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Stichting Steunfonds UMCG

Groningen

Aan het bestuur van:

 

Stichting Steunfonds UMCG
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

Groningen,  28 juni 2018

Opdracht

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met 

betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubiceren en 

samenvatten van financiële gegevens.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid tot het geven van 

nadere toelichtingen.

Triade Consulting

Voor deze

M. Derking

Het bestuur van Stichting Steunfonds UMCG heeft ons gevraagd te assisteren bij het samenstellen van de jaarrekening 2017 

onder verantwoordelijkheid van het bestuur.



Stichting Steunfonds UMCG

Groningen

Algemene gegevens
 

Naam: Stichting Steunfonds UMCG

Plaats: Groningen

Doelstelling:

a. Het aantrekken, beheren en beleggen van gelden ten behoeve van het UMCG of ten 

behoeve van specifieke projecten of afdelingen van het UMCG;

b. Het verwerven van fondsen voor het UMCG of ten behoeve van specifieke  projecten of 

afdelingen van het UMCG, door middel van het organiseren van fondswervende 

activiteiten;

c. Het voeren van het bestuur over of het houden van toezicht op andere Stichtingen of 

rechtspersonen die ten doel hebben het UMCG of specifieke projecten of afdelingen 

van het UMCG, financieel of op andere wijze te ondersteunen;

d. Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Oprichtingsdatum: 22-05-2015

Kamer van Koophandel: 63378949

Fiscaal nummer: 8552.10.643

Het bestuur per heden:

Voorzitter: Dhr. B. Schoenmaker

Penningmeester/ Secretaris: Dhr. W.J.E. van der Meer

Het genereren van gelden ter ondersteuning van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg 

activiteiten door het UMCG en alle daarmee samenhangende  en daartoe bevorderlijke 

handelingen. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:
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Stichting Steunfonds UMCG

Groningen

Bestuursverslag 2017

De Stichting Steunfonds UMCG is opgericht op 22 mei 2015. De Stichting is gevestigd te Groningen en is in 

het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland ingeschreven onder nummer 63378949.

(RJ 650). De Stichting is per 22 mei 2015 een Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI). 

De Stichting heeft als doel het genereren van gelden ter ondersteuning van onderzoek, onderwijs en 

patiëntenzorg activiteiten door het UMCG; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 

Overeenkomstig de doelstellingen van de Stichting is de inzet van het Stichtingsbestuur gericht op 

het Universitair Medisch centrum in algemene zin. Een aantal afdelingen binnen het UMCG zijn actief met

fondsenwerven voor hun specifieke patiëntengroep. In boekjaar 2017 waren er twee fondsen actief binnen

de Stichting, te weten:

- UMCG Transplantatie Researchfonds

- UMCG Kanker Researchfonds

De Stichting richt zich met name op Noord-Nederland. De Stichting geeft donateurs, schenkers en 

nalatenschappen de mogelijkheid om specifiek patiëntengroepen in het UMCG te steunen. De website 

van de diverse fondsen biedt de mogelijkheid om rechtstreeks online te doneren. Dit kan structureel of 

eenmalig. Daarnaast is op de website informatie te vinden over het doen van schenkingen met 

belastingvoordeel.  Via e-mail, intranet, website, facebook, twitter, flyers en screens in poliklinieken in 

het UMCG worden (potentiele) donateurs, UMCG-ers, patiënten en hun bezoek, met enige regelmaat 

geattendeerd op onder andere acties waaraan men kan deelnemen. 

Op basis van calls kunnen onderzoekers en medewerkers van het UMCG projectvoorstellen indienen, 

zowel wetenschappelijke projecten als welzijnsprojecten. De fondsen zelf beoordelen de projecten, al dan

niet met behulp van een wetenschapscommissie, en kent vervolgens de projecten toe. 

