Stichting Vrienden van het UMC Utrecht

Jaarverslag 2020

Dankzij donaties van particulieren,
bedrijven, fondsen en maatschappelijke
organisaties die wij in 2020 hebben
ontvangen, hebben wij mooie projecten
gerealiseerd, werden onderzoeken
afgerond of konden wetenschappers van
start gaan met hun onderzoek.
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1.

Algemeen

1.1

Samenvatting 2020

Kinderhart campagne
2020 begon fantastisch met allerlei bedrijven die in
actie kwamen voor onze Kinderhart campagne! Zo
organiseerde Vrienden samen met de Vechtsebanen
begin februari 2020 de jeugd Elfstedentocht waarbij
de kinderen in één dag € 35.000,- bij elkaar schaatsten!
Een mooi begin van het jaar waarbij een heel klein
3D geprint hartje van bedrijf naar bedrijf ging. Zo
zette Ondernamen een actie op met hun 600 leden
waarbij Vrienden UMC Utrecht & WKZ het goede
doel zou zijn in september 2020. Tot en met september zou daarnaast elke maand een nieuw bedrijf
in actie komen voor de Kinderhart campagne zoals
installatiebedrijf ENGIE en het grote advocatenkantoor Van Benthem & Keulen.
Invloed van Covid-19 uitbraak
En toen kwam de Covid-19 uitbraak. Vrienden heeft
zich gelijk ingezet om alle cadeaus en bloemen te
verdelen in het ziekenhuis. Dit bracht als voordeel
dat we bij de collega’s in het ziekenhuis beter bekend werden en dat we het contact konden opbouwen met de bedrijven die zich spontaan melden
met cadeaus. Ook heeft Vrienden een Covid-19
campagne opgezet waarbij bijna € 200.000,- in een
paar maanden is opgehaald voor een onderzoek van
Marc Bonten, arts-microbioloog bij UMC Utrecht, en
voor het ondersteunen van de medewerkers en de
patiënten. Alle plannen voor een fundraising event,
het sluiten van grote sponsorcontracten met bedrijven lag door Covid-19 stil. Het werd tijd om de focus
te leggen op wat wel kon.
Werving door artsen
In 2019 hadden we voor de Covid-19 uitbraak net
een start gemaakt met het individueel begeleiden
van artsen om bij de patiënten kenbaar te maken
dat, indien zij dat wensen, zij rechtstreeks financieel
kunnen bijdragen aan het onderzoek van hun arts.
Veel patiënten willen graag iets terug doen voor hun
behandeld arts of willen meehelpen aan een betere
behandeling van de ziekte. Vaak weten zij niet dat zij
direct via Vrienden kunnen geven.

Vrienden heeft dit na de zomer van 2020 met de artsen weer opgepakt. Eind 2020 werden circa 40 artsen
van divisie Hersenen en Heelkundige Specialisme door Vrienden begeleid. In paragraaf 1.11 is te lezen op
welke wijze dit in 2021 wordt voortgezet.
Processen
Ook aan de proces- en administratieve kant werden stappen gemaakt. In 2020 heeft Vrienden alle processen in een document opgenomen en daarbij werkinstructies gemaakt. Op deze wijze is de kennis nu voor
iedereen toegankelijk en kunnen medewerkers elkaars werk beter overnemen. Daarnaast werd een professionaliseringsslag gemaakt om de administratie van Vrienden nog beter af te stemmen op de wensen
van de accountant.

Fantastisch resultaat!
Het team van Vrienden heeft in 2020 heel hard gewerkt met een prachtig resultaat van ruim 6,7 miljoen
opbrengst! Het hoogste bedrag ooit in de geschiedenis van Vrienden UMC Utrecht & WKZ. Daarbij moet
wel opgemerkt worden dat hierin een eenmalige gift zit van 2 miljoen. Maar 4,7 miljoen is nog altijd 1,2
miljoen meer dan in 2019 werd behaald (3,5 mln) en dat in Covid-19 tijd!
De volgende prachtige giften willen wij daarbij uitlichten:
• € 2.000.000,- van ouders van jonge patiënten met epilepsie
• € 500.000,- van stichting DCCG als vervolg op een lopend onderzoek
• Een nalatenschap van € 104.000,- dat besteed gaat worden aan de renovatie van het kindertheater in
het WKZ
• Een nalatenschap van € 60.000,- voor hart en vaatziekten en € 45.000,- voor kanker
• € 400.000,- van een familiestichting via familie van een arts
• Voortzetting van een periodieke schenking van € 250.000,- verspreid over 5 jaar
Giften
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van fondsen en stichtingen
Baten uit verkoop nijntjes
Som der baten

Realisatie in 2020 €
2.904.220
259.960
3.531.259
30.467
6.725.906

Realisatie in 2019 €
602.889
153.200
2.787.062
6.545
3.549.696
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Aan de doelstellingen wetenschappelijk medisch onderzoek, innovaties, welzijn en veraangenaming is
€ 7.723.440,- besteed, waarvan € 6.725.906,- uit de baten en € 997.534,- uit de bestemmingsreserve. In
2020 is door het bestuur besloten om voor alle gelden die op de bestemmingsreserve waren geboekt een
doorlopende overeenkomst te maken waardoor deze gelden uit de bestemmingsreserve konden worden
gehaald en op projecten zijn geboekt.
Het saldo van de baten en lasten resulteert mede door deze onttrekking van de bestemmingsreserve in
een negatief resultaat van -€ 1.225.615,-.

* In begroting 2020 zit eenmalige particuliere gift van 2 mln.

1.2

Prachtige dingen gerealiseerd in 2020

Dankzij donaties van particulieren, bedrijven, fondsen en maatschappelijke organisaties die wij in 2020
hebben ontvangen, konden wij mooie projecten realiseren, konden onderzoeken afgerond worden of
konden wetenschappers juist van start met hun onderzoek.
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Een greep uit de projecten:

Utrecht tegen corona
We waren er echt een beetje stil van; alle mooie en
hartverwarmende initiatieven die de afgelopen maanden op ons
ziekenhuis af kwamen vanuit de samenleving. Al deze bijdragen
maakten het mogelijk dat we in deze bijzondere tijd patiënten en
zorgverleners in het UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis
een hart onder de riem konden steken. Tijdens de COVID-19
periode hebben wij de prachtige projecten kunnen realiseren:
powernapstoelen voor IC-medewerkers, spel- en knutselmateriaal
voor kinderen in het WKZ, de aanschaf van een mobilisatiestoel
voor de IC, longfunctiemeters voor mensen met taaislijmziekte
(cystic fibrosis, CF). Ook zijn er tal van mooie en hartverwarmende
initiatieven vanuit de samenleving bij ons binnengekomen.
Onderzoek naar een behandeling op maat voor
coronapatiënten
Dankzij de vele mooie giften die de campagne ‘Utrecht tegen
corona’ opleverde, konden Stefan Nierkens en zijn team starten
met een uniek onderzoek naar een behandeling op maat voor
coronapatiënten. In nauwe samenwerking met het RIVM zoekt het
team naar de beste manier om het verloop en/of de ernst van een
corona infectie te voorspellen en te behandelen. Zodat we artsen
beter kunnen adviseren over de intensiteit van de behandeling
van hun patiënten. Daarnaast genereren we met dit onderzoek
meer kennis, die collega-onderzoekers kunnen gebruiken voor de
ontwikkeling van het beste coronavaccin.

Kankeronderzoek
Medicatietest op gekweekte eierstoktumor
In tegenstelling tot andere kankersoorten, is er bij eierstokkanker
de afgelopen decennia weinig vooruitgang geboekt, tot op
heden. Sinds kort is het mogelijk om bij eierstokkanker uit
tumorcellen van de patiënt in het lab mini-eierstoktumoren
te kweken, en daar medicijnen op te testen. Arts-onderzoeker
Chris de Witte laat zien dat de reactie van deze mini-tumoren op
geneesmiddelen vrij nauwkeurig de reactie bij de patiënt voorspelt.
Ook DNA-kenmerken van de tumor lijken medebepalend voor het
behandelsucces. In de toekomst kunnen deze bevindingen mogelijk
helpen om patiënten een behandeling op maat te bieden en zo de
overlevingskans te vergroten. Het onderzoek van De Witte kwam
tot stand dankzij steun van KWF Kankerbestrijding, het Gieskes
Strijbis Fonds en donaties aan Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina
Kinderziekenhuis.

Onderzoek naar infectie- en immuunziekten
Start internationaal onderzoek jeugdreuma
In 2016 fietste Bas Vastert (kinderarts- reumatoloog/immunoloog)
samen met zijn Duitse collega Klaus Tenbrock in 8 dagen
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1550 kilometer: van Utrecht naar het Europese congres voor
Kinderreumatologie in Genua. Dit was het begin van een
intensievere internationale samenwerking en resulteerde afgelopen
jaar in de indiening van een EU onderzoeksproject (EraPerMed
programma samen met een Zweedse (Petter Brodin uit Stockholm),
een Italiaanse (Fabrizio deBenedetti) en een Canadese collega
(Claire Leblanc). De studie gaat in september 2021 starten, heeft een
looptijd van 3 jaar en een budget van ruim € 1.100.000,-.

Onderzoek naar hersenziekten
Donatie van twee miljoen voor onderzoek naar
precisiegeneeskunde bij epilepsie
Hoogleraar kinderneurologie Kees Braun en geneticus Bobby
Koeleman hebben een gift van € 2.000.000,- ontvangen voor verder
onderzoek naar een meer individuele behandeling van patiënten
met epilepsie. De gift komt van het MING fonds, een Fonds op
Naam bij Vrienden UMC Utrecht dat is opgericht door ouders die
zelf twee kinderen met epilepsie hebben. Tot voor kort startte de
behandeling van patiënten met epilepsie standaard met dezelfde
middelen. Inmiddels is duidelijk dat verschillende vormen en
oorzaken van epilepsie een andere aanpak nodig hebben. Wie
precies welke behandeling nodig heeft, dat is onderwerp van het
onderzoeksprogramma ‘Precisiegeneeskunde bij epilepsie’ dat
dankzij deze fantastische gift van start is gegaan.

Onderzoek naar hart- en vaatziekten
Utrechtse studenten halen bijna halve ton op voor
hartonderzoek
Een topprestatie: acht Utrechtse studenten fietsten ruim 2.800
km. Met deze “Ronde van Holland” haalden ze € 46.199,78 op voor
onderzoek naar de preventie van hart- en vaatziekten.

Onderzoek bij kinderen
Start project “Better Care for the Rare” dankzij Elisabeth von
Freyburg Stichting
Zeldzame ziekten, het zit al in het woord: die komen niet zo vaak
voor. Maar als je álle ziekten uit die groep samen neemt, komen
ze wel vaak voor. Deze ziekten hebben vaak ernstige gevolgen en
vormen samen één van de grootste doodsoorzaken voor kinderen
in Nederland. Hoewel de oorzaak nu steeds vaker herkend wordt,
is er vaak nog weinig bekend over een goede behandeling. Dankzij
een geweldige gift van € 250.000,- van de Elisabeth von Freyburg
Stichting kan er nu gestart worden met het project ‘Better Care for
the Rare’, waarin onderzoekers zich juist op de behandeling van
deze ziekten richten.
Onderzoek naar het kinderhart
Wat zijn we vereerd en geraakt door de inzet van bijna 2000
kinderen tijdens de Jeugd Elfstedentocht 2020. Samen hebben zij
€ 35.000,- opgehaald! Met deze geweldige opbrengst kunnen we
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belangrijk onderzoek naar het kinderhart weer een stap verder
brengen.
Handen ineen voor Hart op Weg poli
Dit jaar kwamen moeders, vaders en studenten in actie voor de
Hart op Weg poli van het WKZ. Deze poli is uniek in Nederland en
doet onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen die worden
geboren met een ernstige hartafwijking. Onder andere door een
aantal hartverwarmende acties kunnen we nu grote stappen zetten
binnen het onderzoek.

Verblijf & activiteiten WKZ
Wachtkamer afdeling Kameleon
De wachtkamer van afdeling Kameleon heeft een flinke
metamorfose ondergaan. Met voldoende zitplekken, een koffiehoek
en veel speelgoed voor de kleine patiëntjes. Heel fijn, want wachten
is een stuk minder vervelend als je lekker kunt spelen. Met dank
aan: Stichting Voorzorg Utrecht, Stichting Elise Mathilde Fonds en
WereldKidz Balans.
WKZ-sportief
Bewegen is gezond. Oók voor kinderen die in het ziekenhuis liggen
of chronisch ziek zijn. Juist in je kinderjaren is bewegen extra
belangrijk. Dan bouw je reserves op de voor de rest van je leven.
Denk aan kracht, motorische ontwikkeling en aanleg voor sport.
Maar bewegen is lastiger als je bijvoorbeeld in een rolstoel zit of een
infuus krijgt. Vanuit WKZ Sportief stimuleren we deze kinderen om
toch te bewegen. Dankzij de vele giften van donateurs, de verkoop
van het oranje tulpen nijntje en een bijdrage van Stichting IT4Kids
kunnen we deze activiteiten komend jaar blijven aanbieden én
wetenschappelijk onderzoek doen naar de effecten ervan.

Verblijf & activiteiten UMC Utrecht
De eerste fiets voor patiënten met zaadbalkanker is binnen
Zaadbalkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij
jonge mannen tussen de 15-35 jaar. De diagnose wordt ruim 700
keer per jaar gesteld. Uit onderzoek blijkt dat bewegen tijdens
chemotherapie een must is. Daarom zet het team van urooncologie zich in om twee fietsen aan te schaffen, waarbij je je
met virtuele ondersteuning waant op de mooiste bergtoppen van
de wereld. De eerste fiets staat in de AYA-ruimte, een ruimte voor
jongvolwassenen met kanker.
Actie ‘Tientje voor een kerstvriendje’ groot succes
Eind december hebben we ruim 700 kinderen en volwassenen
- die met kerst in het ziekenhuis liggen - een klein cadeautje
mogen uitdelen: de nijntje sleutelhanger mét kerstwens. Van
geboortecentrum tot IC, van kinderpsychiatrie tot neurologie:
iedereen heeft er één.
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1.3.

Doelstellingen: missie, visie en kernwaarden

Onze visie
De Stichting wil een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie van het UMCU die toonaangevend wil
zijn op het gebied van onderzoek en innovatie binnen zes speerpunten en wil daarnaast haar patiënten
en bezoekers een gastvrij en comfortabel verblijf bieden.
Onze missie
De Stichting zorgt voor additionele gelden voor wetenschappelijke en innovatieve projecten en voor
projecten voor een comfortabeler verblijf in het UMC Utrecht & WKZ.
De Stichting draagt hiermee bij aan het verbeteren van de verbinding tussen artsen/onderzoekers en
de patiënten en hun omgeving en aan de verbinding tussen artsen/onderzoekers en private financiers
zoals bedrijven, particulieren en private fondsen en stichtingen. De Stichting draagt daarnaast bij aan een
goede reputatie van UMC Utrecht & WKZ.
Kernwaarden
Wij herkennen ons in de kernwaarden van het UMC Utrecht:
• We zijn betrokken en gedreven;
De Stichting voelt zich betrokken bij het ziekenhuis en de onderzoeken. Wij zijn gedreven en ambitieus en we willen van de nieuwe plannen een succes maken.
• We vernieuwen en zijn nooit uitgeleerd;
De Stichting is continu bezig om op een creatieve manier gelden te werven. Daarnaast proberen we
onze werkzaamheden steeds efficiënter en effectiever te doen waarbij we de kosten zo laag mogelijk
houden;
• We werken samen en nemen verantwoordelijkheid;
Voor een goede verantwoording van de projecten is een goede samenwerking met het UMC Utrecht
noodzakelijk. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de juiste besteding, transparantie en een goede administratie waarbij de projecten binnen de doelstellingen vallen. Wij nemen als team gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de gestelde doelen.
Statutaire doelstelling
Het doel van de Stichting is het (financieel) ondersteunen en bevorderen van medisch wetenschappelijk
onderzoek in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) op het gebied van:
- zorg innoverende projecten en activiteiten
- veraangenamen van het welzijn van patiënten en hun verblijf
Om bovenstaande te kunnen realiseren werven wij 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.
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1.4

Organisatie

Bestuurlijke samenstelling en stichtingsgegevens per 31 december 2020
Raad van toezicht
Drs. B.J.M. (Ben) Verwaayen, Voorzitter, General Partner Keen Venture Partners
Mr. J.P. (Jacques) van Dijken, Vicevoorzitter, Statutair directeur Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten
Drs. M.H. (Mirjam) van Velthuizen-Lormans, lid Raad van Bestuur UMC Utrecht
Bestuur
J.W.R. (Remco) Van Lunteren MSc, Voorzitter, Divisiemanager Hersenen UMC Utrecht
Drs. A. (Astrid) Roskes, Secretaris, Programmamanager Modernisering Bedrijfsvoering UMC Utrecht
Drs. R.M.J. (Richard) Kraan RA, Penningmeester, partner PwC Belastingadviseurs NV
Prof. Dr. Ir. H.M. (Hester) den Ruijter, hoogleraar, experimentele cardiologie UMC Utrecht
(tot 1.1.2021 in bestuur)
Drs. M.M.A. (Maarten) Schikker, editor/communication consultant, op vrijwillige basis
(tot 1.1.2021 in bestuur)
Dr. T. (Tatjana) Seute, M.D., neuroloog UMC Utrecht (tot 1.2.2020 in bestuur)
Team Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis
Totaal FTE 2020: 5,1.
P. (Pascale) Broks MBA, directeur
M.B. (Mathilda) Cremer, relatiemanager zakelijke markt
S.F. (Sanne) de Beus, relatiemanager particuliere markt
S.M. (Suzan) Hosmar, coördinator acties en evenementen
A. (Amber) Valk-van Raalten, online marketeer
J. (José) De Boer-Guldenmond, office manager
P. (Pauline) Schaap, medewerker projectenadministratie
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Financiële administratie UMC Utrecht
M.M. van Breukelen, afdelingshoofd Boekhouding
L. (Lucas) Boven, medewerker Boekhouding
Vestigingsplaats
Utrecht

Rechtsvorm
Stichting

Statutaire naam
Stichting Vrienden van het UMC Utrecht

ANBI Status
Sinds 2012 heeft Stichting Vrienden van het UMC
Utrecht een ANBI status.

Internet
www.vriendenumcutrecht-wkz.nl / www.actievoorumcutrecht.nl / www.actievoorwkz.nl

Accountant
HLB Blömer Accountants en Adviseurs B.V.

Kamer van Koophandel Utrecht
Inschrijvingsnummer 56083777

1.5.

Governance

Vergoedingen en bezoldigingsbeleid
Zowel het bestuur, de raad van toezicht als de vrijwilligers van de Stichting verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Alle medewerkers van de Stichting zijn in dienst van het UMC Utrecht en vallen onder
de CAO voor Universitair Medische Centra.
Juridische structuur
Stichting Vrienden van het UMC Utrecht is een zelfstandig opererende stichting.
Het UMC Utrecht is in 2001 gevormd uit een fusie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht.
Alhoewel het WKZ onderdeel is van het UMC Utrecht heeft de Stichting Vrienden UMC Utrecht & WKZ,
WKZ apart in de naam opgenomen om meer bekendheid te geven aan de doelstellingen.
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Bestuur
Het bestuur bestaat uit zes bestuursleden. Om een goede inbedding van de Stichting in haar wervingsgebied en binnen het UMC Utrecht te waarborgen zijn bestuursleden afkomstig uit respectievelijk de
zakelijke dienstverlening en het UMC Utrecht. Het 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 met een positieve drive.
De bestuursleden worden benoemd door de Raad van Toezicht. Bij benoeming wordt rekening gehouden met de volgende aandachtsgebieden:
Voorzitter		
Penningmeester
			
Secretaris		
Medisch		
Research		
Patiënt			
			

: primair aanspreekpunt voor RvT met liefst bestuurlijke ervaring;
: draagt zorg voor ordentelijke financiële verslaglegging en heeft
idealiter kennis van/toegang tot vermogensfondsen;
: coördinatie van bestuurlijke zaken;
: kennis en ervaring op medisch gebied;
: kennis en ervaring op research gebied;
: houdt het bestuur scherp in alles wat we doen om de gezondheid van
mensen te verbeteren.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn onmiddellijk maar ten hoogste
tweemaal herbenoembaar voor een nieuwe zittingsperiode.
Bestuurslid
J.W.R. Van Lunteren MSc
Drs. R.M.J. Kraan RA
Dr. Ir. H.M. den Ruijter
Drs. A. Roskes
Drs. M.M.A. Schikker
Dr. T. Seute

