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1. ORGANISATIE
1.1 DOELSTELLING
Kinderen horen niet ziek te zijn, maar helaas is de werkelijkheid anders. De overheid en de
zorgverzekeraars dragen in belangrijke mate bij aan de financiering van behandelingen. Maar voor
wetenschappelijk onderzoek en extra voorzieningen voor patiënten en familie zijn aanvullende
middelen nodig
Stichting Vrienden van het Erasmus MC Sophia (hierna ook: Stichting Vrienden) is actief in het werven
van fondsen voor het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis (hierna ook: Erasmus MC Sophia). Jaarlijks
organiseert zij een aantal acties en evenementen om geld te werven voor het Erasmus MC Sophia.
Daarnaast ontvangt de Stichting Vrienden steun van (bedrijfs)vrienden, inkomsten vanuit
nalatenschappen en inkomsten vanuit vele initiatieven van particulieren en bedrijven die het Sophia
Kinderziekenhuis een warm hart toedragen. De Stichting Vrienden wil voor kinderen en ouders het
verschil maken. Dat doet zij door de financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek,
innovatie en projecten die zich richten op het welzijn van patiënten en hun familieleden. Daarnaast
genereert de Stichting Vrienden aandacht voor het Erasmus MC Sophia en het werk dat daar gedaan
wordt.
1.2 ORGANISATIE
Het Sophia Kinderziekenhuis Fonds (hierna ook: Sophia Fonds) is nauw verbonden met de Stichting
Vrienden. De gelden die via de Stichting Vrienden worden geworven voor wetenschappelijk onderzoek
en welzijnsprojecten in het Erasmus MC Sophia worden door het Sophia Fonds beheerd en uitgekeerd.
Binnen de Sophia Stichtingen waren eind 2020 negen personen werkzaam (6,8 FTE). De Sophia
Stichtingen worden aangestuurd door Laura van Roon (Manager Bedrijfsvoering) en Inge Valkis
(Directeur). Vanuit het Sophia Fonds wordt jaarlijks een vergoeding aan Stichting Vrienden verstrekt.
Tot 2019 was dit een vergoeding ter hoogte van zowel de wervingskosten als de kosten beheer &
administratie. Vanaf 2020 betreft de vergoeding enkel de kosten voor beheer & administratie.
1.3 BESTUUR
De besturen van de Sophia Stichtingen kennen een personele unie. Zij oefenen hun functie
onbezoldigd uit. In 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Naam
Joan van Marwijk Kooij

Functie in bestuur
Voorzitter

Datum in bestuur
01-09-2014

Frederique de Jong
Schouwenburg – De
Bruin
Theo de Rooij
Marlies Verschure
Anneke Sanderse

Secretaris

01-09-2014

Penningsmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

26-06-2018
09-02-2016
01-01-2020

Huidige functie
General Counsel HAL
Investments Rotterdam
Investment Director
Indofin
Advisor Youfone
Digital Director
Raad van Bestuur
Albert Schweitzer
Ziekenhuis

Nevenfuncties
Voorzitter Rotterdamse Stichting Blindenbelangen
Lid Hoofdbestuur Natuurmonumenten
Comité van aanbeveling Open Monumentendag Rotterdam
Lid Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen

In januari 2020 heeft bestuurslid Suzanne Dutilh-Mees afscheid genomen. Anneke Sanderse is in haar
plaats toegetreden tot het bestuur. Anneke Sanderse is van 2007 tot en met 2015 directeur van het
Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis geweest. Daarna is zij lid van de Raad van Bestuur van het Albert
Schweitzer ziekenhuis geworden. Deze functie heeft ze tot begin 2021 vervuld.
Het bestuur van de Sophia Stichting wordt geadviseerd door drie afdelingshoofden. Om optimaal aan
te sluiten bij de ontwikkelingen binnen het Erasmus MC is in 2020 de themavoorzitter van het Sophia
toegevoegd aan de adviseurs.
- Prof. Dr. E.H.H.M. Rings, hoofd afdeling kindergeneeskunde Erasmus MC Sophia
- Prof. Dr. M.H.J. Hilligers, hoofd afdeling kinder – en jeugdpsychiatrie Erasmus MC Sophia
- Prof. Dr. R.M.H. Wijnen, hoofd afdeling kinderchirurgie Erasmus MC Sophia
- Prof. Dr. E.A.P. Steegers, themavoorzitter Erasmus MC Sophia
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Naam
Joan van Marwijk Kooij
Frederique de Jong
Schouwenburg – De
Bruin
Anneke Sanderse

