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1.2 MISSIE EN STATUTAIRE DOELSTELLING
Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:
a

b
-

-
-

-

c

d
e

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van beleggingen en 
investeringen.

De stichting richt zich uitsluitend op projecten waarbij de financiering vanuit het regulier budget 
van het UMC Utrecht ontbreekt of niet toereikend is.       

de behandeling en verpleging van zieke kinderen en jeugdigen door het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis, deel uitmakend van het UMC Utrecht en het ondersteunen van het 
verrichten van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op dit gebied;      

het werven van sponsorgelden voor zaken die voor het UMC Utrecht als extra comptabel zijn 
aan te merken alsmede het doelmatig beheren van middelen ten behoeve van 
onderzoeksprojecten en dergelijke;
het organiseren van symposia en conferenties;
het participeren in projecten waarvan de netto-opbrengsten ten goede komen aan 
wetenschappelijke projecten in het UMC Utrecht, en voorts al hetgeen met één en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin des woords.

het (financieel) ondersteunen en bevorderen van medisch wetenschappelijk onderzoek in de 
krachtens wetsduiding rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie Universitair Medisch 
Centrum Utrecht (UMC Utrecht), gevestigd te Utrecht;
het (financieel) ondersteunen en bevorderen van;

zorginnoverende projecten en activiteiten (waaronder begrepen medische apparatuur ten 
behoeve van het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek);
patiëntenservices (gericht op het welzijn en veraangenamen verblijf);
projecten ten behoeve van onderwijs, opleiding en onderzoek door en voor studenten 
casu quo assistenten/onderzoekers in opleiding;
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1.3 Ontwikkelingen in 2017 

De raad van toezicht heeft ingestemd met actualisering van de governancestructuur van De Vrienden van 
het UMC Utrecht die past bij de nieuwe wet- en regelgeving (ANBI) van goede doelen en 
fondsenwervende instellingen en waarin de onafhankelijkheid wordt gewaarborgd. 

In dit kader was de raad van toezicht reeds verkleind van 5 naar 3 leden (overzicht per 31 december zie 
paragraaf 1.1). Het bestuur bestond begin 2017 uit één persoon. 
De RVT wilde op korte termijn komen tot verbreding van het bestuur. 

Nieuwe bestuurders 
Uitgangspunt voor het inrichten van het nieuwe bestuur is dat ze een positieve bijdrage realiseren aan de 
reeds vastgestelde doelen door de raad van toezicht: 

- Van nice to have naar must have 
- € 10 miljoen in 2020. 

Het nieuwe bestuur moet zorgdragen voor mee-wind voor het fondsenwervende team. Bestuurders 
moeten verbindend zijn met gemakkelijke toegang tot relevante (externe en interne) netwerken; 
ondernemend, energiek, veelbelovend, positieve drive. De RVT heeft meegegeven dat het zwaartepunt 
van het nieuwe bestuur uit (talentvolle) mensen vanuit UMC Utrecht zou moeten bestaat om voldoende 
draagvlak in de organisatie te waarborgen.  

Het aantal gewenste bestuursleden is niet vastgesteld; maar de volgende aandachtsgebieden zijn 
gedefinieerd: 

• Voorzitter: zit vergaderingen voor, en is primair aanspreekpunt voor RVT. Profiel: liefst
bestuurlijke ervaring 

• Penningmeester: draagt zorg voor zowel ordentelijke financiële verslaglegging, maar heeft
idealiter ook kennis van/toegang tot vermogensfondsen 

• Secretaris: draagt zorg voor aansturing voor hiërarchische aansturing fondsenwervende team en
coördinatie van bestuurlijke zaken. 

• Medische kennis en ervaring.
• Research kennis en ervaring
• Patiënt: alles wat we doen moet de gezondheid van mensen verbeteren. De patiënt houdt het

bestuur daarin scherp.

Op basis van deze profielen heeft de raad van toezicht in 2017 het bestuur uitgebreid naar zeven personen 
(zie paragraaf 1.1). De benodigde actualisering van de statuten is in 2017 doorgevoerd. 

Nieuwe directeur 
In 2017 heeft de zittende directeur elders een nieuwe functie aanvaard. Het bestuur heeft een profiel voor 
de nieuwe directeur opgesteld en  heeft met behulp van een externe partij het werving & selectieproces 
doorlopen. Het bestuur heeft in december jl. in persoon van Carola Remers een nieuwe directeur 
aangesteld. De secretaris van het bestuur heeft in de tussenliggende periode de directiefunctie tijdelijk 
waargenomen. 
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Stichting Vrienden van het UMC Utrecht en Wilhelmina Kinderziekenhuis is de goede-doelen 
organisatie voor het UMC Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis. 

Het doel van de stichting is om meer onderzoek en vernieuwingen binnen het UMC Utrecht te 
realiseren en de zorg voor de patiënten te verbeteren door (onderzoeks)projecten te financieren die 
niet uit de reguliere zorgbudgetten betaald kunnen worden. Dit betreft concrete projecten die 
bijdragen aan de kwaliteit van: wetenschappelijk onderzoek (1), zorginnovatie (2), onderwijs (3) en 
een aangenamer verblijf in het ziekenhuis (4) voor patiënten, bezoekers en medewerkers. 

Waarom bestaan wij?  
Alles wat het UMC Utrecht doet, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En 
waar mogelijk ziekte te voorkomen. UMC Utrecht wil de beste zorg bieden, nu en in de toekomst met 
vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften. De 
bijzondere kennis die hiervoor nodig is, wordt samen met patiënten(organisaties) en diverse partners 
ontwikkeld. Er wordt gewerkt aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele 
patiënt wordt de zorg afgestemd op de behoeften van deze individuele patiënt. Patiënten worden, 
naast de zorg, ook betrokken bij onderzoek en onderwijs. Daar waar andere inkomstenbronnen 
afnemen ontwikkelt fondsenwerving zich hiervoor van een vrijblijvend initiatief voor “de extra’s” naar 
een “must have”. Samen met betrokken fondsen, stichtingen, zakelijke relaties en particuliere 
donateurs worden onderzoeken, zorginnovaties en een aangenamer verblijf mogelijk gemaakt. Er 
ligt een ambitie om de inkomsten van de stichting te laten groeien naar 10 miljoen.  

‘Delen zorgt voor meer’ was het motto voor 2017. In 2017 is ruim 4,27 miljoen euro aan inkomsten 
gerealiseerd. Een groei van 15% ten opzichte van 2016.  

De stichting had eind 2017 bijna 800 eenmalige donateurs. Het aantal nieuwsbriefabonnees is 
gegroeid naar ruim 6500 abonnees.  

Acties derden: 
In totaal zijn er 77 acties gevoerd voor Vrienden UMC Utrecht en WKZ in 2017. De opbrengst 
bedroeg 147.070 euro. 

Iedere actie heeft een bijzonder verhaal in zich. We kunnen ze hier niet allemaal uitlichten, daarom 
een aantal voorbeelden: 

6 van 35



Philipp Jordan heeft een zoontje met jeugdreuma (Sam) en gaat 700 kilometer hardlopen. In drie 
weken tijd heeft hij vanaf Utrecht naar het Duitse Karlsruhe hardgelopen. Niet alleen de lichamelijke 
uitdaging was groot, Philipp had een ambitieus doel met zijn tocht. Hij wilde €10.000 ophalen voor 
onderzoek naar jeugdreuma. En dat is gelukt! 
 

 
 
 
In mei 2017 stapte Emiel zijn vader en een goede vriend op de fiets om vanuit Eemnes naar La 
Escala in Noord Spanje te fietsen. Emiel is in het UMC Utrecht overleden aan een hersentumor. De 
fietsers hebben na afloop een cheque overhandigd aan de behandelende artsen van Emiel, dr. Filip 
de Vos en dr. Tom Snijders. 

 
 
Nynke Bakker verloor haar man, Michel, aan het zeldzame kankersyndroom Men1. Ook bij haar 
beide kinderen is inmiddels dit heftige syndroom geconstateerd. De aanleiding voor Nynke om zich 
in te zetten voor onderzoek naar Men1. Om geld in te zamelen heeft zij met het bedrijf waar Michel 
werkte, Smilde Foods, de sponsorloop ‘Royal Smilde Run’ georganiseerd en kon zij een cheque van 
4.400 euro overhandigen aan de behandelend artsen van Michel en zijn kinderen, prof. Gerlof Valk 
en dr. Annemarie Verrijn Stuart.  
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Enkele van de evenementen in 2017: 
 
Vriend van 2017 
Om de bekendheid van de projecten van de stichting onder medewerkers van het UMC Utrecht en 
het WKZ te vergroten is in het najaar de Vriend van 2017 campagne gestart. Er is door alle collega’s 
volop gestemd op de vijf genomineerden die zich – ieder op hun eigen manier – gedurende 2017 
hebben ingezet voor Vrienden UMC Utrecht en WKZ. Volgens de stemmers verdiende cardioloog 
Maarten-Jan Cramer de titel ‘Vriend van 2017’. Hij stapt al jaren samen met patiënten op de tandem 
tijdens de jaarlijkse tandemtocht om geld op te halen voor onderzoek naar hartfalen. De andere 
genomineerden voor de Vriend van 2017 waren: Paut Greebe (verpleegkundig specialist), Susanne 
Petra (manager zorg WKZ), Bouwe Hofstee (teamleider operationele diensten) en Brigitte Timmers 
(medisch hoofd kinder-IC). 
 

 

 
De Merry X-mas campagne  
De Merry X-mas campagne is in november en december ingezet om ‘kerst-Nijntjes’ te verkopen. De 
opbrengst was bestemd om een verwenmoment te creëren voor patiënten in het UMC Utrecht en 
het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Qmusic heeft 15.000 euro in natura geschonken (zendtijd). Dit 
bedrag is gebruikt voor een oproep voor de Merry X mas campagne. 
 
Communicatie  
Voor alle communicatiemiddelen is aansluiting gezocht bij de corporate huisstijl ‘Met jou, voor jou’ 
van het UMC Utrecht. 
Er is een nieuwe brochure ontwikkeld ‘Schenken met belastingvoordeel – periodieke schenking’. 
 
Er is advies gevraagd over een nieuwe positionering aan campagnebureau BKB. 
 
Impact door projecten   
 
In 2017 hadden we in totaal 110 actieve projecten in beheer: Binnen het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis waren dit 49 actieve projecten. Binnen het UMC waren er 24 actieve kleine 
projecten en 37 actieve grote projecten. Er zijn gedurende 2017 19 projecten afgesloten in het WKZ 
en 28 binnen het UMC. Zie hiervoor de bijlage van de jaarrekening. In 2017 is ruim 5,1 miljoen euro 
uitgegeven aan projecten.  
 
Hieronder een greep uit de projecten die in 2017 zijn gerealiseerd:  
 

Project “CT scan tot een positieve belevenis maken” 

De CT-scanner en ruimte van het WKZ zijn met een projectie en een zogenaamde levende muur in 
een kindvriendelijke omgeving getransformeerd. Speciale belichting op de apparatuur creëert een 
aangename gemoedstoestand, hierbij kan de patiënt voorafgaand aan de behandeling kiezen uit 
beelden en animaties die zij met comfort, rust of afleiding associëren. Dit kan aangepast worden 
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voor zowel kinderen als volwassenen. Op de muren van de CT-ruimte is een bos geprojecteerd 
waarbij dieren tevoorschijn komen. Ook wordt de ruimte gevuld met bos- en dierengeluid.   

Deze transformatie zorgt er voor dat kinderen een CT-scan als een positieve belevenis ervaren 
zonder angst. Daarnaast krijgen kinderen, doordat ze zelf een afbeelding mogen kiezen, het gevoel 
controle of betrokkenheid te hebben bij het maken van de CT-scan. 

 

 

Project “Dagbehandeling afdeling Jeugdpsychiatrie” 

De binnenlocatie van de dagbehandeling is in februari 2017 verplaatst en vernieuwd. De ruimte is 
kindvriendelijk gemaakt, ruimer van opzet en met faciliteiten die passen bij deze leeftijdscategorie.  

Dagbehandeling is een van de vormen van opname en gericht op aanvullende diagnostiek en 
behandeling bij kinderen met een ernstige ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD en autisme. Deze 
kinderen, in de leeftijd van zes tot twaalf jaar, komen vijf dagen per week op de dagbehandeling voor 
een periode van 6-18 weken. Het streven is dat de kinderen zich ontspannen en zich van daaruit 
verder ontwikkelen zodat ze snel weer kunnen terugkeren naar hun eigen omgeving. 
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Project ”Behandeling hartfalen door directe medicijnafgifte in het hart” 

Omdat hartfalen nog niet te genezen is, is het nodig onderzoek te doen naar nieuwe therapieën om 
zo effectieve behandelingen voor patiënten te bereiken. Een team van onderzoekers wil een recent 
ontdekt regulatiemechanisme gaan gebruiken om nieuwe therapieën te ontwikkelen die het ontstaan 
van hartfalen zouden kunnen tegengaan of verminderen. Het mechanisme bestaat uit kleine 
moleculen met DNA (microRNAs), die in staat zijn om processen in een cel en uiteindelijk ook in 
organen zoals het hart te sturen. Van deze microRNAs is bekend dat ze o.a. de pompfunctie van het 
hart en ook de bloedtoevoer naar de hartspier kunnen stimuleren. 

In de afgelopen jaren zijn er remmers ontwikkeld die zich specifiek aan deze microRNAs kunnen 
binden en hierdoor de functie van het hart kunnen bevorderen. Op dit moment moeten deze 
remmers in de bloedbaan worden geïnjecteerd en daardoor verspreiden ze zich over het lichaam. 
Het onderzoeksteam wil deze ontdekte remmers op een vernieuwende manier toedienen, namelijk 
direct in het hart waar de medicijnen hun effect moeten hebben. 

 Project “E-module hartinfarct” 

Jaarlijks krijgen 30.000 mensen in Nederland een hartinfarct. Een beangstigende gebeurtenis 
waarna patiënten leefregels (gezonde voeding, bewegen en medicatie) krijgen om in te passen in 
hun leven. Door het volgen van deze leefregels neemt het risico op een nieuw hartinfarct af.  

Patiënten en diens naaste(n) hebben de behoefte om vaardigheden te leren via een computer of 
tablet, waardoor de leefregels beter ingepast kunnen worden in hun leven.  

De verpleegafdeling cardiologie en de hartbewaking hebben een online cursus (e-module) 
ontwikkeld. Met deze cursus willen we de patiënt meer inzicht geven in het hartinfarct en de 
herstelperiode na het hartinfarct. Ook geeft de cursus handvatten voor de patiënt om zelf zoveel 
mogelijk de regie te houden over de eigen gezondheid. 
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Een bloedtest voor het detecteren van oogkaskanker 

Oogkaskanker is een potentieel dodelijke ziekte, daarom is een vroege diagnose van essentieel 
belang. In de praktijk is het voor de oogarts niet duidelijk of er sprake is van oogkaskanker of een 
(minder ernstige) oogkas-ontsteking. Het zijn aandoeningen die klinisch moeilijk van elkaar te 
onderscheiden zijn. De diagnose wordt momenteel gesteld door het afnemen van een hapje (biopt) 
uit de oogkas. Helaas is dit door de ligging in de oogkas soms niet mogelijk en kunnen complicaties 
ontstaan zoals scheelzien of blindheid door bloedingen. Tevens is de uitslag bij een deel van de 
biopten niet altijd duidelijk. 

Vanuit de patiënt en de oogartsen is er een dringende vraag naar een nauwkeurige test met een 
betere voorspellende waarde: een zogenaamde bloedtest. In dit onderzoek van vier jaar wordt deze 
bloedtest uitgewerkt en onderzocht. Het doel en de beoogde impact van dit onderzoek is om een 
bloedtest te ontwikkelen door specifieke factoren te detecteren in bloed van patiënten. Met deze 
metingen kijken onderzoekers naar processen in bloedcellen, genetische oorzaken van deze 
aandoeningen, maar ook naar factoren die processen in de cel beïnvloeden. Door de verschillende 
metingen in het bloed te combineren kunnen zij een nauwkeurige test maken waardoor een beter 
beeld wordt verkregen van welke ziekte er speelt. Hiermee kan een behandeling eerder gestart 
worden en kan het gebruik van risicovolle biopten worden verminderd. 

 

 

 

 

 

11 van 35



Samenvatting resultaten 2013 t/m 2017
2017 2016 2015 2014 2013

€ € € € €
Eigen fondsenwerving 4.123.884 3.398.041 3.149.561 2.717.571 2.583.573
Acties derden 147.071 219.365 220.116 221.670 224.629
Correctie voorgaande jaren 0 0 -300.000 0 0
Nalatenschappen 0 95.148 0 0 64.653

Sub-totaal tbv fondsenwerving 4.270.955 3.712.554 3.069.677 2.939.241 2.872.855

Beleggingsresultaat 103.905 194.652 137.020 312.073 150.295
Overige  baten 0 0 0 0 -5.000

Som der baten 4.374.861 3.907.206 3.206.697 3.251.314 3.018.150

Besteed aan doelstellingen 4.168.394 3.718.341 3.101.592 2.964.142 4.581.213
Kosten werving baten 20.615 70.479 36.074 60.742 16.260
Beheer en administratie 207.673 22.717 19.862 20.663 14.226

Som der lasten 4.396.682 3.811.537 3.157.528 3.045.547 4.611.699

Resultaat -21.822 95.669 49.169 205.767 -1.593.549

Kostenperc. eigen fondswerving 0,50% 2,07% 1,15% 2,24% 0,63%
Kostenperc. beheer en admin. 4,75% 0,58% 0,62% 0,64% 0,47%

Inkomsten fondsenwerving per doel
2017 2016 2015 2014 2013

Vrienden WKZ € € € € €
Eigen fondsenwerving 1.846.074 1.201.272 1.231.819 911.359 1.008.423
Acties derden 73.069 128.600 184.469 191.888 206.617
Nalatenschappen 0 0 0 0 0

Sub-totaal Vrienden WKZ 1.919.143 1.329.872 1.416.288 1.103.247 1.215.040

Vrienden UMC Utrecht
Eigen fondsenwerving 2.277.811 2.196.769 1.917.742 1.806.212 1.575.150
Acties derden 74.002 90.765 35.647 29.782 18.012
Correctie voorgaande jaren 0 0 -300.000 0 0
Nalatenschappen 0 95.148 0 0 64.653

Sub-totaal Vrienden UMC 2.351.813 2.382.682 1.653.389 1.835.994 1.657.815

Totaal baten fondsenwerving 4.270.955 3.712.554 3.069.677 2.939.241 2.872.855

1.4 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de financiële ontwikkelingen over de laatste 5 jaar.
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Beleggingsresultaat
2017 2016 2015 2014 2013

€ € € € €
Dividend 39.417 39.837 10.806 20.539 18.040
Gerealiseerd koersresultaat -582 -1.042 145.199 397 0
Ongerealiseerd koersresultaat 63.985 136.641 -55.318 248.176 99.207
Rente effectenrekening 0 0 0 159 2.269

102.820 175.436 100.687 269.271 119.516

Rente liquide middelen 1.086 19.216 36.333 42.802 30.779

Beleggingsresultaat 103.905 194.652 137.020 312.073 150.295

Kosten beleggingen en bank 14.864 14.074 8.744 5.163 3.215

Netto beleggingsresultaat 89.041 180.578 128.276 306.910 147.080

In 2017 is overgegaan naar een andere manier van financiering van projecten. De facturatie door  het UMC Utrecht 
aan projecten is vervangen door het betalen van voorschotten door de stichting aan het UMC Utrecht voor 90% 
gedurende de looptijd van het project. De laatste 10% wordt uitgekeerd nadat de inhoudelijke en financiële 
rapportages door de aanvrager is ingediend en door Fondswerving of Administratie derden accoord zijn bevonden.

Het beleggingsresultaat, inclusief rentebaten op de liquide middelen, bedroeg in 2017 € 103.905 positief. In 2016 
was dit een resultaat van € 194.653.

Het financiële jaar is afgesloten met een negatief resultaat van € 21.822 die ten laste komt van de algemene reserve.

Eind 2017 bedroegen de algemene reserves  € 1.462.527 (2016 € 1.586.910). De reserve nog toe te wijzen aan 
projecten nam toe met € 102.561 van € 113.391 in 2016 tot € 215.952 in 2017.

Aan projecten is in 2017 € 4.168.394 toegezegd. In 2016 bedroeg de toezegging € 3.718.341. 

In 2017 zijn voor het eerst de salariskosten van de administratieve ondersteuning van het team Fondsenwerving bij 
de stichting in rekening gebracht (€ 114.387).

1.5 FINANCIËN 2017

In 2017 bedroegen de opbrengsten uit fondsenwerving € 4.270.955, in 2016 was dit € 3.712.554.
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2. Jaarrekening

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

Activa
Pagina € € € €

nummer

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 19 301.251 1.029.170
Effecten 19 2.657.303 2.569.350
Liquide middelen 19 4.073.841 6.159.747

7.032.395 9.758.267

Totaal activa 7.032.395 9.758.267

Passiva
€ € € €

 Reserves en fondsen

Reserves
Algemene reserve 20 1.462.527 1.586.910
Reserve nog toe te wijzen aan projecten 20 215.952 113.391

1.678.479 1.700.301

Kortlopende schulden
Projecten 21 5.227.787 6.210.915
Overige kortlopende schulden 22 126.128 1.847.051

5.353.916 8.057.966

Totaal passiva 7.032.395 9.758.267

2017 2016

2017 2016
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

Pagina € € € €
Baten nummer

Eigen fondsenwerving  23 4.123.884 3.398.041
Nalatenschappen 23 0 95.148
Acties derden 23 147.071 219.365

4.270.955 3.712.554

Beleggingsresultaat 24 103.905 194.652

Som der baten 4.374.861 3.907.206

Lasten

Besteed aan doelstellingen
Vrienden WKZ 24 1.829.743 1.311.610
Vrienden UMC Utrecht 24 2.338.651 2.406.731

4.168.394 3.718.341

Kosten werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 25 5.751 56.405
Kosten beleggingen en bank 25 14.864 14.074
 

20.615 70.479

Beheer en Administratie
Kosten beheer en administratie 25 207.673 22.717

Som der lasten 4.396.682 3.811.537

Resultaat -21.822 95.669

2017 2016
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2.3 KASSTROOMOVERZICHT 2017

pagina 
nummer € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Resultaat 15 -21.822 95.669

Aanpassing voor:
Ongerealiseerd koersresultaat 24 -63.985 -136.641

-63.985 -136.641
Veranderingen in werkkapitaal:
Vorderingen en overlopende activa 14 727.920 3.033.128
Crediteuren + overlopende passiva 14 -1.720.923 244.038
Onderzoeksprojecten 14 -983.128 -294.300
Investeringen in effecten 14 -23.967 -43.956

-2.000.098 2.938.910

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -2.085.906 2.897.938

Mutatie geldmiddelen -2.085.906 2.897.938

Liquide middelen einde boekjaar 14 4.073.841 6.159.747
Liquide middelen begin boekjaar 14 6.159.747 3.261.809

Mutatie geldmiddelen -2.085.906 2.897.938

2017 2016
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2.4 TOELICHTING ALGEMEEN 

Algemeen

Bij het opstellen van de jaarrekening is aansluiting gezocht met richtlijn C1 Kleine 
organisaties -zonder- winststreven zoals opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Algemeen

De organisatie kent twee merken, te weten:
-   Vrienden van het Wilhelmina Kinderziekenhuis
-   Vrienden van het UMC Utrecht

Vorderingen en overlopende activa
 

Effecten

De effecten worden gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum, waarbij zowel 
ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct in de resultatenrekening 
verantwoord worden.

Liquide middelen

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid 
wordt een voorziening getroffen.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders is 
vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Tenzij anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde, 
gebaseerd op historische kostprijzen. Kosten en opbrengsten worden toegerekend aan de 
periode waarop zij betrekking hebben. 
Verliezen worden genomen wanneer deze voorzienbaar zijn, de opbrengsten worden 
verantwoord wanneer deze gerealiseerd zijn. 
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GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING 

Algemeen

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost en passiefpost.

Opbrengsten en kosten

Opbrengsten worden geboekt op het moment dat deze ontvangen worden. Opbrengsten uit 
fondsenwerving waaraan geen bestemming is meegegeven worden door middel van de 
resultaatverdeling verwerkt onder de reserve nog toe te wijzen aan projecten. Kosten 
besteed aan doestellingen worden verantwoord indien een gift wordt ontvangen waaraan 
een bestemming is meegegeven of indien de stichting een verplichting is aangegaan door 
middel van een getekend contract.

Giften en legaten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee 
verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met 
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten uit lijfrenten, onder voorbehoud, worden genomen op moment van opmaak van de 
akte indien uit de akte blijkt dat de toezegging formeel onherroepelijk is.
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2.5 TOELICHTING BALANS

Vlottende activa 2017 2016
€ €

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 199.831 623.609
Te ontvangen dividendbelasting 5.315 2.137
R.C. Elisabeth von Freyburg Stichting 0 7.919
R.C. S. Bueninck Stichting 7.844 7.844
Voorziening oninbaar RC Stichtingen -7.844 -7.844
Te ontvangen rente 89 1.035
Overige vorderingen 96.015 394.470

301.251 1.029.170

Effecten

Beleggingsfondsen 1.238.761 1.105.532
Obligatiefondsen 1.418.542 1.463.818

2.657.303 2.569.350

Liquide middelen

Banken 522.565 859.626
Spaarrekening 3.519.117 5.267.149
Vermogensbeheerrekening 32.158 32.972

4.073.841 6.159.747

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar op naam van de stichting.
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Reserves en Fondsen Stand Resultaat Stand
01-01-2017 2017 31-12-2017

€ € €
Reserves

Algemene reserve
Vrienden WKZ 614.223 -46.208 568.015
Vrienden UMC Utrecht 972.687 -78.175 894.512

1.586.910 -124.383 1.462.527

Reserve nog toe te wijzen aan projecten
Vrienden WKZ 87.679 89.400 177.079
Vrienden UMC Utrecht 25.712 13.161 38.873

113.391 102.561 215.952

Totaal reserves 1.700.301 -21.822 1.678.479

Algemene reserve

Vrienden WKZ -46.208
Vrienden UMC Utrecht -78.175

-124.383
Reserve nog toe te wijzen aan projecten

Vrienden WKZ 89.400
Vrienden UMC Utrecht 13.161

102.561

Totaal -21.822

Bestemming van het resultaat

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

2017
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Kortlopende schulden
€ € € €

Projecten
Vrienden WKZ
Stand 1 januari 3.145.396 2.602.397
Toevoegingen 1.820.665 1.298.231
Facturatie -1.970.731 -768.592
Herallocatie en vrijval 9.078 13.360

Stand 31 december 3.004.408 3.145.396

Vrienden UMC Utrecht
Stand 1 januari 2.940.519 3.777.818
Toevoegingen 2.329.148 2.354.141
Facturatie -3.118.291 -3.244.030
Herallocatie 9.503 52.590

Stand 31 december 2.160.880 2.940.519

Speerpunt Child Health
Stand 1 januari 125.000 125.000
Facturatie -62.500 0

Stand 31 december 62.500 125.000

5.227.787 6.210.915

2017 2016
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Overige kortlopende schulden 2017 2016
€ €

Crediteuren 43.255 0
Crediteur UMC Utrecht 62.301 1.782.880
Overlopende passiva 20.572 64.171

126.128 1.847.051

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Verplichtingen per balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden na balansdatum die van invloed zijn op 
de jaarrekening 2017.

In 2017 zijn er geen toezeggingen gedaan aan projecten die ten laste van de ongeoormerkte giften 
komen.
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2.6 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

Fondsenwerving

Vrienden WKZ

Fondsen, stichtingen, bedrijven 1.729.146 1.140.174
Acties derden 73.069 128.600
Overige financiers 116.927 61.098

1.919.143 1.329.872

Vrienden UMC Utrecht

Fondsen, stichtingen, bedrijven 1.915.698 2.001.147
Acties derden 74.002 90.765
Nalatenschappen 0 95.148
Overige financiers 362.113 195.622

2.351.813 2.382.682

4.270.955 3.712.554

2016
€

2017
€

Vrienden WKZ heeft in 2017 90% van de inkomsten uit eigen fondsenwerving ontvangen van 
fondsen, stichtingen en bedrijven (2016: 86%). De acties derden zorgen voor 4% van de 
inkomsten (2016: 10%). 6% is opgebracht door de overige financiers. (2016: 4%) Er zijn in 2017 
geen inkomsten uit nalatenschappen. (2016: 0).

Vrienden UMC Utrecht heeft in 2017 81% van de inkomsten uit eigen fondsenwerving 
ontvangen van fondsen, stichtingen en bedrijven (2016: 84%) 16% van overige financiers (2016: 
8%) en 3% van acties derden. Er zijn in 2017 geen nalatenschappen ontvangen. (2016: 0).
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Beleggingsresultaat
2017 2016

€ €

Dividend 39.417 39.837
Ongerealiseerd koersresultaat 63.985 136.641
Gerealiseerd koersresultaat -582 -1.042

102.820 175.436
Rente liquide middelen en vorderingen 1.086 19.216

103.905 194.652

Lasten

Besteed aan doelstellingen
Vrienden WKZ 1.829.743 1.311.610
Vrienden UMC Utrecht 2.338.651 2.406.731

4.168.394 3.718.341
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€ € € €
Kosten werving baten

Kosten eigen fondsenwerving
Vrienden WKZ 2.875 28.203
Vrienden UMC Utrecht 2.875 28.202

5.751 56.405
Kosten beleggingen en bank 14.864 14.074

20.615 70.479

2017 2016
€ €

Kosten beheer en administratie
Accountants- en advieskosten 45.690 7.929
ICT kosten 37.938 -
Catharijne Prijs 5.000 5.000
Salarissen niet in loondienst 114.387 -
Kantoorkosten 4.658 9.788

207.673 22.717

Bij de stichting waren in 2017 geen personeelsleden in dienst (2016: 0).

Overige informatie

Ook de kosten (€ 10.000) voor het voeren van de financiële administratie worden niet doorbelast 
door  het UMC Utrecht aan de stichting.

Al het personeel, werkzaam voor fondsenwerving, is in dienst van het UMC Utrecht. Een deel 
van deze kosten worden doorbelast naar de stichting. (€ 114.387) en een deel (ca.€ 285.000) 
wordt niet doorbelast maar gedragen door het UMC Utrecht.

2017 2016

De leden van de Raad van Toezicht en bestuursleden ontvangen geen beloning of 
onkostenvergoeding.
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2.7 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Utrecht, 29 juni 2018 Utrecht, 29 juni 2018

Bestuur Raad van Toezicht

w.g. J.W.R.  Van Lunteren w.g. Drs. B.J.M. Verwaaijen

w.g. Drs. R.P.J. van Disseldorp w.g. Mr. J.P. van Dijken

w.g. R. Kraan w.g. Mw. drs. M.H. van Velthuizen-Lormans

w.g.  Dr. T. Seute

w.g. Dr. Ir. H.M. den Ruijter

w.g. Drs. A. Roskes

w.g. M.M.A. Schikker

Vaststelling en goedkeuring door het Bestuur en Raad van Toezicht van het jaarverslag 2017 van de Stichting 
Vrienden van het UMC Utrecht.

De jaarrekening is opgemaakt d.d. 29 juni 2018
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3.Overige gegevens

In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen omtrent resultaatbestemming.
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3.1 Controleverklaring
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4. Aanvullende gegevens en specificaties

4.1 Overzicht projecten Vrienden WKZ
4.2 Overzicht projecten Vrienden UMC Utrecht
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4.1 Overzicht projecten Vrienden WKZ 2017

Toeken-
ning in

Einddatum 
SAP Projectsaldo Ontvangsten Facturatie Dotatie Overige mutaties Projectsaldo per

Projectnaam 01-01-17 31-12-2017
Afgesloten projecten  (19) 207.301 150.083 331.377 -922 -25.084 0
Drome(n)daris knuffelberen (afd. OK) 2010 doorlopend 4.621 4.794 9.214 200
Onderzoek chemotherapy Fludarabine 2015 2019 5.257 20.000 24.257 1.000
Onderzoek "Te klein en te vroeggeboren" 
(Verloskunde)

2015 2016 10.000 9.000 1.000

X-Mas Vrienden WKZ 2017 doorlopend 20.758 -18.663 2.095
Kinderhartonderzoek (Breur) 2014 2018 144.607 137 142.051 2.693
Kanjerkralen 2012 doorlopend 2.780 2.780
Kidz oefenapp na hersenletsel 2016 2018 5.000 2.000 13.500 10.000 3.500
Onderzoek elequente cortex 2016 2018 43.393 38.393 5.000
Buidelstoelen voor de NICU 2014 doorlopend 5.127 150 5.277
Speelgoed Pedagogische Zorg 2014 doorlopend 3.928 2.741 1.339 5.330
Thuis voelen met virtual reality 2016 2018 32.369 400 27.226 5.543
Dagbehandeling Psychiatrie 2016 2018 15.050 33.355 42.017 6.388
Kwetsbare kinderen, krachtige ouders 2016 2018 2.057 4.908 6.964
CVID Onderzoek 2017 2019 7.340 7.340
Cystic Fybrosis 2015 doorlopend 3.428 4.864 8.292
Microbioom van  luchtwegen en darmen in 
kinderen met IgA deficiëntie:  nieuwe 
behandelmogelijkheden

2016 2017 0 9.500 530 8.970

Speelgoed/tijdschr. poliklinieken 2012 doorlopend 13.623 4.194 9.429
Epilepsie onderzoek 2014 doorlopend 19.760 4.130 14.188 9.702
Diverse kleine projecten (18) 2016 doorlopend 329.700 72.804 325.909 10.000 4.908 91.502
NextGen Genetica II 2013 2017 45.895 10.599 46.029 10.465
Bewust belonen 2012 doorlopend 10.541 10.541
Afdeling Neonatologie 2016 2018 11.000 11.000
Renovatie kleine speelkamer WKZ 2014 2016 14.025 14.025
UCAN Ride 4 artritis 2016 2018 15.447 15.447
WKZ Diverse giften (doorstort) 2016 doorlopend 9.500 28.715 39.547 20.177 18.845
Antenatale keuzehulp voor ouders 2015 2018 15.000 5.000 20.000
Early EMDR 2017 2018 20.000 20.000
CT Scan 2017 2018 24.200 24.200
Vormgeving flexibele ruimte afdeling Dolfijn 2017 2018 26.010 26.010

32 van 35



Toeken-
ning in

Einddatum 
SAP Projectsaldo Ontvangsten Facturatie Dotatie Overige mutaties Projectsaldo per

Projectnaam 01-01-17 31-12-2017
Grillig en toch betrouwbaar 2016 2018 30.009 60.018 60.018 30.009
An observation st of Immu 2014 2019 55.556 25.000 30.556
Uveitis Onderzoek 2013 2015 0 61.955 23.119 38.836
ESfPR (Tataranno) 2017 2018 40.000 40.000
Kinderen met metabole ziekten 2016 2019 68.001 70.000 92.501 45.500
AML nieuwe behandelstrategiën 2014 2018 69.430 75.000 96.653 47.777
Vroege gen. Screening Dravet Syndroom 2014 2018 139.533 30.000 119.533 50.000
Porro (WKZ) 2017 2018 55.000 55.000
Kindertheater / Dieren 2012 doorlopend 6.207 67.594 14.506 59.295
Prikkelprofiel 2017 2018 70.474 70.474
Moyamoya onderzoek. Dr. Braun 2013 2018 84.217 22.616 35.498 71.336
ESfPR (Benders) 2017 2018 75.000 75.000
Biologische Vingerafdruk 2016 2021 84.250 84.250
Virtueel Maatje 2017 2018 90.950 90.950

Onderzoekplan afd. Med. Pscyh. En Maats. Werk 2015 2021 160.578 48.578 112.000

Kindersportcentrum 2014 doorlopend 379.461 9.824 244.462 144.823
Behandeling jeugdreuma verbeteren 2016 2021 143.737 11.731 155.469
Preventie hersenschade bij aangeboren 
hartafwijkingen

2016 2020 68.944 151.413 220.357

Epilepsie onderzoek (MING Fonds) 2016 2021 200.000 500.025 468.000 232.025
Kinder-intensive-care 2012 2018 1.081.312 7.403 1.088.715

Totaal projecten 3.145.396 1.820.665 1.970.731 9.078 0 3.004.408

Reserve toe te wijzen aan projecten 2013 doorlopend 87.679 98.478 -9.078 177.079

Beschikbaar voor projecten 3.233.075 1.919.143 1.970.731 0 0 3.181.486
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4.2 Overzicht projecten Vrienden UMC Utrecht 2017

Projectnaam + onderzoeker Toekenning Einddatum Projectsaldo Ontvangsten Facuratie + Dotatie Overige mutaties Projectsaldo per
in 1-1-2017 Voorschot 31-12-2017

Afgesloten projecten (28) 312.512 211.915 392.671 497 131.260 0
Diverse kleine projecten (24) 145.445 345.618 420.275 -223 71.011
Hart en Vaatfonds: Aritmogene Cardiomyopathie 2016 2018 40.680 5 30.680 10.005

E-module voor leven na hartinfarct (Dries, J, van den) 2016 2018 5 11.000 0 11.005

Hersenaneurysma 2016 doorlopend 2.959 0 -10.612 13.570
Tandemtocht 2016 2016 2018 1.464 0 0 -12.285 13.748
Tandemtocht 2017 2.018,00 0 14.105 0 14.105
Granulosafonds 2022 160.310 144.000 16.310
X-Factor in Hartfalen (Ruijter, H. den) 2015 doorlopend 16.606 1.015 0 17.621
Gewrichtsdistractie voor knie-artrose (Lafeber, 
F.P.J.G.) 2013 doorlopend 57.776 70.365 108.330 19.811

website 'Steun de afdeling hematologie' 2014 doorlopend 14.950 9.620 4.540 20.030
Prognostiek en besluitvorming bij langdurige Intensive 
Care behandeling (Dijk, D. van) 2015 2018 44.882 73.140 -49.448 21.190

Extracellulaire Vesicles voor Diagnostiek en 
Moleculaire Profiling van Glioblastomen (hersentumor 
onderzoek) (Broekman, M.L.D.)

2014 2017 46.044 23.268 22.777

MinE (ALS) 2017 2019 23.246 0 23.246
website 'Geeft u aan de spierziekte ALS' (Berg, L.H. 
van den) 2011 doorlopend 23.250 0 23.250

Onderzoek poly-artrose (Mastbergen, S.) 2016 2022 15.000 15.000 5.625 24.375
Nierontwikkeling uit stamcellen (Verhaar, 
M.C./Geijsen N.) 2014 2018 132.467 54.937 161.743 25.661

Prednisolone addition for patients with recent onset 
psychotic disorder (Sommer, I.E.C.) (is $ project) 2014 2017 21.478 69.302 63.270 27.509

Oogonderzoek: A Systems biology approach to uvetis 
(Kuiper J.J.W.) 2014 2018 5.000 64.879 41.870 28.009

Hartspierschade na chemotherapie: van overleven 
naar blijven leven  (Cramer, MJ & Doevendans, PAF)

2017 2021 46.250 48.420 -30.200 28.030

ElectroretinoGram afwijkingen bij uveitis (Boer, J de) 2015 2016 28.506 61.431 57.672 32.264

X Mas Vr UMC 2016 doorlopend 18.020 38.605 21.132 35.493
Hart en Vaatfonds: Wetenschappelijk Hartonderzoek 
(Doevendans, P.A.F.) 2015 2017 81.900 44.400 37.500

Is progression of arteriosclerosis in ESRD patints 
inhibited by nocturnal hemosialysis or renal 
tranplantation (Verhaar, M.C.)

2010 2019 54.000 14.180 39.820

Diverse projecten (doorstort) 2016 doorlopend 750 54.661 19.793 -10.000 1.532 44.087
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Projectnaam + onderzoeker Toekenning Einddatum Projectsaldo Ontvangsten Facuratie + Dotatie Overige mutaties Projectsaldo per
in 1-1-2017 Voorschot 31-12-2017

Steun behandeling van hartfalen door directe 
medicijnafgifte in het hart  (J. Sluijter) 2015 doorlopend 150 45.910 46.060

Pendelservice (Griffioen, S.) 2017 2018 50.000 50.000
Effect van fysieke activiteit op ontwikkeling, 
uitzaaiing en behandeling van darmkanker

2017 2018 52.096 52.096

Darmkankeronderzoek: Prognostische en predictieve 
factoren in de CAIRO3 studie  (Koopman, M) 2014 2017 187.875 75.000 143.971 118.904

Nieuwe behandelmethode t.b.v. ovariumcarcinoom 
(Bos, J.L. / Witteveen, P.O.) 2016 2018 167.800 538.749 647.800 58.749

Haematologie (Kuball / Witte) 2017 2018 60.208 60.208
Stop Hersenkanker 2017 2018 60.257 60.257
Treatment Research Institute for the Cure of ALS 
(TRICALS) (Berg, L.H. van den ) 2014 doorlopend 110.441 33.132 77.309

Borstkankeronderzoek: microRNAs in tepelvocht 
(Diest, P.J. van & Wall, E. van der) 2015 2019 275.062 50 184.762 90.350

Borstkankeronderzoek UMC Utrecht Cancer Center 
(Diest, P.J. van & Wall, E. van der)

2016 2022 158.707 11.748 64.582 -1.475 107.348

Moleculaire classificatie en bloedtest differentiatie van 
non-Hodgkin orbitale lymfoom en non-specifieke 
orbitale inflammatie (Kalmann, R)

2016 2019 139.460 30.605 108.855

UMC Utrecht Hersencentrum - onderzoek neurologie 
(Kappelle, L.J.) 2015 2020 177.770 56.509 -28.500 149.761

Opereren zonder snijden: innovatieve behandeling 
van borstkanker (Moonen, C.T.W. /  Van den Bosch, 
M.A.J.)

2013 doorlopend 321.797 52.748 205.450 169.096

Neuro-oncologisch hersentumor onderzoek (Robe, 
P.A. / Seute, T) 2013 2018 453.432 14.450 76.473 -50 391.460

Totaal projecten 2.940.519 2.329.148 3.118.291 -9.503 0 2.160.880

UMC. Reserve nog toe te voegen aan projecten 2013 doorlopend 25.712 22.665 -9.503 0 38.873

Beschikbaar voor projecten 2.885.332 2.351.813 3.118.291 0 0 2.199.753
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