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1. BESTUURSVERSLAG
1.1 ALGEMEEN
DOELSTELLING STICHTING
Hoofddoelstelling van Stichting Vrienden van Het Sophia (hierna: Stichting Vrienden) is het actief
werven van fondsen voor het Erasmus MC‐Sophia, zowel bij particulieren, bedrijfsleven als
stichtingen en fondsen.
Stichting Vrienden streeft naar een grotere naamsbekendheid van het Erasmus MC‐Sophia
Kinderziekenhuis (hierna: Erasmus MC‐Sophia) en het werk dat daar gedaan wordt, primair in het
verzorgingsgebied van Erasmus MC‐Sophia, te weten de stad Rotterdam en de regio daaromheen.
Jaarlijks organiseert Stichting Vrienden een aantal acties om gelden te werven voor het Erasmus
MC‐Sophia. Verder is er aandacht voor het werven en behouden van vrienden van het Sophia met
speciale aandacht voor bedrijfsvrienden.
Stichting Vrienden werkt samen met een andere stichting waarmee Stichting Vrienden nauw
verbonden is: Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (hierna: Sophia Fonds). De besturen van
Stichting Vrienden en Sophia Fonds (samen: de Sophia Stichtingen) kennen een personele unie:
de bestuursleden fungeren in die hoedanigheid bij beide stichtingen. Zij oefenen hun functie
onbezoldigd uit.
De door Stichting Vrienden gerealiseerde opbrengst wordt via het Sophia Fonds in het Erasmus
MC‐Sophia besteed. Prioriteit is de steun aan wetenschappelijk onderzoek binnen Erasmus MC‐
Sophia. Daarnaast worden projecten op het gebied van patiëntenzorg ondersteund.
Stichting Vrienden werft specifiek (geoormerkt) en niet specifiek (ongeoormerkt) aan de hand
van een jaarlijks vast te stellen projectenlijst. Stichting Vrienden streeft niet naar
vermogensopbouw, maar keert alle gerealiseerde opbrengsten uit aan het Sophia Fonds.
De personeelsleden van de beide Sophia Stichtingen zijn in dienst van het Sophia Fonds. Vanuit het
financieel administratieve oogpunt dat kosten van fondsenwerving dienen te worden gekoppeld aan
opbrengsten uit fondsenwerving, zijn in deze jaarrekening (i) de personeelskosten van het fondsen‐
wervingsteam (en andere aan fondsenwerving verbonden kosten) verantwoord als kosten en (ii) de
vergoeding van die kosten door het Sophia Fonds opgevoerd als Baten in Natura. De kosten die zijn
verbonden aan de fondsenwerving door Stichting Vrienden, worden betaald uit het vermogen van
het Sophia Fonds.
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SAMENSTELLING BESTUUR
De besturen van Stichting Vrienden en het Sophia Fonds kennen een personele unie. In 2018 was de
samenstelling van het bestuur als volgt:
Functie binnen
bestuur
Voorzitter

Naam
Joan van Marwijk Kooy

Huidige functie
General Counsel HAL
Investments Rotterdam
Investment Director Indofin

Frederique de Jong Schouwenburg–de
Bruin

Secretaris

Willem Briët (t/m 26‐06‐2018)
Theo de Rooij (sinds 26‐06‐2018)

Penningmeester Honorary Consul‐General van Japan in
Rotterdam
Penningmeester Advisor D’este Management Services

Suzanne Dutilh‐Mees

Bestuurslid

Directeur Stichting Kinderopvang
Kralingen

Marlies Verschure

Bestuurslid

Digital Director

Naam
Joan van Marwijk Kooy
Frederique de Jong Schouwenburg–de
Bruin

Theo de Rooij
Suzanne Dutilh‐Mees

Relevante nevenfuncties bestuursleden
Voorzitter Rotterdamse Stichting Blindenbelangen
Lid Hoofdbestuur Natuurmomenten
Comité van Aanbeveling Open Monumentendag
Rotterdam
Bestuurslid St. Fonds Nederlands Sanatorium Davos
Penningmeester Stichting Rotterdamsche Bond voor
Lichamelijke Opvoeding (RBLO)
Bestuurslid Stichting Volksbond Rotterdam
Penningmeester Stichting Kindertehuizen Rotterdam
‐
‐

