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Bestuursverslag 2016 
 
De Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis is opgericht op 26 februari 2002 onder de naam 
Beatrix Kinderkliniek. Door middel van een statutenwijziging op 14 februari 2008 is de naam 
gewijzigd in Stichting Beatrix Kinderziekenhuis. Op 15 oktober 2013 werd de naam nogmaals 
gewijzigd door middel van een statutenwijziging in Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis. De 
Stichting is gevestigd te Groningen en is in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel Noord 
Nederland ingeschreven onder nummer 02077458. De jaarverslaggeving is opgesteld met in 
achtneming van de Richtlijn “Fondsenwervende Instellingen” (RJ 650). De Stichting is per 1 januari 
2008 een Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI). Op 26 mei 2014 werd het CBF(Centraal Bureau 
Fondsenwerving) certificaat voor kleine goede doelen aan de Stichting verleend. 
 
Doelstelling: 
De Stichting heeft als doel het bevorderen van welzijn en wetenschap binnen het UMCG/Beatrix 
Kinderziekenhuis betreffende ziekten/gezondheid bij kinderen; het ten behoeve van de continuïteit 
van de Stichting beheren van verkregen fondsen; het verrichten van alle verdere handelingen, die 
met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Werkwijze: 
Overeenkomstig de doelstellingen van de Stichting is de inzet van het Stichtingsbestuur gericht op 
fondsenwervingen materiele ondersteuning ten behoeve van de verdere ontwikkeling en 
noodzakelijke vernieuwing van de zorg voor zieke kinderen en hun ouders alsmede hun broertjes en 
zusjes. Het gaat hierbij om activiteiten en voorzieningen op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek of bevordering van het welzijn van zieke kinderen, hun ouders, broertjes en zusjes, 
alsmede informatie en voorlichting. 
 
In het verslagjaar werden een viertal wetenschapsprojecten voor een bedrag van €133.785,- , na 
ingewonnen advies van de Commissie Wetenschap, door het bestuur van de Stichting goedgekeurd. 
Drie van deze projecten hadden betrekking op Kinderoncologie voor een bedrag van € 108.785,-. 
Daarnaast werden een elftal kleinere welzijnsprojecten goedgekeurd voor een totaal bedrag van 
Euro 36.253,-. Dit naast de doorlopende uitgaven voor de activiteiten van de afdeling Pedagogische 
Zorg met een eigen budget. De doorlooptijd van zowel goedgekeurde projecten wetenschap maar 
ook welzijn is vaak langer dan een jaar. 
 
Het stichtingsbestuur vergadert in principe eens per zes weken. In het afgelopen jaar vergaderde het 
bestuur zes maal. De manager bedrijfsvoering van het Beatrix Kinderziekenhuis, alsmede een lid van 
de medische staf maken deel uit van het Stichtingsbestuur, waarmee een directe link tussen Beatrix 
Kinderziekenhuis en het Stichtingsbestuur gewaarborgd is. De beoordeling van de kwaliteit van de 
Wetenschapsprojecten is voorbehouden aan de Commissie Wetenschap, die het Stichtingsbestuur 
adviseert, alvorens tot besluitvorming te komen. Een uitzondering hierop zijn de 
Wetenschapsprojecten aangaande Kinderoncologie, die onder supervisie staan van het hoofd van de 
afdeling Kinderoncologie. Deze Commissie Wetenschap bestaat uit specialisten van het Beatrix 
Kinderziekenhuis.  
 
Het bestuur van de Stichting wordt terzijde gestaan door een aantal ambassadeurs, die hun sporen in 
het maatschappelijk bestel hebben verdiend. Inzake de dagelijkse ondersteuning van de Stichting 
wordt er gebruik gemaakt van de diensten van het Bedrijfsbureau van het Beatrix Kinderziekenhuis, 
waarbij gedacht kan worden aan financiële ondersteuning alsmede de werkzaamheden van de 
fondsen coördinator. De door het bestuur van de Stichting geaccordeerde projectvoorstellen worden 
onder verantwoordelijkheid van het Bedrijfsbureau van het Beatrix Kinderziekenhuis uitgevoerd. Het 
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bedrijfsbureau ontvangt met name voor ieder goedgekeurd wetenschapsproject een 
bevoorschotting van 50% ter delging van de aanloopkosten van de projecten. Na beëindiging van 
deze projecten vindt er een finale afrekening plaats. 
 
