972 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel te Utrecht. 

 

ANBI 

De Johannes Wier Stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI) onder RSIN nummer 800414147. 

 

 

Bankrelaties 

Met zowel de Triodos Bank NV te Zeist als de ASN Bank NV te Den Haag wordt een relatie 

onderhouden. 

 

 

Bedrijfseconomisch adviesbureau 

Het bestuur heeft het kantoor Jac’s den Boer & Vink bv te Haastrecht gevraagd om de jaarstukken te 

beoordelen. Het onderzoek van de jaarstukken houdt geen accountantscontrole in en leidt ook niet 

tot een verklaring. 

 

 

Website 

Onder www.johannes-wier.nl wordt een website onderhouden.  

http://www.johannes-wier.nl/
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Samenstelling van het bestuur 
 

Per 31 december 2014 heeft het bestuur de volgende samenstelling. 

Naam Functie Sinds Termijn Aftredend 

L.H.M. van Willigen voorzitter 01-06-2011 1ste 01-06-2015 

E.L.M. Luykx vicevoorzitter 20-11-2007 2de 20-11-2015 

I. Ivakic secretaris 12-06-2014 1ste 12-06-2018 

W. Reinders penningmeester 12-06-2014 1ste 12-06-2018 

W.A.C.M. van der Put bestuurslid 26-06-2013 1ste 26-06-2018 

I.A. Schaap bestuurslid 06-12-2011 1ste 06-12-2015 

W.C. Voogt bestuurslid 01-10-2013 1ste 01-10-2018 

 

De Johannes Wier Stichting heeft een Algemeen Bestuur (AB) van zeven leden. De voorzitter, 

vicevoorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het Dagelijkse Bestuur (DB). Het AB 

beslist over het beleid, de koers van de stichting en stelt de begroting en jaarrekening vast. Het DB 

ziet toe op de uitvoering van de besluiten van het AB. 

Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een bestuurder is eenmaal 

herkiesbaar. 

In bijlage 2 zijn de hoofd- en nevenfuncties van de bestuursleden opgenomen.  
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Verslag van het bestuur over 2014 
 

Doelstelling 
De Johannes Wier Stichting zet zich in voor de mensenrechten in de gezondheidszorg. Het doel van 
de stichting is de bevordering en naleving van de mensenrechten op het gebied van of in samenhang 
met de gezondheidszorg, zoals neergelegd in internationale verdragen en geformuleerd door de 
Verenigde Naties en haar organen en de nationale en internationale ethische codes en verklaringen 
van de werkers in de gezondheidszorg. Het werkgebied is beperkt tot Nederland. 
 

Wie was Johannes Wier? 
De Johannes Wier Stichting ontleent haar naam aan een Brabantse arts, Johannes Wier. Hij werd in 
1515 of 1516 te Grave geboren als zoon van een handelaar in hop. In 1534 reist Johannes Wier naar 
Parijs om geneeskunde te studeren en rond 1538 vestigt hij zich in zijn geboorteplaats Grave als arts. 
In 1545 wordt Wier stadsgeneesheer te Arnhem. In 1550 wordt hij hofarts in Kleef waar een 
verdraagzame Erasmiaanse geest heerst. Wier verdiept zich in het heksenprobleem en de daarbij 
voorkomende wreedheden. Hekserij was in die tijd een vreselijke misdaad en de aangeklaagde een 
speelbal van beulen en rechters van de Inquisitie. Wier beschouwt het probleem van bezetenheid (en 
hekserij) van o.a. medische en juridische zijde. Volgens Wier kan men de heksen niet vervolgen 
omdat zij bekentenissen doen onder vreselijke marteling, waar men geen waarde aan kan hechten. 
Wier wordt beschouwd als de eerste arts in de geschiedenis die opkomt voor de mensenrechten in 
de zorg. Op 24 februari 1588 overlijdt Johannes Wier. Hij werd begraven in de slotkerk van Kleef. 
 

Organisatie 
De Johannes Wier Stichting is aangewezen op de inzet van vrijwilligers. Het secretariaat is gevestigd 
in het gebouw van Amnesty International te Amsterdam. Enkele dagdelen per week is een 
secretariaatsmedewerker aanwezig om de stichting te ondersteunen. 
 
