Stichting Steun het
Prinses Máxima Centrum
Jaarverslag 2018

De beste zorg, beste research en beste opleidingen.
Dat wil het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
bieden. Zodat we in de toekomst ieder kind met kanker
kunnen genezen, met optimale kwaliteit van leven.
Daarvoor is de steun van daadkrachtige partners nodig,
die ons helpen om van het Prinses Máxima Centrum
hét kinderoncologische centrum van Europa te maken.
Met maar één doel: elk kind met kanker genezen, met
optimale kwaliteit van leven.
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Once in a
lifetime

halverwege 2018 echt is begonnen.

onderhandelingen, slapeloze nachten,

Immers, een gebouw alleen geneest

pittige uitdagingen en ook onverwachte

geen kinderen. Maar de voorwaarden

meevallers, was het dan eindelijk zover.

om geen dag verloren te laten gaan in

Centraal in 2018 stond de daadwerkelijke

onderzoek en zorg zijn gecreëerd. Met

ingebruikname van het Prinses Máxima

de kernwaarden ‘grensverleggend’ en

Centrum op 18 mei 2018 en de officiële

‘gepassioneerd’ zijn in de loop van 2018

opening op 5 juni 2018 door Hare

ruim 1.000 medewerkers met hart en ziel

Majesteit Koningin Máxima.

in het Prinses Máxima Centrum aan het

Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum is opgericht om de missie van het Prinses Máxima Centrum mede
mogelijk te maken. Daarbij richt Stichting Steun zich op voorzieningen die niet onder de verzekerde zorg vallen.
Dit betreft veel zaken en daarom is aanvullende fondsenwerving door Stichting Steun onmisbaar. Deze inzet is
cruciaal, want voor de beste zorg en het mogelijk maken van topresearch is veel geld nodig.

werk gegaan.
Stichting Steun en het Prinses Máxima

Steun. Deze € 438,25 heeft in overdrach-

hoogcomplexe zorg en excellente

Maar hoe briljant ook de arts, hoe wijs de

Centrum zijn de besturen van de KOC’s

telijke en maatschappelijke betekenis

research in het teken staan van maar

verpleegkundige, hoe eminent de weten-

Nijmegen en Rotterdam buitengewoon

evenveel waarde als de opbrengst van

één opdracht: alle kinderen met kanker

schapper, hoe kundig de controller en hoe

erkentelijk om hun opgebouwde vermo-

ruim een miljoen euro tijdens het tweede

genezen, met optimale kwaliteit van

zorgvuldig de HR-medewerker, zonder

gen van in totaal € 8,1 miljoen te mogen

gala in de Jaarbeurs in Utrecht.

leven. Tijdens een kort gezamenlijk

(financiële) steun van de Nederlandse

ontvangen, om dit geoormerkt en wel

moment op die vroege vrijdagochtend

bevolking kan het Prinses Máxima Cen-

goed en doelmatig te besteden. Ook KiKa

Voor het uitdragen van de zo noodza-

18 mei was de emotie in de centrale hal

trum niet bestaan. We kunnen ons niet

heeft – naast haar researchbijdrage - met

kelijke (financiële) steun is een breed

van het fonkelnieuwe gebouw fysiek

genoeg rekenschap geven van het feit

een eenmalige donatie van € 7,5 miljoen

maatschappelijk draagvlak voor het doel

bijna tastbaar, toen de vele betrokkenen

dat uitsluitend de diagnose en de behan-

aan Stichting Steun substantieel bijge-

van het Prinses Máxima Centrum letterlijk

van het eerste uur zich realiseerden dat

deling worden vergoed door de zorgver-

dragen aan het totaalbedrag over 2018.

van levensbelang. De financiële hulp bij

het toch echt was gelukt. En toen de

zekeraars. Dankzij KiKa is er een bloeiende

evenzovele nieuwe medewerkers op hun

en verwachtingsvolle researchafdeling

Dit alles neemt niet weg dat het team

2018 was onvergetelijk. Dit jaarverslag

eerste dag (letterlijk) beseften: ik ben

tot stand gekomen. Maar er is zoveel

fondsenwerving van Stichting Steun,

is hier de weerslag van. Tegelijkertijd: de

getuige van iets bijzonders waar ik aan

meer nodig om de missie niet alleen bij

naast de inspanningen voor opnieuw een

top van de berg is nog lang niet bereikt.

ga meewerken.

mooie woorden te laten. En juist daar pro-

zeer geslaagd gala, ook met liefde juist

Financiële steun blijft duurzaam onont-

Een voor Europa uniek centrum waar

het tot stand komen van het centrum in

beert Stichting Steun haar bestaande en

de kleine bedragen omarmt. Zoals van

beerlijk om geen dag verloren te laten

Het creëerde een collectief ‘once in a

nieuwe donateurs in mee te nemen. Met

de man die vanuit zijn ziekenhuisbed in

gaan om de missie te volbrengen.

lifetime’-gevoel. In het besef en in de

dank aan een enthousiasmerend bestuur

het UMC Utrecht het nieuwe gebouw zag

wetenschap dat het volbrengen van de

heeft het relatief kleine team (7 fte) in

ontstaan en besloot om bij zijn familie en

missie van het Prinses Máxima Centrum

2018 ruwweg € 10 miljoen opgehaald.

vrienden geld op te halen voor Stichting

Hans Snijder, directeur Stichting
Steun het Prinses Máxima Centrum

Samenvatting - Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum - jaarverslag 2018

Na jaren van voorbereiding, weerbarstige
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Wat doet Stichting Steun het
Prinses Máxima Centrum?

Bestuur en governance

Op 31 december 2018 zaten de

Stichting Steun heeft een ‘one-tier board’

volgende personen in het bestuur:

Om bij te dragen aan de missie van het

als bestuursmodel. Een one-tier board is

•

Bas de Voogd, voorzitter

Prinses Máxima Centrum, werft Stichting

een eenlaags (monistisch) bestuursmodel.

•

mr. Olav Muurmans,

Steun het Prinses Máxima Centrum

In dit model maken de toezichthouders

(hierna: Stichting Steun) op vijf investe-

deel uit van het bestuur. Er wordt in de

ringsdomeinen: Nieuwbouw, Kind & ont-

one-tier board onderscheid gemaakt

wikkeling, Research, Academy en Smart

tussen uitvoerende bestuurders en

Hospital (slimme ICT-oplossingen op het

onafhankelijke bestuurders. Alleen een

gebied van kinderoncologie). Stichting

onafhankelijke bestuurder mag de taak

Steun richt zich op (vermogende) parti-

van voorzitter van het bestuur vervullen.

culieren, bedrijven, vermogensfondsen,

Stichting Steun kent geen apart toezicht-

stichtingen en serviceclubs, en op acties

houdend orgaan.

onafhankelijk bestuurslid
•

onafhankelijk bestuurslid
•

specifiek geoormerkt. Ook giften in natura

drs. Peter Pennekamp,
onafhankelijk bestuurslid

•

prof. dr. Fons Plasschaert,
onafhankelijk bestuurslid

•

drs. Diana Monissen*,
uitvoerend bestuurslid

van derden. Financiële ondersteuning kan
bijdragen aan de algemene doelen of is

ir. Resi Becker,

en penningmeester
•

prof. dr. Rob Pieters*,
algemeen uitvoerend bestuurslid
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Organisatie

zijn mogelijk. Stichting Steun heeft geen
winstoogmerk en heeft de ANBI-status.

*Diana Monissen en Rob Pieters maken tevens deel
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uit van de raad van bestuur van Prinses Máxima
Centrum voor kinderoncologie B.V.
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Wervingsactiviteiten
in 2018

Nieuwbouw
Het Prinses Máxima Centrum is niet zomaar een kinderoncologisch centrum. De
inzet om de beste zorg te leveren, reikt verder dan het realiseren van excellente
zorg. Het zo gewoon mogelijke leven van kind en gezin staat centraal en dat
betekent bijvoorbeeld dat er in het gebouw een school is, sportfaciliteiten zijn en
plekken waar betrokkenen geïnformeerd worden over de ziekte kanker. Het Prinses
Máxima Centrum kijkt continu naar wat de patiënt nog meer nodig heeft. Dat leidt
ertoe dat er in het op 5 juni 2018 officieel geopende nieuwe gebouw doorlopend
kleine, maar ook grote verbouwingen zijn. Om deze verbouwingen te financieren,

Het fondsenwervingsteam
In 2018 bestond het fondsenwervings-

Communicatie en nieuwe
activiteiten voor de werving

team uit een directeur, een secretaresse,

Voor potentiële gevers zijn er diverse

een teamleider, vier fondsenwervers en

communicatiemiddelen ontwikkeld,

twee projectmanagers (7 fte). Het team

waarvan sommige ook in het Engels

werd in 2018 ondersteund door een

beschikbaar zijn. Daarnaast zijn er spe-

extern fondsenwervingsbureau.

ciale presentaties voor particulieren en

Waaraan kunnen gevers
bijdragen?

bedrijven, en leaflets om tijdens acties
van derden te kunnen verspreiden. Hierin
worden de investeringsdomeinen toe-

Gevers kunnen hun gift oormerken voor

gelicht, met een duidelijke uitleg van de

een van de vijf investeringsdomeinen

activiteiten of bestedingsdoelen waar-

van het Prinses Máxima Centrum:

voor het Prinses Máxima Centrum om
bijdragen vraagt.