Marlies Verschure

‐

Willem Briët

ADVISEURS
Het bestuur van de Sophia Stichtingen wordt in zijn werk geadviseerd door de drie afdelingshoofden
van het Erasmus MC‐Sophia:
‐ Prof. dr. E.H.H.M. Rings, hoofd afdeling kindergeneeskunde Erasmus MC‐Sophia
‐ Mw. Prof.dr. M.H.J. Hillegers, hoofd afdeling kinder‐ en jeugdpsychiatrie Erasmus MC‐Sophia
‐ Prof. dr. R.M.H. Wijnen, hoofd afdeling kinderchirurgie Erasmus MC‐Sophia
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BUREAU
Binnen het Bureau van de Stichtingen waren per eind 2018 acht personen werkzaam. Laura van
Roon is per 1 november 2018 Hoofd Organisatie. Inge Valkis is het Hoofd Fondsenwerving.
Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid en de hoogte van de beloning vastgesteld. Bij de bepaling
van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Stichting Vrienden de Regeling
Beloning Directeuren van Goede Doelen Organisaties. De regeling geeft aan de hand van
zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging leidde tot een zogenaamde
BSD‐score van 335 punten, verdeeld over 2 directieleden, is dit een maximum jaarinkomen van
€ 73.023 per directielid. De voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke
jaarinkomens over 2018 van de leidinggevenden binnen de Stichting Vrienden bedroegen € 71.196
voor I. Valkis en € 69.719 voor J. Steijger (voor 50% ten laste van Stichting Vrienden). Bijzonder in
2018 was de afwezigheid van J. Steijger in verband met ziekte (sinds augustus 2017 afwezig).
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1.2 FONDSENWERVING
MIDDELEN, IMPRESSIES, OPBRENGSTEN 2018
Het jaar 2018 was een goed jaar voor Stichting Vrienden. We mochten nieuwe collega’s
verwelkomen en de projectadministratie werd opgeschoond en gedigitaliseerd. Een grote
stap voorwaarts in het beter kunnen monitoren van projecten ten behoeve van transparantie
en een goede terugkoppeling aan onze donateurs. Al langere tijd bestond de wens om een
eigen online actieplatform te hebben. Inmiddels is de website www.kominactievoorsophia.nl
hiervoor ingericht. Er werden in 2018 weer prachtige acties voor het Sophia Kinderziekenhuis
op touw gezet, zoals de lancering van de Rotterdammertjes ijsjes voor het goede doel, maar
ook een benefietdiner bij SBV Excelsior dat maar liefst € 100.000 opleverde ten bate van
Sophia TV en evenementen. Aan ludieke acties geen gebrek, van nachtelijk bowlen voor het
Sophia Kinderziekenhuis tot een ponyconcours voor het goede doel, we worden breed
gedragen door de samenleving. En dat is iets dat we koesteren.
In 2018 is de optimalisatie van de eigen vaste campagnes voortgezet. Het jaar begon goed
met Sporten voor Sophia, dat dit jaar gekoppeld werd aan onderzoek naar darmfalen. De
teller liep uiteindelijk op naar maar liefst € 543.220. Wederom een mooie stijging ten
opzichte van 2017. De toegevoegde bedrijvenavond op vrijdag is voor herhaling vatbaar en
heeft potentie om te groeien.
In juni vierden we zoals ieder jaar Sophietjes Verjaardag in het ziekenhuis. Dit jaar stond deze
activiteit in het teken van 30 jaar Sophia TV. De opbrengst was € 51.646. Dit is
het resultaat vanuit een mailing per post (15.000 stuks). We zien dat resultaten uit
traditionele mailingen met een accept teruglopen. De opbrengst ligt ca. € 10.000 lager dan
vorig jaar. Wel is dit de eerste mailing waarbij het is gelukt om giften te koppelen aan ons