Bestuur: 
Het bestuur van de Stichting bestond per 31 december 2016 uit: 
 

Functie   Aangetreden 
De Heer H. Post   voorzitter  2011  herbenoemd 2015 
Mevrouw G.J.J Poell  secretaris  2010  herbenoemd  2014 
De Heer H. Van Vliet  penningmeester 2010  herbenoemd  2014 
De Heer G.J. Groote  bestuurslid  2012  herbenoemd 2016 
De Heer Dr. J.F. Koper  bestuurslid  2011  herbenoemd 2015 
De Heer M.O.H.M Klok  bestuurslid  2012  herbenoemd 2016 
De Heer Mr. G.H. Smith  bestuurslid  2012  herbenoemd 2016 
De Heer Drs. G. Knol  bestuurslid  2015  herbenoembaar 
 
Geen van de bestuursleden ontvangt enige vorm van bezoldiging. De bestuursleden worden 
benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn maximaal eenmaal voor een zelfde periode herkiesbaar. 
Geen van de bestuursleden bekleedt nevenfuncties, die tot een belangenverstrengeling als 
bestuurder van de Stichting aanleiding kunnen geven. 
 
Activiteiten: 
Het Stichtingsbestuur kijkt over het verslagjaar 2016 terug op een prettige samenwerking met zowel 
het management van het Beatrix Kinderziekenhuis als ook met de RvB van het UMCG. Na een lange 
voorbereiding is in het verslagjaar de beslissing genomen om met ingang van 2017 de 
verpleegafdelingen van het BKZ successievelijk te renoveren. Dit betekent dat hiervoor 
gereserveerde middelen door de Stichting zullen worden vrijgemaakt en ook dat de hiervoor door 
derden toegezegde bedragen eveneens voor dit doel zullen kunnen worden aangewend. 
 
Fondsenwerving: 
Het Stichtingsbestuur werft gelden van het bedrijfsleven, particulieren, serviceclubs, 
onderwijsinstellingen en andere goede doelenstichtingen. Fondsenwervende activiteiten worden 
zoveel mogelijk via de coördinator fondsenwerving van het Beatrix Kinderziekenhuis geleid en 
bestaan voornamelijk uit donaties, giften, nalatenschappen, als ook gelden uit hoofde van jubilea en 
acties door derden georganiseerd. De sinds medio 2015 in dienst zijnde fondsencoördinator is na 
enige gewenning enthousiast gestart met haar fondsenwerving, waarbij m.n. de mogelijkheden van 
internet ruimschoots worden benut. Sinds medio 2016 worden de krachten van de Fondswervende 
Stichtingen onder de vlag van het UMCG ook meer gecoördineerd en worden waar mogelijk 
gezamenlijke acties opgezet. Met ingang van eind 2016 is tevens de mogelijkheid geopend om 
particuliere donateurs via internet te werven, naast de zakelijke donateurs die de Stichting reeds 
heeft. 
 
De geworven fondsen in het verslagjaar worden verantwoord als toevoeging aan  
bestemmingsfondsen (indien de donateur heeft aangegeven hoe de gedoneerde fondsen dienen te 
worden aangewend, de zogenaamde  geoormerkte fondsen) of als toevoeging aan de overige 
bestemmingsreserves, indien de donateur niet heeft aangegeven hoe de gedoneerde fondsen dienen 
te worden aangewend, de zogenaamde ongeoormerkte donaties. 
De kosten eigen fondsenwerving bedroegen € 3.066,-. Dit bedrag is laag omdat de 
fondsencoördinator door het BKZ wordt gefinancierd. Gerelateerd aan de baten uit eigen 
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fondsenwerving waren de kosten in 2016 1,7% (2015: 8,5%). Op grond van een daartoe strekkend 
bestuursbesluit van de Stichting worden de verkregen middelen van de bestemmingsreserves 
verdeeld over 1/3 wetenschap en 2/3 welzijn.  
 
Welzijnsprojecten: 
In 2016 heeft het bestuur besloten om in afwijking hiervan in enig jaar deze verdeling los te  laten en 
vrije middelen volledig te besteden aan welzijnsprojecten. Deze discussie houdt verband met het feit 
dat tot 2012 investeringen en groot onderhoud binnen het UMCG werden gefinancierd via de DHAZ 
(Decentralisatie Huisvesting Academische Ziekenhuizen). Dit betekende dat het UMCG een 
investeringskader had, waarbij de kapitaallasten door de overheid werden vergoed. Met ingang van 
2012 is deze regeling gestopt en moeten investeringen worden gefinancierd uit de afspraken met de 
zorgverzekeraars, die hier echter geen middelen van het Ministerie van VWS hebben gekregen. Er 
zijn dus minder middelen voor het Beatrix Kinderziekenhuis voor onder meer noodzakelijke renovatie 
beschikbaar. Verkregen fondsen niet geïnitieerd door de coördinator fondsenwerving, maar 
bijvoorbeeld door medewerkers van het Beatrix Kinderziekenhuis, worden door het 
Stichtingsbestuur op dezelfde wijze verantwoord als door haar zelf verkregen fondsen. Tevens ziet 
het Stichtingsbestuur toe op een juiste aanwending van deze middelen overeenkomstig de wens van 
de donateur. Deze fondsen op naam worden verantwoord als toevoeging aan de 
bestemmingsfondsen. 
 