•

Nieuwbouw

•

Kind & Ontwikkeling

De belangrijkste activiteiten waarvoor in

•

Research

2018 geworven is, zijn de inrichting van

•

Academy

het gebouw, het programma MAXIMAal

•

Smart Hospital

Bewegen en het research-project de
biobank.
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wordt vaak naar Stichting Steun gekeken.
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Research
Met de beste internationale research en integratie met zorg komt het Prinses
Máxima Centrum tot nieuwe inzichten en betere behandelingen. Zo verhogen
we de genezingskans en voorkomen we complicaties tijdens en na de behandeling. Door de combinatie van de beste onderzoekers op alle terreinen en
de unieke samenwerking met de beste kinderoncologische zorgprofessionals,
maakt het Prinses Máxima Centrum echt het verschil. Gevers kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan de kinderoncologische biobank of sequencing van gene-

Kind & ontwikkeling
Het Prinses Máxima Centrum streeft ernaar kinderen ondanks hun ziekte in staat te
stellen om zich te blijven ontwikkelen en hun gewone activiteiten en dagelijks leven
zoveel mogelijk voort te zetten. Dat is nodig voor de ontwikkeling van het kind. Een
voorbeeld van een doel dat via Stichting Steun ondersteund kan worden, is het
programma MAXIMAal Bewegen.
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tisch materiaal.
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Smart Hospital
Of het nu gaat om de beste research, opleidingen of het optimaal ondersteunen
van kind en omgeving, op al deze terreinen speelt ICT een belangrijke rol. Het
Prinses Máxima Centrum streeft naar state-of-the-art ICT om zijn ambities waar
te maken en zoekt dan ook sterke partners om een Smart Hospital te realiseren.
Met giften kunnen we ICT-hardware aanschaffen, maar bijvoorbeeld ook instructie-

Academy
Door de bundeling van kennis en expertise kan het Prinses Máxima Centrum
als geen ander de beste opleidingen en (bij)scholing verzorgen op het gebied
van kinderoncologie. De Academy wordt zo hét (internationale) kennis- en
expertisecentrum en draagt bij aan het versneld van elkaar leren. Giften voor
de Academy worden bijvoorbeeld besteed aan de ontwikkeling van e-journals,
opleidingen en apparatuur voor videoconferencing. Daarnaast vergroot de
Academy onder de noemer ‘Outreach’ ook kennis en kunde in de zogeheten
‘low & middle income countries’ wereldwijd. Hiervoor is een aparte stichting
opgericht: Stichting World Child Cancer NL.
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materiaal voor verpleegkundigen ontwikkelen.

14
15

Ook in 2018 konden we rekenen op steun
van diverse stichtingen. Zo heeft de
Adessium Foundation het opzetten van

Stichting Steun richt zich op (vermo-

een biobank mogelijk gemaakt en heeft

gende) particulieren, bedrijven, vermo-

het Ronald McDonald Kinderfonds een

gensfondsen, stichtingen/serviceclubs en

bedrag geschonken waarvoor dertien

op acties van derden. Voor al deze groe-

ouder-kindkamers zijn gerealiseerd.

pen is een breed palet aan activiteiten
ontplooid, en met resultaat.

Door inspanningen van velen heeft
het tweede Benefietgaladiner in Utrecht

Zo heeft Bas Smit in samenwerking met

een bedrag opgeleverd van iets meer

het bedrijf RUMAG een T-shirt op de

dan € 1 miljoen. Een impressie van dit

markt gebracht. De volledige opbreng-

evenement vindt u op pagina 22-23.

sten van deze actie heeft hij geschonken
aan Stichting Steun. Dat geld is onder
andere gebruikt voor de aanschaf van
een groot aquarium.

Acties & giften
Oprichting Prinses Máxima
Centrum Foundation Belgium

Ook in België is het enthousiasme voor het Prinses Máxima
Centrum groot. De Prinses Máxima Centrum Foundation
Belgium is een nieuwe vereniging die fondsen werft onder de
paraplu van Stichting Steun. De Belgische zusterorganisatie
gaat gelden werven voor het organiseren van fellowships
voor (kinder)artsen en verpleegkundigen die in België werken
en hun opleiding willen vervolmaken aan het Prinses Máxima
Centrum.

Prinses Máxima Centrum Rally
voor ouder-kindkamers

Op 9 juni 2018 deden 60 auto’s mee aan de Prinses Máxima
Centrum Rally, die ook dit jaar begon bij het Louwman Museum
in Den Haag. De rally was georganiseerd door Lions Club
Wassenaar-Duin. Aan de finish bij Kasteel de Wittenburg
in Wassenaar konden bezoekers bieden op een veiling en
meedoen aan een loterij. Uiteindelijk kon de organisatie
€ 113.000 overdragen aan het Prinses Máxima Centrum.
De winnaar van de rally heeft dit bedrag spontaan verhoogd
tot € 115.000. Zo heeft het Prinses Máxima Centrum in twee
jaar tijd ruim € 240.000 ontvangen voor de realisatie van de
ouder-kindkamers.

Stokke Tripp Trapp Diner

Op vrijdag 16 november 2018 vond in de Amsterdamse
Vondelkerk het vierde Stokke Tripp Trapp Diner plaats, een
initiatief van online magazine Prêt-à-Pregnant en het Noorse
kindermerk Stokke. De organisatie was in handen van Janine
Kho, oprichter en eigenaar van Prêt-à-Pregnant. Ondernemende vrouwen – én moeders – konden plaatsnemen op een
iconische Tripp Trapp-stoel van Stokke; de Chair for Life.
De 85 aanwezigen kochten hun plek aan tafel door een Tripp
Trapp aan te schaffen, waarvan de volledige opbrengst naar
Stichting Steun ging. Ook was een fun fair, waarop deelnemende bedrijven geld ophaalden met kaartjes voor een eigen
attractie, zoals touwtje trekken en een grijpmachine. Op een
speciale veiling gingen bijzondere items onder de hamer, zoals
een kunstwerk van Selwyn Senatori en een bokssessie met
Rémy Bonjasky. Totale opbrengst: € 30.000.
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Eerste schets van het
behaalde resultaat
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Fundraising Party Sunnery James
& Ryan Marciano

Als ambassadeurs van Stichting Steun organiseerden Sunnery
James & Ryan Marciano op donderdag 6 december 2018 een
feest in The Loft, één van Amsterdams meest exclusieve locaties.
Dit penthouse bevindt zich op de 16e en 17e verdieping van
de A’DAM Toren. De opbrengst van de kaarten (€ 250 per stuk)
kwam geheel ten goede aan het Prinses Máxima Centrum.
Het feest leverde € 151.900 op, bestemd voor de ontwikkelingsgerichte zorg. Onderdeel van het totaalbedrag was een
bedrag van € 28.000 dat is opgehaald door André Hazes jr.
door een huisconcert van zichzelf te veilen.

De kinderoncologische centra in Nijmegen en Rotterdam zijn
met de oprichting van het Prinses Máxima Centrum opgeheven.
De vermogens die deze centra in beheer hadden, zijn overgeheveld naar Stichting Steun. In het totaal gaat het om een
eenmalige schenking van ruim € 8,1 miljoen.

Gift in natura door Beter Bed

Beter Bed heeft in 2018 gezorgd voor 178 bedden en toebehoren in het oudergedeelte van de ouder-kindkamers. Het
gaat om bedden die speciaal zijn ontworpen voor dit doel. Het
belang van goede nachtrust is een van de redenen dat Beter
Bed en het Prinses Máxima Centrum deze samenwerking zijn
aangegaan. Als ouders goed slapen, hebben zij de dag erna
genoeg energie om hun kind alle zorg en aandacht te geven
die het nodig heeft. De trots die medewerkers van Beter Bed
ervaren bij de verbinding met het Prinses Máxima Centrum,
blijkt ook uit het feit dat een aantal van hen vrijwillig helpt de
bedden te plaatsen.

Studenten Hogeschool Utrecht in actie
voor het Skills Lab

Als onderdeel van hun studie organiseerden eerstejaars
communicatiestudenten van de Hogeschool Utrecht events
om geld te werven voor het Skills Lab van de Prinses Máxima
Centrum Academy. In het Skills Lab trainen medewerkers
technische vaardigheden, snelheid van handelen en bijvoorbeeld gesprekstechnieken. In ruil voor hun bijdragen – van
bingo tot knutselmiddagen en zolderverkopen – kregen de
studenten een college over het werk van een fondsenwerver
of relatiemanager en over de communicatie-uitdagingen voor
een goed doel. Het was het tweede jaar voor deze succesvolle
samenwerking tussen de hogeschool en het Prinses Máxima
Centrum. De studenten haalden met hun acties studiepunten
binnen, plus een totaalbedrag van ruim € 27.000.
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Schenking door KOC Nijmegen
en KOC Rotterdam
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Het tweede benefietgaladiner van het Prinses Máxima Centrum
vond op 6 september 2018 plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Met een
opbrengst van netto € 1.001.700 was het een groot succes. Tijdens het
gala stond het thema ‘Spelen en Bewegen’ centraal. Indachtig de missie
van het Prinses Máxima Centrum – ieder kind met kanker genezen met
optimale kwaliteit van leven – is het voor de fysieke en sociale ontwikkeling van de kinderen van onmisbaar belang dat zij spelend en bewegend worden uitgedaagd.
De opbrengst was voor twee doelen:

Berget Lewis. Topkok en Masterchef

twee op maat gemaakte binnentuinen

2018 Frederick van Emstede verzorgde

en medisch verantwoorde speelappa-

het diner. Maar liefst 80 medewerkers

ratuur en programma’s. Chantal Janzen

van het Prinses Máxima Centrum heb-

presenteerde het galadiner. Verder

ben vrijwillig gewerkt in de bediening.

waren er optredens van Sunnery James

Daardoor is er aanzienlijk bespaard op

& Ryan Marciano, Codarts, Maan en

de fondsenwervende kosten.