CRM‐systeem. Een stap vooruit in het leren kennen van onze donateurs.
De vijfde editie van het Lichtjesdiner in de Laurenskerk was een enorm succes. We haalden
een recordbedrag van € 500.542 op met als hoofddoel meer onderzoek naar SLE. Een stijging
van maar liefst 35% ten opzichte van de opbrengst van 2017.
De Lichtjesactie van 2018 stond in het teken van de ontwikkeling van een smartphone app
om depressie en eenzaamheid bij chronisch zieke kinderen tegen te gaan. Ook hier zagen we
de resultaten van de traditionele mailing per post wat teruglopen. Deze werd aangevuld met
een digitale mailing en opnieuw een aantal additionele wervingsacties: de Lichtjesrun ism
Rotterdam Running Crew, de Lichtjestocht voor de scholen en een pilot van de Sophia
Restaurantactie. In het totaal leverde de Lichtjesactie € 344.176 op, in lijn met de opbrengst
van 2017.
In 2018 hebben we wederom geld geworven voor extra wetenschappelijke onderzoeks‐
projecten. Een vervolg op de werving voor een onderzoek naar de ziekte van Crohn
(€ 140.000) en een studie naar bloedstolling van kinderen aan de hart‐longmachine (ruim
€ 140.000). Beide onderzoeken kunnen van start dankzij acties van derden en bijdragen van
vermogensfondsen.
Stichting Vrienden van het Sophia
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Daarnaast deden we een aanvraag bij de Vriendenloterij in samenwerking met het Emma‐ en
Wilhelmina Kinderziekenhuis voor een onderzoek naar pijn bij te vroeggeboren baby's.
Daarvoor mochten we het prachtige bedrag ontvangen van € 385.000. Dit zal in de toekomst
besteed worden binnen de drie kinderziekenhuizen.
ONTWIKKELINGEN 2019
Er komen veel kansen op ons pad en we zullen dan ook focus moeten aanbrengen in onze
activiteiten. We zullen ten behoeve van praktische ondersteuning meer een beroep doen op
onze vrijwilligers. Kansrijk zijn relatiebeheer van waardevolle partnerships en gericht
benaderen van (vermogens)fondsen.
We gaan ook meer focus aanbrengen in de doelen waarvoor we werven. Dit biedt kansen
voor langere communicatietrajecten waarmee we de doelen beter kunnen belichten en we
meer mensen kunnen bereiken. Hiertoe zullen we de grotere fondsenwervingsacties de
komende jaren koppelen aan de vier profileringsgebieden van het Erasmus‐MC Sophia. We
starten in juni 2019 met de werving voor het Sophia Kinderhersencentrum. We zullen ook
proberen om partners/grotere fondsen te vinden om hier gezamenlijk landelijk aandacht
voor te vragen.
Het bouwen aan verbondenheid met het Erasmus MC‐Sophia blijft belangrijk. Verder zullen
we aandacht blijven besteden aan een goede terugkoppeling van bestedingen en voortgang
van projecten richting donateurs.
Voor 2019 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
Fondsenwervings‐ en communicatiedoelstellingen:
‐ Fondsen werven om het Kinderhersenlab binnen het nieuwe Kinderhersencentrum te
realiseren en daarbij focussen op mogelijke partnerships;
‐ Plan van aanpak uitwerken voor de fondsenwerving voor een nieuw Sophia Kinderziekenhuis;
‐ Verbinding en samenwerking met het Erasmus MC‐Sophia om het aantal interne
ambassadeurs te vergroten;
‐ Beter informeren van de medewerkers van het Erasmus MC‐Sophia over de Sophia
Stichtingen;
‐ Fondsaanvragen uitbreiden;
‐ Realisatie van een nieuw publieksevent: Varen voor Sophia;
‐ Uitbreiden van de Sophia Lichtjestocht en Sophia Restaurantactie.