Termijn
1e
1e
1e
1e
1e
1e

Datum aftreden/herbenoeming
06-2024
06-2023
01-2021 afgetreden
06-2022
01-2021 afgetreden
02-2020 afgetreden

Het beleid en de strategische koers worden door de directie van de Stichting in overleg met het bestuur opgesteld. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van de strategische koers en het beleid.
Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het financiële beleid en legt jaarlijks in de vorm van een
jaarverslag verantwoording af over de gevoerde activiteiten onder meer conform de voorschriften die de
Belastingdienst stelt ten aanzien van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Het bestuur vergadert
in principe zes keer per jaar.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene
gang van zaken in de Stichting. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting. De
Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen. Eén lid van de Raad van Toezicht
wordt benoemd op voordracht van de Raad van Bestuur van UMC Utrecht. Dit lid maakt ook deel uit van
de Raad van Bestuur van UMC Utrecht. De Raad van Toezicht benoemt haar eigen leden voor een periode
van vier jaar. Zij zijn ten hoogste tweemaal herbenoembaar voor een nieuwe zittingsperiode. De Raad
van Toezicht vergadert in principe twee keer per jaar.
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Bestuurslid
Drs. B.J.M. Verwaayen
Mr. J.P. van Dijken
Drs. M.H. van Velthuizen-Lormans

Rol
Voorzitter
Vicevoorzitter
Lid Raad van Bestuur
UMC Utrecht

Termijn
2e
2e
2e

Datum aftreden/ herbenoeming
31-12-2021
31-12-2021
31-12-2021

Gedragscodes en richtlijnen
Bestuur en management van de Stichting onderschrijven de gedragscode van Goede Doelen Nederland
waarbij de acht normen die het CBF hiervoor hanteert in acht worden genomen. Deze normen gaan
over missie, benodigde middelen, activiteiten, doelrealisatie, governance, integriteit, verantwoording en
belanghebbenden.
De jaarrekening en het bestuursverslag worden opgesteld op basis van de in Nederland geldende richtlijn ‘RJ- 650 Fondsenwervende organisaties’. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de
organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor de fondsen bijeengebracht zijn.
Vrijwilligersbeleid
Ter aanvulling op de inzet van de vaste medewerkers wordt bij de organisatie van evenementen en andere werkzaamheden een beroep gedaan op vrijwilligers. Hun inzet is van groot belang en de Stichting
waardeert hun bijdrage dan ook enorm. Het gaat hier om onbezoldigde activiteiten.

1.6

Doelrealisatie door fondsenwerving

De doelstellingen van de Stichting zijn het (financieel) ondersteunen en bevorderen van:
• medisch wetenschappelijk onderzoek in het UMC Utrecht & WKZ;
• innovaties in de zorg in het UMC Utrecht & WKZ;
• welzijn en veraangenamen verblijf in het UMC Utrecht & WKZ;
Strategie UMC Utrecht
De Stichting sluit aan bij de strategie die het UMC Utrecht heeft geformuleerd. De strategie is gericht op
verbinding met de patiënt en de focus op 6 speerpunten, te weten Brain, Cancer, Child Health, Circulatory Health, Infection & Immunity, Regenerative Medicine & Stem Cells. De strategie van het UMC Utrecht
vormt de basis voor de uitingen van de Stichting. In 2020 is er een nieuwe strategie ‘Connecting Worlds’
ontwikkeld voor de periode van 2020 tot 2025. De strategie van de Stichting sluit hierop aan.
De Stichting communiceert met de volgende belanghebbenden:
• Donateurs, bedrijven, fondsen en andere gevers;
• Abonnees van de digitale nieuwsbrief;
• Interne medewerkers binnen UMC Utrecht en WKZ;
• Bestuur en Raad van Toezicht.
Er wordt een optimale relatie met alle belanghebbenden nagestreefd. Dit vindt plaats op de volgende
wijze:
• Donateurs, bedrijven, fondsen en andere gevers worden actief betrokken bij en geïnformeerd over de
projecten van de Stichting;
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•
•
•
•
•
•

1.7

Fondsen en grote gevers die dit wensen krijgen een jaarlijkse, tussentijdse rapportage en een eindrapportage;
De digitale nieuwsbrief wordt zes keer per jaar verzonden;
Via de website en social media (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn);
Via de website kan geld gedoneerd worden en kunnen acties worden aangemaakt;
De VriendenKrant (fysieke nieuwsbrief ) wordt twee keer per jaar verzonden;
Het Bestuur en de Raad van Toezicht ontvangen regelmatig een update over de stand van zaken.

Toekenningsbeleid

De Stichting hanteert het volgende toekenningsbeleid:
Aanvragen voor het veraangenamen van het verblijf
Deze aanvragen worden tot € 50.000,- beoordeeld door het team van de Stichting. Aanvragen boven dit
bedrag worden beoordeeld door het bestuur.
Aanvragen wetenschappelijke onderzoeksprojecten en zorgtrajecten
Deze aanvragen worden beoordeeld door een Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). Het is de wens vanuit het bestuur dat vanuit elk speerpunt binnen het UMC Utrecht een inhoudelijk deskundige vertegenwoordigd is. De directeur van de Stichting is het aanspreekpunt voor de WAR.
Procedure aanvraag in 2020
• De aanvraag wordt getoetst op volledigheid;
• De aanvraag wordt getoetst op een aantal criteria zoals wervingskansen, wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie, impact, patiënten perspectief en passend bij doelstellingen van de
Stichting;
• Bij een positieve uitkomst wordt de aanvraag opgenomen in de wervingsportefeuille en wordt er
actief naar een donatie gezocht;
• Na een jaar wordt aan de aanvrager de status van werving teruggekoppeld waarna in overleg met de
aanvrager besloten kan worden de aanvraag te beëindigen of te continueren;
• Indien een actie voor een specifiek doel meer opbrengt dan voor dat doel benodigd is of als aan een
gift de bestemming ontvalt, wordt de gever hierover geïnformeerd.
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Gefinancierde projecten worden gemonitord middels tussentijdse rapportages. 90% van de financiering
wordt in halfjaarlijkse termijnen betaald. De laatste 10% wordt na aanlevering van de eindrapportage
inclusief een financiële verantwoording uitgekeerd.

1.8

Beleggingsbeleid

Van Lanschot Vermogensbeheer is aangesteld als beheerder van de beleggingsportefeuille en is verantwoordelijk voor het hanteren van onderstaande uitgangspunten:
>
>
>
>
>

Vermogen: Aan beheerder is ruim 3,1 miljoen euro in beheer gegeven (stand eind 2020);
Beleggingshorizon: 5 tot 10 jaar;
Beleggingsprofiel: defensief;
Rendementsdoelstelling & Cashflow: gemiddeld 4% per jaar gemeten over een langere termijn.
Dit rendement dient jaarlijks volledig te worden uitgekeerd;
Tabaksvrij: tabaksproducenten en tabaksretailers voor zover als mogelijk vermijden.

