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VOORWOORD 

Begin 2020 was onze activiteitenkalender voor het hele jaar 

vastgelegd. Wie had toen kunnen denken dat een coronavirus 2020 

helemaal op zijn kop zou zetten? Wij in ieder geval niet toen we 

in februari nog genoten van de film ‘All of us’ van regisseur 

Willem Wallyn. 2 weken later konden we nog gezellig tafelen in 

een Italiaans restaurant en sloten we deze lekkere lunch af met 

een bowlingwedstrijdje. Het moet gezegd dat de aanwezigen 

ondergetekende niet hebben laten winnen. Ik eis dus een rematch, 

al is het maar voor 2022 …. . 

Half maart was het ineens duidelijk dat een nieuw coronavirus de 

hele wereld in zijn macht aan het nemen was. COVID-19 bracht 

angst en onzekerheid mee voor onze lotgenoten en hun naasten. 

Consultaties werden uitgesteld en mantelzorgers mochten hun 

zieke naaste niet meer begeleiden in het ziekenhuis. Ook onze 

werking werd verstoord maar dankzij ons schitterend team wisten 

we heel snel onze werking te vernieuwen. In september 

organiseerden we samen met de Limburgse lotgenotenvereniging 

Wildgroei vzw onze eerste eigen webinar en in december brachten 

we 12 lotgenoten digitaal samen voor een eerste online 

lotgenotencontact. In een ‘normaal’ jaar zouden we hier nooit 

aan gedacht hebben maar in 2020 hebben we ons noodgedwongen 

heruitgevonden. Stilzitten ligt niet in onze aard en dit 

moeilijke jaar heeft ervoor gezorgd dat we onze folder en 

socialemediakanalen een broodnodige nieuwe look hebben gegeven 

en dat we wereldlymfoomdag extra in de kijker hebben kunnen 

zetten. Het meest trots zijn we op de nieuwe editie van onze 

brochure ‘Leven met lymfeklierkanker’ die nu nog meer 

getuigenissen en meer informatie over de ziekte, behandelingen 

en nazorg bevat. 

 

Ik hoop dat 2021 geleidelijk aan beterschap brengt. We weten nu 

in ieder geval dat we gewapend zijn voor meer digitale 

ondersteuning van onze lotgenoten en hun naasten. 

 

Elke Stienissen 

voorzitter 
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LVV IN DE KIJKER 

 

Facebookpagina 

De openbare facebookpagina “Lymfklierkanker Vereniging 

Vlaanderen” is voor iedereen toegankelijk. Via deze pagina 

houden wij iedereen op de hoogte van de belangrijkste weetjes, 

campagnes en activiteiten.  

 

In 2019 had onze openbare facebookpagina 109 vind-ik-leuks. 2020 

hebben we afgesloten met 186 vind-ik-leuks en 219 volgers. 

 

 

Facebookgroep 

In september 2016 werd onze besloten facebookgroep  

“Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen vzw” opgericht. 

Sedertdien kende deze groep elk jaar een gestage groei. Eind 

2018 bereikten wij 130 lymfeklierkankerpatiënten en/of hun 

naasten. Eind 2019 was deze doelgroep al uitgebreid naar 174 

leden om in 2020 uit te groeien naar 238 leden. De naambekendheid 

maar ook de coronacrisis zullen hier zeker toe hebben 

bijgedragen. Elk jaar zijn er altijd leden die geen ondersteuning 

meer nodig hebben van onze facebookgroep en die zich dan ook 

afmelden. Dit betekent dat er in 2020 dus meer dan 63 nieuwe 

leden zijn bijgekomen. 

 

De facebookgroep blijft enkel toegankelijk voor (ex-)lotgenoten 

en/of hun naasten. Bovendien moeten sedert 2020 onze leden ook 

een vraag beantwoorden vooraleer ze toegang krijgen tot onze 

besloten facebookgroep nl. ‘Waarom wil je lid worden van deze 

besloten facebookgroep voor (non-)hodgkin? (verplicht te 

beantwoorden om toegelaten te worden)’. Deze 

toelatingsvoorwaarde zorgt ervoor dat we kunnen inschatten wie 

lid wil worden van onze facebookgroep omdat er meer en meer valse 

profielen zijn die via facebookgroepen T-shirts en gadgets over 

hodgkin- en non-hodgkinlymfomen willen verkopen. Tot nu toe 

hebben wij hier gelukkig geen last van gehad. 