‘Het is echt hartverwarmend om te zien wat
mensen allemaal doen om ons te helpen onze
missie waar te maken. Of het nu een kleine of
grote actie is, wij zijn iedereen dankbaar die zich
op welke manier dan ook inzet voor het Prinses
Máxima Centrum. Het blijft hard nodig, het is
goed om ons dat te blijven realiseren.’
Diana Monissen
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Het Prinses Máxima
Centrum
Benefietgaladiner
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Particuliere giften

Prinses Máxima Centrum ingebouwd, om

Particuliere giften komen vaak binnen

online doneren laagdrempelig en toegan-

via acties rond huwelijken, jubilea of ver-

kelijk te maken.

jaardagen. Soms wordt na het overlijden

Resultaten 2018

van een dierbare geld voor het Prinses

Uiteraard streeft Stichting Steun ernaar

Máxima Centrum opgehaald. Het zijn

om het aantal vaste afspraken de

mooie acties, waaraan vaak een bijzon-

komende jaren verder uit te breiden, om

der verhaal ten grondslag ligt. Stichting

zo een goede basis te realiseren voor de

Steun heeft ook in 2018 veel particuliere

vijf investeringsdomeinen.

acties ondersteund met brochures en
oorkondes of bedankbrieven. Steeds

Serviceclubs en acties van derden
(scholen, verenigingen)

vaker koppelen particulieren hun sport-

In 2018 hebben opnieuw serviceclubs,

prestaties aan een goed doel, bijvoor-

scholen en verenigingen acties op touw

beeld bij een sponsorloop. Dat levert

gezet. Daaraan ligt vaak een persoonlijke

naast een gift ook goede PR op.

betrokkenheid bij kinderen met kanker

posters, of initiatiefnemers bedankt met

Toelichting op de resultaten
van Stichting Steun

In de jaarrekening wordt toegelicht

Het Prinses Máxima Centrum is opge-

communicatiekanalen van het Prinses

waarom we dat hebben gedaan.

nomen in de registers van de fondsen-

Máxima Centrum in de etalage gezet.

Conform de wettelijke verplichtingen die

De impact van deze wijzigingen op

wervende website www.geef.nl. Gevers

De diversiteit en omvang van de acties

gelden voor de verantwoording van de

het resultaat van 2017 is € 628.001

kunnen er een eigen actiepagina aan-

verschillen, maar steeds is er sprake van

inkomsten, zien de inkomsten van de

negatief (totale opbrengsten jaarver-

maken, gekoppeld aan de goededoelen-

een grote betrokkenheid en inzet van de

werving door Stichting Steun over 2018

slag 2017: € 6.865.361). Door de cijfers

pagina van het Prinses Máxima Centrum

initiatiefnemers. Een voorbeeld is de actie

er als volgt uit (ter vergelijking staan in

op deze manier te presenteren, zijn ze

binnen geef.nl. Giften worden per pagina

‘Ho! Ho! Ho! tegen kinderkanker!’ Bij die

de rechterkolom de cijfers uit 2017).

vergelijkbaar.

getoond en één keer per maand gestort

actie hebben een groep motorrijders en

Baten van particulieren

op de rekening van Stichting Steun, met

–rijdsters zich verkleed als kerstman.

NB: de getallen die in de rechterkolom

aftrek van een kleine administratieve

In de vrieskou maakten ze een rit door

staan wijken af van de getallen uit

In 2018 is er € 1.469.961 opgehaald

vergoeding. In 2018 is er € 58.770 ont-

Utrecht om uiteindelijk te eindigen bij het

het jaarverslag van 2017. Dat heeft te

via giften van particulieren en giften van

vangen via de donatiemodule op geef.nl.

Prinses Máxima Centrum. Het zorgde

maken met het feit dat we in 2018 een

serviceclubs en acties van derden (zoals

De module is ook in de website van het

voor een mooi schouwspel en € 11.400

stelselwijziging hebben doorgevoerd.

scholen en verenigingen). De stijging ten

Daarnaast is Stichting Steun gefuseerd

opzichte van 2017 is in belangrijke mate

met Stichting Vrienden van het Kinder-

te verklaren door een aantal grote giften

oncologisch Centrum Nijmegen.

van vermogende particulieren.

Giften

Realisatie 2018

Realisatie 2017

Baten van particulieren

€ 1.469.961

€ 1.118.194

Baten van bedrijven

€ 2.123.426

€ 1.988.879

Baten van vermogensfondsen
en stichtingen

€ 21.965.561

€ 3.128.287

Baten van kerken

€ 4.157

€ 2.000

Som der baten

€ 25.563.104

€ 6.237.360

aan opbrengsten.
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ten grondslag. De acties zijn ook via eigen
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Baten van bedrijfsleven

We zijn Voogd & Voogd dankbaar

In 2018 heeft Stichting Steun € 2.123.426

voor het organiseren van het jaarlijkse

aan giften van bedrijven ontvangen. In

golftoernooi. In 2018 heeft het toernooi

2018 zijn deze giften verder gestegen als

€ 126.000 opgeleverd.

gevolg van de partnerships die we met
bedrijven zijn aangegaan. Ook hebben

Bij acties die hoge bedragen opleveren,

bedrijven spontaan eenmalige giften

vragen de bedrijven vaak om een ‘tast-

gedaan, bijvoorbeeld als onderdeel

bare’ bestemming. Bij zulke geoormerkte

van een bedrijfsjubileum, een afscheid

bestemmingen valt te denken aan de

of bijvoorbeeld een goededoelenactie

financiering van ruimtes die afleiding bie-

rond de feestdagen.

den of beweging stimuleren. Of aan bijvoorbeeld is Nutricia Research, dat net

producten en/of diensten beschikbaar

als in voorgaande jaren een bedrag heeft

gesteld. Dat deden zij vanuit het perspec-

gedoneerd voor de inrichting van een

tief van maatschappelijk verantwoord

ruimte bestemd voor voeding, zoals een

ondernemen én de wens om een bijdrage

ouderkeuken. Dit keer ging het om een

te leveren aan de missie van het Prinses

bedrag van € 17.651.

Máxima Centrum. Stichting Steun wil met
meer bedrijven langjarige partnerships

Baten van vermogensfondsen

aangaan, waarbij deze partners met pro-

Stichting Steun onderhoudt structurele

ducten en/of diensten bijdragen aan het

relaties met (familie)fondsen en stich-

Prinses Máxima Centrum.

tingen, die specifieke, meerjarige steun
aan het Prinses Máxima Centrum geven.

Daarnaast zijn er contacten met bedrijven

Ook zijn er diverse stichtingen die uit

die zich willen verbinden aan het Prinses

naam van een persoon geld, producten

Máxima Centrum vanuit strategische,

of diensten doneren vanuit een specifieke

productinhoudelijke of maatschappelijke

doelstelling. De afgelopen jaren hebben

betrokkenheid. Zo’n samenwerking wordt

tientallen fondsen en stichtingen substan-

door Stichting Steun ondersteund met

tiële financiële toezeggingen gedaan aan

verschillende niveaus van tegenprestaties,

het Prinses Máxima Centrum.

onder andere in de (marketing)communicatie en het relatiemanagement. Een voor-

Over 2018 is er € 21.965.561 aan giften

beeld is de samenwerking met Loyens &

binnengekomen via vermogensfondsen.

Loeff, die Stichting Steun helpt om part-

Dit is fors hoger dan in 2017. Dat komt

nerships vorm te geven.

door de eenmalige toekenning van KiKa
(€ 7,5 miljoen) en door de vermogens-

Rondom de nieuwbouw is met verschil-

overdracht van de koc’s in Nijmegen en

lende toeleveranciers gesproken over

Rotterdam (€ 8,1 miljoen). Daarnaast

mogelijke sponsoring in de vorm van

hebben wij veel bijdragen ontvangen van

producten, materialen en/of diensten. Een

stichtingen en vermogensfondsen die ons

voorbeeld is de samenwerking met Beter

hielpen bij de bouw of bij de inrichting van

Bed, die de ouderbedden met toebehoren

een bepaalde ruimte.

voor de ouder-kindkamers heeft geleverd.

Resultaten 2018 - Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum - jaarverslag 2018

dragen voor specifieke onderzoeken. Een
Een aantal bedrijven heeft spontaan hun
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met de stelselwijziging die we in 2018

De ontwikkeling van reserves en bestem-

ting Steun gefuseerd met Stichting Vrien-

mingsfondsen van Stichting Steun ziet er

den van het Kinderoncologisch Centrum

als volgt uit (ter vergelijking staan in de

Nijmegen. In de jaarrekening wordt toe-

rechterkolom de cijfers uit 2017).

gelicht waarom we dat hebben gedaan.

hebben doorgevoerd. Daarnaast is Stich-

De impact van deze wijzigingen op de
NB: de getallen die in de rechterkolom

reserves en fondsen is € 608.753 negatief

staan wijken af van de getallen uit het

(reserves en fondsen jaarverslag 2017:

jaarverslag van 2017. Dat heeft te maken

€ 7.288.691).