De vermogensverdeling op 31.12.2020 was als volgt:
De portefeuilleontwikkeling is te zien in onderstaand overzicht:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
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Vermogen
Stortingen/
(einde periode) onttrekkingen

Resultaat

Rendement

2.436.859,51
2.599.200,04
2.685.805,89
2.597.509,35
2.968.121,13
3.155.199,78

-61.958,49
162.340,53
86.605,85
-88.296,54
370.611,78
187.078,64

-2,41%
6,66%
3,33%
-3,29%
14,27%
6,3%

2.498.818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stichting Vrienden van het UMC Utrecht | Jaarverslag

Cumulatief
rendement
-2,41%
4,09%
7,56%
4,03%
18,87%
26,36%

De beleggingsrichtlijnen zijn als volgt:

Liquiditeiten en obligaties IG
-Liquiditeiten
-Staatsobligaties
-Bedrijfsobligaties
Aandelen ontwikkelde landen

Minimum
50%
10%
5%
25%
30%

Maximum
70%
30%
25%
45%
50%

Het bestuur van de Stichting is bevoegd tot het doen van wijzigingen ten aanzien van het beleggingsprofiel en ziet toe op naleving van het beleggingsstatuut.

1.9

Beheersing risico’s en onzekerheden

De Stichting is zich bewust van de volgende risico’s en onzekerheden:
• De donaties van diverse partijen blijven gelijk of lopen terug;
• Medisch wetenschappelijke projecten worden beoordeeld door de medewerkers van de Stichting.
Het risico op een verkeerde beoordeling kan teruggebracht worden door het instellen van een Wetenschappelijke Adviesraad. Deze is in 2019 geformeerd;
• De administratie wordt deels door medewerkers van de Stichting en deels door de financiële administratie van het UMC Utrecht verricht. Bij de Stichting vindt de ontvangstregistratie plaats op software die geen automatische koppeling heeft met de administratie van het UMC Utrecht. Hierdoor is
de kans op aansluitingsverschillen groot.
• Reputatierisico. Door het handelen van de Stichting zou het UMC Utrecht een reputatierisico kunnen
lopen, maar ook andersom;
• Beleggingsrisico. Er is gekozen voor een defensief beleggingsbeleid maar het beleggingsresultaat
blijft afhankelijk van de marktomstandigheden;
• Nieuwe wet op databescherming. Bij foutief handelen door medewerkers van de Stichting kan een
boete voor het niet nakomen van AVG afspraken worden opgelegd.

1.10 Maatschappelijke aspecten
Sociale aspecten
De Stichting ziet zichzelf als spil in het verbinden van de samenleving met medisch wetenschappelijke
onderzoeken, innovatieve zorgprojecten en het veraangenamen van het verblijf van (jonge) patiënten.
Economische aspecten
Op transparante en duidelijke wijze geeft de Stichting inzicht in haar handelen en is zij zich bewust van
haar verantwoordelijkheid over gelden die schenkers willen geven aan bepaalde projecten.
Milieu aspecten
Het UMC Utrecht ziet milieuzorg als preventieve gezondheidszorg. Door het verduurzamen van de bedrijfsvoering wil het UMC Utrecht de negatieve impact van het UMC Utrecht op de omgeving minimaliseren. De Stichting sluit zich aan bij deze doelstelling.
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1.11 Ambities voor 2021
Hoewel begin 2021 de effecten van de uitbraak van Covid-19 nog overal voelbaar zijn, is Vrienden volop
bezig haar plannen te verwezenlijken. Vrienden heeft als doelstelling dezelfde opbrengst te realiseren
als in 2020, terwijl in 2020 een eenmalige gift van 2 miljoen daaraan bijgedragen heeft. Voor 2021 dus
wederom een opbrengst van circa 6,7 miljoen. Een mooie ambitie en Vrienden gaat daar met de onderstaande plannen invulling aan geven.
Ouderlounge campagne
In 2021 gaat Vrienden een campagne voeren voor de nieuwe ouderlounge die in 2022 wordt gerealiseerd. Inmiddels is een aantal social influencers ambassadeur geworden van Vrienden naast een handvol
bekende BN-ers uit de TV-wereld. Hierdoor wordt het bereik van Vrienden enorm vergroot. Het is leuk te
zien hoe enthousiast zij zijn om zich voor het UMC Utrecht & WKZ in te zetten. Mede hierdoor worden
veel acties een groot succes!

Doktersnijn
Mercis, die de rechten van nijntje van Dick Bruna beheert, heeft
speciaal voor het WKZ een doktersnijn gemaakt. Deze doktersnijn
is alleen bij het WKZ en UMC Utrecht te koop en wordt gelanceerd
tijdens de campagne voor de ouderlounge begin juni 2021.
Vrienden is erg trots op de goede relatie met Mercis. Al jaren maakt
Mercis diverse nijntjes speciaal voor het WKZ.
Twee grote fundraising campagnes
In oktober en december staan er nog twee andere grote fundraising
evenementen op de planning. Deze zijn iets later in het jaar gepland
zodat de Covid-19 maatregelen hopelijk zo weinig mogelijk invloed
hebben op de plannen.
Begeleiding van artsen in fondsenwerving
In 2021 gaan we verder met het individueel begeleiden van artsen
om bij de patiënten kenbaar te maken dat, indien zij dat wensen, zij
rechtstreeks financieel kunnen bijdragen aan het onderzoek van hun
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arts. Veel patiënten willen graag iets terug doen voor hun behandeld arts of willen meehelpen aan een
betere behandeling van de ziekte. Vaak weten zij niet dat zij direct via Vrienden kunnen geven. Vrienden
is bezig met een grote zichtbaarheidscampagne op de divisie hersenen en heelkundige specialismen.
In 2022 worden daar nog meer divisies aan toegevoegd. Artsen worden samen met een extern bureau
getraind om op een integere wijze te vertellen over hun onderzoek en zo de patiënt te enthousiasmeren
een financiële bijdrage te doen. Vrienden neemt het gesprek over zodra een patiënt geïnteresseerd is, zo
houden we de medische en financiële relatie gescheiden.
Nieuwe nalatenschap brochure
Met veel trots gaat Vrienden in 2021 een nieuwe nalatenschap brochure inzetten waarin de speerpuntvoorzitters van UMC Utrecht samen met jong aanstormend talent vertellen over baanbrekend onderzoek
waar ze mee bezig zijn en mee verder willen. Om een echte doorbraak te realiseren is vaak veel geld nodig en kan een nalatenschap een enorme boost geven of zelfs tot een doorbraak leiden. De nalatenschap
brochure zal een wezenlijk onderdeel zijn van de nieuwe benadering van de patiënten.
UMC Utrecht Donation Investment Fund
In 2021 gaat Vrienden een Donation Investment Fund opzetten dat uit twee fases bestaat.
In de eerste fase doneren geïnteresseerden minimaal 20.000 euro per
jaar middels een periodieke schenking van 5 jaar. De donateurs van fase
1 worden vervolgens met voorrang uitgenodigd deel te nemen in fase
2. In fase 2 wordt het onderzoek naar de markt gebracht en kan men
een mogelijk financieel rendement realiseren.
Droomzomer 2021
Een van de bedrijven die voor het UMC Utrecht in actie komt is Droomparken in Nederland. De eigenaar werd gegrepen door het verhaal over
het onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen van hoogleraar
Hester den Ruijter. Zo werd het plan geboren een hele zomer lang in
actie te komen voor haar onderzoek.
Wat begon bij vier vrouwen die begin 2021 de Atlantische Oceaan voor
haar onderzoek overroeide wordt op deze manier prachtig voortgezet.