Voor diverse projecten kan de Johannes Wier Stichting een beroep doen op haar netwerk van circa 
30 vrijwilligers in de gezondheidszorg. Deze vrijwilligers dragen belangeloos bij aan de 
gedachtevorming en uitvoering van activiteiten. 
 
Naast het bestuur kent de stichting een Comité van Advies. Het Comité van Advies komt eenmaal per 
jaar met het Dagelijks Bestuur bijeen om over de strategie van de stichting te spreken en de leden 
bieden tussendoor in voorkomende gevallen advies aan het bestuur. Het Comité van Advies bestaat 
ultimo 2014 uit de volgende leden: 
- prof. dr. I.D. de Beaufort 
- prof. mr. Dr. J.K.M. Gevers 
- dr. L.J. Gunning-Schepers 
- prof. dr. A.M. van Kalmthout 
- drs. E.A.M. Nazarski 
- prof. dr. A.C. Nieuwenhuijzen 
- prof. dr. A. Lagro-Janssen 
- prof. dr. B.M. Oomen 
- drs. H.J. Smid 
- drs. V.M. Vladár Rivero 
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Voor een overzicht van de activiteiten in 2014 van de Johannes Wier Stichting wordt verwezen naar 

het jaarverslag op de website van de stichting (www.johannes-wier.nl). 
 

Exploitatie 2014 
Het jaar 2014 werd afgesloten met een negatief saldo van € 3.932 in de staat van baten en lasten. De 
bestedingen aan de activiteiten zijn ten opzichte van het jaar 2013 met € 17.845 toegenomen tot 
€ 47.635, maar bleven achter bij de begroting 2014. De begroting 2014 was te ambitieus voor wat 
betreft de uitvoering van de e-learning cursus ‘Recht op zorg’ en het door ZonMw gefinancierde 
project. Beide projecten keren prominent terug in de begroting 2015. Het bestuur is content met de 
uitkomsten van 2014 en de financiële positie van de stichting ultimo 2014. 
 
Kengetallen Realisatie 2014 Begroot 2014 Realisatie 2013 

    
Totaal besteed aan de doelstelling gedeeld 
door het totaal van de baten 

93,8% 127,0% 56,6% 

    
Kosten van eigen fondsenwerving gedeeld 
door de baten uit eigen fondsenwerving 

18,2% 7,1% 3,9% 

    
Kosten beheer en administratie gedeeld 
door het totaal van de lasten 

3,0% 2,0% 3,8% 

    
Totaal besteed aan de doelstelling gedeeld 
door het totaal van de lasten 

88,8% 95,4% 91,4% 

    
Continuïteitsreserve gedeeld door het totaal 
van de lasten 

102,1% - 141,8% 

    

Vooruitblik 2015 
In 2015 wordt ingezet op een grotere inspanning op het terrein van de fondsenwerving. Dit vertaalt 

zich naar verwachting in hogere baten uit eigen fondsenwerving. Naar verwachting wordt de e-

learning cursus ‘Recht op zorg’ in 2015 voltooid. Ook zal het door ZonMw gefinancierde project in 

2015 haar voltooiing krijgen. Voor het jaar 2015 heeft het bestuur de volgende begroting vastgesteld: 

 Begroot 2015  Realisatie 2014 

Baten eigen fondsenwerving 35.000  33.364 
Projectsubsidies 20.000  35.346 
Overige activiteiten 500  415 
Rentebaten 800  984 

Totaal baten 56.300  70.109 
    
Besteed aan doelstelling 67.300  65.764 
Kosten eigen fondsenwerving 7.000  6.074 
Kosten beheer en administratie 2.000  2.203 

Totaal lasten 76.300  74.041 
    

Saldo van baten en lasten -20.000  -3.932 
 

Het begroot negatief resultaat wordt gedekt uit de bestemmingsreserve.     

http://www.johannes-wier.nl/
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Balans per 31 december 2014 
(na resultaatbestemming) 

 

ACTIVA Ref. 31-12-2014  31-12-2013 

     

Materiële vaste activa 1. 1.496  1.913 

     

Vorderingen 2. 1.073  811 

     

Liquide middelen 3. 136.813  125.591 

     

     

Totaal activa  139.382  128.315 

 

 

 

PASSIVA     

     