Terugblik 2020
2020 was een bijzonder jaar voor iedereen, zowel privé als zakelijk. Een jaar dat werd gedomineerd
door de coronapandemie met grote impact op de samenleving en ook op de goede doelen sector. En
tijdens het samenstellen van dit jaarverslag is dit helaas nog niet veranderd. Het is een tijd die vraagt
om nieuwe benaderingen, wendbaarheid en creativiteit. Maar ook zorgt voor saamhorigheid en
bereidheid om elkaar te helpen. Men beseft des te meer dat gezondheid een groot goed is, wat bij
draagt aan de relevantie van de missie van Stichting Vrienden van het Sophia.
2019 en het begin van 2020 stonden in het teken van fondsenwerving voor de realisatie van het
Kinderhersencentrum. Er werd hiervoor een fantastische opbrengst van ruim 3,2 miljoen euro
gegenereerd. De recordopbrengst van ruim een half miljoen euro van het evenement Sporten voor
Sophia begin 2020 droeg daaraan bij evenals een bijzondere grote gift en enorm veel support vanuit
de regio. De realisatie van het nieuwe expertisecentrum van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis
is daarmee een feit. Het Kinderhersenlab dat onderdeel uitmaakt van het Kinderhersencentrum, zal in
2021 geopend worden.
In de tweede helft van 2020 werd er gestart met een campagne voor het Sophia Moeder en Kind
Centrum. Om innovaties op het gebied van zorg voor de allerkleinsten, zelfs al in de baarmoeder,
mogelijk te maken. Deze stap is niet alleen grensverleggend, maar ook urgent. De ontwikkeling en
groei in de baarmoeder, zelfs al in de eerste weken van de zwangerschap, zijn bepalend voor de
levenslange gezondheid van kinderen. Na de succesvolle oprichting van een Founderclub voor het
Kinderhersencentrum is ook aan het Sophia Moeder en Kind Centrum met succes een speciale
Founderclub gekoppeld.
Verder kwamen er, ingegeven vanuit de bijzondere situatie, concrete wensen vanuit het Sophia.
Waarvoor we direct enthousiaste support ontvingen van onze donateurs. Zo ontving de Stichting
Vrienden een spoedoproep van het Kinderthoraxcentrum. In verband met de Corona uitbraak konden
zij de patiëntjes met ernstige longziekten zoals Cystic Fybrosis (ook wel bekend als taaislijmziekte) niet
meer op reguliere basis zien in de polikliniek. Dankzij een mooie donatie zijn er apparaatjes
aangeschaft waarmee de longfunctie assistenten via een videoconsult de kinderen thuis de longfunctie
kunnen laten blazen. Zo kan het Erasmus MC Sophia goede zorg blijven bieden en deze patiënten goed
blijven monitoren. Maar ook werd er succesvol geworden voor extra spelletjes en knutselmaterialen
voor de kinderen en onderzoek naar het Coronavirus bij kinderen.
Veel fondsenwervende evenementen werden helaas geannuleerd waardoor er op andere manieren
steun gezocht moest worden voor projecten. Zo kon Varen voor Sophia niet doorgaan evenals de
jaarlijkse lichtjestocht van de scholen en het Lichtjesdiner. Veel bedrijven en particulieren doneerden
echter alsnog het bedrag voor de gereserveerde couverts of tafel van het Lichtjesdiner en werden
hiermee founder van het Sophia Moeder en Kind Centrum. Een fantastisch gebaar. Ook lanceerde de
Stichting Vrienden een nieuw event ingegeven door de anderhalve meter afstand-maatregel;
Hoepelen voor Sophia. Dit bracht naast veel hilariteit en plezier maar liefst ruim € 40.000 op.
Het Sophia wordt breed gedragen door de samenleving, maar op inkomsten vanuit acties derden werd
gezien de omstandigheden fors ingeleverd. Traditionele wervingsacties als de mailing voor Sophietjes
Verjaardag in mei en de Lichtjesactie in december konden echter rekenen op enorme support van onze
achterban en eindigden zelfs met een hogere opbrengst dan de jaren ervoor. Het contact met
vermogensfondsen wordt intensiever en we zien een groei in ons netwerk. Dat zien we ook terug in
de resultaten van onze aanvragen.
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2. BESTUURSVERSLAG

Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019
689.320
64.717
301.139
14.678
15.998
1.085.852

600.000
55.000
80.000
260.000
70.000
40.000
500.000
30.000
1.635.000

566.863
53.405
75.703
240.382
69.134
26.784
430.505
29.916
1.492.692

500.000

143.325
657.500
800.825

90.000

30.548
70.928
101.476

Fondsen & Founders
Fondsen aanvragen
Founders club
Subtotaal

194.135
585.500
779.635

Periode (bedrijfs) vrienden
Particulieren
Bedrijven
Subtotaal

40.370
72.323
112.693

Verkoop producten
Verkoop Sophia beeldjes
Verkoop Sophia superaapje
Verkoop Sophia poppen
Subtotaal

8.324
16.676
16.014
41.014

59.000

40.615

Overige giften
Acties derden
Incidentele events
Eenmalige donaties website
Eenmalige overboeking per bank
Eenmalige ontvangst per kas
Subtotaal

203.848
51.191
275.720
3.088
533.847

350.000
25.000
30.000
150.000
4.000
559.000

376.891
37.965
139.006
3.559
557.421

Nalatenschappen
Nalatenschappen

428.867

150.000

1.001.110

2.981.909

2.993.000

3.994.139

Totaal

2.681
37.934

Daarnaast werd er door het team tijd geïnvesteerd in onder meer een vernieuwde website en
optimalisatie van het CRM systeem. En werd de Sophia pop gelanceerd in samenwerking met
sponsor Little Dutch. De verkoop heeft in 2020 geleid tot een donatie van maar liefst € 53.000 die ten
goede komt aan projecten binnen het Sophia Moeder en Kind Centrum.
Ook werd de samenwerking met de andere kinderziekenhuizen geïntensiveerd. Allemaal positieve
ontwikkelingen die bij zullen dragen aan een verdere groei van de resultaten in de toekomst.
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Omschrijving
Vaste eigen campagnes
Sporten voor Sophia
Sophietjes Verjaardag
Havenactie
Kerstactie
Lichtjestocht
Ondernemersactie
Lichtjesdiner
Opbrengst gesponsorde kosten
Subtotaal