De Stichting streeft er naar de gelden zo volledig mogelijk toe te laten komen aan de doelstelling van de

Stichting.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat per heden uit:

Functie Aangetreden

Dhr. B. Schoenmaker Voorzitter 2018 benoemd

Dhr. W.J.E. van der Meer penningmeester / 

secretaris

2015 benoemd

In januari 2018 is mevrouw J.C. Lens opgestapt als voorzitter van de stichting. Vanwege de directeuren-

wisseling bij het UMCG heeft de heer B. Schoenmaker het voorzitterschap overgenomen. Geen van de 

bestuursleden ontvangt enige vorm van bezoldiging. De bestuursleden worden benoemd voor een 

periode van vier jaar. 

Jaarverslag Bestuur

De jaarverslaggeving is opgesteld met in achtneming van de Richtlijn “Fondsenwervende Instellingen” 

Doelstelling

Werkwijze

fondsenwervingen materiele ondersteuning ten behoeve  van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg in 

vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

fondsenwervende activiteiten bezig en hebben binnen de Stichting een eigen fonds waarin zij 
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Stichting Steunfonds UMCG

Groningen

Activiteiten

In 2017 is gestart met de centrale opdracht van de Raad van Bestuur van het UMCG om de fondsenwervende

stichtingen van het UMCG, meer samen te laten werken. Hiertoe zijn voorbereidingen getroffen om een 

pilot te starten voor gezamenlijke fondsenwerving. Bedoeling is om, waar mogelijke, alle charitatieve 

stromen via Stichting Steunfonds UMCG te laten lopen. Voor de centrale opdracht "Fondsenwerving UMCG"

is een benchmark uitgevoerd bij een aantal andere charitatieve fondsen. Naar aanleiding van de 

benchmark zijn vervolgstappen genomen. Er is een keuze gemaakt om een pilot te starten bij de afdeling 

oncologie samen met Stichting Steunfonds UMCG en specifiek het UMCG Kanker Researchfonds. Er zijn vier 

marketingbureaus benaderd om te pitchen hoe zij branding van fondsenwervend UMCG zien. 

UMCG Kanker Researchfonds heeft in 2017 hard gewerkt aan het uibreiden van haar donateursbestand via 

straatwerving en is daarin erg succesvol geweest. De opbrengsten van de Bedummer Winterloop en de 

Groningen Swim Challenge zijn in 2017 opnieuw aan het UMCG Kanker Researchfonds gegund. Daarnaast 

zijn er diverse kleinere evenementen geweest die gedoneerd hebben. Qua uitgaven heeft UMCG Kanker 

Researchfonds twee calls uitgezet in februari en oktober. Dit heeft geleid tot de toezegging van bijdragen 

in 13 wetenschapsprojecten. UMCG Transplantatiefonds heeft in 2017 de fondsenwerving opgestart wat tot 

een aantal donaties heeft geleid.

Bestedingen aan de doelstellingen: 

De besteding van de baten aan de doelstellingen van de Stichting bedroegen over 2017 € 258.185.

De gelden zijn besteed aan een 13 wetenschapsprojecten op het gebied van kankerresearch. De overige

fondsen zullen in 2018 een call uitzetten om de gelden te besteden aan wetenschapsprojecten. 

Kengetallen:

2017 2016

55,34% 62,41%

70,77% 96,17%

22,86% 2,48%

0,00% 0,00%

Organisatorische aspecten:

Vrijwilligersbeleid:  De Stichting kent geen andere vrijwilligers dan de huidige bestuursleden. Voor 

assistentie kan een beroep worden gedaan op het UMCG. Onderliggende fondsen maken op adhoc basis 

in voorkomende gevallen gebruik van vrijwilligers.

Beleggingsbeleid:  De Stichting heeft een beleggingsbeleid geformuleerd, die gelijk is aan het treasury 

statuut van het UMCG.  Daarin is bepaald dat tijdelijke overliquiditeit uitsluitend mag worden belegd in 

rente dragende financiële instrumenten bij voldoende kredietwaardige financiële instellingen en dat 

niet mag worden gespeculeerd in aandelen ter realisatie van koerswinsten. Dit heeft er over het 

verslagjaar 2017 aanleiding toe gegeven dat het rendement slechts 0,01% heeft bedragen.