Reserves     

Continuïteitsreserve  75.581  74.037 

Bestemmingsreserve  19.524  25.000 

Totaal reserves 4. 95.105  99.037 

     

Kortlopende schulden 5. 44.277  29.278 

      

     

Totaal passiva  139.382  128.315 
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Staat van baten en lasten 2014 
 

BATEN Ref. Realisatie 2014  Begroot 2014  Realisatie 2013 

       
Baten eigen fondsenwerving 6. 33.364  34.530  65.483 
       
Projectsubsidies 7. 35.346  37.263  17.382 
       
Overige activiteiten  415  -  - 
       
Rentebaten 8. 984  700  1.496 
       
       

Totaal baten  70.109  72.493  84.361 
       
       
 

LASTEN       

       
Besteed aan doelstelling  65.764  92.063  47.725 
       
Kosten eigen fondsenwerving  6.074  2.450  2.522 
       
Kosten beheer en  administratie  2.203  1.950  1.963 
       
       

Totaal lasten 9. 74.041  96.463  52.210 
       
       

Saldo van baten en lasten  -3.932  -23.970  32.151 

 

 
 
RESULTAATBESTEMMING 

      

       
Continuïteitsreserve  1.544  1.030  7.151 
Bestemmingsreserve e-learning 
cursus ‘Recht op Zorg’ 

 
-5.476  -25.000  25.000 

       

Saldo van baten en lasten  -3.932  -23.970  32.151 
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Toelichting op de balans 
 

Waarderingsgrondslagen voor de balans 

De jaarrekening van de Johannes Wier Stichting is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke 

bepalingen van Titel 9 Boek 2BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaglegging, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaglegging. In het bijzonder is rekening 

gehouden met richtlijn 650 betreffende de jaarverslaglegging voor fondsenwervende instellingen. De 

in de balans opgenomen activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, opgenomen tegen 

nominale waarde. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 

 

 

1. Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarden verminderd met lineaire 

afschrijvingen gebaseerd op de aanschafwaarden en de verwachte economische levensduur. De 

materiële vaste activa zijn benodigd voor de bedrijfsvoering. 

 Computers 

  

Afschrijvingspercentage 20% 

  

Boekwaarde per 1 januari 1.913 

Investeringen in 2014 0 

Afschrijvingen 2014 -417 

Boekwaarde per 31 december 2014 1.496 

  

Aanschafwaarde 2.087 

Cumulatieve afschrijvingen -591 

Boekwaarde per 31 december 2014 1.496 

 

 

2. Vorderingen 

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar. De vorderingen zijn opgenomen tegen 

nominale waarde. De voorziening voor oninbaarheid is nihil. De vorderingen worden aangehouden in 

het kader van de bedrijfsvoering en kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 31-12-2014  31-12-2013 

    

Nog te ontvangen rente 984  460 

Vooruitbetaalde bedragen 15  288 

Nog te ontvangen bedragen 74  63 

Totaal vorderingen 1.073  811 
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3. Liquide middelen 

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden.  

 

 31-12-2014  31-12-2013 

    

Triodos Bank NV rekening-courant 18.202  49.018 

Triodos Bank NV inzake ZonMw project 41.837  24.714 

ASN Bank NV spaarrekening 76.774  46.314 

ING Bank NV -  5.545 

Totaal liquide middelen 136.813  125.591 

 

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de stichting en worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde. De liquide middelen worden aangehouden in het kader van de bedrijfsvoering. 

 

 

4. Reserves 

De reserves bestaan uit de continuïteitsreserve en een bestemmingsreserve.  

 

De continuïteitsreserve dient het voortbestaan van de stichting en de missie waarvoor zij staat. De 

continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen 

dat de Johannes Wier Stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. 

