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Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Groningen

Bestuursverslag 2017

Doelstelling

Werkwijze

In het verslagjaar hebben er geen bestedingen aan Wetenschapsprojecten plaatsgevonden, mede ingegeven door 

de geringe vrije baten over 2016. Daarnaast is er sprake geweest van een bestuursbesluit genomen in 2016 

waarbij voorrang gegeven zou worden aan de financiering van welzijnsprojecten in het jaar waarin de ver-

/nieuwbouw van de afdelingen opgestart zou worden. In het verslagjaar zijn een aantal wetenschapsprojecten 

definitief afgerond, waarvan de kostprijs lager is uitgekomen dan de hiervoor gereserveerde gelden, zodoende 

heeft een terugbetaling van Euro 54.323,= plaatsgevonden.

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.

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.

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.

Vanwege de realisatie van het Prinses Maxima Centrum en de consequenties die dit voor de bedrijfsvoering 

binnen het BKZ heeft, is besloten om in 2017 voor de besteding van dit bestemmingsfonds een pas op de plaats te 

maken. De besluitvorming hierover heeft in overleg met geldgevers plaatsgevonden. De realisatie van het UMCG 

Protonen Therapie Centrum in relatie tot onze patientjes en het onderzoek omtrent de invloed van protonen 

bestraling op de kinderen is wellicht een bestedingsbron.

Daarnaast werden een elftal kleinere welzijnsprojecten goedgekeurd voor een totaal bedrag van Euro 82.439,= 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.
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Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Groningen

Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestond per 31 december 2017 uit:

Functie Aangetereden

De Heer H. Post voorzitter 2011 herbenoemd 2015

Mevrouw G.J.J Poell secretaris 2010 Zal aftreden in 2018

De Heer H. Van Vliet penningmeester 2010 Zal aftreden in 2018

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 hernoembaar

Activiteiten
Het Stichtingsbestuur kijkt over het verslagjaar 2017 terug op een prettige samenwerking met zowel het 

management van het Beatrix Kinderziekenhuis als ook met de RvB van het UMCG. Vanwege de afgekondigde 

bouwstop van twee jaar geleden, zijn de verschillende verbouwactiviteiten binnen de muren van het UMCG in de 

tijd uitgegleden. Dit betekende voor ons dat de lang verwachtte verbouwing van onze verpleegafdelingen nog niet 

in 2017 hebben kunnen plaatsvinden met direct gevolg dat de besteding van de aan ons toevertrouwde middelen 

karig afsteken bij onze baten. Via de afdeling Bouwzaken UMCG hebben wij de verzekering ontvangen dat de ver-

/nieuwbouw in 2018 zal worden opgestart.

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 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.

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. Een lijst met de nevenfuncties van de bestuursleden per 31 december 2017 is gedeponeerd bij ons 

secretariaat.

Vanwege het voorgenomen vertrek per februari 2018 van zowel secretaris als penningmeester zijn als intredend 

bestuurslid benoemd Mevrouw M. Koolman en de Heer R.van Klinken. Effectuering van deze benoemingen bij de 

KvK vindt plaats in februari 2018.
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Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Groningen

Fondsenwerving

Welzijnsprojecten

2017 2016

Algemene donaties € 82.565 € 68.832

Donaties met bestemming € 278.490 € 110.210

Totaal € 361.055 € 179.042

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. In het verslagjaar hebben wij de eerste vruchten 

kunnen plukken van de ingevoerde doneermodule op onze internetsite, getuige ook de batenontwikkeling over dit 

jaar.Met ingang van medio 2017 zijn wij toegelaten als lid van Goede Doelen Nederland om dientengevolge mee 

te kunnen liften op alle activiteiten van deze belangenorganisatie. 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 € 22.596,-. Dit bedrag is laag omdat de fondsencoördinator door het 

BKZ wordt gefinancierd. Gerelateerd aan de baten uit eigen fondsenwerving waren de kosten in 2017 6,3% (2016: 

7,4%). 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.

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 2017 kwam een bedrag van € 361.055,- (2016: € 179.042,-) beschikbaar voor de realisatie van de doelstellingen 

van de Stichting. De samenstelling van de verworven fondsen is als volgt weer te geven:
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Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Groningen

Besteding aan de doelstelling

Kengetallen
2017 2016

65,6% 83,4%

20,5% 85,5%

6,3% 7,4%

14,4% 9,4%

Organisatorische aspecten
Vrijwilligersbeleid:

Beleggingsbeleid: 

Communicatie met belanghebbende

Risico's en onzekerheden

De besteding van de baten voortvloeiende uit de doelomschrijving van de Stichting bedroeg over 2017 € 74.076,- 

(2016: € 153.045,-). 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.