In 2016 kwam een bedrag van € 179.042,- (2015: € 159.183,-) beschikbaar voor de realisatie van de 
doelstellingen van de Stichting. De samenstelling van de verworven fondsen is als volgt weer te 
geven: 
 

2016   2015 
Algemene donaties   € 68.832  € 28.913 
Donaties met bestemming  € 110.210  € 130.270 
Totaal     € 179.042  € 159.183 
 
Bestedingen aan de doelstellingen 2016: 
De besteding van de baten voortvloeiende uit de doelomschrijving van de Stichting bedroeg over 
2016 € 153.045,- (2015: € 102.772,-). Op door het bestuur van de Stichting geaccordeerde 
wetenschapsprojecten heeft een bevoorschotting van 50% van de daadwerkelijke kosten plaats 
gevonden. Overeenkomstig de voorschriften van het CBF heeft de Stichting geen vrije reserves meer. 
Ontvangen fondsen worden direct overeenkomstig de vaste verdeelsleutel verdeeld over de 
bestemmingsreserves Wetenschap en Welzijn. 
 
Kengetallen: 

2016  2015  
Besteding aan de doelstelling als % van de totale baten   83,0%  60,7% 
Besteding  aan de doelstelling als % van de lasten   83,4%  75,9% 
Kosten eigen fondsenwerving als % van de baten uit 
eigen fondsenwerving       1,7%  8,5% 
Kosten beheer en administratie als % van de totale lasten  15,0%  14%  
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Organisatorische aspecten: 
Vrijwilligersbeleid: De Stichting kent geen andere vrijwilligers dan de huidige bestuursleden. Voor 
assistentie kan namelijk een beroep worden gedaan op assistentie vanuit het Beatrix 
Kinderziekenhuis. 
Beleggingsbeleid: De Stichting heeft een beleggingsbeleid geformuleerd, waarbij 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 2016 aanleiding toe gegeven dat het 
rendement slechts 0,6% heeft bedragen . 
 
Verwachting komende jaren: 
De werkzaamheden van de Stichting zijn sterk afhankelijk van de jaarlijkse batenontwikkeling, die 
zich in tegenstelling tot onze begroting 2016 in positieve zin heeft ontwikkeld. De 
toepassingsmogelijkheden van internet bij onze fondsenwerving zullen verder worden benut, met 
name gericht op het verkrijgen van meer donateurs, die jaarlijks een bijdrage willen leveren ter 
financiering van de werkzaamheden van de Stichting. Het belang van het project van de zakelijke 
donateurs, zijnde de Bedrijfsvrienden, willen wij dan ook breder uitdragen. De nauwere 
samenwerking van de fondswervende Stichtingen onder de vlag van het UMCG zal hopelijk een 
positieve bijdrage leveren in onze fondsenwerving. Dit jaar zal worden gestart met de daadwerkelijke 
uitvoering van diverse projecten verband houdende met de voorgenomen renovatie van de 
verpleegafdelingen van het BKZ. 
 
 
GRONINGEN, 10 februari 2017. 
 
Bestuur Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis 
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Balans per 31 december 2016  (na voorstel verwerking saldo baten en lasten) 
In euro’s 
 
 

31.12.2016 31.12.2015

Vlottende activa

Overige vorderingen en

overlopende activa 1 6.124 12.947

Liquide middelen 2 916.477 995.100

922.601 1.008.047

922.601 1.008.047

Passiva

Reserves en fondsen

Reserves

- Continuïteitsreserve 3 100.000 100.000

- Bestemmingsreserves 4 387.050 373.110

487.050 473.110

Fondsen

- Bestemmingsfondsen 5 232.910 245.961

719.960 719.071

Kortlopende schulden

Crediteuren 6 376 3.073

Overige kortlopende schulden 

en overlopende passiva 7 202.265 285.903

202.641 288.976

922.601 1.008.047
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Staat van baten en lasten over 2016 
In euro’s 
 

Begroting

2016

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 8 179.042 100.000 159.183

Rente baten en baten uit beleggingen 9 5.435 10.000 10.099

184.477 110.000 169.282

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Uitgaven wetenschap 10 103.419 25.000 135.030

Uitgaven welzijn 11 33.275 50.000 -34.466

Uitgaven bestemmingsfondsen 12 16.351 50.000 1.701

Kosten kinderactiviteiten 13 0 10.000 507

153.045 102.772

Lasten werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 14 3.067 10.000 13.460

3.067 13.460

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 15 27.476 10.000 19.193

Som der lasten 183.588 155.000 135.425

Saldo van baten en lasten 889 -45.000 33.857

2016 2015
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Kasstroomoverzicht  
In euro’s 
 