Realisatie reserves en
bestemmingsfondsen

2018

2017

Overige reserve

€ 2.298.264

€ 2.286.537

Bestemmingsreserve Crizotnib

€0

€ 250.000

Bestemmingsfondsen
(waaronder de domeinen nieuwbouw
en kind & ontwikkeling)

€ 19.275.788

€ 4.143.401

Totaal reserves en
bestemmingsfondsen

€ 21.574.053

€ 6.679.938

Acties & giften
Cd en benefietconcert ‘The Latin edge of pop’

Op Wereldkinderderkankerdag, 15 februari 2018, verscheen
een speciale cd: ‘The Latin edge of pop’. De cd kwam tot stand
met de belangeloze medewerking van onder anderen musicalster René van Kooten, soulzangeres Shirma Rouse, sambasoulzangeres Lilian Vieira en jazz-zangeres Fay Claassen. Zij
werden onder meer begeleid door de strijkers van het Radio
Filharmonisch Orkest. Bovendien bezorgden Lilian Vieira en
Fay Claassen de patiënten van het Prinses Máxima Centrum
op Wereldkinderkankerdag een onvergetelijke middag met een
miniconcert. Initiatiefnemer Rob van Weelde, ondernemer en
lid van het Comité van Aanbeveling van het Prinses Máxima
Centrum, heeft alle kosten voor de cd op zich genomen. Van
Weelde, die zelf van zeer dichtbij meemaakte dat een kind kanker kreeg, organiseerde op 3 juni 2018 ook een benefietconcert
in De Doelen in Rotterdam, met medewerking van de artiesten
en muzikanten van The Latin edge of pop. De totale opbrengst
van cd en concert kwam ten goede aan Stichting Steun.

Pinzes voor kinderen met kanker

Beter Bed heeft ook het initiatief genomen tot een aantal
extra fundraising-campagnes. In 2018 is daarvoor al het
startschot gegeven met de actie Pinzes voor het Prinses
Máxima Centrum. Klanten van Beter Bed konden als
schenking € 3 extra pinnen, waarna Beter Bed deze
bijdrage heeft verdubbeld. In 2018 heeft deze actie ruim
€ 12.000 opgeleverd.

Stichting Tabernaleporis zorgt voor leesplezier
Stichting Tabernaleporis financierde de bibliotheek van het
Prinses Máxima Centrum en de boekenkarren voor de verschillende zorgverdiepingen. De bibliotheek bevat lees- en leerboeken voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Rabobank Foundation ondersteunt
sport en bewegen

De Rabobank Foundation heeft € 204.000 bijgedragen aan
het realiseren van de sport- en fitnessruimte in het Prinses
Máxima Centrum.

Als een gift voor een concreet doel wordt

Máxima Centrum, door het aanbieden van

gedaan, wordt hiervoor een zogeheten

zogenoemde maatschappelijke obligaties

bestemmingsfonds gevormd. Bijvoor-

aan particulieren. De obligatiehouders

beeld voor een ouder-kindkamer of voor

hebben bij de opname een schenkings-

een inspanningslaboratorium. Giften die

overeenkomst getekend waardoor de rente-

niet voor een expliciet doel geschonken

opbrengsten van deze obligatieleningen

zijn, worden opgenomen in de algemene

worden geschonken aan Stichting Steun,

bestemmingsreserve. Het bestuur van

die deze renteopbrengsten ten gunste laat

Stichting Steun besluit over de doelen van

komen van Prinses Máxima Centrum voor

deze bestemmingsreserves.

kinderoncologie B.V.

De stijging van het vermogen wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de gewor-

Besteding aan investeringsdomeinen en kosten

ven gelden in 2019 worden aangewend

Er zijn kosten gemaakt voor beheer, admi-

voor besteding. Deze bestedingen liggen

nistratie, PR en wervingsacties. De kosten

voor een groot deel al vast. Vandaar dat

voor de fondsenwerving door Stichting

de reserves en bestemmingsfondsen in

Steun in 2018 bedragen 3,4% van de

2019 significant zullen afnemen.

opbrengsten. In de branche is een norm
gesteld dat goededoelenorganisaties een

Renteopbrengsten obligaties

plafond aanhouden van 25%. Dit houdt in

Eind 2015 gaf Prinses Máxima Centrum

dat de totale kosten van fondsenwerving

voor kinderoncologie B.V. in samenwer-

gemiddeld over een periode van drie jaar

king met alle banken in Nederland een-

niet meer dan 25% mogen bedragen van

malig schenkingsobligaties uit. Naast

de totale opbrengsten uit fondsenwer-

bancaire financiering is ook gekozen om

ving. Stichting Steun blijft dus ook in 2018

de Nederlandse samenleving te betrek-

ruimschoots onder dit plafond.

ken bij de bouw van het nieuwe Prinses
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Ontwikkeling reserves en
bestemmingsfondsen
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Ambassadeur
Lisanne Spaander

Bij Lisanne werd in 2014 botkanker ont-

Omdat Lisanne het werk van het

dekt. Nadat ze eerder schoon werd ver-

Prinses Máxima Centrum in de volle

klaard, kwam de ziekte in november 2017

breedte onderschrijft, zal zij zich niet

terug. Momenteel is ze opnieuw schoon.

alleen nationaal, maar ook internatio-

Praten over haar ziekte kon Lisanne

naal gaan inzetten. Zo is Lisanne sterk

niet goed. Totdat ze haar ervaringen en

betrokken bij het Outreach-programma.

angsten in een lied vastlegde. Via haar

Via dit programma delen onze experts

muziek deelt ze sindsdien haar gevoelens

hun kennis met collega’s in ‘low & mid-

op indrukwekkende wijze met de rest van

dle income countries’, om te zorgen dat

Nederland. ‘Vechtersbaas’ is veruit haar

ook daar zoveel mogelijk kinderen met

bekendste lied, waarmee ze op veel men-

kanker genezen.

sen diepe indruk heeft gemaakt.

‘Wout Alers van het Prinses Máxima Centrum
vertelde dat mijn lied Vechtersbaas zoveel
betekent voor kinderen en hun families die
met kanker worden geconfronteerd. Het is
precies waar ik mijn lied voor gemaakt heb;
toen ik in het ziekenhuis lag en al die kinderen
zag, brak dat mijn hart.’
Lisanne Spaander

Acties en giften - Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum - jaarverslag 2018

Singer-songwriter en spreker Lisanne Spaander (20) is een bekende
survivor van kinderkanker. Zij is op 1 oktober 2018 ambassadeur
van het Prinses Máxima Centrum geworden. Lisanne zal tijdens haar
optredens vertellen over het belang van het werk en de missie van
ons centrum.
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Financieel beleid

fondsenwervende acties. Stichting Steun

opening van het Prinses Máxima

wil daarom de contante inzamelingen

Centrum. Vanzelfsprekend zijn

bij dergelijke acties beperken. Collectes

bestuur en team fondsenwerving

vinden niet plaats en inzamelingen gaan

ook bezig met wat er de komende

zoveel mogelijk via bankoverschrijvingen.

jaren nodig is.

Op deze manier kan geen twijfel ontstaan
over de verwerking van de ingezamelde

Om die reden staat 2019 in het teken

gelden.

van de verdieping. Geen grotere
‘schatkamer’ dan de bestaande rela-

Duurzaamheid

ties die de opening mede mogelijk

Stichting Steun maakt voor haar bedrijfs-

hebben gemaakt. Bovenaan staat

voering (werkplekken en dergelijke)

daarom relatiebeheer om duurzame,

gebruik van het Prinses Máxima Centrum.

lees langjarige, donorverbintenis-

Als gevolg daarvan is het MVO-beleid

sen te bewerkstelligen. Ook met het

van het Centrum ook van toepassing op

benutten van kansen op de zakelijke

Stichting Steun.

markt, merchandise en internationale
werving wordt een begin gemaakt.

Ook het beleid inzake gedrag wordt

Om strategisch de goede keuzes

door Stichting Steun integraal over-

te bepalen, wordt een werkbezoek

genomen van het Prinses Máxima

gebracht aan de foundation van

Centrum.

het St. Jude Children’s Research

Stichting Steun werft fondsen om zo de

Het bestuur heeft besloten om geen con-

missie van het Prinses Máxima Centrum

tinuïteitsreserve aan te leggen waardoor

Financiële instrumenten

is de slag die de Stichting wil maken

te helpen realiseren. We streven ernaar

een deel van het vermogen wordt afge-

De financiële instrumenten (bestaande

om de wervingsfocus gericht op de

een zo groot mogelijk deel van elke

zonderd. Op die manier wordt gewaar-

uit een effectenportefeuille) worden in

totstandkoming te verleggen naar

opgehaalde euro te besteden aan onze

borgd dat het vermogen kan worden

de jaarrekening van Stichting Steun

het werven op de missie: elk kind

doelstellingen, door de kosten van fondsen-

ingezet, zodra dat nodig is.

verantwoord.

met kanker genezen, met optimale

De middelen die overblijven na aftrek

Risico’s en onzekerheden

Vooruitzichten

kansen, waaronder het talentenpro-

van de kosten, worden door Stichting

Stichting Steun wil haar werk zorgvuldig

De opbrengsten en de verhalen van

gramma, om structureel de financiële

Steun toegekend aan de volgende vijf

doen en al haar inkomsten en beste-

2018 hebben logischerwijs vooral

targets te behalen.

domeinen:

dingen goed verantwoorden. Een goed

betrekking op de daadwerkelijke

• Nieuwbouw

imago en vertrouwen bij het publiek zijn

• Kind & ontwikkeling

immers essentieel voor de steun die wij

• Research

ontvangen. Onze positie als betrouwbare

• Academy

maatschappelijke partner borgen we in

• Smart Hospital

zowel de governance als de bedrijfsvoe-

Hospital in Memphis USA. Cruciaal

werving zo laag mogelijk te houden.

