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1.

BESTUURSVERSLAG

1.1
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
Dit jaarverslag betreft de Stichting AMC Foundation, gevestigd te Amsterdam en opgericht op 15 juli 2009 door
middel van een wijziging van de statuten van de Stichting AZUA fonds die reeds in 1984 werd opgericht. De
Stichting AMC Foundation is ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 41.20.43.33.
Het jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag en een jaarrekening.
Alle in dit jaarverslag genoemde getallen zijn in euro’s, tenzij anders vermeld.
1.2
Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
“het werven van gelden ter ondersteuning van activiteiten, programma’s en projecten die vanwege het
Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam (hierna te noemen: “AMC”), dan wel één van de
organen van het AMC worden geïnitieerd en/of ondernomen op het terrein van (de bevordering van)
patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en medisch onderwijs.”
Voorts is in de statuten het volgende bepaald:
• De Stichting richt zich bij de werving hoofdzakelijk op particulieren, particuliere fondsen en bedrijven.
De werving richt zich op het verkrijgen van giften, donaties, periodieke giften, legaten en
nalatenschappen.
• De Stichting kan deze doelstelling verwezenlijken door een fonds, of meerdere afzonderlijke fondsen
uit te keren aan het AMC, dan wel door een fonds, of meerdere afzonderlijke fondsen te vormen van
waaruit bijdragen kunnen worden toegekend aan het AMC.
• De Stichting zal in principe bijdragen aan projecten of activiteiten waarin de reguliere
financieringsbronnen niet of niet volledig voorzien.
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1.3
Bestuur en directie
Het bestuur van de Stichting bestond op 31 december 2013 uit de volgende leden:
Naam
De heer F. Eijken

Functie
Voorzitter

Benoemd op
12 juni 2012

Nevenfuncties
President Commissaris ORN
Lid Raad van Advies van Mobile Generation
Lid Raad van Advies Media Nova
Lid Raad van Advies Bone
Lid Raad van Advies Zoom in
Lid Raad van Toezicht Medical Credit Fund

De heer E.K. Greup

Bestuurslid

12 dec. 2012

Bestuurslid Flowfund
Bestuurslid Fred Foundation
Bestuurslid StartFund
Lid Raad van Toezicht Warchild

Mevrouw F.J. Leeflang

Bestuurslid

12 juni 2012

Voorzitter Raad van Bestuur Boekel De Nerée N.V.
Lid Raad van Toezicht Onderwijsstichting
Zelfstandige Gymnasia (OSZG)
Bestuurslid Stichting Keurmerk Goede Doelen
Bestuurslid Vereniging voor Mededingingsrecht
(VvM)
Bestuurslid Amsterdam Diner Foundation
Lid Raad van Toezicht Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ)

De heer J.W. Sieburgh

Bestuurslid

12 juni 2012

Interim Directeur Tropenmuseum
Commissaris Bavaria
Voorzitter De Amsterdamsche Kring

prof. dr. M.M. Levi

Bestuurslid

12 juni 2012

Voorzitter Raad van Bestuur en Decaan AMC
Regiegroep Life Science and Health, Topsectoren,
Ministerie van EL&I
Vice-Voorzitter ZonMW
Lid Centrale Commissie Mensgebonden
Onderzoek (CCMO)
Lid Koninklijke Academie van Wetenschap (KNAW)
Lid Nederlandse Raad van Medische Wetenschap
Lid Raad van Toezicht Durrer Centrum
Voorzitter Raad van Toezicht Procolo
Voorzitter Raad van Toezicht Global Health
Institute
Lid Raad van Toezicht De Joodsche Invalide
Lid Bestuur Health Insurance Fund, Ministerie van
Ontwikkelingssamenwerking
Voorzitter en lid diverse Gezondheidsraad
commissies
Member European Medical Research Council
Adviseur Formation Academic Medical Centres
Dublin, Ierland
Adviseur University Medical Centres Denmark
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prof. dr. M.M. Levi (vervolg)

Adviseur UMC vorming Goteborg, Zweden
Adviesraad Amsterdamse Promovendi UvA
Voorzitter Stichting ATHEROS voor vasculair
onderzoek
Lid GO VICI-commissie NWO
Lid GO Programmacommissie NWO
Voorzitter medical board Netherlands Patients
Association Hereditary Angioedema
Lid Wetenschappelijke Adviesraad Internationaal
Congress on Thrombosis and Hemostasis
Lid Wetenschappelijke Adviesraad Nederlandse
Trombose Stichting
Voorzitter Stichting International Association Selfmanagement of anticoagulant (ISMAA)
Redacteur Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde
Associate editor Journal of Thrombosis and
Hemostasis
Editor-in-chief Netherlands Journal of Medicine
Associate editor Seminars in Thrombosis and
Hemostasis
Associate editor European Journal of Internal
Medicine

Het bestuur van de Stichting verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.
De Stichting kent met ingang van 1 september 2010 krachtens de statuten een directeur, Mireille van der Meij,
die belast is met de voorbereiding van besluiten van het bestuur en de (dagelijkse) uitvoering van de besluiten
van het bestuur van de Stichting. De directeur is overeenkomstig artikel 4.1. aangesteld door de Raad van
Bestuur van het AMC. Zij ontvangt geen vergoeding en heeft een dienstbetrekking bij het AMC.
Tijdens het boekjaar 2013 hebben 5 formele vergaderingen, waarvan vier reguliere en een ingelaste
vergadering. Daarnaast hebben er meerdere informele ontmoetingen van het Bestuur plaatsgehad. Overzicht
van de belangrijkste punten die tijdens de verschillende vergaderingen besproken zijn:
Ingelaste vergadering

10 januari 2013

Reguliere vergadering

11 maart 2013

Reguliere vergadering

6 juni 2013

Reguliere vergadering

4 september 2013

Reguliere vergadering

10 december 2013
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besluit besteding BIOPAN-project en besteding AMC Jonge
Talentenfonds 2013
bespreking ontwikkelingen rond focus onderwerpen en
besluit lancering pilot DocTalks in juni/juli
jaarverslag 2012, evaluatie strategie, nieuwe
communicatie en activiteiten tweede helft 2013 nieuwe
aanvraagronde AMC Jonge Talentenfonds 2014
programma en ambities 2014-2015,
communicatiepilot MDL en communicatie AMC Foundation
bezoek Voorzitter Steun Emma, evaluatie DocTalks,
aanname
beleidsplan
2014-2015,
voortgang
communicatie,
vaststelling
budget
AMC
Jonge
Talentenfonds, besluit besteding nalatenschap, BIOPANproject en reserves
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1.4
Nieuwe activiteiten in 2013
In 2013 heeft de AMC Foundation besloten om in nauwe samenwerking met AMC-afdelingen en hoogleraren
nieuwe activiteiten te ontwikkelen waarmee een structurele basis voor fondsenwerving kan worden opgezet.
Besloten is om focus aan te brengen op vier speerpunten die voor het AMC van belang zijn:
Hart- en vaatziekten
Maag-, darm- en leverziekten (MDL)
Global Health
Brein en cognitie
De laatste twee onderwerpen zullen respectievelijk in samenwerking met het Amsterdam Institute of Global
Health and Development (AIGHD) en het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF) worden ontwikkeld.
Voor deze pro-actieve benadering is in de eerste plaats goede communicatie rond de onderwerpen,
onderzoekers en onderzoeken van belang. Daarnaast is het van belang om via communicatie mensen te
betrekken bij de AMC organisatie in het algemeen en deze onderwerpen in het bijzonder, zodat een basis voor
fondsenwerving ontstaat.
In het kader van deze nieuwe activiteiten zijn in 2013 de zogenaamde DocTalks gelanceerd. DocTalks zijn
exclusieve lezingen en discussieavonden over ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de medische
wetenschap met experts van het AMC. De avonden hebben tot doel om meer mensen te informeren en
interesseren in medische onderwerpen en te betrekken bij het onderzoek dat in het AMC plaatsvindt.
Daarnaast hebben de DocTalks het doel om het bestaan van de AMC Foundation en de mogelijkheid tot het
doen van specifieke (grote) giften te vergroten. De DocTalks behoren dan ook bij het grote gifteprogramma. In
2013 hebben in totaal 4 DocTalks plaatsgevonden, twee over plotse hartdood, 1 over een hartinfarct op jonge
leeftijd en 1 over darmkanker.
Afgelopen jaar is ook een start gemaakt met het ontwikkelen van een concrete strategie en nieuwe
communicatie rond het onderwerp MDL. Daarnaast is meer gebruik gemaakt van AMC activiteiten om dit
onderwerp op de kaart te zetten. Zo stond de Wetenschapsdag van het AMC het afgelopen jaar in het teken
van MDL en is er tijdens de informatiedagen voor patiënten met slokdarmkanker en de ziekte van Crohn
aandacht besteed aan de mogelijkheid tot het doen van giften aan wetenschappelijk onderzoek. Dit leverde
naast de eerste giften ook een mogelijke samenwerking met het CCU Fonds op. Hierbij wordt gekeken naar de
mogelijkheden voor gezamenlijke werving voor een specifiek project op het gebied van de ziekte van crohn en
colitis ulcerosa binnen het AMC . Om het onderwerp brein en cognitie te stimuleren zijn in samenwerking met
het AUF meerdere bijeenkomsten onder de naam “Het Fascinerende Brein” georganiseerd. Ook heeft in
samenwerking met het AUF een bijeenkomst over plotse hartdood met alumni in de VS plaatsgevonden in New
York. Daarnaast is in samenwerking met de AIGHD gewerkt aan de communicatie en fondsenwervende
strategie voor het onderwerp Global Health. Tijdens de Anatomische Les van 2013 is aandacht besteed aan het
SCALE UP project van de AIGHD dat gefinancierd wordt door een giften die AMC Foundation in de periode
2011-2012 ontvangen heeft.
De ontwikkelingen rond deze nieuwe pro-actieve benadering zijn een toevoeging aan de reactieve en AMCbrede benadering die de AMC Foundation de afgelopen jaren heeft gevolgd. Er is besloten om deze succesvolle
reactieve en tailormade aanpak gericht op het werven van grote giften onder particulieren, particuliere
stichtingen en vermogensfondsen en bedrijven voor specifieke AMC-brede onderzoeksprojecten voort te
zetten.
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1.5
Inkomsten 2013
De AMC Foundation heeft in het afgelopen jaar net als in voorgaande jaren een aantal grote giften mogen
ontvangen voor het onderzoek binnen de afdeling experimentele chirurgie, onderzoek naar de ziekte van
Crohn en aneurysma onderzoek. De totale waarde van deze giften bedraagt bijna 300.000 euro.
Voor het onderwerp hart- en vaatziekten heeft de AMC Foundation in 2013 een toezegging van 375.000 euro
van een vermogensfonds ontvangen voor een donatie aan onderzoek naar het verbeteren van leefgewoonte
om hart- en vaatziekten te voorkomen of te behandelen. Daarnaast heeft zij een nieuwe toezegging ontvangen
voor onderzoek op het gebied van de oncologische hematologie gericht op de interactie tussen CLL en het
afweersysteem ter waarde van 100.000 euro. Deze toezeggingen zullen vanaf 1 januari 2014 in termijnen
geeffectueerd worden.
Voorts heeft de AMC Foundation in 2013 een nalatenschap van meer dan 130.000 euro mogen ontvangen
afkomstig van een familie waarvan de zoon jarenlang behandeld is in het AMC. In overleg met de
nabestaanden is besloten om deze nalatenschap te bestemmen aan onderzoek naar aangeboren
hormoontekorten. De zoon had onder meer een aangeboren hormoontekort waarvoor hij in het AMC
behandeld werd.
Verder heeft de AMC Foundation in 2013 een bijdrage van 50.000 euro mogen ontvangen voor onderzoek naar
sikkelcel, meer specifiek voor het onderzoek naar N-Acetylcylcysteine (NAC). Een kenmerk van sikkelcel is
hevige pijnaanvallen, ofwel crisen, die frequent voorkomen en waarvoor de patiënt opgenomen moet worden
in het ziekenhuis. Het doel van het onderzoek is om te bekijken of NAC kan bijdragen tot het verminderen van
de crisen die extreme pijn bij deze patiënten veroorzaken.
Geen van de hierboven vermelde donateurs wil met naam genoemd worden in dit jaarverslag.
Van de Stichting Kinderen en Kansen ontving de AMC Foundation een donatie van 80.000 euro voor het
onderzoek naar Sanfilippo. De ziekte van Sanfilippo is een zeldzame, ernstige, progressieve en uiteindelijk altijd