 

Ieder nieuw lid wordt persoonlijk welkom geheten in de 

facebookgroep. In 2020 merkten we dat onze lotgenoten en hun 

naasten veel vragen hadden over de voortzetting van de 

behandelingen en follow up-consultaties tijdens de coronacrisis. 

Eind 2020 kwamen daar ook de vragen over het coronavaccin bij 

nl. ‘Is het vaccin wel veilig?’, ‘Gaan jullie een vaccin zetten?’ 

enz. Net zoals andere jaren, gaven veel lotgenoten of hun naasten 

ook een stand van zaken over hun gezondheid en onderzoeken en  
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LVV IN DE KIJKER 

 

werden er vragen gesteld over de impact van een bepaalde 

behandeling op de levenskwaliteit. 

Dit jaar hebben we bij onze lotgenoten opnieuw gepolst of ze hun 

subtype van lymfeklierkanker kennen. Van degenen die meegedaan 

hebben aan deze poll wisten slechts 2 personen het subtype niet 

(meer). Eén van die twee heeft op basis van de doktersverslagen 

het subtype uiteindelijk wel teruggevonden. 

In de facebookgroep doen we ook oproepen voor enquêtes en 

publiceren we onze activiteiten.  

De groep wordt nog altijd beheerd door vrijwilligers van LVV. 

Doordat zij zelf patiënt (geweest) zijn en ervaringsdeskundige 

weten ze als geen ander wat leeft bij lotgenoten en hun naasten. 

Twitter 

In 2019 hadden wij op onze twitteraccount @LVV2016 nog 44 volgers 

maar ondertussen zijn die gestegen naar 60 volgers. 
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LVV IN DE KIJKER 

 

Instagram 

Sedert 2019 hebben we ook een instagram-account 

‘info.lymfklierkanker2016’. We sloten 2019 af met 15 volgers 

maar ondertussen zijn er dat al 110. 
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LVV IN DE KIJKER 

 

Website 

In ons vorig jaarverslag konden we nog met enige trots melden 

dan we in mei 2019 onze website (www.lymfklierkanker.be of 

www.hodgkin.be ) in een volledig nieuw jasje hadden gestoken. In 

2020 hebben we deze website verder uitgebreid met een rubriek 

COVID-19 en met talloze subrubrieken binnen de reeds bestaande 

hoofdrubrieken.  

 

 
  

http://www.lymfklierkanker.be/
http://www.hodgkin.be/
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LVV IN DE KIJKER 

 

Linkedin 

Onze Linkedin-pagina heeft ondertussen een bescheiden 29 

volgers. 

 

 

Nieuwsbrief 

In 2020 hebben we onze digitale nieuwsbrief gelanceerd. De 

nieuwsbrief verschijnt nog 3 keer per jaar nl. op 15 januari, 15 

mei en 15 september.  

 

De nieuwsbrief wordt automatisch verstuurd naar onze leden, 

zorgverleners, sponsors en bevriende lotgenotenverenigingen. 

Personen die de nieuwsbrief niet meer wensen te ontvangen, kunnen 

zich ook gemakkelijk uitschrijven. Het verbaast wellicht niemand 

dat de nieuwsbrieven van mei en september ook grotendeels gewijd 

waren aan COVID-19.  
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LVV IN DE KIJKER 

 

YouTube-kanaal 

Door corona waren we verplicht om onszelf opnieuw uit te vinden 

en vandaar creëerden we in 2020 een eigen YouTube-kanaal 

‘Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen’. Via dit kanaal kunnen 

we onze campagnes en webinars bekend maken bij het grote publiek 

en onze lotgenoten of hun naasten. Eind 2020 sloten we af met 4 

abonnees. 

 

 

Campagne World Cancer Day 

Naar aanleiding van World Cancer Day (4 februari) verzamelde 

Janssen farmaceutica  verschillende getuigenissen van 

zorgverleners en patiëntenverenigingen waaronder 

Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen.  Voorzitster Elke 

Stienissen vertelde wat de meerwaarde van een 

patiëntenvereniging kan zijn en welke ondersteuning LVV biedt. 

De getuigenissen werden via de socialemediakanalen van LVV en 

Janssen Belgium verspreid. 

