CBF-Erkenningspaspoort

ME/CVS Stichting Nederland
We komen op voor de belangen van alle mensen met ME/CVS (het chronisch
vermoeidheidssyndroom)

Sinds 1 oktober 2014

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Via belangenbehartiging verricht de Stichting cruciaal werk voor
brede erkenning van de ziekte ME/CVS om de kwaliteit van leven
van ME/CVS patiënten te verbeteren. ME/CVS-Stichting Nederland
strijdt al over 33 jaar voor een beter leven met ME/CVS.

ME/CVS Stichting Nederland ziet het behartigen van de belangen
van de ME/CVS-patiënt als haar kerntaak. In samenwerking met
andere organisaties en instanties is in 2020 een agenda voor
langjarig wetenschappelijk onderzoek naar ME/CVS vastgesteld.

Erkenningspaspoort van het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
- Middels wetenschappelijk
onderzoek vinden van oorzaak,
diagnose en behandeling van
ME/CVS -Ondertussen zorgen voor
een beter leven van ME/CVS
patiënten.

€ 138.164

Maatschappelijk doel

70%

Beheer en
administratie

22%

Werving

8%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Er worden dit jaar intensieve
gesprekken gevoerd op
directieniveau met Ministerie van
VWS, beroepsverenigingen en
wetenschapsgroepen.
2. We lichten mensen voor over
wetenschappelijke ontwikkelingen, en
zorgen voor lotgenotencontact.
3. We voeren actieve lobby in Den
Haag en Brussel.
4. D.m.v. onze persberichten is de
interesse van de media gewekt en
krijgt de ziekte ME/CVS veel meer
aandacht.

€ 96.707

Lobby en
belangenbehartiging

58%

Voorlichting en
bewustwording

42%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2019

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2019

We hebben drie
financieringsbronnen: - de
donaties van onze vaste
donateurs - de subsidie van
VWS' - omdat deze twee
bronnen bij lange na niet
voldoende zijn, zijn we steeds
meer op zoek naar traditionele
fondsenwerving en sponsoring.

€ 169.653

€ 112.112

Particulieren

59%

Subsidies

32%

Bedrijven

4%

Verkopen en
overig

4%

Overige
reserves

99%

Bestemmingsfondsen
1%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2019

Medewerkers

1 fte

Vrijwilligers

50

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

Chronisch zieken, Kinderen, Ouderen, Algemeen
publiek en Patiënten

Actief in

Nederland

Ga naar de website van het goede doel