kwaliteit van leven. Dáár liggen de

ring. We beoordelen nauwlettend waar

Beleid inzake vermogensvorming

risico’s kunnen optreden die tot reputa-

Net als in 2017 heeft Stichting Steun in

tieschade kunnen leiden. Dat is cruciaal,

2018 aan vermogensvorming gedaan.

omdat een beschadigde reputatie direct

Het vermogen van Stichting Steun

kan leiden tot afnemende betrokkenheid

bedroeg per 31 december 2018 € 22,5

van gevers, vrijwilligers en andere stake-

miljoen (2017: € 6,3 miljoen). Het ver-

holders, met minder inkomsten als gevolg.

mogen wordt voor een deel belegd in

Om dit te voorkomen, draagt Stichting

effecten (€ 4 miljoen). Het overgrote deel

Steun zorg voor efficiënte en betrouw-

wordt echter liquide aangehouden op een

bare processen en goede afspraken

spaarrekening, zodat het op korte termijn

met onze stakeholders. Een belangrijk

kan worden ingezet.

aandachtspunt is het risico op fraude bij
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Jaarrekening
2018
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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

€

31-dec-18

31-dec-17
€

€

€

€

ACTIVA

PASSIVA

Vlottende activa

Reserves en fondsen

Overige vorderingen en overlopende
activa
(1)
Effecten
(2)
Liquide middelen
(3)

1.584.258
4.020.834
18.278.079
23.883.171

2.298.264
19.275.788

0

€

€

2.286.537
250.000
4.143.401
21.574.053

6.679.938

10.998.095
Voorzieningen

(5)

Kortlopende schulden

(6)

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

23.883.171

€

(4)

Overige reserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

3.148.666
7.849.429

31-dec-17

15.530

40.057
26.932
2.226.599

10.998.095
-

-

295.241
5.728
4.017.188
2.293.588

4.318.157

23.883.171

10.998.095
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31-dec-18

34
4

5

35

2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

3

KASSTROOMOVERZICHT 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Realisatie 2018
€

Begroting 2018
€

2018

Realisatie 2017
€

€

2017
€

€

€

Baten
Kasstroom uit operationele activiteiten

Besteed aan de doelstellingen

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

van
van
van
van

particulieren
(7)
bedrijfsleven
(8)
andere organisaties zonder win(9)
Kerken
(10)

Som der baten

Doelstellingen

1.469.961
2.123.426
21.965.561
4.157
25.563.104

(11)

9.560.995

4.730.000
2.750.000
3.750.000
25.000
11.255.000

9.455.000

1.118.194
1.988.879
3.128.287
2.000
6.237.360

3.277.548

Wervingskosten
Wervingskosten

(12)

475.167

855.000

501.914

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Kosten beheer en administratie

(13)
(14)
(15)
(16)

407.092
98.676
27.329
136.016

500.000
445.000

98.237

Som der lasten

10.705.275

11.255.000

3.877.699

Saldo voor financiële baten en lasten

14.857.830

Rentebaten
Waardeveranderingen van vorderingen die
tot de vaste activa behoren en van effecten

14.894.115

2.360.863

15.530

-

1.564.152
-4.056.833

1.205.674
-

-2.024.570

-564.007
10.392.394

257

7.343

35.999

Kasstroom uit operationele activiteiten

36.256

7.343

10.428.651

3.009.873

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie reserves en fondsen

-

-4.727

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Financiële baten en lasten

(17)

Resultaat

-

2.359.661

36.285

-

1.202

14.894.115

-

2.360.863

3.002.530

-

Mutatie geldmiddelen

-4.727

10.428.651

3.005.146

Samenstelling geldmiddelen
2018
Bestemming saldo van baten en lasten
Overige reserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

€
11.727
-250.000
15.132.387
14.894.115

606.896
-500.000
2.253.967
2.360.863

2017
€

Geldmiddelen per 1 januari

€

€

7.849.429

4.844.283

Mutatie liquide middelen

10.428.650

3.005.146

Stand per 31 december

18.278.079

7.849.429

-

-
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Lasten

Resultaat
Aanpassingen voor:
Mutatie voorzieningen
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie effecten
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
schulden aan kredietinstellingen)

Baten
Baten
Baten
Baten

36
6

7
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4

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.

Activiteiten
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering
plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Stelselwijziging

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- giften, schenkingen en donaties;
- legaten en erfstellingen, met dien verstande dat erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder
het voorrecht van een boedelbeschrijving;
- subsidies; en
- hetgeen de stichting op enigerlei andere wijze verkrijgt en voorts al hetgeen nuttig en nodig is ter
verwezenlijking van voornoemde doelstelling.

Met ingang van 2018 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden.
De wijziging betreft de waardering van baten uit voorwaardelijke periodieke schenkingen. Tot en met
voorgaand boekjaar zijn de voorwaardelijke periodieke schenkingen verantwoord in het jaar waarin de
ontvangst plaatsvindt c.q. toegekend was. Met ingang van 2018 worden de voorwaardelijke periodieke
schenkingen verantwoord in het jaar van ontvangst c.q. het versturen van een betalingsverzoek.
De wijziging verbeterd het inzicht op de gelden in de bestemmingsreserves en -fondsen.
De wijziging in de waarderingsgrondslagen zoals hiervoor genoemd, zijn als stelselwijziging verwerkt in
het vermogen en resultaat, waarbij de vergelijkende cijfers 2017 in de jaarrekening 2018 zijn aangepast.
Het effect op het eigen vermogen per 31 december 2017 bedraagd € 737.867 negatief. Hiervan is een
bedrag € 279.200 in mindering gebracht op het bestemmingsfonds nieuwbouw, een bedrag van € 66.667
is in mindering gebracht op het bestemmingsfonds academy en het restant van € 392.000 is in mindering
gebracht op de bestemmingsreserve algemeen.

Jaarrekeningregime

Schattingen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor Jaarverslaggeving en in het bijzonder RJ 650
Fondswervende organisaties.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig
dat het bestuur van Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie zich over
verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de desbetreffende jaarrekeningposten.

Vestigingsadres
Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie (statutaire zetel Utrecht,
geregistreerd onder KvK-nummer 56702361) is gevestigd op Heidelberglaan 25 te Utrecht.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Consolidatie
Algemeen
Vereniging Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in coöperatief verband u.a. te Utrecht heeft
als groepshoofd in de zin van artikel 7 lid 1 Regeling verslaggeving WTZi besloten om consolidatie van
de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie achterwege te laten. Artikel 7 van
de Regeling verslaggeving luidt: de geconsolideerde jaarrekening van een groep hoeft de jaarrekening
van een binnen die groep vallende steunstichting, zijnde een rechtspersoon die geen zorginstelling is, die
haar middelen verkrijgt uit niet-zorggebonden gelden en die volgens haar statuten algemeen nut beoogt
of specifieke activiteiten van een zorginstelling ondersteunt, niet te worden opgenomen.
Fusies en overnames

Alle activa worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling, tenzij anders
vermeld.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Vorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, verminderd met bijzondere
waardeverminderingsverliezen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

Op 1 mei 2018 is de fusie overeenkomst met Stichting Vrienden van het Kinderoncologisch Centrum
Nijmegen te Nijmegen getekend. De fusie heeft een terugwerkende kracht naar 1 januari 2018.
De cijfers van Stichting Vrienden van het Kinderoncologisch Centrum Nijmegen zijn verwerkt op basis van
de geldende grondslagen van Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum. De vergelijkende cijfers van
Stichting Vrienden van het Kinderoncologisch Centrum Nijmegen zijn volledig opgenomen voor een beter
inzicht. Het resultaat van de vergelijkende cijfers 2017 is door de fusie gedaald met € 67.926 en het eigen
vermogen is per 31 december 2017 gestegen met € 129.114.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
8
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De stichting heeft ten doel:
a het verwerven van middelen ten behoeve van de medisch specialistische zorg gericht op kinderoncologie en voor research activiteiten op het gebied van kinderoncologie, primair door nieuwe
doelgroepen te bereiken, welke baten ten gunste van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
B.V. komen, indien en voorzover Prinses Máxima Centrum het kinderoncologisch centrum exploiteert
danwel research activiteiten op het gebied van kinderoncologie verricht;
b het ondersteunen van de opleiding en onderwijs op het gebied van kinderoncologie, indien en voor
zover verzorgd door of namens Prinses Máxima Centrum;
c het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

38
9

39

Beursgenoteerde effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde.
Beursgenoteerde effecten worden, na eerste verwerking, gewaardeerd tegen reële waarde.
De gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de beursgenoteerde effecten worden
in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Niet beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs of lagere reële waarde, bepaald op basis van de individuele effecten. Indien
sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde;
afwaardering vindt plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening. Indien van een dergelijk individueel
effect de reële waarde onder de kostprijs komt, wordt de waardevermindering direct verwerkt ten laste
van de winst-en-verliesrekening.
Liquide middelen

Overige reserve
Donaties zonder bestemming worden toegevoegd aan de overige reserve. Wanneer het bestuur zelf een
bestemming geeft aan de reserve wordt dit onttrokken aan de overige reserve en gedoteerd aan de
bestemmingsreserve. De nadere bestemming vind plaats op basis van de door Het Prinses Máxima
Centrum voor kinderoncologie B.V. ingediende projecten.
Bestemmingsreserve
Het bestuur had in 2017 een deel van de reserves afgezonderd voor een speciaal doel. In 2018 is de
omvang van deze reserve 0.
Bestemmingsfonds
Door derden is aan een deel van de middelen een specifieke besteding gegeven. De middelen die per
balansdatum nog niet zijn besteed, zijn opgenomen in een bestemmingsfonds.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden (indien van toepassing) bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Voorzieningen

Algemeen

Een voorziening wordt gevormd voor in rechte afdwingbare en feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarvoor het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van middelen
nodig is waarvan de omvang op betrouwbare wijze kan worden geschat. De omvang van de voorziening
wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende
verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders vermeld worden voorzieningen
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de fondsenwervende
activiteiten en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Voorziening persoonlijk levensfasebudget (zonder toerekening aan jaren)
De voorziening persoonlijk levensfasebudget (PLB) betreft een voorziening uit hoofde van een
CAO-verplichting. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten
waarbij medewerkers per jaar een recht van 57 uur op fulltime basis ontvangen.
Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening
betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is
gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Tevens is rekening met salarisstijging in de
jaren cf CAO.
Kortlopende schulden
Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn
toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking
opgenomen. Na eerste opname worden de schulden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis
van effectieverentemethode.

