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Waar in dit jaarverslag de mannelijke vorm niet te vermijden was, gelieve te lezen (v/m).
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Inleiding
De Stichting Marijke MHKO Fonds is op 20 mei 2003 geïnitieerd en op 30 juli
2003 opgericht door Han Kruyswijk nadat zijn vrouw, Marijke, op 58-jarige
leeftijd overleed aan de gevolgen van de aandoening Multiple Arteriitis
Temporalis.
Multiple Arteriitis Temporalis is de nauwelijks bekende, verergerde en meestal
dodelijke vorm van Arteriitis Temporalis. De aandoening veroorzaakt niet alleen
vernauwingen in de bloedvaten aan de slapen, maar ook in die in de hersenen,
zulks ten gevolge van een reumatische ontsteking aan de bloedvaten.
Multiple Arteriitis Temporalis is een van de zes tot acht duizend Zeldzame
Aandoeningen, internationaal aangeduid met ‘Rare Diseases’ en ‘Orphan
Diseases’.
De Stichting Marijke is geen patiëntenorganisatie. Integendeel. Ze houdt zich
primair bezig met de specifieke aandoening zelf. Daardoor is er vanzelfsprekend
wel een relatie met patiënten die lijden aan Multiple Arteriitis Temporalis en
Arteriitis Temporalis, met inbegrip van hun mantelzorgers (v/m) en familie. Maar
de Stichting Marijke heeft geen andere leden dan het bestuur.
De activiteiten in het oprichtingsjaar 2003 en de daarop volgende jaren zijn
beschreven in de betreffende jaarverslagen.
Beknopte informatie over de Stichting Marijke MHKO Fonds, haar activiteiten en
haar beleid is beschikbaar in de vorm van een folder en een factsheet.
Voor uitgebreide informatie kunnen belangstellenden terecht op de website van
de Stichting Marijke: www.socrat.myweb.nl.
Toelichtingen kunnen te allen tijde worden verkregen bij de Stichting Marijke
MHKO Fonds, de afzonderlijke leden van het bestuur en de accountant van de
Stichting Marijke.

A. Het jaar 2007 beschreven

Resultaten, overzicht
Evenals in 2006 heeft de Stichting Marijke zich beperkt tot een drietal
kernactiviteiten. In volgorde van belang:
1. Het steunen van medisch-wetenschappelijk onderzoek.
Daartoe ontwikkelt de Stichting Marijke een eigen diagnose methode, de
®
Symptomatrix , als instrument voor potentiële patiënten (zelfdiagnose),
huisartsen en medisch specialisten om de aandoening Multiple Arteriitis
Temporalis - en derhalve ook Arteriitis Temporalis - in een vroegtijdiger
stadium te kunnen herkennen dan tot nog toe het geval is. In de
toekomst kunnen de overlevingskansen van patiënten die (komen te)
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Doelen, steun, kosten, rente

lijden aan Multiple Arteriitis Temporalis daardoor toenemen .
2. Het werven van Fondsen.
De gelden worden gedoneerd aan medisch-wetenschappelijk onderzoek
naar de aandoening en de behandeling van Multiple Arteriitis Temporalis
en daarmee samenhangend ook Arteriitis Temporalis.
3. Publiciteit.
Het genereren van meer aandacht onder een breed publiek en de media
voor Multiple Arteriitis Temporalis, Arteriitis Temporalis en niet op de
laatste plaats Zeldzame Ziekten (Orphan Diseases) in het algemeen, zulks
met inbegrip van patiënten, hun mantelzorgers (v/m) en familie.

Om specifieke doelen, bijvoorbeeld onderzoeksprojecten, financieel te
kunnen steunen, is onder meer substantieel kapitaal nodig. Ondanks de in 2003,
2004, 2005, 2006 en 2007 ingekomen gelden blijven de financiën van de
Stichting Marijke ontoereikend om financiële steun te kunnen verlenen aan een
van de gestelde doelen of zelf een onderzoeksproject te initiëren. De jaarcijfers
2007 weerspiegelen deze omstandigheid opnieuw: er waren geen aldus
bestemde uitgaven.
De Stichting Marijke beheert de tot nu toe ingekomen gelden als een goed
huisvader. Hierbij valt op dat er nauwelijks kosten zijn, anders dan die van de
bankrekening en de Kamer van Koophandel. Een en ander was evenals in
voorgaande jaren in overeenstemming met het uitgangspunt dat alle
binnenkomende gelden onverkort ten goede dienen te komen aan de doelen
van de Stichting Marijke.
Ten behoeve van meer rente-opbrengst op het kapitaal van de Stichting Marijke
werd bij bankier ING een deposito rekening aangevraagd die met ingang van
2008 effectief zal zijn.