Kasstroom uit gewone bedrijfsvoering 2016 2015

Saldo van baten en lasten 889 33.857

Mutaties in vlottende middelen

- Vorderingen 6.823 81.187

- Kortlopende schulden -86.335 -37.378

-79.512 43.809

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -78.623 77.666

Mutatie geldmiddelen -78.623 77.666

Stand liquide middelen per 1 januari 995.100 917.434

Mutatie -78.623 77.666

Stand liquide middelen per 31 december 916.477 995.100
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

 

Algemeen 
De activiteiten van de stichting bestaan uit het bevorderen van optimale behandeling, begeleiding en 
verpleging van kinderen opgenomen in het Beatrix Kinderziekenhuis, UMCG, alsmede het 
bevorderen van de wetenschap in de kindergeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen; het 
verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn en het beheren van fondsen. 
 
Vestigingsgegevens 
De stichting is statutair gevestigd te Groningen. 
 
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 jaarrekening wordt naar de grondslag van historische kosten opgesteld. 
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is aangegeven.  
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden 
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico’s die hun oorsprong 
vinden vóór het einde van het boekjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Vorderingen 
 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, verminderd met noodzakelijk geachte 
afwaarderingen. Deze afwaarderingen zijn gebaseerd op het getaxeerde risico van oninbaarheid van 
de individuele vorderingen. 
 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 
De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, uitgaande van 
historische kosten. Kosten worden voor zover mogelijk direct toegerekend aan de activiteiten 
waarop ze betrekking hebben. 
 
Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans  
 
 

2016 2015  
 
Vlottende activa  
 
1. Overige vorderingen en overlopende activa 

Rente bankrekeningen 5.435 10.099

Vooruitbetaalde lidmaatschap 288 187

Nog te verwachten creditfacturen 401 0

Nog te  verrekenen salariskosten 0 2.661

Totaal 6.124 12.947

 
 
Liquide middelen 
 
2. De stichting houdt de volgende kasmiddelen en bankrekeningen aan: 

Kas 1.401 793

ING Zakelijke rekening 8.917 6.946

ING Private Banking Spaarrekening 906.159 987.361

Totaal 916.477 995.100

 
De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de stichting. 
 
Reserves en fondsen 
 
3. Continuïteitsreserve 

Saldo per 1 januari 100.000 100.000

Bij: uit overige reserves 0 0

Saldo per 31 december 100.000 100.000

 
 
 
4. Bestemmingsreserves 

Saldo per 1 januari 373.110 436.836

Mutatie bestemmingsreserve 13.940 -63.726

Saldo per 31 december 387.050 373.110
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2016 2015  
 
De specificatie van de bestemmingsreserves per 31 december is als volgt: 

Wetenschap 49.412 34.705

Welzijn 337.638 338.405

Totaal bestemmingsreserves 387.050 373.110

 
 
5. Bestemmingsfondsen 

Saldo per 1 januari 245.961 148.378

Mutatie resultaatbestemming -13.051 97.583

Saldo per 31 december 232.910 245.961

Bestemmingsfondsen

Kinderkankerbestrijding 54.903 78.439

Functiecentrum 12.232 12.232

Familiekamers M2 135.985 133.985

Ouderkamers Kinder Intensive Care 8.814 8.814

Comfynest/ Toerise 0 2.201

Sociale en culturele activiteiten 0 2.910

Playstation M2 0 109

Gesprekskamers M2 5.221 5.221

Virtual Reality bril M2 1.000 1.000

Project IC dagboekjes 0 800

Toolkit zorg rondom overlijden 0 250

Project Afdeling M2 9.755 0

Project Diabetes 5.000 0

Totaal 232.910 245.961

 
 
Een nadere specificatie van de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen is opgenomen in 
bijlage 2 -  Specificatie bestemmingsreserves en -fondsen 2016 
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Kortlopende schulden 
 

2016 2015  
 
6. Crediteuren 
 
Het saldo van de crediteuren bedraagt per 31 december 2016 € 367 (2015: €3.073). 
 
7. Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 

Aangegane verplichtingen voor Wetenschapsprojecten 138.094 198.684

Aangegane verplichtingen voor Welzijnsprojecten 56.234 77.589

Accountantskosten 3.350 3.630

Administratiekosten 2.000 2.000

Ontvangen donaties bedrijfsvrienden voor volgend jaar 500 4.000

Overige kosten 2.087 0

Totaal 202.265 285.903
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2016 2015  
 

