De Stichting Borstkliniek Nederland wordt aangemerkt als een ANBI.
ANBI staat voor “Algemeen Nut Beogende Instelling”
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Stichting Borstkliniek Nederland
RSIN, fiscaal nummer 8193.67680
Parmentierlaan 70, 1185 CX Amstelveen; 020-4414860; phc@borstpoli.nl
Bestuur: Dhr. P. Melkert, arts/patholoog Amstelveen, voorzitter; W. van Bodegom, arts Oss,
bestuurslid; M. Kemner, secretaris.
Beleidsplan: De belangrijkste werkzaamheden van de stichting bestaan uit onderzoek bij vrouwen
naar mamma-pathologie, met name cysteuze mastopathie.
Beloningsbeleid: Bestuur en vrijwilligers werken op non-profit basis en ontvangen geen salaris.
Gemaakte onkosten worden deels vergoed, doch zoveel mogelijk vanuit eigen praktijk betaald. Alle
activiteiten en arbeid worden pro deo verricht op vrijwillige basis.
Doelstelling: De stichting Borstkliniek Nederland is opgericht in 1995 met als hoofddoel onderzoek
naar borstpathologie te stimuleren. Doelstelling is om recente inzichten en onderzoek op het
gebied van preventie, diagnostiek en behandeling van borstkanker en andere borstpathologie aan
te bieden aan vrouwen met gebruik van met name echodiagnostiek, punctiecytologie en moderne
tumor analyse.
Verslag activiteiten in dit jaar:
A. Preventieve borstcontroles en uitleg aan individuele vrouwen.
B. Geven van advies en 2e mening
C. Deelname aan en sponsoring van diverse cursus in binnen-en buitenland om nieuwe kennis te
vergaren en ervaring over te dragen met echoscopie en cytologie.
D. Het geven van onderwijs aan artsen/vroedvrouwen in Tanzania, op Zanzibar, Curaçao en in
Suriname.
In 1999 werd een lening ontvangen als basis voor een onderzoek fonds om onderzoek naar
borstpathologie te ondersteunen. Het fonds geeft de mogelijkheid om een gedeelte van de
eventuele meerwaarde te gebruiken voor onderzoek, aanschaf van moderne echoapparatuur,
laboratorium, deelname en sponsoring symposia, etc. Tevens werd eigen onderzoeksruimte
aangeschaft uit het fonds.
Financieel overzicht 2021
Banksaldo 01-01-21
€ 3.140,94
Inkomsten
Giften + bijdragen
Verhuur kantoor
Totaal inkomsten

38.172,99
4.358,52
€ +42.531,51

Uitgaven
Sponsoring project
Cursus borstdiagnostiek
Apparatuur
Overige
Totaal uitgaven

15.319,64
12.907,10
14.744,01
374,21
€ -43.344,96

Saldo 01-01-22

€ 2.327,49

Peter Melkert, arts