Steun van donateurs en fondsen alsmede giften van particulieren en bedrijven blijven enorm belangrijk
om alle plannen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg in het Erasmus MC
Sophia ook in de toekomst te kunnen blijven verwezenlijken.
Vooruitblik
Het blijft nog spannend wat 2021 ons gaat brengen. Meer en meer ondernemers en bedrijven zijn
getroffen door de economische gevolgen van het Coronavirus en iedereen snakt naar een beter
perspectief. Veel mooie initiatieven om de samenleving door de coronacrisis heen te helpen laten zien
dat goede doelen relevanter zijn dan ooit. De vraag die leeft is hoe het nieuwe normaal er straks uit
gaat zien.
Focus op expertisecentra
Binnen het meerjarenplan 2021-2024 dat eind 2020 is gepubliceerd blijft de focus van de
fondsenwerving op een betekenisvolle bijdrage aan de expertisecentra van het Erasmus MC Sophia
waarmee het ziekenhuis behoort tot de wereldtop op het gebied van zorg en onderzoek. In het eerste
kwartaal van 2021 vervolgt de Stichting Vrienden van Sophia de campagne voor het Sophia Moeder en
Kind Centrum. Waarna in december 2021 met een campagne ten behoeve van de realisatie een sporten spelcentrum binnen het Kinderthoraxcentrum gestart wordt.
Bijdragen aan de renovatie van het Sophia Kinderziekenhuis
Het Sophia werkt aan een nieuwe toekomst. In 2022 start een grootscheepse renovatie die in 2027
klaar moet zijn. In een vernieuwd gebouw kan het Sophia haar patiënten beter huisvesten en zorg
nog verder verbeteren. Het Erasmus MC en de overheid zijn verantwoordelijk voor de patiëntenzorg
en inrichting van de verpleegafdelingen. De Sophia Stichtingen zullen de realisatie van de
herinrichting de komende jaren ondersteunen en waar mogelijk een betekenisvolle bijdrage leveren
in de vorm van extra voorzieningen die het verblijf voor patiënten en ouders zullen veraangenamen
en projecten die angst, pijn en stress bij de kinderen in het ziekenhuis kunnen reduceren.
Kansen en samenwerkingen
Een speerpunt blijft om actief op zoek te gaan naar kansen en samenwerkingen die onze missie kunnen
ondersteunen. In 2021 wordt een belangrijke stap gemaakt in een gezamenlijke profilering met de
fondsenwervende stichtingen van de kinderziekenhuizen in Nederland om samen meer resultaat te
boeken en aandacht te vragen voor het belangrijke werk dat in de kinderziekenhuizen wordt verricht.
Ook bouwen we verder aan verbondenheid met het Erasmus MC en met de Erasmus MC Foundation.
Relatiebeheer
De Stichting Vrienden heeft de afgelopen jaren haar eerste stappen gezet in de wereld van
vermogensfondsen, familiefondsen en bedrijfsfondsen. En met succes een aantal acties in het leven
geroepen gericht op zogenaamde major donors. We zullen in 2021 een strategie ontwikkelen om de
jaren erna meer structuur aan te kunnen brengen in het relatiemanagement van grote gevers.
Aansluitend hierop zullen we ook structureel aandacht besteden aan het onderwerp nalaten.
We zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet. En zullen verder bouwen aan activiteiten om onze
missie te ondersteunen. Het komende jaar zal weer vol nieuwe uitdagingen zijn die wij met veel
plezier en enthousiasme oppakken. We geloven in het feit dat grote dromen ook grote potentie
hebben. En zullen niet achterover leunen. Op zijn Rotterdams: geen woorden, maar daden!
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Dankzij onverminderde steun van onze trouwe donateurs en positieve inzet van het team kan er met
tevredenheid terug gekeken worden op een fondsenwervingsresultaat van bijna 3 miljoen euro.
Waarmee er weer veel belangrijke projecten in het Sophia Kinderziekenhuis konden worden
gerealiseerd die buiten de reguliere zorgdekking vallen.

3.1 ERKENNING
Stichting Vrienden heeft een CBF erkenning. Bij het verkrijgen van de CBF erkenning is getoetst op
verschillende normen. Onder andere wordt gekeken of de missie van de organisatie is vertaald in
activiteiten die daarbij passen, hoe deze activiteiten worden gefinancierd en welke maatregelen de
organisatie neemt om belangenverstrengeling te voorkomen.
Jaarlijks vind er een check van de organisatie plaats en eens in de drie jaar een uitgebreide hertoetsing.
Zo wordt gecontroleerd of nog steeds aan de normen wordt voldaan.
Stichting Vrienden valt in de categorie D van het CBF.
3.2 INTEGRITEIT
In 2019 is door Goede Doelen organisaties een Gezamenlijk Actieplan Integriteit opgesteld waarbij is
gekeken naar het verbeteren van integriteitssystemen, het nemen van preventieve maatregelen en
transparantie.
Misstanden en ongewenst gedrag kunnen overal voorkomen, ook bij goede doelenorganisaties. We
hechten grote waarde aan een respectvolle omgang tussen medewerkers, vrijwilligers en betrokkenen.
In dat kader heeft Stichting Vrienden het integriteitsbeleid vastgelegd en een gedragscode voor
medewerkers en betrokkenen geschreven. De gedragscode is toegevoegd aan het
personeelsreglement. Deze gedragscode is een vertaling van de kernwaarden van Stichting Vrienden.
De gedragscode heeft als doel het bevorderen van het integriteitsbewustzijn en het vertrouwen in
elkaar. Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd en proberen we te allen tijde te voorkomen.
Nevenfuncties
Medewerkers en bestuursleden zijn verplicht om eventuele nevenfuncties te vermelden. Deze worden
beoordeelt in het kader van belangenverstrengelingen.
Maatregelen gericht op informatiebescherming
Conform de AVG zorgt Stichting Vrienden voor een optimale bescherming van gegevens. Er zijn
voorschriften vastgesteld over het kennisnemen van of omgaan met vertrouwelijke informatie. Er
worden diverse maatregelen getroffen die beogen te voorkomen dat onbevoegden vertrouwelijke
informatie kunnen bezitten, raadplegen of beschadigen. Daarnaast is er een protocol voor het gebruik
van e-mail en internetfaciliteiten.
Klachtenprocedure
Op de website van Stichting Vrienden is de klachtenprocedure en het klachtenformulier opgenomen.
Klachten kunnen worden ingediend bij het team of de bestuursleden. De manager bedrijfsvoering is
primair meldpunt. In 2020 zijn geen meldingen ontvangen.
Meldplicht
Stichting Vrienden heeft als CBF erkende organisatie een meldplicht aan het CBF. Deze meldplicht
betreft, naast het melden van mogelijke afwijkingen op de normen, ook het tussentijds melden van
vermoedens van ernstige misstanden als gevolg van niet integer handelen. Het melden hiervan stelt
het CBF in staat om toe te zien op de plicht van Erkende organisaties om transparant te zijn bij
eventuele misstanden zodat schade van het publieksvertrouwen zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Daarnaast kan het CBF in dit soort gevallen de ontwikkeling en toepassing van het integriteitsysteem
binnen organisaties stimuleren en borgen.
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3. VERANTWOORDING

Stichting Vrienden voert driejaarlijks een risk assessment uit, die vervolgens jaarlijks wordt
geëvalueerd en besproken. Stichting Vrienden streeft een laag risico profiel na. In deze risk assessment
wordt nader ingegaan op het strategisch risico, operationeel risico en financieel risico.
Strategisch risico
Het Erasmus MC Sophia zorgt voor de meest bijzondere en kwetsbare patiënten. 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 Stichting Vrienden wordt in
haar werk geadviseerd door drie afdelingshoofden uit het ziekenhuis. Voor een volledige brede
informatievoorziening vanuit het Erasmus MC Sophia is in 2020 de themavoorzitter Sophia toegevoegd
aan de adviseurs. 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 wetenschappelijke
adviesraad van het Sophia Fonds.
Projecten op het gebied van patiënten welzijn 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 het gebruik van een digitale
portal ter ondersteuning van adequaat projectbeheer. Het gevoerde proactieve projectbeheer zal van
toegevoegde waarde zijn in de terugkoppeling van de bestedingen van donaties.
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 in 2018 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.