 

  

https://www.facebook.com/Lymfklierkanker/?__cft__%5b0%5d=AZUWr2idupwQL3LhBgj0nXRC7ZmNswmn-zadWCxG3U1rzvM1I96yMguHSbIHXCMWrNSgvUYSHdsKKnc9BlY-s2heY52pl0HcUih7LCJLX6CCSb3vy5yACQqHEhLIT97ev9cLrihEqQcm4Z941c6TBsaKqv8DGbQ4fCsPVMFteOF4lzhGWlwba_USKSr9T44KyAI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Lymfklierkanker/?__cft__%5b0%5d=AZUWr2idupwQL3LhBgj0nXRC7ZmNswmn-zadWCxG3U1rzvM1I96yMguHSbIHXCMWrNSgvUYSHdsKKnc9BlY-s2heY52pl0HcUih7LCJLX6CCSb3vy5yACQqHEhLIT97ev9cLrihEqQcm4Z941c6TBsaKqv8DGbQ4fCsPVMFteOF4lzhGWlwba_USKSr9T44KyAI&__tn__=kK-R
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LVV IN DE KIJKER 

 

Bedankingsvideo 

Op 30 maart lanceerde LVV via haar facebookpagina een 

bedankingsvideo voor de zorgverleners die het tijdens de 

coronacrisis extra hard kregen te verduren. Deze video is tot 

stand gekomen dankzij de medewerking van verschillende 

lotgenoten die hun ziekenhuis wilden bedanken.  

 

Nieuwe LVV-folder 

In juli ontwierp Art Dokus met financiële steun van TM Technics, 

Stichting tegen Kanker en Kom op tegen Kanker onze nieuwe LVV-

folder. De vorige folder was immers aan vernieuwing toe en we 

wilden kort en bondig weergeven welke dienstverlening we aan 

onze lotgenoten en/of hun naasten kunnen aanbieden. 

 

 

 

Nieuwe omslagfoto’s en banners socialemediakanalen  
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LVV IN DE KIJKER 

 

 

In juli staken we onze socialemediakanalen ook in een nieuw 

jasje. Onze facebook-, twitter- en Linkedin-pagina werden 

opgefleurd met onze nieuwe huisstijl. Voor ons instagramaccount 

lieten we ook een nieuwe profielfoto maken. 

 

World Lymphoma Awareness Day 

September is bloedkankermaand en op 15 september wordt er 

specifiek aandacht besteed aan lymfeklierkanker. Om deze dag 

extra in de kijker te zetten, maakte LVV een video met 

getuigenissen van haar vrijwilligers en de belangrijkste 

symptomen van lymfeklierkanker. 

 

Nieuwe editie brochure ‘Leven met lymfeklierkanker’ 

In 2018 werkten we samen met Janssen farmaceutica om de brochure 

‘Leven met lymfeklierkanker’ op de markt te brengen. In 2019 

vonden we dat deze brochure een nieuwe update moest krijgen en 

uiteindelijk zijn we er in november 2020 in geslaagd om de 

brochure uit te brengen. De nieuwe editie bevat meer 

getuigenissen van lotgenoten en naasten maar ook meer informatie 

over CAR-T-celtherapie, stamceltransplantaties en voeding. 

Dankzij secretaris Stefanie Vanthuyne worden de brochures snel 

verdeeld naar onze lotgenoten. 
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LVV IN DE KIJKER 

 

Trooper 

In 2020 hebben we ons ook geregistreerd bij Trooper. Via Trooper 

kan je Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen steunen door online 

je aankopen te doen via de website www.trooper.be . Dit kost je 

niets extra maar als je via deze website naar je favoriete online 

shop gaat en LVV als goed doel aangeeft, wordt automatisch een 

percentage van je aankoop doorgestort naar LVV. 

 

 

 

 

 

  

http://www.trooper.be/
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ACTIVITEITEN 

 

In 2020 hadden we net als de voorbijgaande jaren weer 

verschillende activiteiten gepland. COVID-19 gooide echter roet 

in het eten waardoor we onze activiteitenkalender hebben moeten 

aanpassen.  

 

Filmvoorstelling ‘All of us’ 

 

Op 24 februari hielden we een 

filmvoorstelling in de Sphinx te 

Gent. Regisseur Willem Wallyn 

introduceerde zijn film ‘All of us’ 

voor 64 aanwezigen. De film gaat over 

een jonge moeder die net te horen 

heeft gekregen dat ze nog maar een 

aantal maanden te leven heeft. Naast 

leden van LVV waren ook leden van 

andere lotgenotenverenigingen (o.a. 

Lenabeau en Hodgkin en non-

hodgkinvzw) aanwezig. 
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ACTIVITEITEN 

Bowling-pasta-party 

Op 8 maart organiseerde onze vrijwilliger Ivan Lecluyse de 

jaarlijkse pasta-dag die ontspannend werd afgesloten met een 

bowling. Met een knus groepje van 17 personen verorberden we een 

heerlijke Sardinische maaltijd te Sint-Martens-Latem. Toen 

wisten we echter nog niet dat dit onze laatste fysieke 

bijeenkomst van 2020 zou worden.  