Wetenschapsprojecten

Wetenschapsprojecten algemeen

671325 - Pijn bij Kinderen 0 25.085

671434 - AGE en vaatafwijkingen bij kinderen met diabetes I 7.000 9.000

671357 - Clinical, immunological and virological aspects .. 1.750 1.750

671378 - Mechanical ventilation 7.500 7.500

671435 - WNK-kinases 0 3.375

671436 - Kinderen na levertransplantatie 6.000 10.000

671437 - Lung Clearance Index 10.125 10.125

671453 - The role of microRNAS in T-cell 36 12.250

671452 - Abnormalities of bile acid metabolism CFTR 12.450 12.450

671451 - Adverse effects of smoking on childhood astma 12.500 12.500

661640 - Moving forward on early onset dystonia .. 12.055 12.055

671487 - Evaluating the use of PROpranolol to .. 5.358 5.358

671486 - Towards personalized phenylketonuria … 12.500 12.500

755405 - The development of the rectoanal inhibitory . 0 10.360

Totaal wetenschap algemeen 87.274 144.308

Wetenschap oncologie

671402 - Survivors van hersentumor 0 4.850

671438 - VAP Littekens kanker - de bont 2.400 3.400

671456 - Combining anti-VEGFC therapy 0 0

671455 - Establishing novel pediatric brain tumor 0 18.500

671454 - Kinomatic profiling of pediatric AML 0 384

671488 - Prediction and functional validation of .. 6.060 27.242

816416 - Impact of sample processing and preparation … 12.320 0

816417 - Functional conformation of the binary … 30.040 0

Totaal wetenschap oncologie 50.820 54.376

Totaal wetenschap 138.094 198.684

 
 

De aangegane verplichtingen betreffen de bovenstaande wetenschaps-  welzijnsprojecten. Een 
nadere specificatie van het verloop is opgenomen in bijlage 1 – Specificatie verplichtingen 
wetenschaps- en welzijnsprojecten 2016



 

 15 

2016 2015  
 

Welzijnsprojecten

Projecten Neonatologie

BKZ002 - Project mandjes / kleertjes neonatologie 0 1.408

BKZ015 - Project STIL NEO IC 0 745

0 2.153

Projecten KinderIC

BKZ008 - Verwenbonnen ouders 0 832

0 832

Projecten poli functiecentrum

BKZ010 - Presentatieschermen Poli O, W en F 0 12.085

BKZ018 - Project Longfunctiestoel 0 600

0 12.685

Sociale/culturele/speel activiteiten BKZ

BKZ028 - Culturele en sociale activiteiten 2016/2017 31.834 18.751

31.834 18.751

Overige projecten BKZ

BKZ007 - TV aan bed 0 36.300

BKZ019 - ICT ondersteuning KinderICT 0 968

BKZ022 - Welzijn pijnpaspoort 4.000 4.000

BKZ027 - Ipads functiecentrum 0 1.900

BKZ029 - Nebula Wand 15.000 0

BKZ030 - Wandpanelen en speelmogelijkheden 1.200 0

BKZ032 - Afdeling M4 2.200 0

BKZ033 Sport en informatiedag orgaan getransplanteerde J 2.000 0

24.400 43.168

Totaal welzijn 56.234 77.589

 
 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 
Garantiestelling 
In 2015 heeft het bestuur een garantieverplichting afgegeven  aan het UMCG Bouw & Facilitair van  
€ 100.000 ten behoeve van de verbouwing van de familiekamers. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 

 

Baten 

2016 2015  
 
8. Baten uit eigen fondsenwerving 

Bestemming bestrijding kinderkanker 80.015 85.592

Bedrijfsvrienden 11.000 6.150

Overige giften/donaties 57.824 22.752

Geoormerkte giften/donaties 30.195 44.678

Royalties 8 11

Totaal 179.042 159.183

 
 
 
9. Rente baten en baten uit beleggingen 

Rente bank- en spaarrekeningen 5.435 10.099

Totaal 5.435 10.099

 
 
Lasten 

2016 2015  
 

10. Uitgaven wetenschap 

Wetenschap Algemeen

661640 - Moving forward on early onset dystonia .. 0 24.110

671487 - Evaluating the use of PROpranolo to .. 0 10.716

671486 - Towards personalized phenylketonuria … 0 25.000

755405 - The development of the rectoanal inhibitory . 0 20.720

671325 - Pijn bij Kinderen -85 0

671435 - WNK-kinases -47 0

Totaal Wetenschap Algemeen -132 80.546

Wetenschap Oncologie

671488 - Prediction and functional validation of .. 6.065 54.484

816416 - Impact of sample processing and preparation … 32.640 0

816417 - Functional conformation of the binary … 70.080 0

671402 - Survivors van hersentumor -4.850 0

671454 - Kinomatic profiling of pediatric AML -384 0

Totaal wetenschap oncologie 103.551 54.484

Totaal Wetenschap 103.419 135.030

 
  



 

 17 

 
 
 
 

