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Jaarverslag
In 2018 verkeerde de Stichting Beleef je Smaak in een impasse. Na het vertrek van Thea Freudenberger
als voormalige voorzitter werd een nieuwe voorzitter aangesteld in de persoon van Laurens Pouwer.
Helaas is er onder zijn leiding geen enkele activiteit geweest. Pogingen van de resterende bestuursleden
om contact met hem te zoeken zijn op niets uitgelopen. In 2018 besloot Jolanda Berends afscheid te
nemen van het bestuur. De resterende bestuursleden, Otto Visser, Stef Geerink en Ellen Kramer, wilden
de stichting een nieuwe kans geven. Er werden nieuwe bestuursleden gezocht om de Stichting in 2019
weer nieuw leven in te blazen. Een eerste vergadering in de nieuwe samenstelling vindt plaats in
februari 2019.
In 2018 werden verschillende activiteiten ondernomen. De stagiaire die in 2017 was gestart met
onderzoek studeerde in 2018 af aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Haar eindverslag en
presentatie leverden haar een tweede plaats van haar jaarlaag op en zij is uiteindelijk genomineerd voor
de gouden spatel. Behalve deze stagiaire, werden ook 2 groepen middelbare scholieren begeleid die
voor hun profielwerkstuk hadden gekozen voor smaakverlies en smaakveranderingen bij
chemotherapie.
Landelijk en ook internationaal kwam er steeds meer aandacht voor de problematiek, omtrent
smaakverlies en smaakveranderingen tijdens en na de behandeling met chemotherapie. Dit resulteerde
in een internationale publicatie.
Om te kunnen voldoen aan de doelstellingen van de Stichting, geven van voorlichting aan patiënten en
hun naasten, werd gewerkt aan een nieuwe opzet van smaakworkshops. De traditionele workshops die
werden georganiseerd in restaurant De Librije bleken te voldoen voor een kleine geselecteerde groep
van culinair onderlegde patiënten met voldoende energie om een workshop te kunnen volgen waarin
daadwerkelijk gekookt werd. Om een grotere groep patiënten te bereiken, werd een nieuwe opzet
ontwikkeld, waarbij voorlichting werd gecombineerd met daadwerkelijk proeven van hapjes uit
verschillende smaak categorieën. Bij elke deelnemer werd een individuele smaaktest afgenomen zodat
per patiënt een smaakprofiel werd vastgesteld. Begin 2019 zal deze workshop worden geëvalueerd en
deze zal naar verwachting in 2019 een vervolg krijgen.
Een ander doel van de Stichting, bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, werd geeffectueerd door
het zoeken van samenwerking met de verschillende instituten in Nederland die zich bezig houden met
smaakonderzoek. Plannen om een expertisegroep smaakonderzoek op te richten zullen in 2019 hun
beslag krijgen. In deze expertisegroep zal nadrukkelijk een plaats zijn weggelegd voor zowel de klinische
onderzoekers als meer fundamentele researchers
Activiteiten in 2018:
januari:
presentatie tijdens Nederlands hematologiecongres
interview Ariez
februari:
afstuderen Sophie van Oort, stagiaire smaakonderzoek
april:
eerste overleg over samenwerking landelijk niveau op gebied van smaakonderzoek
oktober:
vertegenwoordigd bij smaakworkshop Rotterdam
november: smaakworkshop nieuwe stijl voor patiënten en naasten
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Financiële posities
(na resultaatbestemming)

Bedragen in EUR per 31 december

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

Eigen vermogen
Kortlopende schulden
Kredietinstellingen
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

Note

2.1

2018

2017

5.302

2.2

5.744
5.302
5.302

5.744
5.744

5.302

5.744

-

5.302

5.744
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Staat van baten en lasten
Bedragen in EUR over het jaar

Sponsoring
Giften
Overige
Som der baten
Wetenschappelijk onderzoek
Workshops
Informatie en voorlichting
Vergoedingen
Administratieve en overige kosten
Som der bedrijfslasten

2018

2017

-

80
-

(287)
(155)

80
(272)
(189)

(442)

(461)

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en -lasten

(442)
-

(381)
-

Resultaat gewone bedrijfsvoering vóór belastingen
Belastingen

(442)
-

(381)
-

Nettoresultaat

(442)

(381)
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Grondslagen van waardering
1.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen zoals hieronder uiteen gezet. De
jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde,
tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. In de balans en staat van baten en lasten zijn
referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting.
1.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.
1.3 Verbonden partijen
Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als
verbonden partij. Ook de statutaire bestuuurdleden, andere sleutelfunctionarissen en nauwe verwanten
zijn verbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover
deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan, of wanneer deze substantieel zijn voor het
inzicht in de jaarrekening. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere
informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
1.4 Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
aangegaan, of wanneer deze substantieel zijn voor het inzicht in de jaarrekening. Hiervan wordt nodig
dat het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien
het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op
de betreffende jaarrekeningposten.
1.5 Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale
waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
1.6 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden.
1.7 Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit de som der baten en lasten.
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1.8 Verantwoording baten
De baten betreffen ontvangen sponsoring en giften van de activiten in het boekjaar. Deze zijn
respectievelijk wel of niet gebonden aan bepaalde activiteiten en/of kosten.
1.9 Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waaro pzij betrekking
hebben.
1.10 Rentebaten en –lasten
Rentebaten en lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva.

Toelichting
2.1 Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
2.2 Eigen vermogen
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand 31 december

Boekjaar 2018
5.744
(422)
5.302

Boekjaar 2017
6.124
(381)
5.744

Het totale vermogen kent geen vastgelegde bestemming en is derhalve vrij besteedbaar binnen de
doelstelling van de stichting.
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