 

 

Webinars 

Op 13 maart waren de eerste coronamaatregelen in België van 

kracht waardoor we al snel beslisten om ons jaarlijks symposium 

uit te stellen. 

Op 24 april en 19 juni verleenden we daarom onze medewerking aan 

2 webinars die geporganiseerd werden door het farmaeutisch 

bedrijf Takeda nl. ‘COVID-19 en hematologische aandoeningen’ en 

de ‘Psychologische impact van COVID-19’. 

Op zaterdagvoormiddag 12 september organiseerden we samen met de 

Limburgse lotgenotenvereniging Wildgroei vzw voor het eerst in 

ons bestaan een eigen webinar. De webinar had als centraal thema 

‘Nazorg’ waarvoor 107 personen zich registreerden. 73 personen 

hebben de webinar rechtstreeks gevolgd en 91 personen hebben de 

webinar via ons YouTube-kanaal bekeken. Marijke Quaghebeur, 

verpleegkundig specialist hematologie van UZ Gent gaf meer 

toelichting over de nazorg na de behandeling. Daarna gaf Ann 

Gils, diensthoofd preventie bij Kom op tegen Kanker een 

uiteenzetting over hormoonverstorende stoffen en Prof. dr. 

Schots, hematoloog van UZ Brussel mocht de geslaagde voormiddag 

afsluiten met een Q&A-momentje. De webinar is nog steeds te 

herbekijken op ons YouTube-kanaal.  
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ACTIVITEITEN 

 

Online lotgenotencontact 

Op zondagavondavond 13 december brachten we gedurende anderhalf 

uur 12 lotgenoten via google meet samen voor ons eerste online 

lotgenotencontact. Een onderwerp dat aan bod kwam, hoe kan het 

ook anders, was de coronacrisis. Maar het leven is meer dan 

corona alleen en we hadden het daarom ook over ‘vermoeidheid’. 

Zoals vele lotgenoten weten, is vermoeidheid zowel ten gevolge 

van lymfeklierkanker als ten gevolge van de behandelingen een 

groot probleem. Via deze lotgenotencontacten kunnen we dit 

bespreekbaar maken en weten lotgenoten dat ze niet alleen zijn 

en kunnen ze ervaringen uitwisselen.   
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ORGANISATIE EN BELEID 

 

Samenstelling bestuur 

Stienissen Elke Voorzitter / contactpersoon Limburg 

Van Loo Greet Penningmeester/ contactpersoon Vlaams - 

Brabant 

Vanthuyne Stefanie Secretaris/ contactpersoon West-Vlaanderen 

Lecluyse Ivan  Bestuurder / coördinator activiteiten 

  

Leden algemene vergadering 

Bestuurders + 

Callewaert Luk      Lid AV 

Lava Regis  Lid AV 

Ledegen Cecile Lid AV / contactpersoon Oost-Vlaanderen en 

Antwerpen 

 

Overige vrijwilligers 

De Vleesschauwer Vera 
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SAMENWERKINGEN 

 

Lidmaatschappen 

LVV was lid van Kom Op Tegen Kanker, Stichting tegen kanker, 

Belgian Hematology Society,  Lymphoma  Coalition, RaDiOrg, het 

Vlaams Patiëntenplatform en de Vereniging Verpleegkundigen 

Radiotherapieën Oncologie. In 2020 is daar het lidmaatschap van 

World Patients Alliance en The Union for International Cancer 

Control (UICC) bijgekomen. 

 

Kom Op Tegen Kanker  

LVV is een patiëntenorganisatie voor personen met 

lymfeklierkanker en is daarom aangesloten bij Kom Op Tegen 

Kanker. Voorzitster Elke Stienissen maakte in 2020 opnieuw deel 

uit van een adviescommissie van Kom op tegen Kanker en dankzij 

de jaarlijkse steun van Kom op tegen Kanker kunnen we ieder jaar 

de nodige ondersteuning verlenen aan onze lotgenoten. Bovendien 

voorziet Kom op tegen Kanker jaarlijks ook een uitgebreid aanbod 

voor vrijwilligers zodat we ons steeds kunnen bijscholen. Kom op 

tegen Kanker organiseerde ook verschillende webinars voor onze 

lotgenoten. 