dodelijke hersenziekte die begint op kinderleeftijd. De donatie van de Stichting wordt meer specifiek voor de
helft besteed aan het onderzoeksproject ‘Chaperone therapie voor Sanfilippo’. De andere helft zal worden
besteed aan het opzetten van een nieuw onderzoeksproject. Daarnaast ontving de AMC Foundation van de
Stichting Zabawas een gift die ook besteed zal worden aan het onderzoeksproject ‘Chaperone therapie voor
Sanfilippo’. Deze gift van 20.000 euro was reeds in 2012 was toegezegd. In 2013 heeft de AMC Foundation van
Stichting Zabawas opnieuw een toezegging van 20.000 euro voor dit onderzoek Sanfilippo ontvangen.
Door de Charity Stichting Rob Beers is in 2013 een toezegging gedaan van 10.000 euro voor de renovatie van
de binnentuin op de Intensive Care. Het project zal in 2014 gerealiseerd worden, waarna de donatie zal worden
ontvangen.
In 2013 ontving de AMC Foundation van de Stichting JP Balki Classic Memorial een deel van de opbrengst, 3000
euro, van hun jaarlijkse hardloopwedstrijd JP Balki Event. De hardloopwedstrijd wordt georganiseerd ter
nagedachtenis van Jean-Paul Balkestein die in 2012 tijdens het hardlopen overleed aan een plotse hartdood.
De bijdrage komt ten goede aan onderzoek naar plotse hartdood. In 2014 zal het JP Balki Event opnieuw
plaatsvinden en zal weer een deel van de opbrengst ten goede komen aan het onderzoek naar plotse hartdood
in het AMC.
1.6
Lopende projecten in 2013
In 2013 zijn er meerdere giften ontvangen en bestedingen gedaan voor onderzoeken waar al toezeggingen
voor ontvangen waren. Over de lopende onderzoeken als de AENEAS studie, het onderzoek naar het herstel
van het afweersysteem (beide Fonds Hematologie), het onderzoek naar aneurysma en het onderzoek naar de
ziekte van Crohn, evenals het SCALE UP project dat in Nairobi, Kenia, wordt uitgevoerd, heeft de Stichting op
regelmatige basis in samenwerking met de onderzoekers schriftelijk gerapporteerd. Daarnaast hebben er
meerdere meetings met de donateurs plaatsgevonden. De continue steun van de afgelopen jaren voor
onderzoek op het gebied van de experimentele chirurgie heeft afgelopen jaar geleid tot het opzetten van een
aantal nieuwe promotieonderzoeken die de komende jaren zullen lopen.
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1.7
Verdere bestedingen in 2013
In 2013 hebben 6 jonge onderzoekers met behulp van het AMC Jonge Talentenfonds een cursus of een stage
kunnen volgen aan internationale topinstituten in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Singapore en
Australië. De beurzen blijken een groot succes. Zij blijken niet alleen een belangrijke meerwaarde te leveren
voor de carrière van de jonge promovendi, maar ook voor onderzoeksgroepen in het AMC. Door de uitwisseling
worden hun contacten met de onderzoeksgroepen bij de verschillende instituten versterkt. In 2013 heeft een
nieuwe selectieronde plaatsgevonden en heeft de Stichting opnieuw 10 beurzen kunnen toekennen aan
veelbelovend talent. Zij gaan komend jaar een cursus of stage volgen aan topinstituten in Canada, Verenigd
Koninkrijk en Verenigde Staten.
Het in 2012 ontvangen legaat voor onderzoek naar alvleesklierkanker is in 2013 besteed tezamen met andere
giften aan het zogenaamde BIOPAN-project. Dit project heeft tot doel om een biobank voor onderzoek naar
alvleesklierkanker op te zetten. In de biobank worden bloed en weefsel verzameld van bij alle patiënten met
alvleesklierkanker die in het AMC worden behandeld. Met de giften is een vriezer ter waarde van 15.000 euro
aangeschaft die noodzakelijk is om het weefsel en bloed van patiënten met alvleesklierkanker op een juiste
manier te bewaren voor onderzoek. Het onderzoek dat met de weefsels en het bloed uit de biobank gedaan
wordt, heeft inmiddels de eerste resultaten opgeleverd die gepubliceerd zijn in wetenschappelijke artikelen. De
AMC Foundation is voornemens om de biobank ook in 2014 te blijven steunen.
Verder heeft de AMC Foundation met behulp van een ontvangen donatie van de Stichting Zabawas in 2013 een
project rond de voorlichting voor kinderen die een MRI krijgen op de afdeling Radiologie van bijna 10.000 euro
kunnen realiseren. Het project had tot doel om kinderen meer vertrouwd te maken, waardoor MRI onderzoek
bij kinderen acceptabeler wordt. Met behulp van de donatie is naast een brochure en een prentenboek, ook
een korte animatiefilm gemaakt en een muurschildering aangebracht.
De AMC Foundation heeft ook in 2013 een aantal activiteiten voor patiënten met sikkelcel kunnen organiseren
gericht op het stimuleren van lotgenotencontact en het geven van voorlichting over de ziekte. Zo hebben
verschillende koffieochtenden voor ouders met kinderen met sikkelcel plaatsgevonden, hebben 24 kinderen
met sikkelcel een unieke boottocht op een marineschip beleefd en heeft een groep tieners een dansworkshop
gehad.
De bijdrage die de AMC Foundation in 2013 ontving van het AUF voor het opzetten van een databank van
foto’s van het AMC en de gasthuizen in het kader van de ontwikkeling van het boek “Metamorfosen van een
gasthuis” is in 2013 besteed. Hiermee wordt het Fonds MAG opgeheven.
In 2013 heeft het bestuur het besluit genomen om over te gaan tot besteding van een klein deel van de
bestemmingsreserves met als doel om projecten te financieren, die concreet zijn, die iets extra’s voor
patiënten en/of hun naasten opleveren, waarmee de algemene indruk van patiënten over het AMC positief
beïnvloed wordt en waarmee de zichtbaarheid van de AMC Foundation binnen en buiten het AMC vergroot kan
worden. De twee projecten die zij geselecteerd heeft zijn: de realisatie van de renovatie van de IC binnentuin
en de speciale lunches die 4 keer per jaar georganiseerd worden voor patiënten en hun familie/naasten die
langdurig in het AMC verblijven.
Voor de besteding van geoormerkte giften en donaties voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten werkt de
AMC Foundation samen met AMR Research B.V. (kortweg AMR). AMR is een aan het AMC gelieerde entiteit die
de projectadministratie van alle onderzoeksprojecten die in het AMC lopen voor haar rekening neemt. Bij de
besteding van giften en donaties aan onderzoeksprojecten worden door de AMR geen overheadkosten in
rekening gebracht. In 2013 hebben AMC Foundation en AMR in het kader van een verbetering van de
transparantie gewerkt aan een nieuw rapportagesysteem door AMR aan AMC Foundation. Aanvankelijk
ontving AMR vooraf de giften van de AMC Foundation en rapporteerde achteraf. In het nieuwe systeem vindt
doorstorting van giften en donaties aan AMR plaats op basis van facturatie van werkelijke kosten. Als gevolg
van deze nieuwe opzet zijn in 2013 niet alle giften en donaties direct doorgestort naar AMR. Dit resulteert in
een lagere uitgaven uit de bestemmingsfondsen in 2013.
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1.8
Toekomst
Om de nieuwe pro-actieve benadering verder vorm te geven zullen in samenwerking met het AMC nieuwe
communicatiemiddelen worden ontwikkeld. Ook zal de algemene communicatie rond de AMC Foundation
worden versterkt. Bovendien is het doel om een kleine giftenprogramma te starten gericht op het creëren van
een geefcultuur en betrokkenheid bij de organisatie.
Daarnaast wordt ingezet op een versterking van de relatie met vermogensfondsen en zal bekeken worden of
het opzetten van een specifiek bedrijvenprogramma haalbaar is.
Verder zullen opnieuw activiteiten plaatsvinden ter bevordering van de educatie en het lotgenotencontact voor
sikkelcelpatiënten van het AMC, waaronder de tweede Sikkelceldag in maart 2014. Ook zal opnieuw een
selectieronde plaatsvinden voor de beurzen van het AMC Jonge Talentenfonds.
De afdeling Fondsenwerving & Relaties die de back office van de AMC Foundation vormt, zal worden uitgebreid
met een medewerker. Daarnaast wordt actief gekeken hoe deze afdeling meer en betere ondersteuning kan
bieden aan de fondsenwervende activiteiten van de AMC Foundation door middel van bestaande AMC
evenementen, AMC communicatiemiddelen en de betrokkenheid van de relaties van het AMC bij de
wervingsdoelen.
Ook wordt verder gewerkt aan een versterking van de samenwerking met het AUF en de Stichting Steun Emma
Kinderziekenhuis AMC. In het kader van de alliantie AMC-VUmc zal in de komende periode ook de mogelijkheid
tot samenwerking met VUmc op het gebied van fondsenwerving worden onderzocht.
1.9
Beleid met betrekking tot de verhouding tussen kosten en opbrengsten van de fondsenwerving
De back-office van de stichting wordt verzorgd door de Afdeling Fondsenwerving & Relaties van het AMC. Het
voeren van de financiële administratie, alsmede het opstellen van de jaarrekening van de Stichting wordt
verzorgd door de Interne Audit Services (IAS) van het AMC. Voor deze activiteiten worden door het AMC geen
kosten doorbelast aan de Stichting. De Stichting heeft dan ook geen kosten voor fondsenwerving, noch voor de
beheersing en administratievoering, behalve de kosten die gemaakt moeten worden met betrekking tot de
bank.
In 2013 heeft de AMC Foundation geen fondsenwervende acties waarvoor specifieke kosten op het gebied van
propaganda, publiciteit en public relations zijn gemaakt. Zij heeft het doel om zoveel als mogelijk gebruik te
maken van de evenementen en communicatiemiddelen die het AMC zelf ontwikkeld.
1.10
Beleid van de instelling m.b.t. de omvang en functie van de reserves en fondsen
Voor geoormerkte giften die niet in het hetzelfde jaar als ontvangst besteed worden, richt de AMC Foundation
bestemmingsfondsen op. Om gebruik te maken van deze gelden dienen de belanghebbenden binnen het AMC
een aanvraag in te dienen bij het bestuur en bij lopende onderzoeksprojecten dienen facturen te worden
ingediend. Het bestuur beslist vervolgens over de uitkering van de giften aan de doelbestemming. Alle
ongeoormerkte giften worden gereserveerd. Het staat het bestuur vrij te besluiten deze te besteden binnen de
doelstelling.
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1.11
Bestemmingsfondsen
De Stichting kent in 2013 de volgende bestemmingsfondsen:
AMC Jonge Talentenfonds
Dit fonds heeft het doel om jonge talentvolle AMC promovendi een unieke kans te bieden om bij een
internationaal topinstituut in de wereld onderwijs te volgen, ervaring en kennis op te doen en contacten in de
onderzoekswereld te leggen. Louise Gunning Public Health Studiefonds (LGPHS) is als subfonds een onderdeel
van het AMC Jonge Talentenfonds. Het LGPHS maakt specifiek beurzen mogelijk voor AMC promovendi die een
cursus op het gebied van public health aan de Johns Hopkins in Baltimore willen volgen.
Fonds Aneurysma
Dit fonds heeft het doel om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van aneurysma, meer specifiek van buik
aorta (AAA), te ondersteunen.
Fonds ziekte van Crohn
Het Fonds Ziekte van Crohn heeft het doel om wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Crohn te
ondersteunen.
Fonds Experimentele Chirurgie
Dit fonds heeft het doel om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de experimentele chirurgie te
ondersteunen.
Fonds GIOCA
Dit fonds heeft het doel om activiteiten op het gebied van de verbetering van de behandeling in het GastroIntestinaal Oncologisch Centrum Amsterdam en wetenschappelijk onderzoek naar kanker in het
spijsverteringskanaal te ondersteunen. Geoormerkte giften die worden ontvangen voor een specifieke
tumorsoort, zoals bijvoorbeeld alvleesklierkanker en slokdarmkanker, worden onder dit fonds apart
geregistreerd.
Fonds Hematologie
Dit fonds heeft het doel om de afdeling of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de hematologie te
ondersteunen. Dit fonds wordt in 2013 gevormd door giften voor de volgende onderzoeksprojecten op het
gebied van de oncologische hematologie: onderzoek naar het herstel van het afweersysteem na
stamceltransplantatie, onderzoek naar de interactie tussen CLL en het afweersysteem en de AENEAS-studie.
Fonds IPS
Het Fonds IPS heeft het doel om het AMC project Interactieve Patiënten Simulator (IPS) te ondersteunen
waarmee beoogd wordt een innovatieve en digitale leeromgeving te realiseren waarin de student zich
bewuster wordt van de manier van nadenken over patiënten en hun aandoeningen.
Fonds MAG
Het Fonds MAG, Metamorfosen van een Amsterdams Gasthuis, heeft het doel om in het kader van het
historisch erfgoed van het AMC bij te dragen aan het opzetten van een databank van foto’s en beeldmateriaal
die in het kader van het maken van het boek “Metamorfosen van een Amsterdam Gasthuis” zijn gemaakt en
verzameld.
Fonds Neurochirurgie
Het Fonds Neurochirurgie heeft het doel om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van neurochirurgie te
ondersteunen. Meer specifiek is onder dit fonds een nalatenschap ondergebracht bedoeld voor
wetenschappelijk onderzoek betreffende ziekten die epilepsie veroorzaken.
Fonds Plotse Hartdood
Het Fonds Plotse Hartdood heeft het doel om wetenschappelijk onderzoek naar plotse hartdood te
ondersteunen.

Stichting AMC Foundation, AMSTERDAM
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1.

BESTUURSVERSLAG (vervolg)

Fonds Sikkelcel
Het Fonds Sikkelcel heeft als doel om activiteiten op het gebied van educatie en lotgenotencontact voor
patiënten met sikkelcel van het AMC, alsmede wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen.
Fonds Overig
Het Fonds Overig wordt gevormd door geoormerkte giften voor specifieke projecten, waaronder onderzoek
naar maculadegeneratie, radiotherapie, Helisur, kinderen en HIV, onderzoek naar virale hepatitis met een
totaal waarde per project van minder dan € 10.000. De giften worden onder het fonds overig specifiek
geregistreerd.
De reserves is in het jaar 2013 met € 2.849 gedaald te weten van € 207.989 naar € 205.140. De reserves zijn
voornamelijk opgebouwd uit giften en schenkingen die eerder zijn binnengekomen bij het toenmalige AZUAfonds en heeft met name een reservefunctie. Het bestuur heeft besloten om de reserves vanwege het
garanderen van de continuïteit van de Stichting te behouden. De continuïteitsreserve is vastgesteld op
€ 50.000.
Daarnaast heeft het bestuur in 2013 besloten om uit de bestemmingsreserve 15.000 euro vrij te maken voor
besteding aan twee projecten: de speciale lunches voor patiënten die langdurig in het ziekenhuis verblijven van
2013 en de renovatie van de binnentuin bij de Intensive Care. De bestedingen rond het project: renovatie van
de binnentuin bij de Intensive Care zullen in 2014 plaatshebben.
De stichting besteedt jaarlijks zoveel als mogelijk direct aan de doelstellingen via uitkering uit de
bestemmingsfondsen of direct uit de baten van fondsenwerving. In het jaar 2013 is dan ook ongeveer 47% van
de giften en schenkingen aan de doelstellingen uitgekeerd. De overige baten zijn in bestemmingsfondsen
ondergebracht, die nagenoeg alle bestemd zijn voor specifieke onderzoeksprojecten met een looptijd van 3-4
jaar. Deze baten zullen binnen die periode worden besteed.
1.12
Beleggingsbeleid
De stichting belegt de liquide middelen niet, en houdt de beschikbare gelden aan op een rekening courant en
een spaarrekening.
1.13
Beleid met betrekking tot belanghebbenden
De AMC Foundation kiest voor een zeer persoonlijke aanpak voor communicatie met donateurs. Dit is in lijn
met de focus op het grote giftenprogramma. In 2014 zal de communicatie rond de AMC Foundation verder
uitgebreid worden, onder andere door meer gebruik te maken AMC -uitingen en de website.
Daarnaast maakt de AMC Foundation gebruik van bijeenkomsten die door het AMC georganiseerd worden,
zoals de Anatomische Les en de PhD Award Sessie, waarbij zij haar donateurs uitnodigt.

1.14
Over het lezen van de jaarrekening
Het lezen van de jaarrekening van een goede doelen stichting is voor “de leek” geen eenvoudige opgave,
hoezeer de financiële administratie, directie, bestuur zich ook inspannen om alles transparant, en uiteraard
conform alle voorschriften, weer te geven. Zo zou men zich kunnen afvragen, hoe het kan dat een stichting die
geen kosten heeft (zie paragraaf 1.9; en zie ook de staat van baten en lasten) maar 47% van de giften en
schenkingen aan de doelstelling heeft uitgekeerd. De verklaring hiervoor wordt in het navolgende op een niet
technische manier weergegeven.
Als de stichting in (bijvoorbeeld) november een gift of een nalatenschap op de rekening ontvangt, dan kan het
zijn dat de besteding pas in het volgende jaar/de volgende jaren kan plaatsvinden. Dat is met name bij de AMC
Foundation zo, omdat de gelden die worden ontvangen nagenoeg allemaal besteed worden aan specifieke
onderzoeksprojecten, die doorgaans een looptijd van 3-4 jaar hebben. Ter illustratie: de staat van baten en
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lasten (pag. 16) toont de baten ter grootte van 784.867 euro en de specificatie van het verloop van de reserves
en fondsen (pag. 22) laat zien dat maar liefst 774.158 euro hiervan precies gekoppeld is aan diverse
bestemmingsfondsen. Zo werd in 2013 een nalatenschap van 130.482 euro ontvangen, waarover het bestuur in
december 2013 heeft beslist dat deze besteed zal worden aan een specifiek onderzoeksproject naar
aangeboren hormoontekorten. Van deze nalatenschap is in 2013 nog niets uitgegeven; de uitgaven volgen in
de toekomst.
Juist omdat nagenoeg alle baten van de AMC Foundation direct gekoppeld zijn aan specifieke
onderzoeksprojecten en thema’s, is bij de AMC Foundation het overzicht van het verloop van de
bestemmingsfondsen (pag. 22) waarschijnlijk het meest interessante overzicht voor de lezer. Iedereen kan aan
de hand van dat overzicht precies zien hoeveel geld aan welk onderzoeksproject en thema nog te besteden was
aan het begin van het jaar, hoeveel er is uitgegeven gedurende het jaar, hoeveel er aan donaties per
onderzoeksproject en thema is ontvangen en hoeveel er (dus) nog rest om in de toekomst uit te geven.
In een enkel geval komt het voor dat uit een bestemmingsfonds in een bepaald jaar geen uitgaven worden
gedaan. Dit is in 2013 het geval voor het bestemmingsfonds neurochirurgie. Dit betreft een oude nalatenschap
bestemd voor onderzoek naar ziekten die epilepsie veroorzaken. Met de onderzoekers wordt gezocht naar een
passende en effectieve besteding aan een specifiek onderzoeksproject. Zodra het bestuur hiervoor een
aanvraag ontvangt, zal zij een besluit nemen voor de besteding aan een specifiek onderzoeksproject voor de
komende jaren.
Directie en bestuur hopen en vertrouwen dat deze toelichting de lezer ondersteunt in zijn/haar conclusie dat
de boekhoudkundige ratio van 47% in orde is en dat deze toelichting de lezer tegelijk meer inzicht geeft in de
werking van de stichting.
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2.

JAARREKENING
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2.1

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

Na verwerking van het exploitatiesaldo

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA [1]
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

Stichting AMC Foundation, AMSTERDAM

31-12-2013
€

31-12-2012
€

34.299
1.423.192
1.457.491

184
822.846
823.030

1.457.491

823.030
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2.1

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

Na verwerking van het exploitatiesaldo

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN [2]
Reserves
Fondsen
Totaal stichtingsvermogen

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA [3]
Uitkeringsverplichtingen

TOTAAL PASSIVA

31-12-2013
€

31-12-2012
€

205.140
1.040.345
1.245.485

207.989
615.041
823.030

212.006
212.006

-

1.457.491

823.030

[..] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de balans, die een
integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.

De jaarrekening 2013 is door het bestuur vastgesteld in de vergadering van 30 juni 2014 te Amsterdam.

F.A. Eijken, voorzitter
E.K. Greup, lid
F.J. Leeflang, lid
J.W. Sieburgh, lid
M..M. Levi, lid
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2.2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Baten [4]
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties derden
Som der baten

€

2013

2012

€

780.357
4.510
784.867

2.145.702
2.530
2.148.232

Lasten [5]
Bestedingen aan de doelstelling
Kosten fondsenwerving
Algemene kosten
Som der lasten

366.147
(1)
366.146

1.729.443
1.729.443

Exploitatiesaldo

418.721

418.789

3.734

(375)

422.455

418.414

Financiële baten en lasten [6]
Exploitatiesaldo na belastingen

[..] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de staat van baten en lasten, die een
integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.

De jaarrekening 2013 is door het bestuur vastgesteld in de vergadering van 30 juni 2014 te Amsterdam.

F.A. Eijken, voorzitter
E.K. Greup, lid
F.J. Leeflang, lid
J.W. Sieburgh, lid
M.M. Levi, lid
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2.3

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2013
2013

Kasstroom uit operationele activiteiten
Ontvangsten
Betalingen

750.752
154.140

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

2.197.282
1.827.279
596.612

370.003

-

-

4.315
(581)

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Investeringen in overige financiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in overige financiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(-)
-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangst uit langlopende schulden
Aflossing langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(-)

2012

12
(387)
3.734

(375)

600.346

369.628

(-)

(-)
-

(-)

(-)
-

-

Nettokasstroom
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen

600.346
-

369.628
-

Toename/(afname) geldmiddelen

600.346

369.628

822.846
600.346

453.218
369.628

1.423.192

822.846

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar
Stand per 31 december

Stichting AMC Foundation, AMSTERDAM
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2.4

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

2.4.1
Algemeen
De Stichting AMC Foundation, gevestigd te Amsterdam, is opgericht op 15 juli 2009 door middel van een wijziging van de
statuten van de Stichting AZUA fonds die reeds in 1984 werd opgericht. De Stichting AMC Foundation is ingeschreven in het
Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41.20.43.33.
De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650 (Fondsenwervende instellingen). Het boekjaar van de stichting is gelijk aan
het kalenderjaar.
2.4.2
Stelselwijzigingen
In 2013 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.
2.4.3
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar,
met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in paragraaf stelstelwijzigingen.
2.4.4

