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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 

Vice- voorzitter –  Rianne Miggels 

Penningmeester –  Juliette Bos 

Algemene bestuursleden: 

Lex de Jong en Pieter van Rijn 

 

 

 

  

http://2mhclub.nl/donorpetitie/


Algemeen verslag 

September 2015 hebben we een groot overleg gehad met diverse partijen uit de gezondheidszorg. 

Waar we als Stichting meer op de voorgrond traden, hebben we in september 2015 aangegeven aan 

de diverse partijen dat we meer op de achtergrond gaan opereren.  

Ondanks deze uitspraak is bestuurder Menno Loos gedurende het gehele jaar wekelijks zeer actief 

voor de stichting. ij plaatst onder meer zeer frequent berichten op Social Media, onderhoudt actief 

de contacten en draagt zorg dat de website informatie en een actuele stand van zaken geeft.  

 

Financieel verslag 

Lasten 

Baten 

In 2015 hebben we diverse donaties mogen ontvangen.  

Jaarrekening 

Financieel overzicht Bedrag  

Baten   

Donaties Eur 6509 

Correctie op factuur Eur 630 

Totale baten Eur 7139 

Lasten   

Social media mailings  Eur 3333,48 

Website onderhoud Eur  931,70 

Perspublicaties Eur  1389,08 

Divers Eur  4242,56 

Zakelijke bankpas Eur  179,33 

Totale lasten Eur  10076,15 

  
 

  Saldo bestuursrekening   

Saldo 31 dec 2014 bestuursrekening Eur 3244,96 

Saldo 31 dec 2015 bestuursrekening Eur 357,05 
 

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 

 