 

 

Continuïteitsreserve 31-12-2014  31-12-2013 

    

Stand per 1 januari 74.037  66.886 

Uit resultaatbestemming 1.544  7.151 

Stand per 31 december 75.581  74.037 

    

De bestemmingsreserve e-learning cursus ‘Recht op Zorg’ is gevormd uit een in 2013 ontvangen 

legaat van € 25.000. De bestemmingsreserve wordt in 2014 en 2015 aangewend voor de financiering 

van de e-learning cursus ‘Recht op Zorg’. Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt: 

 

 

Bestemmingsreserve 31-12-2014  31-12-2013 

    

Stand per 1 januari 25.000  0 

Uit resultaatbestemming -5.476  25.000 

Stand per 31 december 19.524  25.000 
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5. Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar. De kortlopende 

schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde en kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

 31-12-2014  31-12-2013 

    

Vooruit ontvangen inzake project ZonMw 16.920  17.442 

Nog te betalen projectkosten 20.642  7.464 

Overige nog te betalen kosten 6.715  4.372 

Totaal kortlopende schulden 44.277  29.278 

 

 

Specificatie vooruit ontvangen bedragen project ZonMw 

Stand per 1 januari 

Ontvangen subsidiebijdragen boekjaar 

Af: baten boekjaar 

 

 

 

17.442 

34.824 

-35.346 

  

 

 

0 

34.824 

-17.382 

Stand per 31 december 16.920  17.442 

 

 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Per 1 oktober 2014 heeft de Johannes Wier Stichting een huurovereenkomst gesloten met de 

Vereniging Amnesty International voor haar huisvesting op de Keizersgracht 177 te Amsterdam. De 

huurovereenkomst is aangegaan tot en met 31 december 2016 met een optie op verlenging. De 

jaarlijkse huur bedraagt € 9.000. Op de huur is een indexclausule van toepassing. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

  

Waarderingsgrondslagen voor de staat van baten en lasten 

Het saldo of resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de som der baten en de som der lasten. 

De aan het boekjaar toe te rekenen inkomsten en uitgaven worden opgenomen. De baten worden 

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd en de kosten zodra zij voorzienbaar zijn. 

 

 

6. Baten eigen fondsenwerving 

Donaties en giften worden als baten eigen fondsenwerving verantwoord op moment van ontvangst. 

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang van de 

nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld. De baten eigen fondsenwerving kunnen als volgt 

worden gespecificeerd: 

 Realisatie 2014  Begroot 2014  Realisatie 2013 

      

Donaties en giften 30.564  34.530  39.508 

Nalatenschappen 2.800  -  25.000 

Overige baten eigen fondsenwerving -  -  975 

Totaal baten eigen fondsenwerving 33.364  34.530  65.483 

      

De Johannes Wier Stichting accepteert in beginsel geen ongevraagde financiële steun waaraan 

voorwaarden zijn verbonden. Ook wordt geen financiële steun geaccepteerd van instanties, 

organisaties, partijen of individuen die zich direct of indirect schuldig hebben gemaakt aan 

schendingen van mensenrechten, in de negatieve aandacht staan van de stichting of zich anderszins 

(hebben) gedragen op een wijze die indruist tegen de missie van de stichting. De herkomst van 

bedragen boven € 2.500 wordt afzonderlijk vermeld. In 2014 werd een gift van € 5.000 ontvangen 

van de Polak-Mainz stichting te Amsterdam. 

 

 

7. Projectsubsidies 

Op 16 mei 2013 werd door ZonMw te Den Haag een bedrag van maximaal € 87.060 toegezegd voor 

het project ‘Development of guidelines regarding ethical dilemmas in mental healthcare for 

asylumseekers’. Het project heeft een looptijd van 20 maanden en loopt tot 1 maart 2015. ZonMw 

stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie in opdracht van o.a. het Ministerie van 

Volksgezondheid,  Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (NWO). De verantwoorde subsidiebaten betreffen de in 2014 gerealiseerde 

projectkosten. Het verschil tussen de bevoorschotting en de verantwoorde baten is opgenomen 

onder vooruit ontvangen projectgelden. 

 

 Realisatie 2014  Begroot 2014  Realisatie 2013 

      

Projectsubsidies 35.346 * 37.263  17.382 

      

* Inclusief baten supervisor ad € 4.290.      
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8. Rentebaten 

In 2014 zijn de rentebaten met betrekking tot dat jaar opgenomen. In 2013 zijn de rentebaten uit 

2012 en 2013 verantwoord. 

 

 

9. Specificatie en verdeling van de lasten naar bestemming 

De Johannes Wier Stichting heeft als doelstelling het bevorderen en naleven van de mensenrechten 

op het gebied van of in samenwerking met de gezondheidszorg. De activiteitskosten worden voor 

100% toegerekend aan de doelstelling. De kosten van publiciteit worden voor 80% toegerekend aan 

de doelstelling en voor 20% aan de kosten van eigen fondsenwerving. De kostensoorten huisvesting, 

kantoor en algemene kosten worden voor 80% toegerekend aan de doelstelling, voor 10% aan de 

kosten van fondsenwerving en voor 10% aan de kosten van beheer en administratie. In 2014 is de 

rubricering van kosten aangepast. 

 

LASTEN 

(realisatie 2014) 

Besteed 

aan doel-

stelling 

Kosten 

eigen 

fondsen-

werving 

Kosten 

beheer en 

admini-

stratie 

Realisatie 

2014 

Begroot 

2014 

Realisatie 

2013 

       

Kosten activiteiten 47.635 - - 47.635 74.463 29.790 

Kosten fondsenwerving - 3.745 - 3.745 500 - 

Kosten publiciteit 506 126 - 632 2.000 2.794 

Huisvestingskosten 5.574 697 697 6.968 7.500 5.263 

Kantoorkosten 8.155 1.019 1.019 10.193 9.000 9.067 

Algemene kosten 3.894 487 487 4.868 3.000 5.296 

Totaal lasten 65.764 6.074 2.203 74.041 96.463 52.210 

 

 

LASTEN 

(begroting 2014) 

Besteed 

aan doel-

stelling 

Kosten 

eigen 

fondsen-

werving 

Kosten 

beheer en 

admini-

stratie 

 Begroot 

2014 

 

       

Kosten activiteiten 74.463 - -  74.463  

Kosten fondsenwerving - 500 -  500  

Kosten publiciteit 2.000 - -  2.000  

Huisvestingskosten 6.000 750 750  7.500  

Kantoorkosten 7.200 900 900  9.000  

Algemene kosten 2.400 300 300  3.000  

Totaal lasten 92.063 2.450 1.950  96.463  
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LASTEN 

(realisatie 2013) 

Besteed 

aan doel-

stelling 

Kosten 

eigen 

fondsen-

werving 

Kosten 

beheer en 

admini-

stratie 

  Realisatie 

2013 

       

Kosten activiteiten 29.790 - -   29.790 

Kosten fondsenwerving -     - 

Kosten publiciteit 2.235 559 -   2.794 

Huisvestingskosten 4.211 526 526   5.263 

Kantoorkosten 7.253 907 907   9.067 

Algemene kosten 4.236 530 530   5.296 

Totaal lasten 47.725 2.522 1.963   52.210 

 

Een specificatie van de kosten per kostensoort versus de begroting is opgenomen in bijlage 1. 

 

Organisatie 

De stichting heeft geen medewerkers in loondienst. Zij is aangewezen op de inzet van vrijwilligers. De 

(gewezen) bestuursleden van de stichting genieten geen beloning in welke vorm dan ook voor de 

door hen uitgevoerde werkzaamheden. In de functie gemaakte kosten worden vergoed. Aan de 

leden van het bestuur zijn geen voorschotten, leningen en garanties verstrekt. 

 

Bestuursverklaring  

Het bestuur van de Johannes Wier Stichting te Amsterdam verklaart hierbij de jaarrekening met het 

jaarverslag over het boekjaar 2014 in de bestuursvergadering van 21 mei 2015 te hebben 

goedgekeurd. 

 

 

 

L.H.M. van Willigen      W.A.C.M. van der Put 

 

 

 

E.L.M. Luykx       I.A. Schaap 

 

 

 

I. Ivakic        W.C. Voogt 

 

 

 

W. Reinders  
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Kasstroomoverzicht 
 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

 

 2014  2013 

      

Saldo van baten en lasten  -3.932   32.151 

Afschrijvingen  417   520 

      

Mutaties in werkkapitaal      

- Kortlopende vorderingen -262   -466  

- Kortlopende schulden 14.999   23.816  

- Voorraad -   432  

Totaal mutaties in werkkapitaal  14.737   23.782 

      

Kasstroom operationele activiteiten  11.222   56.453 

      

Investeringen  -   -2.087 

      

Netto kasstroom  11.222   54.366 

      

      

      

Beginsaldo liquide middelen  125.591   71.225 

Eindsaldo liquide middelen  136.813   125.591 

Mutatie liquide middelen  11.222   54.366 
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Overige gegevens 
 

Onderzoek jaarstukken 

Jac’s den Boer & Vink bv, bedrijfseconomisch adviesbureau voor non-profitorganisaties, heeft de 

jaarstukken onderzocht.  

