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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 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 Fonds is nauw verbonden met de Stichting Vrienden van het Sophia (hierna ook: 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 het bureau van de Sophia Stichtingen waren eind 2019 acht personen werkzaam (6 FTE). Het
bureau wordt aangestuurd door Laura van Roon (Hoofd Organisatie) en Inge Valkis (Hoofd
Fondsenwerving en communicatie). Vanuit het Sophia Fonds wordt jaarlijks een vergoeding aan
Stichting Vrienden verstrekt. In 2019 is dit een vergoeding ter hoogte van zowel de wervingskosten als
de kosten beheer & administratie. Vanaf 2020 zal de vergoeding enkel de kosten beheer &
administratie bedragen.
1.3 BESTUUR
De besturen van de Sophia Stichtingen kennen een personele unie. Zijn oefenen hun functie
onbezoldigd uit. In 2019 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
Suzanne Dutilh-Mees

Secretaris

01-09-2014

Penningsmeester
Bestuurslid

26-06-2018
01-04-2010

Marlies Verschure

Bestuurslid

09-02-2016

Huidige functie
General Counsel HAL
Investments Rotterdam
Investment Director
Indofin
Advisor Youfone
Directeur Stichting
Kinderopvang
Digital Director

Nevenfuncties
Voorzitter Rotterdamse Stichting Blindenbelangen
Lid Hoofdbestuur Natuurmonumenten
Comité van aanbeveling Open Monumentendag Rotterdam
-

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. Op dit moment is zij lid van de Raad van
Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis.
Het bestuur van de Sophia Stichting wordt in zijn werk geadviseerd door drie afdelingshoofden van het
Erasmus MC – Sophia.
- 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
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Naam
Joan van Marwijk Kooij
Frederique de Jong
Schouwenburg – De
Bruin
Theo de Rooij
Suzanne Dutilh-Mees
Marlies Verschure

Terugblik 2019
Het was een jaar van consolidatie en focus in de fondsenwerving. In de jaren daarvoor werden er vele
projecten binnen het Erasmus MC-Sophia belicht. Met succes maar met een vrij versnipperde
communicatie. In 2019 hebben we onze grotere acties gekoppeld aan 1 groter doel; de realisatie van
het nieuwe Kinderhersencentrum.
Eigen campagnes
Het jaar 2019 stond in het teken van de werving voor het Kinderhersencentrum en daarbinnen de
realisatie van een Kinderhersenlab. De hersenen zijn het meest complexe orgaan van het lichaam en
tegelijkertijd het meest essentiële orgaan voor een goede ontwikkeling van een kind. Een kleine
afwijking heeft vaak vergaande gevolgen. Om aandoeningen aan kinderhersenen goed te kunnen
behandelen is het noodzakelijk dit complexe orgaan nog beter te leren begrijpen. Daarom start het
Erasmus MC-Sophia een speciaal centrum voor onderzoek en behandeling: het Kinderhersencentrum.
De werving is gestart met Sophietjes verjaardag in juni en is afgerond na Sporten voor Sophia in
februari 2020. Patiënten en hun verhaal stonden centraal in een de campagne.