Baten
De ontvangen of toegekende baten worden verantwoord in het jaar van ontvangst c.q. toekenning tenzij
anders vermeld.
Giften welke worden toegekend voor de nieuwbouw:
- worden gerealiseerd op het moment van toekenning, met uitzondering van
- giften voor de nieuwbouw waar mijlpalen aan worden toegekend, die worden op het realisatiemoment
van de mijlpaal gerealiseerd.
Giften uit periodieke schenkingen
Giften uit periodieke schenkingen worden verantwoord in het jaar van ontvangst c.q. het versturen van een
betalingsverzoek.
Giften in natura
Baten en lasten betreffende bijdragen in natura zijn gewaardeerd tegen de reële waarde (voor zover deze
betrouwbaar kan worden vastgesteld en materieel is) en zijn tegen de reële waarde verwerkt in de Staat
van Baten en Lasten. Baten en lasten betreffende bijdragen in natura vertegenwoordigen een reële waarde
voor Stichting Steun indien Prinses Máxima Centrum aangeeft belang te hebben bij de gift. Dat kan zijn
doordat de gift gerelateerd is aan bestedingen die in de begroting van het Prinses Máxima Centrum zijn
opgenomen of door vraag voor een besteding vanuit een budgethouder van het Prinses Máxima Centrum.

Bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen
Het vermogen is gevormd uit overschotten van baten en lasten. Het eigen vermogen wordt ingedeeld in
reserves en fondsen.

Baten van particulieren
Baten van particulieren zijn ontvangen gelden door acties van particulieren inclusief service clubs.

De continuïteitsreserve is verplicht volgens de verslaggeving regels en is bestemd voor het garanderen
van de continuïteit van de stichting. Het bestuur acht hiervoor geen reserve noodzakelijk en heeft hem
derhalve op nihil gesteld.
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Effecten
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Baten uit obligatielening
In 2015 heeft Het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. een schenkingsobligatie voor 7 jaar
uitgegeven om (een deel van) de bouw mee te kunnen bekostigen. De obligatiehouders schenken de
ontvangen rente aan de Stichting.
Het betreft twee soorten obligaties, obligaties E waar de obligatiehouders ineens de te ontvangen rente
voor de komende 7 jaar schenken en obligaties P waar de obligatiehouder de rente jaarlijks voorafgaand
aan het jaar schenkt. Het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. wendt deze schenking aan
voor Research doeleinden.
Baten van bedrijfsleven
Baten van bedrijfsleven zijn ontvangen gelden door acties van commerciële bedrijven.
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Baten van andere organisaties zonder winststreven zijn ontvangen gelden door acties van steunstichtingen
en vermogensfondsen.

Stichting Steun heeft voor haar werknemers een toegezegde bijdrageregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het
gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij PFZW. De
verplichtingen die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het pensioenfonds
Zorg en Welzijn. Stichting Steun betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en
de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de
dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door zijn financiële
verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2018 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds
97,5%. Het pensioenfonds dient een dekkingsgraad van ten minste 104,3% te hebben. Het pensioenfonds
verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra
stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Steun heeft geen
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan
het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Steun heeft daarom alleen de verschuldigde premies en de
pensioenlasten tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Belastingen

Baten uit nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar
waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet reeds in
een voorgaand boekjaar zijn verantwoord.
Baten met een bijzondere bestemming
Baten met een bijzondere bestemming worden via resultaatbestemming toegevoegd aan de
bestemmingsreserves en -fondsen. In opvolgende jaren bestede bedragen worden in de staat van baten
en lasten verwerkt via de resultaatbestemming als onttrekking aan de bestemmingsreserves en - fondsen.

De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting gezien de aard van haar activiteiten.
Aangezien de stichting de ANBI-status heeft toegewezen gekregen van de Belastingdienst hoeft over de
schenkingen aan deze stichting geen schenkingsbelasting afgedragen te worden.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit
hoofde van interest zijn opgenomen onder het kasstroom uit operationele activiteiten.

Overige baten
De overige baten worden verantwoord in het jaar waarin de opbrengst betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten
De bestedingen worden verantwoord in het jaar waarin de verplichtingen, samenhangend met de in dat jaar te
realiseren opbrengsten, zijn aangegaan. De kosten worden verwerkt op het moment van ontvangst van de
factuur in het jaar waarop het betrekking heeft.
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten eigen fondsenwerving zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van het werven van baten.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-enverliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Pensioenen
De pensioenverplichtingen aan werknemers zijn ondergebracht bij een pensioenfonds Zorg en Welzijn. De over
het boekjaar verschuldigde premie wordt ten laste van het resultaat gebracht. Als de looptijd van deze
verplichting zich over meerdere jaren uitstrekt wordt de voorziening gewaardeerd op contante waarde,
berekend met een rentevoet op basis van het gemiddelde rendement van hoogwaardige
ondernemingsobligaties.
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Baten van kerken
Baten van kerken zijn ontvangen gelden door acties van kerken en moskeeën.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31-12-2018
€

Overlopende activa
ACTIVA

Nog te ontvangen rente
Nog te ontvangen OGZ in Beeld
Nog te ontvangen bedragen Prinses Máxima Centrum voor
Kinderoncologie B.V.
Nog te ontvangen eindejaarsuitkering

VLOTTENDE ACTIVA
1. Overige vorderingen en overlopende activa
31-12-2018
€

31-12-2017
€

Overige vorderingen en overlopende activa
47.551
1.536.707
1.584.258

3.148.666
3.148.666

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Pensioenen

41.322
6.230
47.551

-

Overige vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen
Overlopende activa

1.525.972
10.735
1.536.707

3.099.563
49.103
3.148.666

2.000
500.000
1.023.972
1.525.972

850.000
1.600.000
649.563
3.099.563

Overige vorderingen
Waarborgsommen
Nog te ontvangen Stichting Innovatiefonds Zorgverzekeraars
Nog te ontvangen Roparun
Nog te ontvangen schenkingen

257
-

1.201
47.902

5.783
4.695
10.735

49.103

2. Effecten
Effecten

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa

31-12-2017
€

4.020.834

-

De effecten staan ter vrije beschikking van de rechtspersoon.
De verkrijgingsprijs van de beursgenoteerde effecten (frequente marktnotering) bedraagt per
31 december 2018 € 3.984.834 (2017: € -). Dit is een afwijking van € 36.000 ten opzichte van de
verkrijgingsprijs, de invloed op het vermogen en resultaat is € 36.000 positief.
3. Liquide middelen
Rabobank
SNS bank
ING Bank N.V.
F. van Lanschot

17.268.987
123.929
69.998
815.166
18.278.079

7.615.417
164.528
69.484
7.849.429

De bankrekeningen zijn niet geblokkeerd of verpand.
Er ligt alleen op een deel van de middelen een bestemmingsclaim van de schenker, hiermee wordt
rekening gehouden met de bestemming in fondsen. Zie daarvoor de toelichting op de
bestemmingsreserves en -fondsen.

De post "nog te ontvangen Stichting Innovatie Zorgverzekeraars" betreft de subsidie voor de realisatie
van ouder-kind eenheden, zie ook pagina 19. Van deze subsidie is al een voorschot van € 4.500.000
ontvangen, resteert nog € 500.000 te ontvangen binnen een jaar.
De post nog te ontvangen schenkingen betreft periodieke schenkingen uit een fonds, uit het bedrijfsleven en periodieke schenkingen van particulieren donateurs.
Van deze vorderingen heeft € 200.000 een looptijd langer dan een jaar.
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PASSIVA

31-12-2018
€

31-12-2017
€

Bestemmingsfondsen
4. Reserves en fondsen

Overige reserve
Stand per 1 januari
Gevolgen stelselwijziging en fusie

2.549.423
-262.886

Stand per 1 januari na stelselwijziging en fusie
Dotatie

2.286.537
3.588.067
5.874.604
-3.576.340

Onttrekking
Stand per 31 december

2.298.264

Giften zonder bestemming worden toegevoegd aan de overige reserve. De toevoeging in 2018
komt via giften van bedrijven ruim € 511.000, via stichtingen bijna € 2.465.000 en het restant via
particulieren. Wanneer het bestuur zelf een bestemming geeft aan de reserve wordt dit onttrokken
aan de overige reserve en gedoteerd aan de bestemmingsreserve. De nadere bestemming vind
plaats op basis van de door Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V. ingediende
projecten.

nieuwbouw instituut
research
kind & ontwikkeling
academy
Neuroblastoom
Smart Hospital
KOC Nijmegen
KOC Rotterdam
Corefunding KiKa

18.371
1.148.587
2.198.906
344.925
4.814.999
3.250.000
7.500.000
19.275.788

Bestemmingsfonds nieuwbouw instituut

2018
€

Stand per 1 januari
Gevolgen stelselwijziging

2.465.904
-279.200

Stand per 1 januari na stelselwijziging
Dotatie

2.186.704
2.459.857
4.646.561
-4.628.190

Onttrekking
31-12-2018
€

31-12-2017
€

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve Crizotinib

-

Stand per 31 december

18.371

Deze giften zijn door de donateurs geoormerkt voor de bouw van het nieuwbouw instituut van het
Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Van dit bedrag is er in 2018 € 4.628.190 besteed
aan de bouw van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.
Bestemmingsfonds research

Bestemmingsreserve Crizotinib

2018
€

Stand per 1 januari
Onttrekking

250.000
-250.000

Stand per 31 december

250.000

2.186.704
733.025
1.114.719
141.333
47.500
-79.880
4.143.401

-

De bestemmingsreserve Crizotinib is bedoeld voor de research voor het project Crizotinib. Deze is
totstand gekomen door de fusie met Go4Children.