2016 2015  
 
11. Uitgaven welzijn 

Vrijval Computerspellen Wi -1.949

Vrijval Ouderkamers Neonatologie -5.800

Vrijval Stiltekamer Neonatologie -2.132

TV-project 4.989 -30.700

Vrijval Speelkamers kinderkliniek -23.498

Jaarlijkse terugkerende evenmenten BKZ -337

Project Toolkit zorg rondom overlijden kinderen 150

Project poppenspelers -178

Project Winterweek -500

Vrijval Project STIL NEO IC -218 0

vrijval Aanschaf DVD spelers en toebehoren 726 0

Vrijval Verwenbonnen/opkikkerbonnen ouders -785 0

Vrijval Project longfunctiestoel -600 0

IC dagboeken 117

Ipads Kinderpoli 2.962

Welzijn paspoort 4.000

Fotocamera's neonatologie 446

Ipads KLIK 1.137

Ipads Poli West 2.101

ComfyNest Neonatologie IC 2.815

Ipads functiecentrum 492 1.900

Sociale en Culturele activiteiten 2017 respectievelijk 2016 15.000 15.000

Project Mantjes en Kleertjes 11 0

Sinterklaas sessie 3.876 0

Ontmoetingsdag orgaan getransplanteerde jongeren 2.706 0

Ipad hoezen en armsteunen 504 0

ICT ondersteuning KinderICT 309 0

Trekharmonika 350 0

Wandpanelen en speelmogelijkheden 1.200 0

Nebula wand 15.000 0

Afdeling M4 2.200 0

Vrijval presentatieschermen Poli Oost/West en functiecentrum -12.485 0

Totaal 33.275 -34.466

 
 
In 2016 en 2015 heeft het bestuur van een aantal projecten besloten de verplichtingen te laten 
vrijvallen daar er van deze projecten geen kosten meer te verwachten waren of er meevallende 
kosten zijn. De vrijgevallen verplichtingen zijn als negatieve uitgaven welzijn verantwoord en zullen 
middels de resultaatbestemming opnieuw aan bestemmingsreserves of bestemmingsfondsen 
worden toegekend.  
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2016 2015  
 

12. Uitgaven bestemmingsfondsen  

Inrichting snoezelkamer 0 0

Inrichting familiekamers/ouderkamers M2 0 1.165

Playstation M2 0 536

Sociale en culturele activiteiten 9.382 0

ICT ondersteuning kinder ICT 5.000 0

Sinterklaas Sessie 1.180 0

Wandpanelen en speelmogelijkheden 789 0

Totaal 16.351 1.701

 
 
13. Kosten kinderactiviteiten 

Kinderactiviteiten, kanjerkralen 0 507

Totaal 0 507

 
Het bestedingspercentage van de bestedingen aan doelstellingen in relatie tot de som der lasten 
bedraagt in 2016: 83,4 % (2015: 75,9 %).  
 
Het bestedingspercentage van de bestedingen aan doelstellingen in relatie tot de som der baten 
bedraagt in 2016: 83,0 % (2015: 60,7 %). 
 
14. Kosten eigen fondsenwerving 

Aanstelling fondsenwerver 2.661 13.212

Webhosting en domeinnamen 30 41

Drukwerk 376 207

Totaal 3.067 13.460

 
De verhouding kosten eigen fondsenwerving in relatie tot de baten uit eigen fondsenwerving 
bedraagt in 2016: 1,7 % (2015: 8,5 %). 
 
15. Kosten beheer en administratie 

Accountantskosten 4.840 3.630

Administratiekosten 5.812 5.778

Advieskosten 0 3.654

Reiskosten 69 68

Contributies/abonnementen/lidmaatschappen 751 655

Representatiekosten 1.362 1.294

Secretariële ondersteuning 2.542 2.445

Bestuurskosten 832 1.461

Bankkosten 151 150

Reclame uitingen 10.217 0

Overige algemene kosten 900 58

Totaal 27.476 19.193
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Overige toelichtingen 

 
 
Personeel 
 
In 2016 had de stichting (evenals in 2015) géén werknemers in dienst. 
 
 
Bezoldiging van bestuurders 
 
De bestuurders van de Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis zijn onbezoldigd. 
 
 
ANBI status 
 
De stichting heeft de ANBI status verkregen ingaande 1 januari 2008 voor onbepaalde tijd. 
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Overige gegevens 
 
 
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2015 
 
Het bestuur van de Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis heeft de jaarrekening 2015 
vastgesteld in de vergadering van 11 februari 2016 
 
Verwerking van het resultaat 2016: 
 
Het bestuur heeft besloten om het batig saldo over 2016 ad € 889 als volgt te bestemmen: 

31.12.2016

€

Dotatie bestemmingsreserve Wetenschap 14.707

Onttrekkking bestemmingsreserve Welzijn -767

Onttrekking bestemmingsfonds kinderkankerbestrijding -23.536

Dotatie bestemmingsfonds Familiekamers M2 2.000

Dotatie overige bestemmingsfondsen 8.485

Totaal saldo van baten en lasten 889

 
 