 

Acceptatie jaarstukken Johannes Wier Stichting 

Ons onderzoek is gebaseerd op de financiële jaarstukken zoals deze door ons zijn ontvangen. Naar 

onze mening kunnen de jaarstukken met betrekking tot de financiën worden goedgekeurd. 

Nadrukkelijk wordt hierbij gesteld dat ons onderzoek geen accountantscontrole inhoudt en ook niet 

tot een controle-, beoordelings- of samenstellingsverklaring leidt.  
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Bijlage 1: Overzicht van de kosten per kostensoort 
 

Kostensoort Realisatie 2014 Begroot 2014 Realisatie 2013 

    

Kosten Nieuwsbrief 1.933 3.200 3.199 

Actie Medisch Contact 6.655 7.000 7.307 

Symposia 858 - - 

Mensenrechteneducatie 1.317 2.000 1.902 

E-learning cursus ‘Recht op Zorg’  5.476 25.000 - 

Kosten ZonMw project 31.056 37.263 17.382 

Overige kosten activiteiten 340 - -  

    

Totaal kosten activiteiten 47.635 74.463 29.790 

    

Kosten publiciteit 632 2.000 2.794 

    

Huisvestingskosten 6.968 7.500 5.263 

    

Kantoorbenodigdheden 312 500 899 

ICT kosten 531 1.500 1.328 

Kopieerkosten 1.684 1.400 1.408 

Drukwerk 2.665 1.200 1.207 

Lidmaatschappen 609 1.000 1.038 

Bestuurskosten 1.513 500 447 

Representatiekosten 28 500 422 

Reiskosten 814 1.800 1.659 

Afschrijvingskosten 417 500 520 

Overige kantoorkosten 1.620 100 139 

    

Totaal kantoorkosten 10.193 9.000 9.067 

    

Administratiekosten 4.004 2.000 4.513 

Assurantiekosten 372 200 50 

Bankkosten 492 500 733 

Overige algemene kosten  - 300 - 

    

Totaal algemene kosten 4.868 3.000 5.296 

    

Kosten fondsenwerving* 3.745 500 - 

    

Totaal kosten Johannes Wier Stichting 74.041 96.463 52.210 

 

*In 2014 is de rubricering van kosten aangepast  
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Bijlage 2: Hoofd- en nevenfuncties van de bestuursleden 

 
Bestuurslid (gewezen) Hoofdfunctie Nevenfuncties 

   

Mevr. L.H.M. van Willigen 

Geboren op: 9-4-1946 

Voorzitter 

Gepensioneerd, voorheen 

medisch directeur Stichting 

Pharos en consultant 

gezondheidszorg en 

mensenrechten 

geen 

   

Mevr.  E.L.M. Luykx 

Geboren op: 9-1-1957  

Vicevoorzitter 

Huisarts Stichting Amsterdamse 

Gezondheidscentra 

Huisarts-docent VUMc 

   

De heer I. Ivakic 

Geboren op: 7-10-1974 

Secretaris 

Programmamanager Stichting 

Lezen & Schrijven 

Lid van de Raad van Toezicht 

van Stichting Cardea te Leiden 

en lid van het bestuur van 

Stichting Nederlands Migratie 

Instituut 

   

De heer W. Reinders 

Geboren op: 3-11-1954 

Penningmeester 

Gepensioneerd, voorheen 

senior bedrijfsadviseur bij 

Vereniging VluchtelingenWerk 

Nederland 

Penningmeester van Stichting 

H.L. Druckerfonds en Stichting 

Schouwenhove te Leiden 

   

De heer W.A.C.M. van der Put 

Geboren op: 16-8-1959 

Bestuurslid 

Directeur Externe Zaken 

HealthNet TPO 

geen 

   

Mevr. I.A. Schaap 

Geboren op: 3-1-1974 

Bestuurslid 

Docent en onderzoeker Saxion geen 

   

Mevr. W.C. Voogt 

Geboren op: 6-11-1943 

Bestuurslid 

Gepensioneerd, voorheen 

socioloog en Inspecteur IGZ 

geen 

 

 