1.12 Nevenfuncties Raad van Toezicht en Bestuur
De nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht zijn als volgt:
Drs. B.J.M. (Ben) Verwaayen
General Partner Keen Venture Partners/heden
Non exec director Akamai 2013/heden
Non exec director Ofcom 2016/ heden
Non exec Chairman Renewi sinds 2020
Advisor World 50
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Vrienden van het UMC Utrecht
Mr. J.P. (Jacques) van Dijken
Statutair directeur, Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten, 04-2021 / heden
International Board of Directors, Amref Health Africa, 03-2017 / heden
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Member Audit, Risk & Compliance Committee and Finance & Investment Committee, Amref Health Africa,
2013 / heden
Lid van Raad van Toezicht Stichting Vrienden van het UMC Utrecht
Drs. M.H. (Mirjam) van Velthuizen-Lormans
Onbezoldigde nevenactiviteiten:
Bestuurder Samenwerkingsverband Uithofbeheer, 2015 / heden
Lid Externe Adviesraad Executive Master of Science Finance & Control (EMFC)
Opleiding bij Nyenrode Business Universiteit, 01-2018 / heden
Lid van Raad van Toezicht Stichting Vrienden van het UMC Utrecht
Bezoldigde nevenactiviteiten
Lid raad van toezicht Nictiz, 05-2018 / heden
Lid van Raad van Bestuur, UMC Utrecht, 10-2013 / heden
De nevenfuncties van de bestuursleden zijn als volgt:
J.W.R. (Remco) Van Lunteren MSc
Divisiemanager Hersenen, UMC Utrecht, 06-2015 / heden
Vicevoorzitter bestuur Franz Liszt Concours (onbezoldigd), 11-2018 / heden
Voorzitter Raad van Toezicht Museum Speelklok (onbezoldigd), 09-2018 / heden
Lid Adviescollege Toetsing Regeldruk (bezoldigd), 07-2017 / heden
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Pallas (bezoldigd), 01-2016 / heden
Prof. dr. ir. H.M. (Hester) den Ruijter
Hoogleraar Hart & vaatziekten, UMC Utrecht, 08-2010 / heden
Vicevoorzitter van de Jonge Academie KNAW
Specialty Chief Editor Gender in Cardiovascular Medicine
Drs. M.M.A. (Maarten) Schikker
Bestuurslid Stichting Vrienden van het UMC Utrecht
Drs. R.M.J. (Richard) Kraan RA
Partner, PWC Belastingadviseurs NV, 1987 / heden
Lid kernteam Economic Board Utrecht (trekker cluster internationaal)
Lid Utrecht Development Board
Voorzitter Stichting Kantorenpark Rijnsweerd
Lid adviesraad Ondernemersfonds Utrecht
Bestuurslid Stichting Continuïteit FC Utrecht
Voorzitter Stichting La Vuelta Holanda
Drs. A. (Astrid) Roskes
Programmamanager Modernisering bedrijfsvoering, UMC Utrecht, 09-2012 / heden
Gastdocent Arnhem Business School (onbezoldigd)
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Dr.T. (Tatjana) Seute
Hoogleraar neurologie, UMC Utrecht, 2006 / heden
Member working group Dutch guideline palliative
sedation 10-2018, Comprehensive Cancer Centre the
Netherlands (IKNL) 10-2018 / heden
Chairperson of steering committee “Dutch Brain
Tumour Registry” (IKNL/ LWNO) 01-2017 / heden

2.

Jaarrekening

2.1

Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)				

									
Activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen

31-12-2020
€ 36.730
€ 93.194
€ 3.142.547
€ 4.952.273

Kortlopende schulden
Totaal passiva

€ 8.873
€ 111.502
€ 2.942.780
€ 3.185.813
€ 8.224.744
€ 8.224.744

Totaal activa
					
Passiva
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfonds
Bestemmingsreserve

31-12-2019

31-12-2020
€ 1.476.247
€ 1.089.087
€0

€ 6.248.968
€ 6.248.968
31-12-2019
€ 1.290.918
€ 1.089.087
€ 1.410.944

€ 2.565.334
€ 5.659.410
€ 8.224.744

€ 3.790.949
€ 2.458.019
€ 6.248.968
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2.2

Staat van baten en lasten 2020				

								
Werkelijk 2020

Begroot 2020

Werkelijk 2019

€ 2.904.220
€ 259.960
€ 3.531.259

€ 3.000.000
€ 500.000
€ 2.000.000

€ 602.889
€ 153.200
€ 2.787.062

€ 6.695.439

€ 5.500.000

€ 3.543.151

€ 30.467

€ 40.000

€ 6.545

€0
€ 6.725.906

€0
€ 5.540.000

€ 5.000
€ 3.554.696

Besteed aan doelstellingen
Wetenschappelijk medisch onderzoek
Innovaties
Welzijn en veraangenaming
Overig
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten

€ 6.932.384
€ 112.395
€ 678.661
€ 175.820
€ 197.908
€ 49.726
€ 8.146.894

€ 5.540.000
€0
€0
€0
€ 475.000
€ 120.000
€ 6.135.000

€ 2.859.369
€ 52.457
€ 169.563
€0
€ 151.773
€ 67.215
€ 3.300.377

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

€ -1.420.988
€ 195.373
€ -1.225.615

€ -595.000
€0
€ -595.000

€ 254.319
€ 387.499
€ 641.818

€ 185.329
€0
€ -1.410.944
€ -1.225.615

€ -595.000
€0
€0
€ -595.000

€ 147.429
€0
€ 494.389
€ 641.818

BATEN
Geworven baten
- Baten van particulieren
- Baten van bedrijven
- Baten van verbonden organisaties zonder
winststreven
Totaal geworven baten
- Baten als tegenprestatie voor de
levering van producten en/of diensten
- Baten voorgaande jaren
Som van de baten
LASTEN

Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan:
- Continuïteitsreserve
- Bestemmingsfonds
- Bestemmingsreserve
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€ 49.726

€ 6.932.384 € 112.395

€ 112.395

€ 678.661

€ 678.661

€ 175.820

€ 175.820

€0

€ -21.122

21.122 €

											

Totaal bestedingen (excl.
In-kind en inkopen)

Inkopen (nijntje artikelen)

In-kind bijdrage

Totaal bestedingen (incl.
In-kind)

Kantoor- en algemene
kosten (inclusief notaris/accountant)