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking

733.025
1.406.540
2.139.565
-990.978

Stand per 31 december

1.148.587

Deze giften zijn door de donateurs geoormerkt voor research naar Kinderoncologie om zo tot nieuwe
inzichten en betere behandelingen te komen.
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Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds

2018
€
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Stand per 1 januari
Dotatie

1.114.719
2.269.029
3.383.748
-1.184.843

Onttrekking
Stand per 31 december

2018
€

Bestemmingsfonds Smart Hospital

2.198.906

Deze giften zijn door de donateurs geoormerkt voor kind & ontwikkeling. Van dit bedrag is er in 2018
€ 1.184.843 (2017: € 138.324) besteed aan kind & ontwikkeling.
Het project betreft kinderen ondanks hun ziekte in staat stellen om zich te blijven ontwikkelen en hun
gewone activiteiten en dagelijks leven zoveel mogelijk voor te zetten.
Bestemmingsfonds academy
Stand per 1 januari
Gevolgen stelselwijziging

208.000
-66.667

Stand per 1 januari na stelselwijziging
Dotatie
Onttrekking

141.333
223.576
364.909
-19.983

Stand per 31 december

344.925

Stand per 1 januari
Dotatie

-79.880
10.000
-69.880
-175.000
244.880

Onttrekking
Aanvulling vanuit de overige reserve
Stand per 31 december

-

Deze giften zijn door donateurs geoormerkt voor het project Smart Hospital. Het project De Roadmap
valt onder Smart Hospital.
Bestemmingsfonds researchprojecten KOC Nijmegen
Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking

4.835.999
4.835.999
-21.000

Stand per 31 december

4.814.999

Deze gift is door middel van vermogensoverdracht vanuit Stichting KOC Nijmegen geoormerkt voor de
researchprojecten.
Bestemmingsfonds researchprojecten KOC Rotterdam

Deze giften zijn door de donateurs geoormerkt voor de academy bij het Prinses Máxima Centrum voor
kinderoncologie. De academy van het Prinses Máxima Centrum wordt het kennis- en expertisecentrum
voor opleidingen en (bij)scholing op het gebied van kinderoncologie.

Stand per 1 januari
Dotatie

Bestemmingsfonds Neuroblastoom

Onttrekking

3.250.000
3.250.000
-

Stand per 31 december

3.250.000

Stand per 1 januari
Dotatie

47.500
56.321
103.821
-103.821

Onttrekking
Stand per 31 december

-

Deze gift is door de donateur geoormerkt voor onderzoek naar neuro blastoom. Deze is totstand
gekomen door de fusie met Go4Children. Dit bestemmingsfonds is ondergebracht in het bestemmingsfonds
research met specifieke beklemming voor Neuroblastoom.

Deze gift is door middel van vermogensoverdracht vanuit Stichting KOC Rotterdam geoormerkt voor de
researchprojecten.
5. Voorzieningen
31-12-2018
€

Overige voorzieningen
PLB-uren
Jubilea

14.420
1.110
15.530

Bestemmingsfonds Corefunding KiKa
Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking

7.500.000
7.500.000
-

Stand per 31 december

7.500.000

31-12-2017
€
-
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€

Bestemmingsfonds kind & ontwikkeling

Deze gift is door de donateur geoormerkt voor de core-funding KiKa.
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Stand per 1 januari
Dotatie

2017
€

Onttrekking

14.420
14.420
-

-

Stand per 31 december

14.420

-

De werkelijk opgebouwde PLB-uren worden vertaald naar een loonbedrag met behulp van het uurtarief
per persoon. Daarnaast wordt 15% voorzien voor sociale lasten exclusief pensioenpremie.

Onttrekking

-

Stand per 31 december

1.110

-

De voorziening jubilea is berekend op basis van de contante waarde van de toekomstige uitkeringen tegen
een disconteringsvoet van 2% (2017: -%), rekening houdend met een blijfkans.
Van de voorzieningen is een bedrag van € 15.530 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken.
6. Kortlopende schulden
31-12-2017
€

Crediteuren
Crediteuren

40.057

295.241

26.932
26.932

5.728
5.728

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonheffingen

Overige schulden en overlopende passiva

De betalingsdatum aan Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V. loopt gelijk aan de
ontvangst
termijn vantoezegging
de toekenning van
Stichting Innovatiefonds
Zorgverzekeraars.
Nog te betalen
Stichting
Innovatiefonds
Zorgverzekeraars
De resterende looptijd is korter dan één jaar.

500.000
1.726.599
2.226.599

31-12-2018
€

850.000

voor

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie Centrum B.V.

Nog te betalen kosten Roparun
ontvangstvakantiegeld
termijn van de toekenning van Stichting
Reservering
Reservering
vakantiedagen
De resterende
looptijd is korter dan één jaar.
Accountantskosten
Nog te ontvangen facturen Adviesbureau Van Dooren
Administratiekosten
Overlopende passiva
Schenking voor Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V.
Nog te betalen Roadmap
Nogte te
betalen
kosten Roparun
Nog
betalen
Onderzoeksproject
Nog
te
betalen
Radboud
UMC
Reservering vakantiegeld
Nog te betalen kosten VIT Studie
Reservering
vakantiedagen
Nog
te betalen schenking
Opbouw organisatie
Nog
te
betalen
salariskosten
Accountantskosten
Overige nog te betalen kosten

850.000
3.167.188
4.017.188

15.565
12.705
10.000
175.000
102.000
25.500
45.399
1.332.233
1.726.599

Nog te ontvangen facturen Adviesbureau Van Dooren
Administratiekosten
ZEKERHEDEN
Schenking voor Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V.
Nog
betalen
Roadmap
Er
zijn te
geen
zekerheden
verstrekt aan derden.
Nog te betalen Onderzoeksproject
Nog te betalen Radboud UMC
Nog te betalen kosten VIT Studie
Nog te betalen schenking Opbouw organisatie
Nog te betalen salariskosten
Overige nog te betalen kosten

ZEKERHEDEN

Overige schulden
Overlopende passiva

500.000

500.000

De betalingsdatum aan Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V. loopt gelijk a
2.000.000
Innovatiefonds
Zorgverzekeraars.
8.196
-

547
563
1.110
-

31-12-2018
€

Nog te betalen toezegging Stichting Innovatiefonds Zorgverzekeraars voor
Prinses
Máxima
Centrum voor Kinderoncologie Centrum B.V.
Overige
schulden

31-12-2017
€

Overlopende passiva

Jubilea
Stand per 1 januari
Dotatie
Oprenting

31-12-2018
€

Overige schulden

Er zijn geen zekerheden verstrekt aan derden.

7.050
12.554
4.834
350.000
175.000
102.000
13.500
500.000
2.250
3.167.188

8.196
15.565
12.705
10.000
175.000
102.000
25.500
45.399
1.332.233
1.726.599
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2018
€

PLB-uren

50
20

21

51

8. Baten van bedrijven

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

In 2018 heeft er één gift in natura plaats gevonden waarvan de reële waarde betrouwbaar kon
worden ingeschat. Het gaat om de gift van Beterbed voor de bedden ten behoeve van de ouderkind kamers in het Prinses Máxima Centrum.