 

Stichting tegen Kanker 

In 2020 werkten we ook nauwer samen met Stichting tegen Kanker 

en dankzij die samenwerking konden we aan onze lotgenoten en hun 

naasten gratis stoffen mondmaskers uitdelen. Stichting tegen 

Kanker sponsorde ook onze webinar en organiseerde verschillende 

webinars voor onze lotgenoten. In 2020 kregen we ook het goede 

nieuws dat Stichting tegen Kanker ons vanaf 2021 structureel 

financieel zal steunen. 

 

Belgian Hematology Society (BHS) 

BHS is een wetenschappelijke organisatie die bestaat uit meer 

dan 500 leden en meer bepaald uit internisten, biologen, 

verplegers en andere wetenschappers die geïnteresseerd zijn in 

hematologie. Op 25 november organiseerde BHS een tweetalige 

webinar over de impact van COVID-19 op gehospitaliseerde 

patiënten met een hematologische aandoening. Uit de resultaten 

van de eerste coronagolf blijkt dat patiënten met een 

hematologische aandoening die een coronabesmetting oplopen 3 

keer meer kans hebben om gehospitaliseerd te worden en tot 2 

keer meer kans hebben om tijdens hospitalisatie te sterven. Er 

is voor patiënten met een hematologische aandoening dus wel 

degelijk een hoger risico op ernstige complicaties na een 

coronabesmetting. 
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SAMENWERKINGEN 

 

Sedert 9 november is Elke Stienissen voorzitter van het BHS 

patient committee. 

 

Lymphoma Coalition (LC) 

De Lymphoma Coalition is een globaal netwerk van 

patiëntenorganisaties dat zich richt op lymfeklierkanker, de 

ziekte van Waldenström en chronische lymfatische leukemie. In 

2020 heeft LVV via deze organisatie haar website kunnen aanpassen 

met informatie over CAR-T-celtherapie. 

Van 13 januari tot en met 13 maart lanceerde LC zijn 

tweejaarlijkse patiëntenenquête in 19 talen waaronder het 

Nederlands, Frans en Duits. De enquête was o.a. ook beschikbaar 

in het Engels, Arabisch, Italiaans en Bulgaars. Voor het eerst 

bereikte België meer dan 100 respondenten waardoor er een 

specifiek rapport voor België werd opgemaakt. 147 patiënten en 

18 mantelzorgers vulden uiteindelijk de enquête voor België in. 

 

RaDiOrg 

LVV is lid van RaDiOrg, de Belgische koepelvereniging voor 

personen met een zeldzame ziekte zoals hodgkin- en non-

hodgkinlymfomen. Voorzitster Elke Stienissen woonde de 

jaarlijkse algemene vergadering digitaal bij en LVV steunde de 

werking van RaDiOrg in 2020 met een vrijwillige bijdrage van € 

200,00. 

 

Vlaams Patiëntenplatform (VPP) 

Het VPP wil patiëntenorganisaties samenbrengen en de noden en 

knelpunten van patiënten in kaart brengen en helpen oplossen. Om 

die reden is LVV ook lid van VPP. Op 8 september organiseerde 

VPP een coronawebinar met prof. dr. Vlieghe (UZA) en onze 

voorzitster Elke Stienissen mocht een vraag stellen voor 

lotgenoten met lymfeklierkanker. 

 

Naast bovenstaande lidmaatschappen zijn we ook lid van de 

vereniging voor verpleegkundigen, radiotherapieën oncologie 

(VVRO), World Patients Alliance (WPA) en The Union for 

International Cancer Control (UICC) 

 

Samenwerkingsovereenkomsten 

Door de coronacrisis werden geen verdere samenwerkingscontracten 

met andere ziekenhuizen meer afgesloten.  
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We hebben in 2020 wel onze medewerking verleend aan PEC vzw die 

tot doel heeft om patiënten als patiëntenexpert op te leiden. 

 

Sponsors 

Naast Kom op tegen Kanker en Stichting tegen Kanker ontvangen we 

jaarlijks ook sponsoring van verschillende farmaceutische 

bedrijven waardoor we onze werking en webinar hebben kunnen 

financieren. In 2020 kregen we financiële steun van Janssen, 

Takeda, Roche, Abbvie, Gilead en Amgen. Bovendien werd er ook 

een sponsoringssovereenkomst met Sandoz ondertekend. 

 

In 2020 hebben we dankzij Janssen de nieuwe editie van onze 

brochure ‘Leven met lymfeklierkanker’ kunnen uitbrengen en 

kunnen we de brochures ook gratis aan onze lotgenoten bezorgen. 

