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TOELICHTING JAARREKENING 2020
Gegeven de relatief bescheiden omvang van de begroting en om kosten zo laag
mogelijk te houden is de jaarrekening opgesteld door accountant Marcel Spoelstra en
heeft het bestuur zich hierover laten adviseren niet door een accountant, maar door de
kascommissie die hiervoor is samengesteld. De twee leden van de kascommissie,
Alexander Barge en Rob de Bruin, hebben zeer ruime financiële ervaring.
Omdat Triodos Bank, en andere banken, begin 2020 de procedures hebben
aangescherpt om witwassen te voorkomen heeft het aanvragen van een bankrekening
lang geduurd. Stichting Lymefonds heeft 19 mei 2020 een bankrekening in gebruik
genomen. De belangrijkste fondsenwervingsactie, Lopen voor Lyme, vond in het eerste
kwartaal plaats. Tot 19 mei 2020 was de Lymevereniging zo vriendelijk om gebruik te
laten maken van hun bankrekening voor donaties. In 2021 heeft het Lymefonds
natuurlijk het gehele jaar een eigen bankrekening, hetgeen de overzichtelijkheid van de
boekhouding ten goede komt.
Op de balans staat een flinke post (€ 8.412) promotiemateriaal. De reden hiervoor is dat
de kosten per stuk van een pin (speldje) met het logo van het Lymefonds en t-shirt met
het logo van het Lymefonds veel lager zijn bij een grote oplage.
De overlopende passiva betreft de factuur van de accountant.
De Lymevereniging heeft als doel om de oprichting van een onafhankelijk Lymefonds te
stimuleren en hiertoe heeft men in 2020 een financiële bijdrage voor geleverd: de
Lymevereniging heeft diverse facturen van in totaal € 11.404 voor het Lymefonds
betaald.
Het Lymefonds heeft een subsidie van € 20.000 kunnen verstrekken aan de University
of Leicester aan de onderzoeksgroep die een fagentest voor Lyme en bartonella, een
andere ziekteverwekker die via een teek kan worden opgelopen, ontwikkeld. De
beoogde subsidie aan de onderzoeksgroep van Ying Zhang van de Johns Hopkins
University kon niet verstrekt worden, omdat dit onderzoek in verband met de covidpandemie langdurig stilgevallen is.
Amsterdam, 29 juni 2021

Fred Verdult
Voorzitter Lymefonds
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