Totaal 2018

Begroting 2018

149.621
113.000
393.420
9.470

117.500
1.650

25.000
-

3.083
-

152.703
113.000
535.920
11.120

725.000
-

1.120.194
400.000
-

234.250
178.098
235.817
156.286
-

721.844
799.666
482.766
-

13.306.024
315.930
268.607
8.050.000

257
816
-

13.306.281
721.844
234.250
178.098
1.351.413
908.475
8.050.000

5.900.000
1.000.000
240.000
100.000
2.790.000
500.000
-

3.128.286
1.588.879
-

Som van de geworven
baten

1.469.961

2.123.426

21.965.561

4.157

25.563.104

Begroting 2018

4.730.000

2.750.000

3.750.000

25.000

11.255.000

Realisatie 2017

1.118.194

1.988.879

3.128.286

2.000

6.237.359

22

11.255.000

Totaal 2017

9. Baten van andere organisaties zonder winststreven

Baten van kerken (10)

Baten van andere
organisaties zonder
winststreven (9)

Baten van bedrijven (8)

Eenmalige donateurs
Grote gevers
Periodieke schenkingen
Structurele donateurs
Stichtingen en
vermogensfondsen
Bedrijven
Obligatiehouders
Nalatenschappen
Gala
Acties derden
Vermogensoverdrachten

Baten van particulieren (7)

Baten

6.237.359

In 2018 is het doelvermogen van Stichting KOC Nijmegen en Stichting KOC Rotterdam overgeheveld
naar Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Dit bedroeg een schenking van
€ 4.800.000 en een schenking van € 3.250.000. Voor beide schenkingen is een bestemmingsfonds
gevormd voor researchprojecten.
Daarnaast is er in 2018 € 7.500.000 corefunding ontvangen van Stiching Kinderen Kankervrij.
Besteed aan de doelstellingen
Realisatie 2018
€

Begroting 2018
€

Realisatie 2017
€

11. Doelstellingen
Kosten research - Bijdragen aan OGZ in beeld project
zorginnovatie Prinses Máxima Centrum voor
kinderoncologie B.V.
Besteding geschonken rente op obligatieleningen
voor bouw Prinses Máxima Centrum voor
kinderoncologie B.V.
Besteding voor Project Vidaza
Besteding voor bouw Prinses Máxima Centrum voor
kinderoncologie
Besteding voor Roadmap Prinses Máxima Centrum
voor kinderoncologie B.V.
Besteding voor VIT Studie
Besteding voor Project Prednizon Studie - FASE 2
Besteding voor Xenograft in ALL
Besteding voor research
Besteding voor ontwikkelingsgerichte zorg
Besteding voor Academy
Besteding aan matrassen
Besteding aan collegezaal
Besteding aan IO-MRI
Besteding aan zonnepanelen
Onderzoeksproject
Gift KiKa
Gift Stichting Steun Amalia Kinderziekenhuis
Project Diederik Grootjans
Diverse bestedingen
Opbouw organisatie

54.934

-

125.575

234.250
-

-

234.250
35.299

4.352.708

4.900.000

2.000.000

175.000
21.000
1.384.577
425.000
19.983
278.287
1.000.000
800.000
500.000
102.000
10.000
203.255
9.560.995

200.000
250.000
3.500.000
150.000
455.000
9.455.000

175.000
-26.997
50.000
12.749
82.872
19.128
45.000
13.780
10.892
500.000
3.277.548
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52
23

53

Realisatie 2018
€

Begroting 2018
€

Realisatie 2017
€

12. Wervingskosten

Realisatie 2018
€

Begroting 2018
€

Realisatie 2017
€

136.016

445.000

98.237

19.389
58.286
488
11.388
31.764
2.279
1.046
11.112
265
136.016

5.000
15.000
40.000
15.000
10.000
360.000
445.000

9.750
28.804
32.855
5.959
5.279
9.902
2.000
853
851
1.984
98.237

16. Kosten beheer en administratie
475.167

855.000

501.914

Het percentage van de kosten fondsenwerving ten opzichte van de baten fondsenwerving
bedraagt 3,9%.

Kosten van beheer en administratie

13. Lonen en salarissen
Bruto lonen

407.092

500.000

-

14. Sociale lasten
Premies sociale verzekeringswetten
Werkgeverslasten pensioenen

63.162
35.514
98.676

-

Kosten van beheer en administratie

-

Accountantslasten
Administratielasten
Advieslasten
Juridische lasten
Kantoorkosten
Publiciteitslasten
Giften
Bestuurskosten
Bankkosten
Kosten voorzieningen
Overige algemene lasten

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en toezichthouders
Het bestuur is onbezoldigd.

De accountantslasten die betrekking hebben op de jaarrekeningcontrole 2018 bedragen 11.705 EUR.
De rest van de kosten hebben betrekking op voorgaande jaren.

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2018 gemiddeld 7 fte werkzaam (2017: - fte).
Hiervan waren geen medewerkers werkzaam buiten Nederland (2017: - fte).

17. Financiële baten en -lasten

Management
Fondsenwerving
Projectleiders

1
4
2

-

Rente baten en soortgelijke opbrengsten

Totaal

7

-

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de
vaste activa behoren en van effecten

Realisatie 2018
€

Begroting 2018
€

Realisatie 2017
€

Rente spaarrekening

Koersresultaten effecten

15. Overige personeelskosten
Overige personeelskosten

27.329

-

-

285

-

1.202

35.999

-

-
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Kosten fondsenwerving

54
24

25

55

7

OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE TOELICHTING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Statutaire regeling resultaatbestemming

1

De statuten bevatten geen specifieke bepalingen voor de bestemming van het resultaat.

Het bestuur van Stichting Steun het Prinses Maxima voor Kinderoncologie heeft de jaarrekening 2018
vastgesteld in de vergadering van 19 juni 2019.

Resultaatbestemming
De resultaatbestemming is reeds in de jaarrekening verwerkt.

2

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring is opgenomen op pagina 60.
Ondertekening bestuur

de heer prof. dr. R. Pieters

Mevrouw drs. D.M.J.J. Monissen

de heer mr. E.A.O. Muurmans

de heer drs. P.H.B. Pennekamp

mevrouw ir. M.T.J.Y. Becker

de heer B. de Voogd (voorzitter)
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Utrecht, 19 juni 2019

de heer prof. dr. A.J.M. Plasschaert

56
26

27

57

3 KOSTENVERDEELSTAAT
KOSTENVERDEELSTAAT

Academy
Smart
Hospital

Smart
Hospital
KOC Nijmegen
175.000
21.000
-----

Totaal

990.978
250.000

Totaal

4.628.190 4.628.190
990.978

21.000
-----

------

Kosten eigen
fondsenwerving

Kind &
Ontwikkeling
Academy

175.000
19.983
-----

Algemeen
Kosten eigen
fondsenwerving

Kind &
Neuroblastoom
Ontwikkeling

896.864
19.983
-----

Corefunding KiKa

Crizotinib
Neuroblastoom

103.821
896.864
-----

2.475.159
2.475.159
-78.642
-396.525
-533.096
---

- 78.642396.525533.096- -

Algemeen

Research
Crizotinib

250.000
103.821
-----

KOC Rotterdam
Corefunding
KiKa

Nieuwbouw
Research

990.978
250.000
-----

Lasten

Nieuwbouw

Besteed aanBesteed
doelstelling
aan doelstelling
4.628.190 4.628.190
990.978
Uitbesteed werk
Uitbesteed werk
-Communicatiekosten
Communicatiekosten -Personeelskosten
Personeelskosten
-Huisvestingskosten
Huisvestingskosten
-Kantoor- enKantooralgemene
en algemene
-kosten
kosten
AfschrijvingAfschrijving
en rentelasten
en rentelasten
--

Lasten

9.560.995
9.560.995
9.455.000 9.455.000
3.277.548 3.277.548
78.642
78.642
150.000 150.000
501.914 501.914
396.525
396.525
705.000 705.000
9.762
9.762
533.096
533.096
500.000 500.000- - - -

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

136.016
-

136.016
136.016

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

- -

-

250.000
103.821

103.821
896.864

896.864
19.983

175.000
19.983

175.000
21.000

21.000
-

--

2.475.159
2.475.159
1.008.263 1.008.263
136.016

Totaal
2017

-

136.016
445.000
- -

445.000
88.475
--

88.475
-

136.016
10.705.275 10.705.275
11.255.000 11.255.000
3.877.699 3.877.699
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Wervings- WervingsBeheer en Beheer en
Begroting Begroting
Totaal
Totaal 2018Totaal 2018
kosten
administratie
kosten
administratie
2018
2018
2017

DoelstellingDoelstelling

BestemmingBestemming

KOC Rotterdam
Nijmegen
KOC

3

58
59

Jaarr ekeni ng
31 dec ember 2018
1 januari 2018
Stic hting Steun het Prins es M áxi ma C entr um voor Ki nderonc ologie
Control e
Goedkeurend
31034292A003
KVK
Kvk N ummer uit DB ( nog te doen)
Create SBR Extensi on
1.0
Rotterdam
19 juni 2019

Aan: het bestuur van Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

Verklaring over de jaarrekening 2018
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor
Kinderoncologie een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de
stichting op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met Richtlijn 650
‘Fondsenwervende instellingen’ van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 650).

Wat we hebben gecontroleerd

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 jaarverslag;

de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

alle informatie bevat die op grond van RJ 650 is vereist.
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.

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Steun het Prinses
Máxima Centrum voor Kinderoncologie te Utrecht (‘de stichting’) gecontroleerd.

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.

De jaarrekening bestaat uit:

de balans per 31 december 2018;

de staat van baten en lasten over 2018; en

de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige
toelichtingen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het verslag in
overeenstemming met RJ 650.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is
RJ 650.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO)
en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
7FNEZ6RJD2PD-659695838-194

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
en de accountantscontrole
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor:

het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJ 650;
en 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 stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde 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 stichting haar bedrijfsactiviteiten 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.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Fascinatio Boulevard 350, 3065 WB Rotterdam, Postbus 8800,
3009 AV Rotterdam
T: 088 792 00 10, F: 088 792 95 33, www.pwc.nl
‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284),
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions,
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
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Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle
afwijkingen ontdekken.

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2018
van Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor
Kinderoncologie

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.

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een
controle inhoudt.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.

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 doelstelling is om
een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als
gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit:

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 stichting.

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. Ook op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting 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 organisatie 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.

Origineel getekend door drs. C. Hameeteman RA

Wij communiceren met het bestuur 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.
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De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de
jaarrekening
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