Bovendien maakten we in 2020 ook deel uit van een 

patiëntenadviesraad van Janssen waardoor we hopen om ons 

steentje bij te dragen aan meer patiëntgericht onderzoek. In het 

voorjaar hebben we onze lotgenoten kunnen informeren over COVID-

19 dankzij Takeda. Voor Amgen hebben we ook verschillende 

patiëntengetuigenissen kunnen geven. Dankzij Gilead konden we de 

brochure ‘Immunotherapie’ aan onze lotgenoten bezorgen en 

brachten we patiëntengetuigenissen aan. Onze lotgenoten met CLL, 

diffuus grootcellig B-cellymfoom en folliculair lymfoom kregen 

dan weer dankzij de steun van Roche brochures over hun 

aandoening. Om te weten wat leeft bij onze lotgenoten rolde 

Abbvie een enquête voor ons uit. Met de resultaten van die 

enquête zullen we in 2021 verder aan de slag gaan om nog meer 

dienstverlening op maat aan onze lotgenoten aan te bieden.  
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KERNCIJFERS 

 

Aantal leden 

In 2019 werden voor het eerst alle leden meegeteld dus ook de 

niet-betalende leden en de facebookleden. Sedert 2020 moeten 

leden geen lidgeld meer betalen. In 2020 had LVV 421 leden met 

inbegrip van de leden van de facebookgroep. 

 

 

 

Leden facebookgroep 

Terwijl LVV in 2019 nog 174 leden in haar facebookgroep telde, 

waren dit eind 2020 al 238 leden. 
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KERNCIJFERS 

 

Leden volgens herkomst 

In 2020 hebben we voor het eerst ook de herkomst van onze leden 

bijgehouden. Hieruit blijkt dat we in heel Vlaanderen actief 

zijn. Van 164 leden weten we de herkomst niet. Dit zijn 

voornamelijk de leden uit onze facebookgroep. 

 

 

 

  

75

60
51

39

21

1 1 1
7

1

164

Leden volgens herkomst



 22 

KERNCIJFERS 

LVV is een vereniging zonder winstoogmerk en keurt dus jaarlijks 

haar begroting en jaarrekening goed.  

 

Dankzij de deskundigheid van onze penningmeester Greet Van Loo 

kunnen we jaarlijks onze jaarcijfers vermelden. 

 

Financieel 
 

Samenstelling van de ontvangsten 

 

In totaliteit daalden de ontvangsten met 30% tegenover 2019. Net 

zoals vorig boekjaar maken schenkingen en legaten het grootste 

aandeel van de ontvangsten uit (52%) door de tussenkomst vanwege 

de farmaceutische bedrijven voor de organisatie van onze 

activiteiten. De subsidies kregen hierdoor een aandeel van 40%. 

De andere ontvangsten van 8% vloeien voort uit de ontvangen 

inschrijvingsgelden van activiteiten en de vergoedingen vanwege 

de farmaceutische bedrijven die verkregen werden voor de 

deelname aan adviesraden. 
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Samenstelling van de uitgaven 

 

De uitgaven volgen de evolutie van de ontvangsten en daalden 

eveneens met ongeveer 60% tegenover 2019 door het uitblijven van 

de kosten voortvloeiend uit diverse activiteiten die geannuleerd 

werden in het kader van de coronapandemie. 
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Structuur resultaatrekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen vzw is aangesloten bij Kom op tegen Kanker, Stichting tegen kanker, Belgian 
Hematology Society,  Lymphoma  Coalition, RaDiOrg, het Vlaams Patiëntenplatform, Vereniging voor Verpleegkundigen, 

Radiotherapieën Oncologie, World Patients Alliance en The Union for International Cancer Control 
Maatschappelijke zetel: Stekkestraat 70, 2235 Houtvenne 

RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen – afdeling Turnhout 
Rekeningnummer BE72 7765 9212 8416   BIC: GKCCBEBB 

RESULTAATREKENING 2019 2020

ONTVANGSTEN 100,00% 100,00%

Lidgelden 3,38% 0,00%

Schenkingen en legaten 40,58% 52,34%

Subsidies 35,81% 39,55%

Andere ontvangsten 20,22% 8,11%

UITGAVEN -72,64% -40,90%

Goederen en diensten -3,03% -2,99%

Diensten en diverse goederen -68,68% -37,34%

Andere uitgaven -0,93% -0,57%

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 27,36 € 59,10 €


