Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Catharina Onderzoeksfonds

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 9 1 0 2 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Michelangelolaan 2

Telefoonnummer

0 4 0 2 3 9 8 4 8 0

E-mailadres

info@catharinaonderzoeksfonds.nl

Website (*)

www.catharinaonderzoeksfonds.nl

RSIN (**)

0 0 9 1 0 1 3 2 9

Actief in sector (*)

Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
Gezondheid - Genezing en zorg
Gezondheid - Patiënten en families

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

1

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

2

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dirk Petrus Willem Bosman

Secretaris

Bernardus Jozephus Maria van der Meer

Penningmeester

Ludovicus Adrianus Joannes Janssen

Algemeen bestuurslid

Antonius Cornelis Petrus Maria Backx

Algemeen bestuurslid

Edwin Simon Theodorus Knots

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het Catharina Onderzoeksfonds heeft ten doel met uitsluiting van winstoogmerk het
bevorderen, initiëren en stimuleren van klinisch wetenschappelijk onderzoek in het
Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, alsmede activiteiten die daarmee verband houden
op medisch en verpleegkundig vlak. Daarnaast heeft de stichting ten doel bij te dragen
aan de bevordering van het welzijn van patiënten van het ziekenhuis door het mede
mogelijk maken van hoogwaardige zorg. Deze zorg is gebaseerd op de modernste
wetenschappelijke inzichten en op een aantrekkelijke, mensvriendelijke omgeving, die
kwaliteit van het leven verhoogt van alle patiënten van het ziekenhuis. Tot slot heeft de
stichting ten doel het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande
in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Fondsenwerving, werving van particuliere donateurs en vanuit bedrijfsleven,
organiseren van informatieve bijeenkomsten voor donateurs. !
Het Catharina Ziekenhuis is één van de grootste niet-academische
opleidingsziekenhuizen van Nederland. Behalve uitstekende patiëntenzorg en de
opleiding van medisch specialisten en verpleegkundigen, staat wetenschappelijk
onderzoek ter verbetering van de zorg hoog in het vaandel van het Catharina
Ziekenhuis. Het Catharina Onderzoeksfonds speelt hier een belangrijke rol in.
Verbeteren van kwaliteit van leven
Het Catharina Onderzoeksfonds maakt wetenschappelijk onderzoek mogelijk door dit
financieel te steunen en te delen. Wetenschappelijk onderzoek en innovatie zijn van
groot belang voor het verkrijgen van meer kennis over verschillende ziektebeelden en
het ontwikkelen van nieuwe behandelmogelijkheden. We zijn ervan overtuigd dat we
mensen slimmer beter kunnen maken door te blijven investeren in wetenschappelijk
onderzoek. Hiermee nemen we de opgedane kennis direct mee in de patiëntenzorg die
we nu en in de toekomst bieden.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De instelling krijgt inkomsten uit:
- Bijdrage Catharina Ziekenhuis
- Bijdrage Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Catharina U.A
- Donaties van particulieren
- Donaties van bedrijven
- Giften nalatenschap fondsen uitvaart
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Onderzoekers die werkzaam zijn in het Catharina Ziekenhuis kunnen één keer per jaar
een projectaanvraag indienen bij het Wetenschapsbureau van het ziekenhuis, met een
motivatie waarom zij denken dat het onderzoek vanuit het Catharina Onderzoeksfonds
gefinancierd dient te worden. Het Wetenschapsbureau legt de aanvragen neer bij
de Commissie Wetenschap, die de projecten beoordeelt. De Commissie Wetenschap
brengt advies uit aan het bestuur op basis waarvan het Stichtingsbestuur besluit welke
onderzoeken financiering ontvangen vanuit het Catharina Onderzoeksfonds.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.catharinaonderzoeksfonds.nl/over-ons/

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur is onbezoldigd.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

niet invullen, zie volgend

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.catharinaonderzoeksfonds.nl/over-ons/
#jaarverslag

Open

De medewerker van het Onderzoeksfonds is in dienst van het Catharina
Ziekenhuis en valt derhalve onder de CAO Ziekenhuizen.

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

1.603

€

+
€

1.877.254

+
€

2.146.046

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

2.146.046

1.392.581

+

€

1.138.282

€

Bestemmingsfondsen

€

100.000

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

421.583

€

146.148

Kortlopende schulden

€

486.181

€

353.509

Totaal

€

2.146.046

€

1.892.238

1.392.581

€

1.892.238

+
€

€

+

14.984

€
2.144.443

1.138.282

+
€

1.892.238

+

+

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

415.658

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

383.134

415.658

€

383.134

223.154

€

138.946

+

+

€
€

638.812

+

+
522.080

€

+
638.812

€
€

+
522.080
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

647.990

729.898

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

647.990

€

729.898

Wervingskosten

€

136.011

€

291.173

Kosten beheer en administratie

€

9.146

€

6.658

Som van de lasten

€

793.147

€

1.027.729

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo financiële baten en lasten

€

36

€

134

Saldo baten en lasten

€

-154.299

€

-505.515

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

https://www.catharinaonderzoeksfonds.nl/over-ons/#jaarverslag

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

+

€

https://www.catharinaonderzoeksfonds.nl/over-ons/
#jaarverslag

Open

+