Fondsen & Founders
De wervingscampagne (2019-2020) heeft ruim € 3,2 miljoen gegenereerd en veel aandacht voor de
start van het Kinderhersencentrum. Deze was daarmee meer dan succesvol. Eigen acties en acties van
derden droegen hieraan bij. Maar ook de oprichting van een Foundersclub. Deze brachten we onder
de aandacht bij onze bedrijfsrelaties en een bijeenkomst die we organiseerden i.s.m. ABN Amro
MeesPierson met als gastspreker hoogleraar Erik Scherder. We hebben tientallen relaties bereid
gevonden vanaf € 5.000 in te stappen als “founder” van het Kinderhersencentrum waarbij enkelen van
hen ook aanzienlijke bijdragen hebben gedoneerd wat resulteerde in een prachtige opbrengst van €
1.707.500.
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2. BESTUURSVERSLAG
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In 2019 was de opbrengst vanuit fondsaanvragen lager dan het jaar ervoor, namelijk € 143.325. In 2018
droeg een aanzienlijke bijdrage van de Vriendenloterij echter bij aan een totale opbrengst uit
fondsenaanvragen van € 462.000. Het aantal aanvragen in 2019 laat een stijgende lijn zien evenals het
aantal honoreringen (van 4 naar 10 toegekende aanvragen). In 2020 zijn inmiddels ook nog een aantal
aanvragen uit 2019 gehonoreerd.
Eigen acties en evenementen
De inkomsten uit eigen acties en evenementen stegen licht ten opzichte van het jaar ervoor. De
opbrengst van Sporten voor Sophia steeg wederom naar een recordhoogte. Er werd gesport voor op
maat gemaakte sportprogramma’s voor kinderen met een chronische ziekte. Daarnaast vond in april
de eerste editie van Varen voor Sophia plaats; een parade van 25 schepen op de Maas gevuld met
relaties in actie voor het goede doel. De opbrengst van het Lichtjesdiner lijkt gedaald. Een deel van de
opbrengst is echter opgenomen onder de post “Fondsen en Founders”. Gasten konden hun steun die
avond onder meer uiten door zich aan te melden als founder van het Kinderhersencentrum.
Acties derden
De resultaten laten een lichte daling zien van de inkomsten, maar dit is niet terug te zien in het aantal
acties. Er was onverminderd animo om ook in 2019 weer talloze prachtige acties voor het Sophia
Kinderziekenhuis op touw te zetten. Zoals de sneakerlijn van Nicolette van Dam en Bas Smit, de
campertocht van de Gazz Monkeys, maar ook jaarlijkse acties als de Omloop op Goeree Overflakkee,
de Truckshow en het bowlingtournooi: “de Nacht van Zoetermeer”. Daarnaast ontwikkelde baby- en
speelgoedmerk Little Dutch een pop geïnspireerd op “Sophia”. Zij is inmiddels in de webshop van de
Stichting Vrienden maar ook in vele winkels verkrijgbaar. We worden breed gedragen door de
samenleving en dat is iets dat we koesteren.
Nalatenschappen
De inkomsten uit nalatenschappen dragen in 2019 fors bij aan de totale groei van de opbrengsten.
Stichting Vrienden heeft zich in 2017 aangesloten bij Toegift.nl. Een initiatief van Erkende Goede
Doelen om nalaten bespreekbaar te maken en het publiek te informeren over het opnemen van Goede
Doelen in het testament. In 2019 is een nalatenschapsbrochure ontwikkeld en verspreid onder
verzorgingshuizen en notarissen samen met een poster. Ook online is deze informatie beschikbaar.
Communicatie/profilering
Een student van de Hogeschool Rotterdam voerde een imago-/bekendheidsonderzoek uit binnen het
Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis voor de Sophia Stichtingen. Resultaten wezen uit dat nog niet
iedereen in het Sophia op de hoogte was van het bestaan van de Sophia Stichtingen en hun activiteiten.
Om de interne bekendheid te vergroten is een brochure ontwikkeld voor de medewerkers van het
Erasmus MC-Sophia, waarin zowel de Stichting Vrienden als het Sophia Fonds gepresenteerd worden.
De folder is door het team persoonlijk aan iedereen overhandigd en in de toekomst zullen alle nieuwe
medewerkers van het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis deze uitgereikt krijgen tijdens hun
introductiebijeenkomst.
Verder werd in 2019 de Sophietje mascotte geïntroduceerd. Zij wordt ingezet bij events in en buiten
het ziekenhuis, om zo de Stichting Vrienden van het Sophia extra te profileren binnen én buiten het
ziekenhuis.

Omschrijving
Vaste eigen campagnes
Sporten voor Sophia
Sophietjes Verjaardag
Havenactie
Kerstactie
Lichtjestocht
Ondernemersactie
Lichtjesdiner
Opbrengst gesponsorde kosten
Subtotaal

Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018
566.863
53.405
75.703
240.382
69.134
26.784
430.505
29.916
1.492.692

520.000
45.000
125.000
270.000
40.000
50.000
450.000
25.000
1.525.000

543.220
51.646
262.982
69.331
11.863
500.542
18.943
1.458.527

Fondsen & Founders
Fondsen aanvragen
Founders club
Subtotaal

143.325
657.500
800.825

200.000
200.000

462.000
462.000

Periode (bedrijfs) vrienden
Particulieren
Bedrijven
Subtotaal

30.548
70.928
101.476

36.000
54.000
90.000

29.580
70.724
100.304

Verkoop producten
Verkoop Sophia beeldjes
Verkoop Sophia superaapje
Subtotaal

2.681
37.934
40.615

5.000
50.000
55.000

5.342
36.034
41.376

376.891
37.965
139.006
3.559
557.421

420.000
10.000
30.000
150.000
2.000
612.000

415.918
12.629
10.746
152.143
1.116
592.552

Nalatenschappen
Nalatenschappen

1.001.110

300.000

53.522

Totaal

3.994.139

2.782.000

2.708.281

Overige giften
Acties derden
Incidentele events
Eenmalige donaties website
Eenmalige overboeking per bank
Eenmalige ontvangst per kas
Subtotaal
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De campagne voor het Kinderhersencentrum alsmede de opbrengst vanuit nalatenschappen droegen
bij aan een mooie groei en prachtige resultaten in 2019.

