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Bestuursverslag
Organisatie
De 2MH-club is opgericht door een zestal betrokken burgers met als doel een platform te
bieden voor het voeren van maatschappelijke discussies en acties. Het tekort aan
donororganen in Nederland is een schrijnend probleem, waar tot dusver geen structurele
oplossing voor is gevonden. De donorproblematiek lijkt voor de burger, ondanks de BNN
Donorshow en allerhande voorlichtingscampagnes, nog een ver-van-zijn-bed-show. Het
resultaat is dat 60% van de Nederlanders niet zelf beslist. Dat is de reden dat wij aandacht
geven aan orgaandonatie en de petitie zijn gestart. Zodat burgers uiteindelijk worden
aangezet tot registratie, gebaseerd op een weloverwogen keuze: wel of geen donor worden.
De 2MH-club pleit voor de invoer van Actieve Donor Registratie (ADR).

Stichtingsstructuur

Voorzitter

Menno Loos

In het dagelijks ondernemend binnen de IT en Telecom

Vice-Voorzitter

Rianne Miggels

In het dagelijks leven Human Resource Adviseur.

Penningmeester

Juliette Bos

In het dagelijks leven Sales en Marketing

manager

Olga Majeau

in het dagelijks leven tutor , beleid en inhoud.

Eric Groot

voormalig voorzitter STNu, in het dagelijks leven IT ondernemer

Simone
Balkenende

voormalig voorzitter STNu, betrokken bij Harten Twee, manager
opleidingen in de zorg

Lex de Jong

in het dagelijks leven communicatie medewerker online media

Pieter van Rijn

in het dagelijks leven consultant Strategie & Operations

Algemeen verslag
In 2013 heeft de 2MH-club zich verder ingezet de discussie te voeren over het onderwerp Actieve
Donor Registratie met relevante partijen in het veld (politieke partijen en belangenorganisaties).
Daarnaast heeft de Stichting haar informerende taak over donor registratie online voortgezet via
sociale media en op de eigen website.
Financieel verslag
Lasten
Verbeteringen en onderhoud aan de website, het uitsturen van enkele social media berichten en
telefoonkosten waren in 2013 naast het aanhouden van een bankrekening de grootste kostenposten.
Baten
Een bestuurslid heeft dit bedrag geschonken aan de Stichting zodat geen tijd verloren zou gaan aan
het zoeken naar sponsoren. Voor 2014 zal hier wel een inspanning op moeten worden verricht
aangezien enkele vasten lasten zoals website onderhoud, bankrekening en telefoon doorlopen.
Verder heeft een bestuurslid gemiddeld 5 uur per week gedurende 2013 besteedt aan de Stichting.
Het geld wat hij anders zou kunnen hebben ontvangen als vrijwilligers compensatie heeft hij aan de
Stichting geschonken.

Jaarrekening
Financieel overzicht
Baten
Sponsoring
Schenkingen (*)
Totale baten
Lasten
Social media mailings
Facebook mailing (4x)
Mailchimp mailing (2x)
2mhcub.nl WEBonderhoud
Telefoon (stelpost)
Internet: Redirect en database services
Zakelijke bankpas
Totale lasten

Bedrag
Eur 0
Eur 853,00
Eur 853,00

Eur 103,24
Eur 311,30
Eur 148,50
Eur 250,00
Eur 148,50
Eur 143,40
Eur 1104,94

(*) daarnaast nog een schenking van Eur 2000 voor het niet laten uitkeren van een vrijwilligers
compensatie

Saldo bestuursrekening
Saldo 31 dec 2012 bestuursrekening
Saldo 31 dec 2013 bestuursrekening

Eur 236,35
Eur 98,28

Verbonden partijen
Er zijn geen verbonden partijen.
VERMELDING OP BASIS VAN DE WOPT

Er zijn geen personen in dienst.
BEZOLDIGING VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

Er is geen bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders

