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1. Bestuursverslag 

 

 
 
De Stichting Catharina Onderzoeksfonds is op 16 februari 2016 opgericht en heeft ten doel het bevorderen, 
initiëren en stimuleren van klinisch wetenschappelijk onderzoek in het Catharina Ziekenhuis, 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 voor alle 
patiënten van het ziekenhuis.  

 

De stichting Catharina Onderzoeksfonds is een zelfstandige organisatie gelieerd aan het Catharina 
Ziekenhuis en heeft een ANBI status. 
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Middelen 
Jaarlijks worden fondsen geworven waarmee subsidies aan goedgekeurde onderzoeksvoorstellen worden 
toegekend. Ieder jaar wordt het budget voor toe te kennen onderzoeksvoorstellen door het bestuur 
vastgesteld aan de hand van de jaarlijkse inkomsten uit fondsenwerving. 
 
In 2019 konden wetenschappers/onderzoekers een aanvraag indienen ter subsidiering van hun onderzoek. 
De eerste mogelijkheid was van januari tot juni en de tweede mogelijkheid van juli tot december. 
In totaal werden er 9 onderzoeken gehonoreerd voor een gezamenlijk bedrag van €200.000 
 

Fondsenwervende activiteiten: 
De activiteiten die het afgelopen jaar ontplooid zijn om fondsen te werven waren gericht op particulieren en 
het bedrijfsleven. 
 
Particulieren 
Eind 2019 waren er 2341 particulieren die het fonds ondersteunden op reguliere basis. Zichtbaarheid en 
werving in de centrale hal van het ziekenhuis heeft hier een belangrijke rol bij gespeeld. Voor de particuliere 
donateurs werd een donateursavond georganiseerd waarbij onderzoekers die subsidie ontvingen, 
presentaties gaven en vragen beantwoorden van de particulieren die hen ondersteunen. Dit zorgde voor een 
bijzondere dynamiek en contacten tussen medici en de particuliere doelgroep die hen ondersteunt. Inmiddels 
komen ook veel particulieren -waaronder ook collega’s vanuit het ziekenhuis- in actie om het fonds te 
ondersteunen, door middel van: wielerwedstrijden, marathondeelname en zelfs het doneren van de fooienpot 
van de vrijwilligers uit het ziekenhuis.  

 

 
 
 
Alle donateurs (zowel particulier als zakelijk) ontvangen 2x per jaar de nieuwsbrief met een update over de 
verstrekte subsidies, actualiteit over diverse onderzoeken en alle activiteiten die georganiseerd worden ten 
bate van het Catharina Onderzoeksfonds. 
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Bedrijfsleven 
De activiteiten van het regionale bedrijfsleven zijn succesvol verlopen door het organiseren van meerdere 
netwerkbijeenkomsten in het ziekenhuis en het aanbieden van diverse sponsorpakketten. In het laatste 
kwartaal is COF040 ontstaan, een netwerk van regionale bedrijven dat zich speciaal voor het Catharina 
Onderzoeksfonds inzet. Hun inspanning zal zich voornamelijk richten op het organiseren van diverse 
fondsenwervende activiteiten en meerdere netwerkbijeenkomsten. Eind 2019 hadden zich 10 bedrijven 
aangesloten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité van aanbeveling 
Inmiddels is er intensief gewerkt aan de samenstelling van het Comité van aanbeveling, dit krijgt definitief 
zijn beslag in 2020. 

 
Korte vooruitblik 2020 
De inspanningen zullen zich voornamelijk richten op het binden van het bedrijfsleven aan het Catharina 
Onderzoeksfonds, het vergroten van het aantal particuliere donateurs en op het ondersteunen van 
initiatieven vanuit deze twee doelgroepen. 
 
Inmiddels hebben we te maken met een nieuwe realiteit. We gaan door met het werven van zowel 
particuliere als zakelijke donateurs. Ongetwijfeld met enige aanpassingen in verband met de corona crisis. 
De particuliere donateurs zullen met name telefonisch worden benaderd en de bijeenkomsten zullen, daar 
waar mogelijk, virtueel georganiseerd gaan worden. 
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Bestuur: 
D.P.W. Bosman (voorzitter) 
Dr. P.L. Batenburg (secretaris) 
Drs. L.A.J. Janssen (penningmeester) 
Prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx (bestuurslid) 
Drs. E.S.T. Knots (bestuurslid) 
 

 
 
Dankwoord: 
Het bestuur dankt alle donateurs en bedrijven voor hun bijdrage en stelt vast dat het verslagjaar is afgesloten 
met een negatief resultaat van € 115.669 (2018: een positief resultaat van € 16.343). Het negatieve resultaat 
over het verslagjaar wordt in zijn geheel in mindering gebracht op het eigen vermogen van de stichting. Het 
eigen vermogen na resultaat bestemming bedraagt € 1.782.427 (2018: € 1.898.096). 

 
 
Meer informatie: https://www.catharinaonderzoeksfonds.nl/ 
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2 Jaarrekening 

2.1 Balans per 31 december 2019 
(na resultaatbestemming) 

 

 
 

  

31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

Vlottende activa

Vorderingen 1 14.984 34

Liquide middelen 2 1.877.254 1.898.067

Totaal vlottende activa 1.892.238 1.898.101

Totaal activa 1.892.238 1.898.101

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserve 3 540.671 607.583

Overige reserves 4 1.241.756 1.290.513

Totaal Reserves en fondsen 1.782.427 1.898.096

Kortlopende schulden 5 109.811 5

Totaal passiva 1.892.238 1.898.101
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2.2 Staat van baten en lasten over 2019 

 

   

2019 2018

€ € € €

BATEN

Bijdrage Stichting Catharina Ziekenhuis 6 100.000 400.000

Bijdrage contract research 7 11.059 3.361

Baten van particulieren 8 364.911 153.756

Baten van bedrijfsleven 9 27.887 11.264

Giften nalatenschap fondsen uitvaart 10 18.223 2.236

Rentebaten 134 134

Som der baten 522.214 570.751

Besteed aan doelstellingen

Bijdrage onderzoekskosten 11 340.052 545.545

Bijdrage project Hartstichting 12 0 6.609

Werving baten

Kosten eigenfondsenwerving 13 291.173 0

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 14 6.658 2.254

Som der lasten 637.883 554.408

Saldo van baten lasten -115.669 16.343

Bestemming saldo

Toevoeging/onttrekking aan: 2019 2018

Bestemmingsreserve -66.912 -61.675

Overige reserves -48.757 78.018

-115.669 16.343
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2.3 Kasstroom overzicht over 2019 
 
 

 
 

2.4 Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling 
 
Grondslagen van het opstellen van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 voor 
organisaties zonder winststreven. 
 

Vergelijkende cijfers 
De cijfers voor 2018 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2019 mogelijk te maken. Dit 
betreft een herrubricering in het eigen vermogen in bestemmingsreserve voor € 0,6 mln en in overige 
reserves voor € 1,3 mln en een herrubricering van € 2 K van baten van particulieren naar giten nalatenschap 
fondsen uitvaart. 
 

Vorderingen en schulden  
De vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

 
Resultaatbepaling 
De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van de 
historische kostprijs. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de activiteiten zijn gerealiseerd. 
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
 

Grondslagen van het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

  

2019 2018

€ € € €

Saldo van baten en lasten -115.669 16.343

Verandering in werkkapitaal

Vorderingen -14.950 400.000

Kortlopende schulden 109.806 0

94.856 400.000

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -20.813 416.343

Netto kasstroom -20.813 416.343

Mutatie geldmiddelen

Stand per 1 januari 1.898.067 1.481.724

Stand per 31 december 1.877.254 1.898.067

Netto kasstroom -20.813 416.343
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2.5 Toelichting op de balans 
 

 
 
Vanaf 2019 is gestart met de verkoop van diverse sponsorpakketten aan bedrijven. Eind 2019 staat er een 
bedrag open van € 14.950 als nog te innen. 
 
De nog te ontvangen rente heeft in zijn geheel betrekking op het saldo op de spaarrekening. 
 
 

 
 
De liquide middelen worden gevormd door banksaldi en staan ter vrije beschikking aan de Stichting.  
 
 

 
 
De bestemmingsreserve is als volgt opgebouwd: 
 

 
 
 

1. Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Debiteuren 14.950 0

Nog te ontvangen rentebaten 34 34

Totaal 14.984 34

2. Liquide middelen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Rabobank - Rekening-courant 536.947 557.895

Rabobank - Spaarrekening 1.340.306 1.340.172

Totaal 1.877.254 1.898.067

3. Bestemmingsreserve

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Stand per 1 januari 607.583 669.258

Resultaatbestemming -66.912 -61.675

Stand per 31 december 540.671 607.583

Bijdrage Onderzoekskosten 170.877

Bijdrage eMTIC-project 169.794

Bijdrage Catharina Cancer Institute 200.000

Totaal 540.671
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De overige reserves staan ter vrije beschikking van de Stichting om de doelstelling te realiseren. 
 
 

 
 
De post nog te betalen bedragen heeft betrekking op een onderzoeksbijdrage waarvan de verplichting in 
2019 is aangegaan en die in 2020 is uitbetaald.  
 
De post nog te betalen bankkosten heeft betrekking op de maandelijks achteraf betaalde bankkosten over de 
rekening courantrekening. 

 
 
  

4. Overige reserves

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Stand per 1 januari 1.290.513 1.212.495

Resultaatbestemming -48.757 78.018

Stand per 31 december 1.241.756 1.290.513

5. Kortlopende schulden

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Crediteuren 9.534 0

Nog te betalen bedragen 100.000 0

Nog te betalen bankkosten 277 5

Totaal 109.811 5
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

 
 
Het fonds heeft in 2018 naast de jaarlijkse € 100.000,- een eenmalige bedrag van € 300.000 ontvangen van 
het Catharina Ziekenhuis voor het eMTIC project.  
 
 

 
 
In 2019 zijn enkele contract research projecten afgerond bij het Catharina Ziekenhuis, waaruit een bijdrage 
wordt afgestaan aan het fonds. 
 
 

 
 
 
Medio 2018 is samen met een externe fondsenwerver begonnen met het actief werven van donateurs bij het 
Catharina Ziekenhuis. Het gevolg hiervan is dat in 2019 de bijdrage is gestegen ten opzichte van het vorig 
jaar.  
 
 

 
 
In 2019 is gestart met het aanbieden van donateurs pakketten aan bedrijven, waardoor de giften van 
bedrijven in 2019 zijn gestegen ten opzichte van 2018.  
 
 
 

6. Bijdrage Stichting Catharina Ziekenhuis

2019 2018

€ €

Bijdrage Stichting Catharina Ziekenhuis 100.000 400.000

Totaal 100.000 400.000

7. Bijdrage contract research

2019 2018

€ €

Bijdrage contract research 11.059 3.361

Totaal 11.059 3.361

8. Baten van particulieren

2019 2018

€ €

Particuliere giften 364.911 153.756

Totaal 364.911 153.756

9. Baten van bedrijfsleven

2019 2018

€ €

Giften Bedrijven 27.887 11.264

Totaal 27.887 11.264
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De stichting heeft in 2019 van verschillende uitvaarten donaties ontvangen. 
 
 

 
 
De bijdrage onderzoekskosten betreft diverse in 2019 gemaakte kosten voor onderzoeksprojecten waar een 
bijdrage aan is toegekend.  
 
 

 
 
In 2018 heeft de Stichting een bijdrage aan een onderzoeksproject van de Hartstichting verstrekt.  
 
 

 
 
In 2018 werden de kosten van de straatwerving door het Catharina Ziekenhuis betaald (€ 196.671). Vanaf 
2019 worden deze kosten en de kosten voor Public Relation door de Stichting zelf gedragen. 
 
 
 
   

10. Giften nalatenschap fondsen uitvaart

2019 2018

€ €

Giften nalatenschap fondsen uitvaart 18.223 2.236

Totaal 18.223 2.236

11. Bijdrage onderzoekskosten

2019 2018

€ €

Bijdrage onderzoekskosten 340.052 545.545

Totaal 340.052 545.545

12. Bijdrage Hartstichting

2019 2018

€ €

Bijdrage Hartstichting 0 6.609

Totaal 0 6.609

13. Overige Kosten eigenfondsenwerving

2019 2018

€ €

Straatwerving 279.876 0

Public Relation 11.297 0

Totaal 291.173 0



jaarverslag 2019 14

 
 
De overige kosten bestaan uit administratiekosten en declaraties. De stiiging ten opzichte van voorgaand 
jaar wordt met name veroorzaakt door een stijging in declaraties. 

 

2.7 Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa 
 
De Stichting heeft voor de jaren 2020 tot en met 2021 een toezegging ontvangen van een donateur voor een 
jaarlijks bedrag van € 100.000. Dit bedrag zal worden aangewend ten behoeve van kankeronderzoek en is 
opgenomen in de bestemmingsreserve. 
 

14. Kosten beheer en administratie

2019 2018

€ €

Bankkosten 2.476 293

Verzekeringspremie 386 396

Overige kosten 3.796 1.565

Totaal 6.658 2.254
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3. Overige gegevens 

 
Vaststelling jaarrekening 
 
Het bestuur van Stichting Catharina Onderzoeksfonds heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de 
vergadering van 15 juni 2020. 
 
 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan. 

 
 
Ondertekening door bestuurders Stichting Catharina Onderzoeksfonds: 
 
 
 
 
 
D.P.W. Bosman (voorzitter) 
 
 
 
 
 
 
Drs. L.A.J. Janssen (penningmeester) 
 
 
 
 
 
 
Dr. P.L. Batenburg (secretaris) 
 
 
 
 
 
 
Drs. E.S.T. Knots  
 
 
 
 
 
 
Prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx  
 