Het bestedingspercentage van de bestedingen aan 

doelstellingen in relatie tot de som der lasten

De verhouding kosten eigen fondsenwerving in relatie 

tot de baten

De verhouding kosten beheer en administratie in 

relatie tot totale som der lasten

De Stichting kent geen andere vrijwilligers dan de huidige bestuursleden. Voor assistentie kan namelijk een beroep 

worden gedaan op assistentie vanuit het Beatrix Kinderziekenhuis.

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 2017 aanleiding toe gegeven dat het rendement slechts 0,1% heeft bedragen.

Alle grotere geldgevers ontvangen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van hun giften.

Daarnaast hebben de donoren via de verantwoording op de website van de stichting direct inzage in de saldo 

ontwikkeling van het doel waarvoor zij een gift hebben gedaan.

Aan alle bestedingsdoeleinden ligt een begroting ten grondslag, waarover het bestuur een besluit heeft genomen. 

Het verloop van de besteding van de middelen wordt nauwkeurig gevolgd, de administratie wordt geboekt door 

de externe boekhouder en de beoordeling vindt plaats door een externe accountant. Projecten worden eerst door 

het bestuur geratificeerd indien er externe dekking is verkregen, dit om onverantwoorde risico’s te voorkomen.

Het bestedingspercentage van de bestedingen aan 

doelstellingen in relatie tot de som der baten
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Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Groningen

Verwachting komende jaren

Groningen 15 februari 2018

Bestuur Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis
 

De werkzaamheden van de Stichting zijn sterk afhankelijk van de jaarlijkse batenontwikkeling, die zich in 

tegenstelling tot onze begroting 2017 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.
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Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Groningen

Balans per 31 december 2017
 

     

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 21.723  6.124  

 21.723  6.124

Liquide middelen 1.148.456 916.477

  

  1.170.179  922.601

PASSIVA

Reserves en fondsen

Continuiteitsreserve 100.000  100.000  

Bestemmingsreserve Wetenschap 117.901  49.412  

Bestemmingsreserve Welzijn 329.749  337.638  

Bestemmingsfondsen 422.013  232.910  

 969.663  719.960

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 677  376  

Overlopende passiva 199.839  202.265  

 200.516  202.641

  1.170.179  922.601

31 dec 201631 dec 2017
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Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Groningen

Staat van baten en lasten over 2017
 

 Begroting

2017

 

Baten 361.055  160.000 179.042  

Baten  361.055 160.000  179.042

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Uitgaven wetenschap -53.393  25.000 103.419  

Uitgaven welzijnsprojecten 96.309  65.000 33.275  

Uitgaven bestemmingsfondsen 31.160  175.000 16.351  

74.076 265.000 153.045

Wervingskosten

Kosten eigen fondsenwerving 22.596  10.000 13.284  

22.596 10.000 13.284

Beheer en administratie

Beheer en administratie 16.260  12.500 17.259  

16.260 12.500 17.259

Som der Lasten  112.932 287.500  183.588

Financiële baten & lasten 1.580 5.000  5.435

    

Som van baten en lasten  249.703 -122.500  889

    

    

2017 2016
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Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Groningen

Kasstroom over 2017
 

 

  

Som van baten en lasten  248.123  -4.546

Veranderingen in werkkapitaal:

Mutatie operationele vorderingen -15.599 6.823

Mutatie operationele schulden -2.125 -86.335

  -17.724  -79.512

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  230.399  -84.058

Ontvangen/betaalde rentes 1.580  5.435  

  1.580  5.435

Kasstroom uit operationele activiteiten  231.979  -78.623

     

    

Netto kasstroom 231.979 -78.623

    

Mutatie geldmiddelen  231.979  -78.623

Stand liquide middelen per 1 januari 916.477,00 995.100,00

Mutatie 231.979,00 -78.623,00

Stand liquide middelen per 31 december 1.148.456,00 916.477,00

20162017
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Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Groningen

Grondslagen

Algemeen

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis, statutair gevestigd op Hanzeplein 1 9713 GZ te

Groningen bestaan voornamelijk 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.

Vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig 

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

vergelijkingsdoeleinden aangepast.

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

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

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

worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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

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

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

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

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

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

individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, uitgaande van de 

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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Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Groningen

Toelichting op de balans per 31 december 2017

 
31 dec 2017 31 dec 2016

Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen   

Vooruit betaalde kosten 5.358 288

Nog te ontvangen bedragen 14.785 401

Te ontvangen rente 1.580 5.435

21.723 6.124

Liquide middelen

Liquide middelen

Kas 1.148 1.401

Rekening courant bank 13.213 8.917

Deposito 1.134.095 906.159

1.148.456 916.477

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de stichting

Reserves en fondsen

Continuiteitsreserve 100.000 100.000

Bestemmingsreserve Wetenschap 117.901 49.412

Bestemmingsreserve Welzijn 329.749 337.638

Bestemmingsfondsen 422.013 232.910

969.663 719.960

Continuiteitsreserve

Saldo per 1 januari 100.000 100.000

Bij: uit overige reserves 0 0

Saldo per 31 december 100.000 100.000

Bestemmingsreserve Wetenschap

Saldo per 1 januari 49.412 34.705

Bij: uit overige reserves 68.489 14.707

Saldo per 31 december 117.901 49.412

Bestemmingsreserve Welzijn

Saldo per 1 januari 337.638 338.405

Af: uit overige reserves -7.889 -767

Saldo per 31 december 329.749 337.638
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Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Groningen

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Bestemmingsfondsen

Saldo per 1 januari 232.910 245.961

Bij: uit overige reserves 189.103 -13.051

Saldo per 31 december 422.013 232.910

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

Specificatie reserves

Kortlopende schulden
31 dec 2017 31 dec 2016

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 677 376

677 376

Overlopende passiva

Wetenschapsprojecten 88.578 138.094

Welzijnsprojecten 98.818 56.234

Accountantskosten 3.574 3.350

Administratiekosten 2.196 2.000

Vooruit ontvangen donaties 0 500

Overige kosten 6.673 2.087

199.839 202.265

Een nadere specificatie van het verloop van de wetenschapsprojecten en welzijnsprojecten zijn opgenomen in bijlage 2

Specificatie projecten
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Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Groningen

Toelichting op de staat van baten en lasten 2017

   

2017 2016

Baten

Baten van particulieren   

Opbrengsten giften 64.168 57.824

Geoormerkte Giften 163.270 30.195

 227.438 88.019

Baten van bedrijven   

Giften bedrijfsvrienden 15.500 11.000

Kinderkanker bestrijding 115.220 80.015

 130.720 91.015

Baten als tegenprestatie voor de leveringvan producten en/of diensten

Verkoop goederen 2.889 0

Royalties 8 8

2.897 8

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Uitgaven wetenschap

Toegekende wetenschapsprojecten 930 108.785

Vrijval schulden wetenschapsprojecten -54.323 -5.366

-53.393 103.419

Uitgaven welzijnsprojecten

Toegekende welzijnsprojecten 85.337 44.285

Aanvullende uitgaven welzijnsprojecten 103 -15.999

Vrijval schulden welzijnsprojecten -3.248 4.989

Promotiemateriaal 14.117 0

96.309 33.275

Uitgaven bestemmingsfondsen

Bestedingen bestemmingsfondsen 31.160 16.351

31.160 16.351

In 2016 en 2017 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 wetenschap of welzijn verantwoord en zullen middels de resultaatbestemming opnieuw aan de 

bestemmingsreserves of bestemmingsfondsen worden toegerekend.
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Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Groningen

Toelichting op de staat van baten en lasten 2017

   

2017 2016

Het bestedingspercentage van de bestedingen aan doelstellingen 

in relatie tot de som der lasten bedraagt: 65,6% 83,4%

Het bestedingspercentage van de bestedingen aan doelstellingen

in relatie tot de som der baten bedraagt: 20,5% 85,5%

Kosten eigen fondsenwerving

Aanstelling fondsenwerver 0 2.661

Webhosting 36 30

Kopieer en drukwerk 472 376

Kosten fondsenwerving 5.631 0

Incassokosten fondsenwerving 6.086 0

Promotiekosten 10.371 10.217

22.596 13.284

De verhouding kosten eigen fondsenwerving in relatie tot

de baten bedraagt: 6,3% 7,4%

Beheer en administratie

Accountantskosten 4.840 4.840

Administratiekosten 6.008 5.812

Reis- en verblijfskosten 182 69

Contributies/abonnementen 977 751

Representatiekosten 1.041 1.362

Secretariële ondersteuning 1.989 2.542

Bestuurskosten 1.037 832

Bankkosten 186 151

Overige algemene kosten 0 900

16.260 17.259

De verhouding kosten van  beheer en administratie in relatie tot

de totale som der lasten bedraagt: 14,4% 9,4%
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Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Groningen