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

BALANS
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke
oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Stichtingsvermogen
Op jaareinde beschikt de Stichting AMC Foundation over een stichtingsvermogen van € 1.245.485. Het eigen vermogen en
reserves dienen een dusdanige omvang te hebben dat de continuïteit van de Stichting AMC Foundation is gewaarborgd. De
continuïteitsreserve wordt eens per drie jaar opnieuw bezien. Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit twee delen te
weten:
Reserves
saldo per 31 december 2013
€ 205.140
Fondsen
saldo per 31 december 2013
€ 1.040.345
Bestemmingsfondsen worden opgericht bij ontvangst van geoormerkte giften die niet of niet volledig in hetzelfde jaar
besteed worden. Indien en voor zover per balansdatum de geworven bedragen de bestedingen voor dat doel overtreffen,
wordt het saldo weergegeven onder Reserves en Fondsen. Bestedingen worden aan een bestemmingsfonds onttrokken na
een besluit een bepaalde aanvraag tot financiële ondersteuning, passend in het doel van het bestemmingsfonds, te
honoreren en dat de aanvrager te communiceren (de “toezeggingen”). Bij langlopende projecten geschiedt de besteding op
basis van het indienen van facturen voor het project. Het bedrag van deze toezegging wordt op dat moment ten laste van de
Staat van Baten en Lasten gebracht en de corresponderende verplichting getoond onder Kortlopende schulden
(“toezeggingen”).
Schulden
De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is bepaald.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
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2.4

TOELICHTING OP DE JAARREKENING (vervolg)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Resultaatbepaling
In de staat van baten en lasten worden de ontvangsten en uitgaven verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.
Ontvangen giften worden verantwoord op het moment dat de inkomsten ontvangen worden. Verliezen worden verantwoord op
het moment dat deze voorzienbaar zijn.
Lasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden
voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden en wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de
liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op
geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest,
ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde
dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven
groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft
plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in
mindering gebracht.
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2.5

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA
[1]

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa
Donatie Onderzoek naar de ziekte van Sanfilippo
Donatie Project renovatie IC binnentuin
Nog te ontvangen interest 4e kwartaal
Onverschuldigde betalingen

[12]
[14]

31-12-2013
€

31-12-2012
€

20.000
10.000
4.299
34.299

184
184

Liquide middelen
Rekening-courant ING Bank NV
Depositorekening ING Bank NV
Rekening-courant Deutsche Bank NV

497.370
925.001
821
1.423.192

822.846
822.846

De Liquide middelen staan ter vrije beschikking
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2.5

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)

PASSIVA
[2] RESERVES EN FONDSEN
Het verloop van de reserves gedurende 2013 en 2012 is als volgt:
Reserves

ContinuïteitsReserve

BestemmingsReserve [ * ]

OverigeReserve

Totaal
reserves

50.000
50.000
50.000

(374)
158.363
157.989
3.735
803
(7.387)
155.140

208.363
(208.363)
-

208.363
(374)
207.989
3.735
803
(7.387)
205.140

Stand 31 december 2011
Exploitatiebestemming 2012
Re classificatie 2012
Stand 31 december 2012
Exploitatiebestemming 2013
Donaties
Onttrekkingen
Stand 31 december 2013

Het resterende exploitatiesaldo over 2013, na fondsbestemming, is ten laste gebracht van de bestemmingsreserves. De
bestemmingsreserve is ontstaan in 2012. Vanaf 2012 worden door het bestuur van de stichting specifieke bestedingen aan de
doelstellingen aangewezen, welke worden gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve.
Bestemmingsfondsen
AMC Jonge Talentenfonds
Fonds Aneurysma
Fonds ziekte van Crohn
Fonds Experimentele Chirurgie
Fonds GIOCA
Fonds Hematologie
Fonds aangeboren Hormoontekorteng
Fonds IPS
Fonds MAG
Fonds Neurochirurgie
Fonds Sikkelcel
Fonds Sanfilippo
Fonds Plotse Hartdood
Fonds overige

Stichting AMC Foundation, AMSTERDAM

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

31-12-2013
€

31-12-2012
€

37.346
131.117
40.000
312.092
21.277
86.321
130.482
13.823
107.495
71.742
66.099
22.551
1.040.345

37.177
100.000
40.000
200.000
29.996
60.000
13.857
5.160
107.495
13.069
6.000
2.287
615.041
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2.5

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)

PASSIVA
[2] RESERVES EN FONDSEN (vervolg)
Wanneer door derden aan (een deel van) de middelen een specifieke besteding is gegeven, wordt dit deel aangemerkt als een
‘bestemmingsfonds’. Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt:

AMC Jonge Talentenfonds
Fonds Aneurysma
Fonds ziekte van Crohn
Fonds Experimentele Chirurgie
Fonds GIOCA
Fonds Hematologie
Fonds aangeboren Hormoontekorten
Fonds IPS*)
Fonds MAG
Fonds Neurochirurgie
Fonds Sikkelcel
Fonds Sanfilippo
Fonds Plotse Hartdood*)
Fonds Overige
Stand per 31 december

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

Stand per
31 december
2012

Onttrekkingen
2013

Donaties
2013

Stand per
31 december
2013

37.177
100.000
40.000
200.000
29.996
60.000
13.857
5.160
107.495
13.069
6.000
2.287
615.041

(27.265)
(18.883)
(40.000)
(88.148)
(15.000)
(78.679)
(-)
(1.544)
(5.160)
(-)
(1.274)
(53.901)
(9.000)
(10.000)
(348.854)

27.434
50.000
40.000
200.240
6.281
105.000
130.482
1.510
59.947
120.000
3.000
30.264
774.158

37.346
131.117
40.000
312.092
21.277
86.321
130.482
13.823
107.495
71.742
66.099
22.551
1.040.345

31-12-2013
€

31-12-2012
€

7.387
4.410
18.883
88.148
18.679
1.544
54
53.901
9.000
10.000
212.006

-

*) Werving door derden in 2011, 2012 & 2013

[3]

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Kortlopende uitkeringsverplichtingen
Toezeggingen inzake Project speciale patiëntenlunches
Toezeggingen inzake AMC Jonge Talentenfonds
Toezeggingen inzake Onderzoek naar Aneurysma
Toezeggingen inzake Onderzoek Experimentele Chirurgie
Toezeggingen inzake Onderzoek Hematologie (AENEAS studie)
Toezeggingen inzake Project IPS
Toezeggingen inzake Project Sikkelcel
Toezeggingen inzake Onderzoek naar de ziekte van Sanfilippo
Toezeggingen inzake Onderzoek naar Plotse Hartdood
Toezeggingen inzake Project renovatie IC binnentuin
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[1]
[2]
[3]
[6]
[8]
[11]
[12]
[13]
[14]