ANBI-status

Aan de Stichting is - met terugwerkende kracht naar haar oprichtingsdatum – de zogeheten ANBI-status

verleend door de belastingautoriteiten. Als uitvloeisel, zijn legaten, donaties en verstrekkingen in natura

vrijgesteld van schenking- en erfbelasting en aftrekbaar in inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Kosten beheer en administratie als % van de totale 

lasten

Kosten eigen fondsenwerving als % van de baten 

Besteding aan de doelstelling als % van de lasten

Besteding aan de doelstelling als % van de totale baten
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Stichting Steunfonds UMCG

Groningen

Verwachtingen

In 2018 zal de fondsenwervingspilot worden gecontinueerd en zal de branding en marketing strategie van 

de stichting uitgezet worden. De pilot moet er toe leiden dat er een businesscase wordt geformuleerd 

waar Stichting Steunfonds UMCG na de pilot op kan verder bouwen en die uiteindelijk moet leiden tot een 

UMCG breed fondsenwervingsprogramma. Daarnaast zal 2018 gekeken worden hoe verdere samenwerking

tussen de verschillende steunstichtingen van het UMCG gerealiseerd kan worden.

Tevens zullen in 2018 twee nieuwe fondsen worden opgericht binnen stichting Steunfonds UMCG, te weten

UMCG Hartfonds en UMCG Alzheimerfonds. Hiertoe is tevens een nieuwe fondsenwerver aangetrokken.

UMCG Transplantatie Researchfonds zal verder werken aan het verduurzamen van hun fondsenwervings-

kracht. Ook het UMCG Transplantatiefonds zal gaan werken aan een strutureel donateursbestand.

De 4-Mijl van Groningen heeft zich als evenement in 2018 verbonden aan het UMCG Transplantatie 

Researchfonds met dank aan de inzet van de medewerkers van Stichting Steunfonds UMCG. De Bedummer 

Winterloop en Groningen Swim Challange opnieuw toegezegd zich te zullen verbinden aan het UMCG 

Kanker Researchfonds.

In 2018 zal door de stichting en de gezamenlijke fondsen en plan worden gemaakt om een 

continuïteitsreserve op te bouwen ter dekking van administratie en beheerskosten voor tenminste 3 jaar.

Dankwoord

Onze doelstellingen en verwachtingen kunnen alleen worden waargemaakt door de ondersteuning die 

wij krijgen van vrijwilligers, onze donateurs, verbonden evenementen, bedrijven, vermogende particulieren,

wervingsbureaus en onze onderzoekers. Hiervoor een welgemeend woord van dank.

Groningen,  28 juni 2018

Bestuur Stichting Steunfonds UMCG
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Stichting Steunfonds UMCG

Groningen

Balans per 31 december 2017
 

     

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 350  0  

Overige vorderingen 1.768  6.088  

 2.118  6.088

Liquide middelen 685.726 405.049

  

  687.844  411.137

PASSIVA

Eigen vermogen

Steunfonds Algemene reserve 9.811  6.000  

UMCG Transplantatie Research Fonds 18.558  17.233  

UMCG Kanker Research Fonds 177.401  142.304  

Onderzoeksfonds UMCG 65.408  40.000  

Reumatologiefonds 35.000   0  

 306.178  205.537

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 78.149  4.349  

Overige schulden 303.517  201.251  

 381.666  205.600

  687.844  411.137

31 dec 201631 dec 2017
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Stichting Steunfonds UMCG

Groningen

Staat van baten en lasten over 2017
 

 Begroting

2017

 

Baten 466.552  272.370 314.043  

Baten  466.552 272.370  314.043

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Bestedingen aan doelstelling 258.185  246.960 196.000  