10

4. RISICO MANAGEMENT

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.
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Financieel risico
De in 2020 uitgebroken wereldwijde Corona-crisis raakt de hele samenleving en dus ook Stichting
Vrienden. De crisis beperkt een deel van de mogelijkheden van Stichting Vrienden in het kader van de
organisatie van activiteiten. De omvang van het effect hangt samen met de duur van de pandemie en
de duur van de maatregelen genomen door de overheid en is derhalve onzeker. De situatie vraagt
voortdurende monitoring en aanpassing van de plannen.
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5. JAARREKENING
5.1 BALANS (na resultaatbestemming)
ACTIVA

31-12-2020
€

VASTE ACTIVA
Materiele vaste activa (1)
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden (2)
Vorderingen
Debiteuren (3)
Overige vorderingen en overlopende
activa (4)

31-12-2019
€
-

2.206

15.361

37.790

44.970

150.878

370.740

789.498
415.710

940.375

Liquide middelen

1.791.145

1.163.754

TOTAAL ACTIVA

2.222.216

2.144.125

PASSIVA

31-12-2020
€

RESERVE en FONDSEN
Overige reserves
KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Rekening Courant Sophia Fonds (5)
Overige schulden en overlopende
passiva (6)

TOTAAL PASSIVA

31-12-2019
€
-

38.352
2.068.067

-

34.959
1.800.778

115.796

308.388
2.222.216

2.144.125

2.222.216

2.144.125
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5.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN over 2020
Realisatie
2020

Begroting
2020
€

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

Realisatie
2019
€

€

1.857.461
833.792
3.030
-

2.524.867
1.105.871
2.468
-

235.321

278.298

Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering
van producten en/of diensten
Baten in natura (7)

2.929.604

2.904.000

Som van de baten

3.186.385

3.301.309

4.818.443

Lasten:
Besteed aan doelstellingen (8)
Wetenschappelijk onderzoek
Patientenzorg
Ongeoormerkte giften
Wervingskosten (9)
Kosten beheer en administratie (10)

1.959.988
213.902
351.695
404.280
256.519

2.025.200
208.800
269.887
539.063
258.359

2.230.683
264.804
1.456.631
613.383
252.942

Som van de lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

3.186.385
-

3.301.309
-

4.818.443
-

Wervingskosten als % van geworven baten

14%

19%

16%

Kosten als % van som van de baten

21%

24%

18%

Besteed aan doelstelling als % van totale lasten

79%

76%

82%

262
256.519

3.911.504
40.615
866.324

5.3.1. Toelichting Algemeen
Doel en activiteiten
De Stichting Vrienden is ingeschreven als Stichting bij de Kamer van Koophandel 41134459. De
vestigingsplaats en het adres van het adres van het Sophia Fonds is, Wytemaweg 80 te Rotterdam.
Hoofddoelstelling van Stichting Vrienden is het actief werven van fondsen voor het Erasmus MC
Sophia, zowel bij particulieren, bedrijfsleven, stichtingen als fondsen.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Impact corona virus
Het uitbreken van het Corona-virus en de preventieve maatregelen genomen door de overheid zorgen
nog altijd voor grote economische onzekerheid op tenminste de korte termijn en waarschijnlijk ook de
langere termijn. De ontwikkelingen zijn op dit moment echter zeer onzeker en onderhevig aan
veranderingen.
Gegeven de hoge mate van onzekerheid over de ontwikkeling van de Corona-crisis is het ook niet
mogelijk een redelijke schatting te geven van de impact hiervan op Stichting Vrienden. Het bestuur is
van mening dat de stichting de huidige corona-crisis kan doorstaan zonder externe steun.
Jaarverslaggeving
Het boekjaar van het Stichting Vrienden 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 2020 is vastgesteld in de bestuursvergadering op 20
mei 2021.
Vergelijkende cijfers
Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers 2019 waar nodig aangepast. De
reclassificering heeft geen invloed op de reserves per 31 december 2019 en het saldo van baten en
lasten over 2019.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen en schattingen vormt 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
schattingen wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
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5.3 Toelichting

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte gebruiksduur,
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 vervaardigingsprijs van
de activa waarop de subsidies betrekking hebben.
Vlottende activa
Voorraden
Voorraden worden per balansdatum gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs rekening houdend met de
fifo (first in first out) methode. Indien naar verwachting de voorraad onder de verkrijgingsprijs 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.
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.
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 denominale 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.
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5.3.2. Grondslagen voor waardering

