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Toelichting op de voorlopige cijfers 2021 en de begroting 2022. 

 

Algemeen. 

 

In het laatste Lyme Magazine is al aangegeven dat het bureau dat de Lymevereniging al jaren 

ondersteuning biedt, in oktober 2021 failliet is gegaan . Dit veroorzaakte een turbulente tijd 

voor het bestuur. Fysieke goederen zoals tekenkaarten, folders en andere informatie vielen 

onder beslag van de curator. Digitale eigendommen zoals de financiële administratie en de 

ledenadministratie waren niet beschikbaar. De boedel van het bureau is overgenomen door 

een derde partij. In deze overname was ook begrepen het contract van de Lymevereniging 

en dus ook alle fysieke en digitale goederen. 

 

Op basis van de ervaring met het overnemende bureau is besloten het contract na te komen 

tot en met 31 december 2021. Met een nieuw bureau dat heel snel kon schakelen is een 

contract aangegaan voor 2022. Dit bureau kon de voorlopige cijfers (voor 80% nauwkeurig) 

voor 2021 leveren zodat de begroting voor 2022 kon worden gemaakt. De verwachting is dat 

de Lymevereniging 17 december weer zal kunnen beschikken over alle fysieke en digitale 

eigendommen. 

 

Inkomsten. 

 

Contributie. De contributie is in 2021 achtergebleven bij de begroting en bij de ontvangsten 

in 2020. De laatste drie maanden is hier onvoldoende aandacht voor geweest. Enige actie is 

nog noodzakelijk. De laatste twee jaar zien we een lichte daling van het aantal leden. Het 

bedrag aan contributie voor 2022 is daarom voorzichtig begroot. 

 

Giften en nalatenschappen. Voor een deel wordt dit beïnvloed door het niveau van 

activiteiten. In 2020 was al sprake van minder activiteiten, in 2021 zat er door corona een 

rem op verschillende voorgenomen activiteiten. Verwacht mag worden dat corona ook in 

2022 een remmende factor zal zijn. 

 

Tekenkaarten. De laatste drie maanden was er geen verzending mogelijk. In de laatste week 

van december 2021 zullen nog zo veel mogelijk kaarten worden verzonden. In 2021 zijn geen 

nieuwe kaarten aangekocht. De voorraad is nu zodanig dat begin 2022 kaarten moeten 

worden aangekocht. 

 

Fonds PGO. Voor 2022 is opnieuw een aanvraag gedaan voor subsidie. Het volledige bedrag 

van € 55.000,-- is toegekend. 

 



 

Uitgaven. 

 

Als eerder aangegeven heeft corona een duidelijke invloed op de activiteiten gehad en zal de 

pandemie ook het komende jaar zeker nog bepalend zijn. In een aantal sessies heeft het 

bestuur het Werkplan 2022 opgesteld en vastgesteld. De uitvoering en haalbaarheid is 

afhankelijk van onzekere ontwikkelingen. De hiermee samenhangende kosten dus ook. Er is 

echter ook veel positiefs te melden. Heel veel activiteiten zijn wel doorgegaan. Het werk in 

het kader van Lyme-expertisecentrum kan prima digitaal gebeuren, evenals het begeleiden 

van patiëntvertegenwoordigers. De werkgroep Social Media is het afgelopen jaar succesvol 

bezig geweest en staat redelijk los van maatschappelijke beperkingen. Activiteiten in relatie 

met beurzen en lezingen staan onder druk. Werkgroepen als b.v. de Werkgroep Uitkeringen 

zijn aan beperkingen onderhevig terwijl er juist veel belangstelling voor is en het aanbod 

zeker aan behoeften beantwoordt. De online-uitvoering van de UWV-training is zeer positief 

ontvangen. De moedergroep functioneert maar kan ook niet alles doen. Gegeven de 

omstandigheden is er erg veel goed gegaan. 

 

De kostenbegroting is een mix van pragmatisch cijferen en een optimistische benadering. 

Gegeven de omstandigheden heeft het niet zo veel zin om de kosten limitatief te bespreken. 

De vergelijkende cijfers van 2021 zijn als eerder aangegeven voor 80% betrouwbaar, door 

een achterstand in de administratie. Een belangrijke kostenpost als het magazine van 

december 2021 moet nog worden verwerkt, verschillende facturen missen nog.  Op het 

moment dat de penningmeester weer beschikt over alle digitale bestanden zal er met een 

stofkam door de administratie worden gegaan. 

 

Het bestuur is min of meer content met het feit dat, ondanks de lastige omstandigheden, 

een redelijk overzicht 2021 en een begroting 202 kan worden gepresenteerd. Uiteraard 

zullen met de Jaarrekening 2021 de leden verder worden geïnformeerd over de stand van 

zaken. Gegeven alle informatie van dit moment is het bestuur redelijk optimistisch over het 

gegeven dat op korte termijn tekenkaarten en verschillende soorten van informatie 

beschikbaar zijn. 