Na bestemming van het saldo van baten en lasten bedraagt het eigen vermogen per 31 december 
2016 € 719.960, welke als volgt wordt gespecificeerd:  
 

31.12.2016

€

Continuïteitsreserve 100.000

Bestemmingsreserves en -fondsen 619.960

Overige reserve 0

Totaal eigen vermogen 719.960

 
 
Ondertekening jaarrekening: 
 
Groningen, 10 februari 2017 
 
Het bestuur: 
 
 
 
Dhr. H.D. Post    Dhr. H. van Vliet 
Voorzitter    Penningmeester 



MTH 
ACCOUNTANTS & ADVISEURS 

MTH accountants & adviseurs B.V. 
Lindehof 12, 8332 VD Steenwijk 
Postbus 34, 8332 VD Steenwijk 

1 +31 (0)521 512 938 

E steenwijk@mth.n1 

I www.mth.n1 

BEOORDELINGSVERKLARING 

Aan het bestuur van Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis 

Opdracht 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis te 

Groningen beoordeeld, Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en 

lasten over 2016 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat 

getrouw dient weer te geven in overeenstemming met EU 650 Fondsenwervende instellingen. Het bestuur is 

tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. 

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 

Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de 

voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat 

wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat. 

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate 

van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van 

inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de stichting, het uitvoeren van cijferanalyses 

met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie. 

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan 

die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 

Op alle diensten van MTH zijn Algemene Voorwaarden van toepassing welke zijn gedeponeerd bij het 	 . b? milepentlen1 member firn, ql 

Handelsregister onder nummer 39095983. De Algemene Voorwaarden zijn ook te vinden op www.mth.nl. 	MOORE STEPHENS 
INTERNATIONAL LIMITED 



"II 

Conclusie 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen 

dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 

Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in 

overeenstemming met R3 650 Fondsenwervende instellingen. 

Steenwijk, 10 februari 2017 

MTH accountants & adviseurs B.V. 

Was getekend 

drs. J.R. Sam-Wassens 

Registeraccountant 
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Bijlage 1: 
Specificatie verplichtingen wetenschaps- en welzijnsprojecten 2016 
 
 

Saldo 1 januari 

2016

Te reserveren 

volgens 

bestuurs-

besluiten

Terug-storting 

in 2016

Uitgaven in 

2016

Vrijval cf 

bestuurs-

besluit

Saldo 31 

december 

2016

671434 AGE en vaatafwijkingen bij kinderen met diabetes I 9.000 -2.000 7.000
671357 Clinical, immunological and virological aspects of 1.750 0 1.750
671378 Mechanical ventilation 7.500 0 7.500
671435 WNK-kinases Kömhoff 3.375 -3.328 -47 0
671436 Kinderen na levertransplantatie Lelieveld / bos 10.000 -4.000 6.000

671437 Lung Clearance Index, Vrijlandt 10.125 0 10.125
671402 Survivors Hersentumor, de Bont 4.850 -4.850 0
671438 VAP Littekens kanker - de Bont 3.400 -1.000 2.400
671453 The role of MicroRNAS in T-cell 12.250 -12.214 36
671452 Abnormalities of bile acid metabolsim CFTR 12.450 0 12.450
671451 Adverse effects of smoking on childhood astma 12.500 0 12.500
671455 Establishing novel pediatric brain tumor 18.500 -18.500 0
671454 Kinomatic profiling of pediatric AML 384 -384 0
671325 Pijn bij Kinderen 25.085 -25.000 -85 0
661640 Moving foward en early onset dystonia 12.055 0 12.055
671488 Prediction and functional validation of 27.242 6.065 -27.247 6.060
671487 Evaluating the use of PROpranolol to 5.358 0 5.358
671486 Towards personalized phenylketonuria 12.500 0 12.500
755405 The development of rectoanal inhibitory 10.360 -10.360 0
816416 Impact of sample 32.640 -20.320 12.320
816417 Functional conformation 70.080 -40.040 30.040

TOTALEN 198.684 108.785 0 -164.009 -5.366 138.094

Lopende schulden uit Wetenschap



 

 