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 ter hoogte van de kosten van Stichting Vrienden in het
betreffende boekjaar. En tevens 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
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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5.3.3. Grondslagen voor resultaatbepaling
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5.3.4 TOELICHTING OP DE BALANS
(1) MATERIELE VASTE ACTIVA
Collectebussen
Stand per 1 januari
Waarde
Cumulatieve afschrijvingen

Mutaties boekjaar
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen

Stand per 31 december
Waarde
Cumulatieve afschrijvingen

2020

2019

2.953
-747
2.206

2.953
-201
2.752

-2.206
-2.206

-546
-546

2.953
-2.953
-

2.953
-747
2.206

31-12-2020
1.050
960
388
4.008
2.730
3.126
790
2.310
15.361

31-12-2019
3.325
1.470
313
1.550
2.968
28.164
37.790

Het gehanteerde afschrijvingspercentage is 20%.

VLOTTENDE ACTIVA
(2) Voorraden
Sophietje
Duimend Sophietje
Jarig Sophietje
Sophietje met aapje
Bronzen Sophietje
Sophietje met hart
Sophia Aapjes
Sophia Poppen

Verkoop Sophietjes & aapjes
Bedrijfsvrienden
Donaties Lichtjesactie en Lichtjesdiner
Overige giften en donaties
Voorziening oninbaarheid
Totaal

31-12-2020
289
6.750
5.107
34.575
46.720
1.750
44.970

31-12-2019
1.078
10.500
99.000
43.640
154.218
3.340
150.878

31-12-2020

31-12-2019

290.000
27.500
30.495
10.373
12.372
370.740

439.000
109.537
232.258
5.706
1.983
1.014
789.498

(4) Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen inkomsten uit:
Nalatenschappen
Acties derden
Lichtjesactie en Lichtjesdiner
Vooruitbetaalde kosten
Omzetbelasting
Overig

(5) 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.
(6) Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen personeelskosten
Nog te betalen kosten Lichtjesactie en Lichtjesdiner
Vooruitontvangen bijdragen Sporten voor Sophia
Bankkosten
Omzetbelasting
Overige kosten

31-12-2020
16.455
17.953
78.579
1.985
438
385
115.796

31-12-2019
22.744
21.947
248.024
1.218
14.455
308.388
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(3) Debiteuren

In 2019 is de toezegging ontvangen voor een schenking bestemd voor het Kinderhersencentrum van
in totaal € 1.500.000. Het betreft een schenking over meerdere jaren. De schenking zal in 4 termijnen
(jaren) worden toegekend. De eerste twee termijnen van € 450.000 zijn ontvangen in 2019 en 2020
en verwerkt in de opbrengst van het betreffende jaar. De laatste termijn zal in 2022 worden
uitbetaald. Een en ander is in een overeenkomst vastgelegd.
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Niet op de balans opgenomen rechten en verplichtingen

(7) Baten in Natura
Het Sophia Fonds heeft de administratieve kosten (beheer en administratie) van Stichting
Vrienden voor haar rekening genomen, zodat van de door Stichting Vrienden geworven
gelden alleen de wervingskosten betaald hoeven worden.
De bijdrage van het Sophia Fonds voor deze kosten is opgenomen als baten in natura.
Vergoeding door Sophia Fonds:
2020
240.521

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

2019
588.023
248.385

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

2020
15.998

2019
25.360
4.556

256.519

866.324

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

Geoormerkte
bijdragen

Vrij besteedbare Toegekend
bedragen
bedrag

2020
Wetenschappelijk onderzoek
Patiëntenzorgprojecten
Totaal

1.959.988
211.552
2.171.541

351.695
2.350
354.045

2.311.683
213.902
2.525.585

2019
Wetenschappelijk onderzoek
Patiëntenzorgprojecten
Totaal

2.230.683
195.204
2.425.887

1.456.631
69.600
1.526.231

3.687.314
264.804
3.952.118
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5.3.5. TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Salariskosten (werving)
Salaris
Pensioenlasten
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Representatiekosten
Projectkosten
Acties en mailingen
Voorlichtingskosten
Totaal