Toelichting op de staat van baten en lasten 2017

   

2017 2016

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente baten deposito 1.580 5.435

1.580 5.435

Overige toelichtingen

Personeel

In 2017 had de stichting (evenals in 2016) geen 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 op 1 januari 2008 voor onbepaalde tijd.
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Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Groningen

Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2016

Het bestuur van stichting vrienden Beatrix Kinderziekenhuis heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de vergadering

van 9 februari 2017

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

Het bestuur heeft besloten om het batig saldo over 2017 ad € 249.703 als volgt te bestemmen:

31-12-2017

Bestemmingsreserve Wetenschap 68.489

Bestemmingsreserve Welzijn -7.889

Bestemmingsfondsen 189.103

249.703

Na bestemming van het saldo van baten en lasten bedraagt het eigen vermogen per 31 december 2017 € 969.663

Deze kan als volgt worden gespecificeerd:

Continuiteitsreserve 100.000

Bestemmingsreserves en -fondsen 869.663

Totaal eigen vermogen 969.663

Ondertekening jaarrekening

Groningen, 15 februari 2018

Het bestuur

De Heer H. Post De Heer H. Van Vliet

voorzitter penningmeester
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Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Groningen

Bijlage 1

Specificaties reserves

Saldo per Bij in Af in Totaal Saldo per

1-1-2017 2017 2017 Resultaat-

verdeling

31-12-2017

Overige reserves 0 0 0

Continuiteitsreserve 100.000 0 100.000

Subtotaal Totaal 100.000 0 0 0 100.000

Bestemmingsreserve Wetenschap 49.412 15.096 53.393 68.489 117.901

Bestemmingsreserve Welzijn 337.638 30.193 -38.082 -7.889 329.749

Bestemmingsfondsen 232.910 278.490 -89.387 189.103 422.013

Subtotaal Totaal 619.960 323.779 -74.076 249.703 869.663

719.960 323.779 -74.076 249.703 969.663

Kinderkankerbestrijding 54.903 115.220 0 115.220 170.123

Functiecentrum 12.232 -12.232 -12.232 0

BKG001 Familiekamers M2,M3 en M4 135.985 15.579 36.022 51.601 187.586

BKG002 Ouderkamers KinderIC 8.814 -8.814 -8.814 0

BKG006 Gesprekskamers M2 5.221 -5.221 -5.221 0

BKG007 Virtual Reality bril M2 1.000 0 1.000

BKG010 Afdeling M2 9.755 -9.755 -9.755 0

BKG014 Huiskamers/Neonatologie en Ipads M2 0 51.859 -21.160 30.699 30.699

BKG015 Talentenshow 0 5.000 -5.000 0 0

BKG016 Behandelkamers 0 30.000 30.000 30.000

BKG032 CF Onderzoek 0 1.855 1.855 1.855

BKG031 Diabetes 5.000 -5.000 -5.000 0

BKG033 Longaandoeningen 750 750 750

Geoormerkte giften voor bestaande welzijnsprojecten 58.227 -58.227 0 0

Subtotaal Totaal 232.910 278.490 -89.387 189.103 422.013

Vrij besteedbaar

Bestemmingsreserves

Bestemmingsfondsen

Totaal
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Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Groningen