258.185 246.960 196.000

Wervingskosten

Kosten eigen fondsenwerving 106.649  5.500 7.800  

106.649 5.500 7.800

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 14  4.580 0  

14 4.580 0

Som der Lasten  364.848 257.040  203.800

Financiële baten & lasten -1.063 -250  -255

    

Som van baten en lasten  100.641 15.080  109.988

    

    

2017 2016
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Stichting Steunfonds UMCG

Groningen

Grondslagen

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Steunfonds, gevestigd te Groningen, Hanzeplein 1,  bestaan uit het beheren van fondsen 

en het verwerven van fondsen voor het UMCG of ten behoeve van specifieke  projecten of afdelingen van het UMCG, 

door middel van het organiseren van fondswervende activiteiten .

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Steunfonds UMCG is opgericht op 22-05-2015. De Stichting is feitelijk gevestigd aan Hanzeplein 1,

Postbus 30001, 9700 RB te Groningen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 63378949.

Verbonden partijen

Juridisch, bestuurlijk en organisatorisch is Stichting Steunfonds UMNCG een zelfstandige Stichting met een

eigen Bestuur. Het bestuur wordt aangewezen door het UMCG Research BV, een 100% dochter van het UMCG.

Derhalve is er sprake van een verbondenheid met het UMCG.

ANBI-status

Aan de Stichting is - met terugwerkende kracht naar haar oprichtingsdatum – de zogeheten ANBI-status verleend door 

de belastingautoriteiten. Als uitvloeisel, zijn legaten, donaties en verstrekkingen in natura vrijgesteld van schenking- 

en erfbelasting en aftrekbaar in inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig 

jaar. De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor 

vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de richtlijn "Fondsenwervende instellingen" (RJ650).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,

worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
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Stichting Steunfonds UMCG

Groningen

Gebruik van schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie van

Stichting Steunfonds UMCG zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de

in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 2 BW vereiste inzicht

noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 

opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende 

schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Financiële instrumenten die de juridische vorm hebben van eigenvermogensinstrumenten worden gepresenteerd 

onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders van deze instrumenten worden in mindering van het eigen 

vermogen gebracht na aftrek van eventueel hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van belasting 

naar de winst. 

Financiële instrumenten die de juridische vorm hebben van een financiële verplichting worden gepresenteerd 

onder het vreemd vermogen. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten 

worden in de winst- en verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten.

Langlopende en kortlopende schulden

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden bij eerste verwerking 

gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs 

op basis van de effectieverentemethode. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is 

de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten uit fondswerving en de kosten en andere lasten 

over het jaar. 

Baten

Baten worden toegerekend aan het jaar waarop deze formeel zijn toegezegd of de prestatie is geleverd, tenzij deze 

1:1 toerekenbaar zijn aan een actie of event in een ander jaar. Voor zover op het moment van formele toezegging nog 

geen betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang, worden baten verantwoord naar rato van ontvangst.

Lasten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Kosten worden toegerekend aan de doelstelling, fondswerving en beheer & administratie
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Stichting Steunfonds UMCG

Groningen

Toelichting op de balans per 31 december 2017

 
31 dec 2017 31 dec 2016

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren   

Handelsdebiteuren 350 0

350 0

Overige vorderingen   

Vooruitbetaalde kosten 134 0

Te ontvangen bedragen 335 4.789

Nog te ontvangen donaties UMCG 1.299 1.299

1.768 6.088

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen

Rekening courant bank 235.657 115.049

Deposito 450.069 290.000

685.726 405.049

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de stichting
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Stichting Steunfonds UMCG

Groningen

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Eigen vermogen

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

Vooruitlopend op het besluit van de bestuursvergadering is het resultaat over 2017 ad € -100.641 als volgt verdeeld:

Toevoegen aan de Steunfonds Algemene reserve 3.811

Toevoegen aan de UMCG Transplantatie Research Fonds 1.325

Toevoegen aan de UMCG Kanker Research Fonds 35.097

Toevoegen aan de Onderzoeksfonds UMCG 25.408

Toevoegen aan de Reumatologiefonds 35.000

Totaal 100.641

31 dec 2017 31 dec 2016

Reserves en fondsen

Steunfonds Algemene reserve 9.811 6.000

UMCG Transplantatie Research Fonds 18.558 17.233

UMCG Kanker Research Fonds 177.401 142.304

Onderzoeksfonds UMCG 65.408 40.000

Reumatologiefonds 35.000 0

306.178 205.537

Bestemmingsreserves

Steunfonds Algemene reserve

Saldo per 1 januari 6.000 0

Resultaatverdeling 3.811 6.000

Saldo per 31 december 9.811 6.000

De algemene reserve betreffen geworven gelden uit diverse bronnen die niet voor een specifiek fonds zijn gegeven. 

Het bestuur is vrij te beslissen waar deze gelden aan besteed worden conform de doelstelling van de stichting. 

UMCG Transplantatie Research Fonds

Saldo per 1 januari 17.233 5.250

Resultaatverdeling 1.325 11.983

Saldo per 31 december 18.558 17.233

UMCG Transplantaiefonds werft gelden voor innovatief onderzoek op het gebied van donatie en transplantatie 

binnen het UMC Groningen Transplantatie Centrum. Een belangrijk speerpunt daarbij is ‘Healthy Ageing’ van de 

transplantatiepatiënt, van jong tot oud. 
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Stichting Steunfonds UMCG

Groningen

Toelichting op de balans per 31 december 2017

UMCG Kanker Research Fonds

Saldo per 1 januari 142.304 90.299

Resultaatverdeling 35.097 52.005

Saldo per 31 december 177.401 142.304

UMCG Kanker Researchfonds werft gelden om in Noord-Nederland meer mensen te betrekken bij de strijd tegen 

kanker om zo geld op te halen voor extra kanker onderzoek in het UMCG. 

Onderzoeksfonds UMCG

Saldo per 1 januari 40.000 0

Resultaatverdeling 25.408 40.000

Saldo per 31 december 65.408 40.000

Onderzoekfonds UMCG werft schenkingen, erfenissen, legaten en andere financiële bijdragen  met een specifiek  

oormerk van de schenker/erflater en waar mogelijk in lijn met de strategische speerpunten van onderzoek van het 

UMCG en Healthy Ageing. 

Reumatologiefonds

Saldo per 1 januari 0 0

Resultaatverdeling 35.000 0

Saldo per 31 december 35.000 0

Fonds Reumatologie werft gelden voor het bevorderen van research en patiëntenzorg in de Reumatologie en Klinische 

Immunologie in de volle breedte.

Een nadere specificatie van de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen is opgenomen in bijlage 1

Specificatie reserves
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Stichting Steunfonds UMCG

Groningen

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Kortlopende schulden
31 dec 2017 31 dec 2016

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 78.149 4.349

78.149 4.349

Overige schulden

Te betalen rente 135 92

Toegezegde projecten 303.382 196.000

Overige schulden 0 5.159

303.517 201.251

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.

Een nadere specificatie van de toegezegde projecten is opgenomen in bijlage 2 Toegezegde projecten.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Per balans datum zijn er geen rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen.
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Stichting Steunfonds UMCG

Groningen

Toelichting op de staat van baten en lasten 2017

   

2017 2016

Baten

Baten van particulieren   

Baten van particulieren 76.888 32.770

Baten van bedrijven 69.261 40.000

Baten van loterijorganisaties 1.211 8.500

Baten van andere organisaties zonder winststreven 25.408 72.512

Baten van evenementen 293.784 160.261

 466.552 314.043

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Bestedingen aan doelstelling