-
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2.6

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

[4]

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving
Algemene giften
AMC Jonge Talentenfonds
Onderzoek naar Aneurysma
Onderzoek naar de ziekte van Crohn
Onderzoek inzake Experimentele Chirurgie
Onderzoek inzake GIOCA (waaronder specifiek onderzoek
naar slokdarmkanker en alvleesklierkanker*)
Onderzoek inzake Hematologie
Onderzoek naar aangeboren Hormoontekorten**)
Project Metamorfosen van een Amsterdams Gasthuis (MAG)
Project Sikkelcel
Onderzoek naar ziekte van Sanfilippo
Onderzoek naar Galzuursuppletie
Onderzoek naar Virale Hepatitis
Project renovatie IC binnentuin
Project Kinderen en HIV
Projecten overige
Project Arginine onderzoek
Project SCALE UP
Project Voorlichting voor kinderen die een MRI krijgen

€

2013

€

2012

[*]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

803
27.434
50.000
40.000
200.240
6.281

7.170
100.000
97.233
200.000
10.621

[6]
[7]
[9]
[11]
[12]
[14]
[14]
[14]
[14]
[14]

105.000
130.482
59.947
120.000
10.000
6.500
10.000
3.000
764
530
9.376
780.357

120.000
5.160
9.405
1.088
35.000
1.560.025
2.145.702

1.510
3.000
4.510

1.530
1.000
2.530

*) In de baten van GIOCA zit in 2012 en 2013 een legaat van resp. € 7.956 en €153
**) In de baten van onderzoek naar aangeboren hormoontekorten betreft een legaat van € 130.482

Baten uit acties van derden
Project IPS
Onderzoek naar Plotse Hartdood
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2.6

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 (vervolg)

[5]

LASTEN

Bestedingen aan de doelstellingen
Project speciale patiëntenlunches
AMC Jonge Talentenfonds
Onderzoek naar Aneurysma
Onderzoek naar ziekte van Crohn
Onderzoek inzake Experimentele Chirurgie
Onderzoek inzake GIOCA
Onderzoek inzake Hematologie
Project IPS
Project Metamorfosen van een Amsterdams Gasthuis (MAG)
Project Sikkelcel
Onderzoek naar de ziekte van Sanfilippo
Onderzoek naar Plotse Hartdood
Project renovatie IC binnentuin
Project Arginine onderzoek
Project SCALE UP
Project Voorlichting voor kinderen die een MRI krijgen

[6]

€
[*]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[8]
[9]
[11]
[12]
[13]
[14]

2013

€

2012

7.387
27.265
18.883
40.000
88.148
15.000
78.679
1.544
5.160
1.274
53.901
9.000
10.000
530
9.376
366.147

5.000
57.233
60.000
4.500
7.685
35.000
1.560.025
1.729.443

4.299
16
(581)
3.734

12
(387)
(375)

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

Rentebaten vermogen spaarrekening
Rentebaten rekening-courant bank
Rentelasten en kosten rekening-courant bank

De directielid van de stichting ontvangt geen vergoeding en heeft een dienstbetrekking bij het AMC als directeur van de
afdeling Fondsenwerving & Relaties. De back-office van de stichting wordt verzorgd door de Afdeling Fondsenwerving &
Relaties van het AMC. Het voeren van de financiële administratie, alsmede het opstellen van de jaarrekening van de Stichting
wordt verzorgd door de Interne Audit Services (IAS) van het AMC. Voor deze activiteiten worden door het AMC geen kosten
doorbelast aan de Stichting. De Stichting heeft dan ook geen kosten voor fondsenwerving, noch voor de beheersing en
administratievoering, behalve de kosten die gemaakt moeten worden met betrekking tot de bank.
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2. 7 MODEL C

Doelstelling werving baten lasten
Bestemmingsfondsen
Wetenschappelijk
Onderzoek

Baten
Uit eigen fondsenwerving
- donaties en giften
- nalatenschappen
Uit acties van derden
- donaties en giften
- dividend, rente-/ en opbrengsten
Overige baten
Totaal

Onderwijs

Patiëntenzorg

Kosten
beheer en
administratie

Totaal
2013

Begroot
2013

Totaal
2012

589.965
130.635

27.434
-

32.323
-

-

649.722
130.635

-

2.137.746
7.956

3.000
723.600

1.510
28.944

32.323

-

4.510
784.867

-

2.530
2.148.232

Lasten
- wetenschappelijk onderzoek middels bestemmingsfondsen
- wetenschappelijk onderzoek overige
- onderwijs middels bestemmingsfondsen
- onderwijs overige
- welzijn, voorlichting, e.d. middels bestemmingsfondsen
- Welzijn, voorlichting, e.d. overig
Kosten
- personeelskosten
- kantoorkosten
- algemene kosten
- financiële baten en lasten
Totaal

310.998
530
-

33.969
-

11.274
9.376

-

310.998
530
33.969
11.274
9.376

-

117.233
1.595.025
9.500
7.685
-

311.528

33.969

20.650

-1
(3.734)
-3.735

-1
(3.734)
362.412

-

375
1.729.818

Resultaat van het jaar
Aanvulling bestemmingsfondsen uit algemene middelen
Resultaatbestemming

412.072
412.072

(5.025)
(5.025)

11.673
11.673

3.735
3.735

422.455
422.455

-

418.414
418.414
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3.

OVERIGE GEGEVENS
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3.

OVERIGE GEGEVENS

3.1
Resultaatbestemming
Het resultaat over het boekjaar 2013, respectievelijk 2012, is als volgt aangewend (getallen tussen haakjes zijn
onttrekkingen).

Continuїteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserves
Bestemmingsfondsen

2013
(werkelijk)

2013
(begroot)

2012
(werkelijk)

3.735
418.720
422.455

-

50.000
157.988
(208.363)
418.789
418.414

3.2
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend, welke van invloed (kunnen) zijn op de in deze jaarrekening
opgenomen informatie, noch in de gepresenteerde balansposten of hun waarderingen, noch in de toelichtingen daarop.
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