Bijlage 2

Specificaties projecten

Saldo per Te reserveren Terug stortingen Uitgaven in Vrijval Saldo per

1-1-2017 volgens 

bestuursbesluit

2017 2017 conform 

bestuursbelsuit

31-12-2017

671434 AGE en vaatafwijkingen bij kinderen met diabetes I 7.000 840 -7.840 0

671357 Clinical, immunological and virological aspects of 1.750 7.187 -8.937 0

671378 Mechanical ventilation 7.500 7.500 -15.000 0

671436 Kinderen na levertransplantatie Lelieveld / bos 6.000 6.000

671437 Lung Clearance Index, Vrijlandt 10.125 10.125

671438 VAP Littekens kanker - de Bont 2.400 215 -2.615 0

671453 The role of MicroRNAS in T-cell 36 -36 0

671452 Abnormalities of bile acid metabolsim CFTR 12.450 1.386 -13.836 0

671451 Adverse effects of smoking on childhood astma 12.500 12.500

661640 Moving foward en early onset dystonia 12.055 12.055

671488 Prediction and functional validation of 6.060 -6.060 0

671487 Evaluating the use of PROpranolol to 5.358 5.358

671486 Towards personalized phenylketonuria 12.500 12.500

816416 Impact of sample 12.320 -12.320 0

816417 Functional conformation 30.040 30.040

TOTALEN 138.094 0 17.128 -12.320 -54.324 88.578

Lopende schulden uit Wetenschap
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Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Groningen

Bijlage 2

Specificaties projecten

Saldo per Te reserveren 

volgens

Geoormerkte 

giften

Uitgaven in Vrijval conform 

bestuursbelsuit

Saldo per

1-1-2017 bestuursbesluit 2017 2017 31-12-2017

BKZ022 Welzijn Pijnpaspoort 4.000 4.000

BKZ028 Sociale en culturele activiteiten 2016/2017 31.833 24.556 -22.561 33.828

BKZ029 Nebula wand 15.000 2.456 17.456

BKZ030 Wandpanelen en speelmogelijkheden 1.200 -1.200 0

BKZ032 Afdeling M4 2.200 970 -1.926 -1.244 0

BKZ033 Sport en informatiedag getransplanteerde jongeren 2.000 -1.625 -375 0

BKZ034 Voorbereiding MRI met VR brillen 0 10.000 27.875 37.875

BKZ035 Voorlichtingsvideo ileoconloscopie 0 100 -100 0

BKZ036 Make a memory 0 2.000 1.250 -2.000 -1.250 0

BKZ037 Droomdekens 0 4.550 -4.550 0

BKZ038 Ipad Hoezen geenen 0 555 555

BKZ039 Dekens Neonatologie 0 200 -120 -80 0

BKZ040 Kinderpacu 0 723 -722 -1 0

BKZ041 Ipads inclusief beschermhoezen 0 4.300 -5.203 903 0

BKZ042 De reis van 5 0 513 513

BKZ043 Kinder IC special care 0 1.168 1.120 -697 1.591

BKZ… Orgaantransplantatie project (sportdag) 3.000 3.000

TOTALEN 56.233 27.109 58.227 -39.504 -3.247 98.818

Lopende schulden uit Welzijn
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Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Groningen

Bijlage 3

Begroting

 

Baten 255.000           

Baten uit eigen fondsenwerving  255.000            

Overige opbrengsten  -                     

Totaal baten  255.000            

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Uitgaven wetenschap 50.000             

Uitgaven welzijnsprojecten 75.000             

Uitgaven bestemmingsfondsen 75.000             

Bestedingen bestemmingsfondsen 125.000           

325.000            

Lasten werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 20.000             

20.000               

Beheer en administratie

Beheer en administratie 10.000             

10.000               

Som der Lasten  355.000            

  

Som van baten en lasten  -100.000           

2018
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Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Groningen

Bijlage 4

Kostenverdeelstaat conform bijlage III Richtlijn 650

Bestemming
Wervings-

kosten

Beheer en 

administratie

Totaal 

Werkelijk
Begroting

Totaal 

Werkelijk

Lasten Wetenschap Welzijn Bestemmingsf

ondsen

2017 2016

Verstrekte (project)subsidies 

en (project)bijdragen -53.393            82.192             31.160             59.959             265.000           153.045           

Afdrachten aan verbonden 

(internationale) organisaties -                   -                   

Aankopen en vewervingen -                   -                   

Uitbesteed werk 10.848             10.848             10.000             10.652             

Communicatiekosten 14.117             16.510             1.223               31.850             7.500               12.054             

Personeelskosten -                   3.026               3.026               2.500               6.035               

Huisvestingskosten -                   -                   

Kantoor en algemene kosten 6.086               1.163               7.249               2.500               1.802               

Afschrijvingen -                   

Totaal -53.393            96.309             31.160             22.596             16.260             112.932           287.500           183.588           

Doelstelling
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