€ 6.932.384

€ 197.908

€ -375.140

€ 573.048

€ 49.726

€ 49.726

€-345.000
€-40.000

€ 6.520.000

€ 475.000
€ 120.000

€ 345.000
€ 40.000
€0

€ 5.540.000

Begroot
2020

€ -371.045
€ -26.083

€ 3.697.505

€ 129.806
€ 67.215

€ 371.045
€ 26.083
€ 21.967

€ 3.081.389

Totaal werkelijk 2019

€ 8.146.894 € 6.135.000 € 3.300.377

€ -375.140
€ -21.122

€ 8.543.156

€ 151.842
€ 49.726

Inkopen (nijntje artikelen)

In-kind bijdrage

€ 151.842

€ 7.899.260

Totaal werkelijk 2020

Personeelskosten (PNIL)

€ 21.122

Kosten
beheer en
administratie

€ 46.066

€ 175.820

Wervingskosten

Communicatiekosten (eigen
fondswerving)

€ 678.661

Kostprijs
verkopen

€ 375.140
€ 21.122
€ 46.066

€ 112.395

€ 6.932.384

Welzijn en
Overig
veraangenaming

€ 375.140

Innovaties

Besteed aan doelstellingen

Wetenschappelijk
medisch
onderzoek

Toelichting bestedingen

Verstrekte (project)subsidies
en projectbijdragen

2.3

2.4

Toelichting algemeen 					

						
Algemene informatie					
Vrienden UMC Utrecht & WKZ heeft ten doel:
1. 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;
2. Het (financieel) ondersteunen en bevorderen van;					
• zorg innoverende projecten en activiteiten (waaronder begrepen medische apparatuur ten be		
hoeve van het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek);
• patiënten services (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;
• 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 we tenschappelijk onderwijs en onderzoek op dit gebied;
3. 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;
4. Het organiseren van symposia en conferenties;					
5. 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.
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 fananciering vanuit het reguliere budget
van het UMC Utrecht ontbreekt of niet toereikend is.
						
Verslaggevingsperiode					
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020 dat is geëindigd op 31 december 2020.
							
Algemene waarderingsgrondslagen					
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte
van het voorgaande jaar. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJ 650 Fondswervende
organisaties. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Tenzij anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde, gebaseerd op
historische kostprijzen en worden baten en lasten toegerekend aan de periode waarop zij betrekking
hebben.
Verliezen worden genomen wanneer deze voorzienbaar zijn, de opbrengsten worden verantwoord wanneer deze gerealiseerd zijn.
													
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING ACITVA EN PASSIVA 						
							
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen de laatste inkoopwaarde, waarbij zowel ongerealiseerde als
gerealiseerde waardeveranderingen direct in de resultatenrekening verantwoord worden.
							

26

Stichting Vrienden van het UMC Utrecht | Jaarverslag

Vorderingen en overlopende activa						
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een
voorziening getroffen.
							
Effecten						
De effecten worden gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum, waarbij zowel ongerealiseerde
als gerealiseerde waardeveranderingen direct in de resultatenrekening verantwoord worden.
							
Liquide middelen						
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders is vermeld,
staan deze ter vrije beschikking.
							
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
							
GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING 						
							
Algemeen						
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.
							
Baten en lasten						
Baten worden verantwoord op het moment van ontvangst. Bestedingen aan doelstellingen worden
verantwoord op het moment van ontstaan van een onvoorwaardelijke en in rechte afdwingbare verplichting. Voorwaardelijke verplichtingen zijn financieel niet verantwoord in de jaarrekening.
							
Giften en legaten
Baten uit nalatenschappen en lijfrenten worden opgenomen zodra deze baten ontvangen zijn.
							
Rente baten en lasten						
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost en passiefpost.
							
Overige informatie						
Statutaire vestigingsplaats						
Utrecht						
							
Rechtsvorm						
Stichting										
Statutaire vestigingsnaam						
Stichting Vrienden van het UMC Utrecht								
KvK nummer						
Inschrijvingsnummer 56083777						
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2.5

Toelichting balans

ACTIVA
Vlottende activa
Voorraden
31-12-2020
31-12-2019
De specificatie is als volgt:
Voorraad nijntjes
€ 36.730
€ 8.873
Overige voorraden
€0
€0
Totaal voorraden
€ 36.730
€ 8.873
										
Toelichting										
In 2020 heeft de verkoop van nijntjes een hoge vlucht genomen en daardoor is de voorraad toegenomen.		
										
Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt:
Debiteuren
Te ontvangen dividendbelasting
Te ontvangen rente
Vooruitbetaalde kosten
Terug te ontvangen projectvoorschot

31-12-2020

Effecten
De specificatie is als volgt:
Aandelen
Obligaties

31-12-2020

31-12-2019

€ 88.600
€ 77.851
€ 2.494
€0
€8
€ 66
€ 2.092
€ 2.858
€0
€ 30.727
€ 93.194
€ 111.502
										
Toelichting										
In 2020 was er geen vordering op ‘teveel uitgekeerd aan projecten’.
31-12-2019

€ 1.347.534
€ 1.076.149
€ 1.795.013
€ 1.866.631
€ 3.142.547
€ 2.942.780
										
Het verloop van de effectenportefeuille is als volgt:		
Aandelen
Obligaties
Saldo 01-01-2020
€ 1.076.149
€ 1.866.631
Aankopen
€ 938.037
€ 1.756.635
Af: Verkopen
€ 866.241
€ 1.864.611
Koersresultaat
€ 199.589
€ 36.358
Saldo per 31-12-2020
€ 1.347.534
€ 1.795.013
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Liquide middelen
De specificatie is als volgt:
Banken
Spaarrekening
Vermogensbeheerrekening

31-12-2020

31-12-2019

€ 1.720.148
€ 540.633
€ 3.219.472
€ 2.619.821
€ 12.653
€ 25.359
€ 4.952.273
€ 3.185.813
										
Toelichting										
De toename van het saldo van de liquide middelen is veroorzaakt door een grote donatie van € 2 miljoen
voor een specifiek project.
PASSIVA									
Reserves en Fondsen
De reserves en fondsen bestaan
uit de volgende componenten:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfonds
Bestemmingsreserve

Stand
01-01-2020

Resultaat
2020

Stand
31-12-2020

€ 1.290.918
€ 1.089.087
€ 1.410.944
€ 3.790.949

€ 185.329
€0
€-1.410.944
€ -1.225.615

€ 1.476.247
€ 1.089.087
€0
€ 2.565.334

Toelichting										
De contiuïteitsreserve staat ter vrije beschikking van het bestuur. De reserve wordt gebruikt ter dekking
van de operationele kosten en voor het opvangen van eventuele tegenvallers.
										
Het bestemmingsfonds betreft ontvangen middelen ten behoeve van de kinderen intensive care UMCU.
										
In 2020 heeft het bestuur besloten om de bestemmingsreserve op te heffen en het bedrag met name
toe te kennen aan de verschillende speerpunten binnen de stichting. Het restant is overgeboekt naar de
continuïteitsreserve, waarmee de bestemmingsreserve is opgeheven.
										
Bestemming saldo										
Het voorstel tot bestemming van het resultaat is reeds in bovenstaande opstelling verwerkt.
										
Kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:
Projectverplichtingen
Crediteuren
Crediteur UMC Utrecht
Overlopende passiva

31-12-2020

31-12-2019

€ 5.540.582
€ 2.394.070
€ 517
€ 4.959
€0
€ 45.486
€ 118.311
€ 13.504
€ 5.659.410
€ 2.458.019
										
Toelichting										
De toename van de projectverplichting is met name ontstaan door een grote gift van € 2 miljoen in 2020.
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De specificatie van de projectverplichtingen is als volgt:						
										
Wetenschappelijk medisch onderzoek (WMO)
Projecten hersenen WMO
Projecten Infectie & Immuunziekten WMO
Projecten hart & vaatziekten WMO
Projecten kankeronderzoek WMO
Projecten stamcelonderzoek
Projecten onderzoek bij kinderen WMO
Totaal onderzoeksprojecten WMO

31-12-2020
€ 2.493.391
€ 335.951
€ 145.358
€ 1.070.475
€ 498
€ 669.096

Innovatie
Projecten hersenen innovatie
Projecten hart & vaatziekten innovatie
Projecten kankeronderzoek innovatie
Totaal innovatie projecten

€ 54.550
€ 6.815
€ 85.616

Welzijn & veraangenaming
UMC projecten
WKZ projecten
Algemene projecten
Totaal welzijn & veraangenaming

€ 88.859
€ 414.902
€ 175.071

€ 4.714.769

€ 146.981

Totaal project verplichtingen

€ 678.832
€ 5.540.582

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen						
Voorwaardelijke verplichtingen per balansdatum						
Per balansdatum zijn voorwaardelijke projectverplichtingen aangegaan met het UMC Utrecht voor projectfinanciering. Deze verplichtingen zijn afhankelijk gesteld van de ontvangst van fondsenwerving van
derden. 		
										
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum							
-
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2.6

Toelichting staat van baten en lasten

BATEN
Geworven baten
De specificatie is als volgt:
- Baten van particulieren
- Baten van bedrijven
- Baten van verbonden organisaties
zonder winststreven
Totaal geworven baten

2020
€ 2.904.220
€ 259.960
€ 3.531.259

€ 602.889
€ 153.200
€ 2.787.062
€ 6.695.439

De specificatie van de baten particulieren is
2020
als volgt:
Nalatenschappen
€ 178.029
Donaties en giften
€ 2.726.191
Overigen
€0
€ 2.904.220
Baten als tegenprestatie voor de
levering van producten en/of diensten
De specificatie is als volgt:
Netto-omzet verkopen
€ 51.589
Af: Kostprijs van de omzet
€ 21.122
Bruto resultaat
In-kind bijdrage
Af: Kosten in-kind bijdrage

2019

€ 3.543.151
2019
€ 10.000
€ 592.889
€0
€ 602.889

2020

2019
€ 32.628
€ 26.083

€ 30.467

€ 375.140
€ 375.140

€ 6.545
€ 371.045
€ 371.045

€0
€ 30.467

€0
€ 6.545

Totaal baten als tegenprestatie voor de
levering van producten en/of diensten
									
Toelichting											
De geworven baten zijn met name toegenomen door de ontvangst van € 2 miljoen t.b.v. 1 specifiek project.
											
In 2020 bestaat de in-kind bijdrage voor € 361.230 aan personele kosten (€ 346.000 in 2019), € 10.300 aan
kosten voor het voeren van de financiële administratie (€ 10.000 in 2019) en € 3.610 aan kantoorkosten
(€ 15.000 in 2019). 											
Overige baten
2020
2019
De specificatie is als volgt:
Baten voorgaande jaren
€0
€ 5.000
Totaal overige baten
€0
€ 5.000
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Toelichting											
In 2020 waren er geen baten uit voorgaande jaren.						
			
LASTEN								
Besteed aan doelstellingen
De specificatie is als volgt:
Wetenschappelijk medisch onderzoek
Innovaties
Welzijn en veraangenaming
Overig
Totaal besteed aan doelstellingen

2020

2019

€ 6.932.384
€ 112.395
€ 678.661
€ 175.820
€ 7.899.260

€ 2.859.369
€ 52.457
€ 169.563
3.081.389

Wervingskosten
De specificatie is als volgt:
Materiële kosten
€ 46.066
€ 21.967
Medewerkers niet in loondienst
€ 151.842
€ 129.806
Totaal wervingskosten
€ 197.908
€ 151.773
											
Toelichting											
In 2020 bedroegen de wervingskosten 3,0 % van de verantwoorde opbrengsten, in 2019 was dit percentage 4,3 %.
												
Kosten beheer en administratie
2020
2019
De specificatie is als volgt:
Accountants- en advieskosten
€ 16.982
€ 27.453
ICT kosten
€ 15.498
€ 22.890
Kosten beleggingen
€ 12.721
€ 13.647
Kantoorkosten
€ 4.525
€ 3.225
Totaal kosten beheer en administratie
€ 49.726
€ 67.215
								
Toelichting												
Bij de stichting waren in 2020 geen personeelsleden in dienst (2019: 0).					
												
Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:
Resultaat effecten:
Dividend
Ongerealiseerd koersresultaat
Gerealiseerd koersresultaat
Totaal resultaat effecten
Rente liquide middelen en vorderingen
Totaal financiële baten en lasten
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2020

2019

€ 32.717
€ 235.947
€ -65.809
€ 202.855
€ -7.482
€ 195.373

€ 40.383
€ 302.303
€ 44.484
€ 387.170
€ 329
€ 387.499
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Overige informatie											
De leden van de Raad van Toezicht en bestuursleden ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding.
Al het personeel, werkzaam voor fondsenwerving, is in dienst van het UMC Utrecht. 		

2.7

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Vaststelling en goedkeuring door het Bestuur en Raad van Toezicht van het jaarverslag 2020 van de Stichting Vrienden van het UMC Utrecht.
						
De jaarrekening is opgemaakt: 25 juni 2021								
								
Utrecht,

Utrecht,

Bestuur

Raad van Toezicht

w.g. J.W.R. van Lunteren

w.g. Drs. B.J.M. Verwaaijen

w.g. R.M.J. Kraan

w.g. Mr. J.P. van Dijken			

w.g. Drs. J.C. Winkel

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

w.g. Drs. A. Roskes
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2.8

Overige gegevens

2.8.1 Controleverklaring
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT
Aan: de Raad van Toezicht en het bestuur van Stichting Vrienden van het UMC Utrecht

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Vrienden van het UMC Utrecht te Utrecht gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van het vermogen Stichting Vrienden van het UMC Utrecht op 31 december 2020 en
van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende organisaties”.
De jaarrekening bestaat uit
1.

de balans per 31 december 2020;

2.

de staat van baten en lasten over 2020; en

3.

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vrienden van het UMC Utrecht zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedragsen beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit het bestuursverslag.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende
organisaties”.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende organisaties”. In dit
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
2

•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.

•

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de entiteit.

•

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan.

•

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan
handhaven;

•

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

•

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Nieuwegein, 28 juni 2021
HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.

P.W.J. van Dalen - van Balen MSc RA
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