2020

2019

147.581
18.699
26.124
3.949
5.491
60.171
95.649
46.617
404.280

160.071
18.022
24.753
3.049
1.587
70.865
285.090
49.946
613.383

2020

2019

123.158
18.838
18.715
5.975
20.797
55.061
13.976
256.519

121.054
17.908
19.308
916
19.592
60.551
13.613
252.942

(10) Kosten beheer en administratie
Salariskosten (administratie)
Salaris
Pensioen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Administratiekosten
Algemene kosten
Accountantskosten
Totaal

Salariskosten
Stichting Vrienden heeft formeel geen medewerkers in dienst. Alle medewerkers zijn in dienst bij het
Sophia Fonds. De salariskosten die betrekking hebben op de werkzaamheden voor Stichting Vrienden
worden doorbelast.
Stichting Vrienden onderschrijft 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 365 punten, verdeeld over 2 directieleden, is dit een
maximum jaarinkomen van € 88.928 per directielid (1 FTE / 12 MND).
De voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomens over 2020 van de
leidinggevenden binnen de Stichting Vrienden bedroegen € 77.646 voor Inge Valkis (1 FTE / 12 MND)
en € 55.839 voor Laura van Roon (0,89 FTE / 12 MND). De belaste vergoedingen en bijtellingen, de
werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn staan in een redelijke verhouding
tot het jaarinkomen.
De salariskosten van Laura van Roon komen voor 50% ten laste van Stichting Vrienden. De andere 50%
komen ten laste van het Sophia Fonds.
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(9) Wervingskosten

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

5.3.6. TOELICHTING OP BESTEDINGEN

Wetenschappelijk
onderzoek
Patientenzorg
2.311.683
213.902
2.311.683
213.902

Besteed aan doelstellingen

207.928
196.352
404.280

Wervingskosten

166.686
89.833
256.519

2.525.585
207.928
363.038
89.833
3.186.385

2.503.887
400.400
365.110
31.913
3.301.310

3.952.119
407.488
365.081
93.754
4.818.443

Kosten beheer
en
Totaal
Totaal
administratie werkelijk 2020 Begroot 2020 werkelijk 2019
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5.4 ONDERTEKENING
Ondertekening van de jaarrekening door de bestuursleden:

Voorzitter
Dhr. J.B. van Marwijk Kooij

Penningmeester
Dhr. T. de Rooij

Bestuurslid
Mevr. E.P.G. Verschure

Secretaris
Mevr. F.L.S. de Jong Schouwenburgde Bruin

Bestuurslid
Mevr. A.H. Sanderse

Controle verklaring onafhankelijke accountant
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6. OVERIGE GEGEVENS

Watermanweg 80
Postbus 23123
3001 KC Rotterdam
T: 088 277 13 68
dion.plouvier@mazars.nl

Controleverklaring
van de onafhankelijke accountant
Aan het bestuur van
Stichting Vrienden van het Sophia

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Vrienden van het Sophia te Rotterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van de reserves en fondsen van Stichting Vrienden van het Sophia per
31 december 2020 en van het saldo van baten en lasten over 2020 in overeenstemming met Richtlijn
voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende organisaties”.

De jaarrekening bestaat uit:
1.

de balans per 31 december 2020;

2.

de staat van baten en lasten over 2020; en

3.

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vrienden van het Sophia zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).

Mazars N.V. statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296)

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit organisatie, bestuursverslag, verantwoording en risico management.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met
onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende organisaties”.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende organisaties”. In dit
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
het doorbreken van de interne beheersing;

•

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de stichting;

•

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover
in de jaarrekening staan;

•

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de Stichting haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
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•

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

•

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben
nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs
onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om
onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Rotterdam, 20 mei 2021

Mazars N.V.

w.g. drs. D.D. Plouvier RA
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