Stichting Vrienden van het Sophia

7

1.3 RISICO MANAGEMENT
Het bestuur is zich bewust van de verplichtingen inzake risicomanagement vanuit de
richtlijnen voor de jaarverslaggeving (Rjk C2). In aanvulling hierop besluit het bestuur
om 3 jaarlijks een risk assessment uit te voeren, die vervolgens jaarlijks in de
bestuursvergadering wordt besproken. Hiermee voldoet de Stichting Vrienden aan de
richtlijnen voor Fondsenwervende Organisaties (RJ 650).
Stichting Vrienden streeft een laag risico profiel na. In deze risk assessment gaan wij
nader in op het strategisch risico, operationeel risico en financieel risico.
Strategisch risico
Het Erasmus MC‐Sophia Kinderziekenhuis zorgt voor de meest bijzondere en kwetsbare
patiënten, kinderen. Elk kind, ziek of gezond met een beperking, heeft recht op de
allerbeste zorg die er is. Een missie van het Erasmus‐MC Sophia die de Stichting Vrienden
van harte ondersteunt. Het bestuur van de Sophia Stichtingen wordt in zijn werk geadviseerd
door drie afdelingshoofden van het Erasmus MC‐Sophia. Op deze manier is Stichting Vrienden
op de hoogte van de ontwikkelingen en de behoeften in het kinderziekenhuis.
De door Stichting Vrienden gerealiseerde opbrengst wordt via het Sophia Fonds in het
Erasmus MC‐Sophia besteed. Prioriteit is de steun aan wetenschappelijk onderzoek
binnen het Erasmus MC‐Sophia. Daarnaast worden projecten op het gebied van
patiëntenzorg ondersteund.
Toetsing bestedingen
De wetenschappelijke projecten worden op medische en wetenschappelijke relevantie
getoetst door de afdelingshoofden van het Erasmus MC‐Sophia en (de voorzitter van) de
wetenschappelijk adviesraad van het Sophia Fonds.
Projecten op het gebied van patiëntenzorg worden ter beoordeling van relevantie
voorgelegd aan de directeur en de sectormanager binnen het Erasmus MC‐Sophia.
Projectbeheer
De Stichting Vrienden zet in op mitigatie van het reputatie risico door de inrichting van
een digitale project portal ter ondersteuning van adequaat projectbeheer. Het gevoerde
proactieve projectbeheer zal van toegevoegde waarde zijn in de terugkoppeling van
bestedingen aan donateurs.
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Operationeel risico
De Stichting Vrienden is gehuisvest in het Erasmus MC‐Sophia en maakt gebruik van de
faciliteiten van het ziekenhuis. De ICT infrastructuur is niet ondergebracht bij het
ziekenhuis. De ICT wordt beheerd door een derde partij die Online Werkplekken
implementeert en beheert.
AVG
In samenwerking met Mazars heeft Stichting Vrienden het afgelopen jaar de organisatie
ingericht conform de nieuwe Europese wetgeving omtrent de Algemene Verordening
Persoonsgegevens, die op 26 mei 2018 in werking is getreden. Hiermee waarborgt
Stichting Vrienden o.a. dat persoonsgegevens van donateurs, medewerkers, vrijwilligers
et cetera alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor toestemming is gegeven
door betrokkenen.
CBF Erkenning
Stichting Vrienden is een Erkend Goed Doel. Dit betekent dat wordt voldaan aan strenge
kwaliteitseisen. De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie.
Toezichthouder CBF controleert of aan de eisen wordt voldaan.
Financieel risico
Er is voor Stichting Vrienden beperkt sprake van kredietrisico. Er worden geen kredieten
verleend en de openstaande debiteurenportefeuille is beperkt. Ook is er in beperkte mate
sprake van liquiditeitsrisico. Liquide middelen worden periodiek overgeboekt naar het
Sophia Fonds en donaties worden conform de CBF richtlijnen binnen 3 jaar besteed.

Het bestuur van de Sophia Stichtingen
Joan van Marwijk Kooy, 20 mei 2019
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2. JAARREKENING
2.1 BALANS (na resultaatbestemming)
ACTIVA

31‐12‐2018
€

VASTE ACTIVA
Materiele vaste activa (1)
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden (3)
Vorderingen
Debiteuren (4)
Overige vorderingen en overlopende
activa (5)

31‐12‐2017
€
2.752

‐

24.694

32.793

310.142

94.324

109.849

‐
‐

191.331
419.991

285.655

Liquide middelen

1.007.501

1.811.187

TOTAAL ACTIVA

1.454.938

2.129.636

PASSIVA

31‐12‐2018
€

RESERVE en FONDSEN
Overige reserves
KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Rekening Courant Sophia Fonds (6)
Overige schulden en overlopende
passiva (7)

TOTAAL PASSIVA

31‐12‐2017
€
‐

6.701
1.139.623

‐

17.423
1.927.998

308.614

184.216
1.454.938

2.129.636

1.454.938

2.129.636
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN over 2018
Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€

€

€

962.853
1.209.275
386.380
‐

‐
‐
‐
‐

871.799
775.665
2.424
‐

89.453

‐

337.442

Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en/of diensten
Baten in natura (8)

2.647.961
41.376

1.835.000
12.500

1.987.330
8.677

783.702

682.132

619.639

Som van de baten

3.473.039

2.529.632

2.615.647

Lasten:
Besteed aan doelstellingen (9)
‐ Wetenschappelijk onderzoek
‐ Patientenzorg
‐ Ongeoormerkte giften verstrekt aan het fonds

1.806.158
382.760
501.101

1.245.000
260.000
342.500

1.624.469
130.656
240.882

600.473
183.228

664.266
17.866

573.375
46.265

3.473.720
681
‐

2.529.632
‐
‐

2.615.646
‐
‐

Baten:
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van subsidies van overheden
Baten van andere organisaties zonder
winststreven

Wervingskosten (10)
Kosten beheer en administratie (11)
Som van de lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten
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2.3 TOELICHTING
2.3.1 TOELICHTING ALGEMEEN
Doel en activiteiten
Hoofddoelstelling van Stichting Vrienden is het actief werven van fondsen voor het Erasmus
MC‐Sophia, zowel bij particulieren, bedrijfsleven, stichtingen als fondsen.
Stichting Vrienden is ingeschreven als stichting bij de Kamer van Koophandel onder nummer
41134459. De vestigingsplaats en het adres van Stichting Vrienden is, Wytemaweg 80, 3015
CN te Rotterdam.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Jaarverslaggeving
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Tenzij anders vermeld luiden
bedragen in Euro’s (€ ). De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn voor de
jaarverslaggeving 650 fondsenwervende organisaties. De jaarrekening 2018 is vastgesteld in
de bestuursvergadering op 20 mei 2019.
Vergelijkende cijfers
Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers 2017 waar nodig aangepast. De
reclassificering heeft geen invloed op de reserves per 31 december 2017 en het saldo van
baten en lasten per 2017.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De
daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
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2.3.2 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING
Materiele vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte gebruiks‐
duur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Met op balansdatum verwachte
bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings‐ of vervaardigings‐
prijs van de activa waarop de sibsidies betrekking hebben.
Financiele vaste activa
Nalatenschappen
Nalatenschappen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde.
Nalatenschappen uit vruchtgebruik worden gewaardeerd op het moment dat de stichting
beschikkingsmacht heeft over het actief en het waarschijnlijk is dat toekomstige economische
voordelen aan de stichting zullen toevloeien. In beginsel vindt er pas waardering plaats, op het
moment dat de vruchtgebruiker niet mag interen, vervreemden of beleggen.
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen worden per balansdatum gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs rekening houdend
met de fifo (first in first out) methode. Indien naar verwachting de voorraad onder de verkrijgings‐
prijs zal worden verkocht, zal er een voorziening incourante voorraad worden gevormd.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Na
eerste verwerking worden vorderingen en overlopende activa gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten liquide middelen, vorderingen, verplichtingen en effecten.
Stichting Vrienden maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten),
zoals renteswaps en termijncontracten. Financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen
reële waarde, tenzij anders vermeld bij onderstaande toelichting op de afzonderlijke posten.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd
korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
Reserves en fondsen
Als gevolg van het feit dat Stichting Vrienden jaarlijks een nul resultaat behaalt, zijn de reserves
en fondsen gelijk aan nul.
Kortlopende schulden
Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Na de eerste
verwerking, worden de schulden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Stichting Vrienden van het Sophia

13

2.3.3 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Geworven baten
Geworven baten worden verantwoord in het jaar waarop de baten betrekking hebben.
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten worden verantwoord
in het jaar waarin de levering van het product en/of de dienst plaatsvindt.
Baten in Natura
Dit betreft de vergoeding van het Sophia Fonds te hoogte van de kosten Stichting Vrienden
in het desbetreffende boekjaar. En de vergoeding voor kosten gesponsord door derden.
Overige baten
De overige baten worden in beginsel verantwoord in het jaar waarop de baten betrekking
hebben. Baten uit nalatenschappen worden verwerkt in het jaar waarin de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten
worden in het jaar waarin ze worden verkregen verwerkt als baten uit nalatenschappen.
Lasten
Alle lasten worden verantwoord in het jaar waarop de lasten betrekking hebben.
VERBONDEN PARTIJEN
Stichting Vrienden werft actief fondsen voor het Erasmus MC‐Sophia. De opbrengst wordt via
het Sophia Fonds in het Erasmus MC‐Sophia besteed.
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2.3.4 TOELICHTING OP DE BALANS
(1) MATERIELE VASTE ACTIVA
Collectebussen
2018
‐
‐
‐
‐

Stand per 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Mutaties boekjaar
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen

Stand per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

2017
‐
‐
‐
‐

2.953
‐
201
2.752

‐
‐
‐
‐

2.953
201
2.752

‐
‐
‐

Het gehanteerde afschrijvingspercentage is 20%.
FINANCIELE VASTE ACTIVA
(2) Nalatenschappen
Betreft een legaat, welk omvat een woonhuis, waarvan aan de weduwe van de overledene
levenslang het recht van vruchtgebruik is toegekend. Bij overlijden van de weduwe komt
1/5 deel van het volle eigendom toe aan de Stichting Vrienden van het Sophia.
VLOTTENDE ACTIVA
(3) Voorraden

Sophietje
Duimend sophietje
Jarig Sophietje
Sophietje met aapje
Bronzen Sophietjes
Sophia Aapjes
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31‐12‐2018

31‐12‐2017

3.604
1.830
477
6.374
3.086
9.323
24.694

5.194
2.145
123
‐
‐
25.331
32.793
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(4) Debiteuren
Verkoop Sophietjes/Aapjes
Schenkingen Lichtjesactie/Lichtjesdiner
Bedrijfsvrienden
Giften en donaties
Voorziening oninbaarheid
Totaal

31‐12‐2018
21.288
259.804
9.950
22.850
313.892
3.750
310.142

31‐12‐2017
1.075
63.446
14.250
20.383
99.154
4.830
94.324

31‐12‐2018
716
76.259
13.236
19.638
109.849

31‐12‐2017
‐
98.051
67.335
25.945
191.331

(5) Overige vorderingen en overlopende activa
Vriendenloterij
Nog te ontvangen bijdragen Kerstactie/Lichtjesdiner
Giften Patientenzorg
Diversen

(6) Rekening courant Sophia Fonds
Dit betreft de rekeningcourant met het Sophia Fonds. Via deze rekeningcourant worden de
onderlinge verhoudingen van de stichtingen inzake banksaldi, bijdrages fondsenwerving,
vergoedingen kosten Stichting Vrienden en overige transacties geboekt.
(7) Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen vakantiegeld/vakantieuren/pensioen
Belastingen en premies
Nog te betalen kosten Kerstactie/Lichtjesdiner
Vooruitontvangen bijdragen Sporten voor Sophia
Overige Vooruitontvangen bijdragen
Bankkosten/Rente
Overige kosten
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31‐12‐2018
18.717
‐
59.755
207.715
‐
1.349
21.078
308.614

31‐12‐2017
20.308
20.391
2.757
136.001
1.000
1.448
2.310
184.216
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2.3.5. TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(8) Baten in Natura
Het Sophia Fonds heeft de fondswervingskosten (toegerekende persooneelskosten en overige
kosten) van Stichting Vrienden voor haar rekening genomen, zodat de door Stichting Vrienden
geworven gelden en ontvangen giften volledig ten goede komen aan de doelstelling: projecten
in het Erasmus MC‐Sophia. De bijdrage voor deze kosten is opgenomen als baten in natura.
Vergoeding door Sophia Fonds:
2018
581.530
183.228

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

2017
573.375
46.265

Stichting Vrienden streeft naar verlaging van de wervingskosten. Een deel van de kosten wordt
daarom gesponsord door derden.
Vergoeding door derden:
Wervingskosten
Totaal

2018
18.943

2017
‐

783.702

619.640

(9) Besteed aan doelstellingen
Een specificatie van de toegekende bedragen is hieronder opgenomen.

Geoormerkte
bijdragen

Vrij besteedbare
bedragen

Toegekend
bedrag

2018
Wetenschappelijk onderzoek
Patiëntenzorgprojecten
Totaal

1.806.158
382.760
2.188.918

501.101
‐
501.101

2.307.259
382.760
2.690.019

2017
Wetenschappelijk onderzoek
Patiëntenzorgprojecten
Totaal

1.624.469
130.656
1.755.125

240.882
‐
240.882

1.865.351
130.656
1.996.007

Stichting Vrienden van het Sophia
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(10) Wervingskosten
2018
249.002
371
80.338
216.438
54.324
600.473

Salariskosten
Representatiekosten
Projectkosten
Acties/mailing
Voorlichtingskosten
Totaal

2017
270.540
1.090
44.548
205.240
47.022
568.439

Stichting Vrienden heeft formeel geen medewerkers in dienst. Alle medewerkers zijn in dienst bij
het Sophia Fonds. De personele kosten van de Stichting Vrienden worden volledig door het Sophia
Fonds gedragen.
(11) Kosten beheer en administratie
2018
130.773
30.869
21.560
26
183.228

Administratiekosten
Algemene kosten
Accountantskosten
Bestuurskosten
Totaal

Stichting Vrienden van het Sophia

2017
31.182
7.631
12.282
106
51.200
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2.3.6. TOELICHTING OP BESTEDINGEN
Besteed aan doelstellingen
Wervingskosten

Verstrekte subsidies en bijdragen
Communicatiekosten
Personeelskosten
Kantoor‐ en algemene kosten
Totaal

Wetenschappelijk
onderzoek
2.307.259

Kosten beheer
en administratie

Totaal werkelijk
2018

183.228
183.228

2.690.019
351.471
249.002
183.228
3.473.720

Patientenzorg
382.760
351.471
249.002

2.307.259

382.760

600.473

Stichting Vrienden van het Sophia

Begroot 2018

1.847.500
316.650
347.616
17.866
2.529.632

Totaal werkelijk
2017

1.996.007
302.835
270.540
46.265
2.615.646
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2.4 Ondertekening
Ondertekening van de jaarrekening door de bestuursleden

Voorzitter
Dhr. J.B. van Marwijk Kooy

Penningmeester
Dhr. T. de Rooij

Bestuurslid
Mevr. S.H. Dutilh-Mees

Secretaris
Mevr. F.L.S. de Jong Schouwenburg- de Bruin

Bestuurslid
Mevr. E.P.G. Verschure
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