Bestedingen kanker onderzoek 258.185 196.000

258.185 196.000

Het bestedingspercentage van de bestedingen aan doelstellingen 

in relatie tot de som der lasten bedraagt: 70,8% 96,2%

Het bestedingspercentage van de bestedingen aan doelstellingen

in relatie tot de som der baten bedraagt: 55,3% 62,4%

Kosten eigen fondsenwerving

Promotiekosten 60 0

Website en hosting 177 197

Inhuur fondsenwervingsbureau 104.769 6.215

Kosten wervingsacties 1.643 1.388

106.649 7.800

De verhouding kosten eigen fondsenwerving in relatie tot

de baten bedraagt: 22,9% 2,5%
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Stichting Steunfonds UMCG

Groningen

Toelichting op de staat van baten en lasten 2017

   

2017 2016

Kosten beheer en administratie

Kantoorkosten 16 0

Overige algemene kosten -2 0

14 0

De verhouding kosten van  beheer en administratie in relatie tot

de totale som der lasten bedraagt: 0,0% 0,0%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten deposito's 80 156

80 156

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 1.143 411

1.143 411

Overige toelichtingen

Personeel

In 2017 had de stichting (evenals in 2016) geen werknemers in dienst.

Bezoldiging van bestuurders

De bestuurders van de Stichting Steunfonds UMCG zijn onbezoldigd.

ANBI status

Stichting Steunfonds UMCG heeft de ANBI status verkregen op 22 mei 2015 voor onbepaalde tijd.

Ondertekening jaarrekening

Groningen,  28 juni 2018

Namens het bestuur:

Dhr. B. Schoenmaker Dhr. W.J.E. van der Meer

Voorziter Penningmeester/ secretaris
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Stichting Steunfonds UMCG

Groningen

Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2016

Het bestuur van Stichting Steunfonds UMCG heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de vergadering

van 08 mei 2017.
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Stichting Steunfonds UMCG

Groningen

Bijlage 1

Specificaties reserves

Saldo per Toegevoegde Onttroken Totaal Saldo per

1-1-2017 Baten Lasten Resultaat-

verdeling

31-12-2017

Geplaatst aandelenkapitaal 0 0 0 0 0

Subtotaal Totaal 0 0 0 0 0

Steunfonds Algemene reserve 6.000 10.255 -6.444 3.811 9.811

UMCG Transplantatie Research Fonds 17.233 2.156 -831 1.325 18.558

UMCG Kanker Research Fonds 142.304 393.733 -358.636 35.097 177.401

Onderzoeksfonds UMCG 40.000 25.408 0 25.408 65.408

Reumatologiefonds 0 35.000 0 35.000 35.000

Subtotaal Totaal 205.537 466.552 -365.911 100.641 306.178

205.537 466.552 -365.911 100.641 306.178

Vrij besteedbaar

Bestemmingsreserves

Totaal
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Stichting Steunfonds UMCG

Groningen

Bijlage 2

Toegezegde projecten per 

Project-

nummer

Project Datum 

toezegging

Toegezegd 

bedrag

Besteed t/m 

2016

Stand per 1-1-

2017

Toegezegd in 

2017

Besteed in 

2017

Nog te 

verwachten 

facturen

4901101 Advanced CO2-shaker incubator for UMCG in-house 

production of cancer-selective biological

28-9-2016 19.000,00     -                 19.000,00     -                 -                 19.000,00     

4901102 Do Circulating tumor cells isolated by microsieves 

mirror

28-9-2016 45.000,00     45.000,00     -                 -                 -                 -                 

4901106 Towards use of gut microbiome analysis to predict 

tumor response of patient on immune checkpoint 

inhibitors: initiating a cohort of patients with advanced 

solid tumors as a critical first step

2-6-2016 42.000,00     -                 42.000,00     42.000,00     -                 

4901107 Development of a novel software suite for optimal and 

direct correlation of advanced in vivo and ex vivo multi 

modal clinical imaging data with digital histopathology

2-6-2016 45.000,00     -                 45.000,00     -                 45.000,00     

4901108 Precise creation and detection of genome editing 

events in human stem cells

2-6-2016 45.000,00     -                 45.000,00     -                 45.000,00     