Saldo 1 januari 

2016

Te reserveren 

volgens 

bestuurs-

besluiten

Terug-storting 

in 2016

Uitgaven in 

2016

Vrijval cf 

bestuurs-

besluit

Saldo 31 

december 

2016

BKZ002 Project mandjes / kleertjes 1.408 -1.420 12 0
BKZ007 TV aan bed 36.300 -36.300 0
BKZ008 verwen/opkikkerbonnen ouders 832 -47 -785 0
BKZ010 Presentatieschermen Poli O,W en F 12.085 400 -12.485 0
BKZ015 Project STIL - NEO IC 745 -527 -218 0
BKZ018 Project longfunctiestoel 600 -600 0
BKZ019 ICT ondersteuning KinderICT 968 5.000 -6.277 309 0
BKZ021 Ontmoetingsdag orgaan getransplanteerde jong 1.500 -706 -794 0
BKZ022 Welzijn Pijnpaspoort 4.000 0 4.000
BKZ023 Ipadhoezen en armbevestiging 685 -504 -181 0
BKZ024 Aanschaf DvD spelers en toebehoren 850 -726 -124 0
BKZ025 Trekharmonica 350 -350 0
BKZ027 Ipads functiecentrum 1.900 500 -2.392 -8 0
BKZ026 Sinterklaas sessie 6.180 -5.056 -1.124 0
BKZ028 Sociale en culturele activiteiten 2016/2017 18.751 24.382 -11.299 31.834
BKZ029 Nebula wand 15.000 15.000
BKZ030 Wandpanelen en speelmogelijkheden 1.988 -788 1.200
BKZ031 0
BKZ032 Afdeling M4 2.200 2.200
BKZ033 Sport en informatiedag getransplanteerde jongeren 2.000 2.000
TOTALEN 77.589 60.635 400 -66.392 -15.998 56.234

Lopende schulden uit Welzijn



 

 

Bijlage 2: 
 
Specificatie bestemmingsreserves en –fondsen 2016 
 

Saldo 1 januari 

2016

Bij in 2016 Af in 2016 Bij uit overige 

resultaat

Totaal 

Resultaat-

verdeling

Saldo 31 

december 

2016

Wetenschap 34.705 132 0 14.575 14.707 49.412

Welzijn 338.405 15.999 -49.274 32.508 -767 337.638

Overige 0

Subtotaal Totaal 373.110 16.131 -49.274 47.083 13.940 387.050

Kinderkankerbestrijding 78.439 85.249 -108.785 -23.536 54.903

Functiecentrum 12.232 0 12.232

BKG001 Familiekamers M2,M3 en M4 133.985 2.000 2.000 135.985

BKG002 Ouderkamers KinderIC 8.814 0 8.814

BKG003 Comfynest / Toer Rise 2.201 -2.201 -2.201 0

BKG004 Sociale en culturele activiteiten 2.910 6.472 -9.382 -2.910 0

BKG005 Playstation afdeling M2 109 -109 -109 0

BKG006 Gesprekskamers M2 5.221 0 5.221

BKG007 Virtual Reality bril  M2 1.000 0 1.000

BKG008 Project IC dagboekjes 800 -800 -800 0

BKG009 Toolkit zorg rondom overlijden 250 -250 -250 0

BKG010 Afdeling M2 9.755 9.755 9.755

BKG019 ICT ondersteuning KinderICT 5.000 -5.000 0 0

BKG026 Sinterklaas Sessie 1.180 -1.180 0 0

BKG030 Wandpanelen en speelwanden 788 -788 0 0

BKG031 Diabetes 5.000 5.000 5.000

Subtotaal Totaal 245.961 115.444 -125.135 -3.360 -13.051 232.910

Bestemmingsreserves

Bestemmingsfondsen

 



 

Bijlage 3: 
 
Begroting 2017 Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis 
In euro’s 
 

Begroting

2017

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 160.000

Rente baten en baten uit beleggingen 5.000

Overige baten 0

165.000

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Uitgaven wetenschap 25.000

Uitgaven welzijn 50.000

Uitgaven bestemmingsfondsen 50.000

Investering verbouw 125.000

Kosten sociaal pedagogisch werk 15.000

Deelname project Goede Doelen Nederland 2.500

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 10.000

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 10.000

Som der lasten 287.500

Saldo van baten en lasten -122.500

 

 
 



 

Bijlage 4: 
 
Kostenverdeelstaat conform bijlage III Richtlijn 650 
 
 

Bestemming Werving baten

Subsidies en bijdragen 103.419 33.275 16.351 0 153.045 135.000 167.668

Afdrachten 0 0 -64.896

Aankopen en verwervingen 0

Uitbesteed werk 10.652 10.652 10.000 13.062

Publiciteit en communicatie 406 11.511 11.917 1.610

Personeelskosten 2.661 3.379 6.040 10.000 17.118

Huisvestingskosten 0

Kantoor en algemene kosten 1.934 1.934 863

Afschrijving en rente 0

Totaal 103.419 33.275 16.351 0 3.067 27.476 183.588 155.000 135.425

Lasten Weten- schap Welzijn

Bestem- mings 

fondsen

Kinder 

activiteiten

Kosten eigen 

fondsver- 

werving

Beheer en 

admini- stratie Totaal 2016

Begroting 

2016 Totaal 2015

Doelstelling

 

 