De ontwikkeling van het speerpunt van de Stichting Marijke, de
®
Symptomatrix , vorderde gestaag. Naar tevredenheid van de Werkgroep
Symptomatrix bestaat per het einde van 2007 een werkzame versie die ter
beoordeling en voor verdere ontwikkeling kan worden voorgelegd aan
specialisten zoals epidemiologen en neurologen. Voorts is deze versie geschikt
voor invulling door en bijdragen van huisartsen en lotgenoten c.s. waardoor
meer zicht ontstaat op mogelijke patronen in de ‘aanloop’ naar de aandoening
(Multiple) Arteriitis Temporalis. Aldus naderde de Stichting Marijke hiermee een
van haar belangrijkste doelen.

Vergaderingen
Ten behoeve van de kernactiviteiten werd nationaal en internationaal naar
samenwerking gezocht. Er kwam contact tot stand met Orphanet Nederland.
Echter, tot het moment van samenstelling van dit jaarverslag leverde dat contact
nog geen wezenlijke bijdragen aan het werk van de Stichting Marijke.

Overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de Stichting Marijke MHKO
Fonds vonden in 2007 vier bestuursvergaderingen plaats:
. 17 januari 2007
. 12 juni 2007
. 19 september 2007
. 28 november 2007.

®

Vanwege het accent op de Symptomatrix kregen in 2007 onderwerpen als
het wekken van meer belangstelling onder het publiek, bij de media, de
overheid, subsidiërende instanties en het bedrijfsleven beperkte aandacht,
evenals het werven van donateurs c.q. leden van ‘De Vrienden van de Stichting
Marijke’ en sponsors.

Bestuur

In bestuurlijke zin was in 2007 geen sprake van veranderingen.
Het kapitaal van de Stichting Marijke groeide in 2007 in beperkte mate.
De Stichting Marijke is vanzelfsprekend erkentelijk voor de donaties die ook in dit
jaar weer werden ontvangen.
De Stichting Marijke wacht nog op een donatie van Cint B.V. Associates (interim
management en consultancy). Die donatie is afhankelijk van de nog niet bekende
financiële resultaten van en fiscale positie in de jaren 2006 en 2007.
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Voorzitter:
Eric Gerritsen, Baarn
Secretaris:
Han Kruyswijk, Amstelveen
Penningmeester: Rob Berkhof RA RI, Zwolle
Bestuurslid:
(medisch-wetenschappelijk) Dr. Ron Voorbij, Zeist.
Bijgestaan door notuliste Mariëtte Sibbing, Amsterdam.
Accountant en adviseurs
De heer Rob van Kessel RA van Horlings, Brouwer en Horlings - Amsterdam.
De Stichting Marijke MHKO Fonds beschikte niet over vast aan de Stichting
verbonden adviseurs, met uitzondering van voornoemde accountant.

®

De Symptomatrix kan in de toekomst mogelijk ook haar waarde bewijzen voor
andere zeldzame ziekten / auto-immuun ziekten.
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Voornemens 2008, naar prioriteit
-

®

verdere ontwikkeling van de Symptomatrix in samenwerking met medisch
specialisten, huisartsen en lotgenoten/mantelzorgers/familie
het daartoe tevens verder leggen en exploreren van nationale en
internationale contacten
het zo mogelijk uitbreiden van de publicitaire activiteiten
het verwerven van geregelde donateursschappen respectievelijk lidmaatschappen van de ‘Vrienden van de Stichting Marijke’
het anderszins verwerven van gelden (sponsors, subsidies, eenmalige
donaties e.a.).

Voorts zal worden voldaan aan de statutaire verplichting om vier maal per jaar
een bestuursvergadering te houden.
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B. Financieel verslag 2007
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B A LA N S

S TA A T VA N B A TEN

Bedragen in €.

Bedragen in €.

31-12-2007

200 7

2006

310
6

4.065
3

316

4.068

22
43
251

22
54
3.992

316

4.068

Baten
6.783

6.532

6.783

6.532

Passiva
Eigen vermogen

L ASTEN

31-12-2006

Activa
Liquide middelen

EN

Giften
Intrest

Lasten
6.783

6.532

6.783

6.532

Kamer van Koophandel
Bankkosten
Batig saldo

Goedgekeurd in de vergadering van de Stichting Marijke MHKO Fonds van
23 mei 2008.

De Voorzitter, de heer E.W . Gerritsen.
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T OELICHTIN G

OP DE

B ALAN S

PER

31 DECEM BER 2007

Bedragen in €.

2007

Stand eigen vermogen per 31 december 2006
Toevoeging voordelig resultaat 2007

Stand eigen vermogen per 31 december 2007

6.532
251

6.783
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