4901109 links - schildklierkanker en vruchtbaarheid bij mannen 16-3-2017 -                 -                 -                 16.625,00     8.312,50        8.312,50        

4901110 Nuver - online aya focus groep 16-3-2017 -                 -                 -                 14.810,00     14.180,00     630,00           

4901111 De Bock - Equipment oncolifeS, living well as 16-3-2017 -                 -                 -                 26.127,00     -                 26.127,00     

4901112 EVOS Fluoresecentie microscoop 16-3-2017 -                 -                 -                 33.783,00     -                 33.783,00     

4901120 To use recombiant DNA to 19-7-2017 -                 -                 -                 15.000,00     -                 15.000,00     

4901121 Advanced bench top flow cyt 31-7-2017 -                 -                 -                 40.000,00     59.930,00     -19.930,00    

4901122 CRISPR-medicated somatic gen 31-7-2017 -                 -                 -                 40.000,00     20.000,00     20.000,00     

4901123 The Best Avaible Therapy 31-7-2017 -                 -                 -                 40.000,00     -                 40.000,00     

4901124 End-of-life Care for adoles 31-7-2017 -                 -                 -                 19.000,00     -                 19.000,00     

4901125 Opitical microscopic imaging 31-7-2017 -                 -                 -                 2.500,00        -                 2.500,00        

4901126 Opitical microscopic imaging 31-7-2017 -                 -                 -                 3.000,00        -                 3.000,00        

4901127 An RNA-based digital drople 31-7-2017 -                 -                 -                 3.000,00        1.500,00        1.500,00        

4901128 Psychological distress of 31-7-2017 -                 -                 -                 3.000,00        -                 3.000,00        

-                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 

196.000,00   45.000,00     151.000,00   256.845,00   145.922,50   261.922,50   

Totaal toegezegde projecten 196.000,00 45.000,00   151.000,00 256.845,00 145.922,50 261.922,50 

UMCG Kanker Researchfonds

Totaal 4901 UMCG Kanker Research Fonds
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Stichting Steunfonds UMCG

Groningen

Bijlage 2

Begroting

 

Baten van particulieren 176.000           

Baten van bedrijven 45.000            

Baten van andere organisaties zonder winststreven 77.870            

Baten van evenementen 207.200          

Baten uit eigen fondsenwerving  506.070            

Lasten

Bestedingen aan doelstelling

Bestedingen algemene doelstelling -                  

Bestedingen transplantatie onderzoek 10.000            

Bestedingen kanker onderzoek 335.000          

Bestedingen specifieke onderzoek 140.000          

Bestedingen reumatologie 30.000            

515.000            

Kosten eigen fondsenwerving

Promotiekosten 1.000              

Inhuur fondsenwervingsbureau 40.000            

41.000               

Kosten beheer en administratie

Administratiekosten 2.860              

2.860                 

Som der Lasten  558.860            

Som van baten en lasten  -52.790             

2018
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Stichting Steunfonds UMCG

Groningen

Bijlage 4

Kostenverdeelstaat conform bijlage III Richtlijn 650

Bestemming Wervings-

kosten

Beheer en 

administratie

Totaal 

Werkelijk

Begroting Totaal 

Werkelijk

Lasten Algemeen TRF KRF OF RF 2017 2016

Verstrekte (project)subsidies 

en (project)bijdragen -               -               258.185      -               -               -               258.185      246.960      196.000      

Afdrachten aan verbonden 

(internationale) organisaties -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Aankopen en vewervingen -               -               -               -               -               -               -               -               

Uitbesteed werk -               -               104.769      -               104.769      3.520           6.215           

Communicatiekosten -               -               1.702           -               1.702           5.500           1.389           

Personeelskosten -               -               -               -               -               -               -               

Huisvestingskosten -               -               -               -               -               -               

Kantoor en algemene kosten -               -               177              16                193              -               197              

Afschrijvingen -               -               -               -               -               

Totaal -               -               258.185      -               -               106.648      16                364.849      255.980      203.801      

Doelstelling
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