In 2020 ondersteunt de Stichting Vrienden van het Sophia projecten in het Sophia Moeder en Kind
Centrum. De beste start voor moeder en kind begint al bij de zwangerschapswens. Door
voortschrijdende kennis en innovaties kunnen steeds meer aandoeningen tegenwoordig al vóór de
geboorte vastgesteld en behandeld worden, met betere vooruitzichten op levenslange gezondheid.
Hier is onderzoek en apparatuur voor nodig. Maar ook om kinderen de beste start en vooruitzichten
te geven na de geboorte. Op de afdeling Neonatologie (de grootste van West-Europa) wordt gezorgd
voor te vroeg geboren kinderen vanaf 24 weken zwangerschap. Maar ook voor kinderen die op tijd zijn
geboren en intensieve zorg nodig hebben.
Corona virus
Het zijn moeilijke tijden voor iedereen, zowel privé als zakelijk. Relaties maken zich grote zorgen om
hun bedrijf en/of hun gezondheid. We hebben hen een mail gestuurd. Nadrukkelijk niet om geld te
vragen, maar om hen een hart onder de riem te steken en veel gezondheid toe te wensen. Zo ook naar
alle medewerkers van het Erasmus MC-Sophia, onze actievoerders en vrijwilligers.
De activiteiten van Stichting Vrienden voor de maanden maart, april, mei en juni zijn afgelast als gevolg
van het corona virus. Ook de vele acties derden die normaliter plaats vinden in het tweede kwartaal
van het jaar zijn afgelast. De gevolgen voor de opbrengst van de fondsenwerving zijn aanzienlijk.
De situatie schept wel mogelijkheden om te werven voor kleine concrete projecten die hieruit
voortkomen. Daarnaast wordt de tijd die vrij komt geïnvesteerd in projecten als een update van de
website en brochures alsmede de verdere ontwikkeling van de functionaliteiten van het CRM systeem.
We weten niet hoe alles loopt en hoe het geefsentiment is de komende maanden. Wellicht wordt het
voor sommige bedrijven en donateurs lastig om het Sophia dit jaar te steunen in de vorm van een
donatie. Ondersteuning in de vorm van tijd, kennis, creativiteit of het delen van persoonlijke
netwerken kan echter ook heel waardevol zijn. Een groot deel van de opbrengst vanuit fondsenwerving
komt vanuit de acties en evenementen in het laatste kwartaal van het jaar.
Stichting Vrienden is geheel aangewezen op eigen fondsenwerving of fondsenwerving door derden ten
behoeve van haar doelstelling. Afhankelijk van de duur van de lockdown en het economische scenario
met een milde dan wel een diepe recessie, wordt een terugval in de baten ten opzichte van de
begroting van tenminste 5% en mogelijk oplopend tot 30% verwacht.
Een groot deel van de opbrengst vanuit fondsenwerving komt vanuit de acties en evenementen in het
laatste kwartaal van het jaar. Hierdoor worden er op dit moment nog geen mitigerende maatregelen
genomen worden. Het eerste kwartaal van 2020 kent een positief verloop. Zo is Sporten voor Sophia
wederom geëindigd met een hogere omzet dan in 2019. Dit in combinatie met enkele donaties aan
het Kinderhersencentrum zorgt ervoor dat we reeds 46% van de begrote omzet hebben behaald.
Gevolg van het af lassen van diverse acties is dat er ook geen directe wervingskosten worden gemaakt.
De geplande evenementen zijn tot op heden tijdig stopgezet en onze partners hebben geen kosten
doorbelast. Hierdoor is er geen sprake is van annuleringskosten.
Door bovenstaande maatregelen en een gezonde financiële positie, wordt geen gevaar voor de
continuïteit verwacht.
Samenwerken en verbinden
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.
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Vooruitblik 2020 en verder
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Een nieuw Sophia
Het Erasmus MC-Sophia werkt ondertussen verder aan een nieuwe toekomst. In 2022 start de bouw
van mooi, nieuw kinderziekenhuis dat in 2027 klaar moet zijn. Met de nieuwbouw kan het Erasmus
MC-Sophia haar patiënten beter huisvesten en zorg nog verder verbeteren. In de tussentijd gaan de
patiënten naar een tijdelijk ziekenhuis. Wij zorgen er vanuit de Sophia Stichtingen voor dat ook dat
tijdelijke en nieuwe verblijf zo aangenaam mogelijk wordt ingericht.

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.
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.
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.
Op de website van Stichting Vrienden is naast de bestaande klachtenprocedure en de regelingen van
Goede Doelen Nederland ook de gedragscode opgenomen.
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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. 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.
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4. RISICO MANAGEMENT
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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.
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5. JAARREKENING
5.1 BALANS (na resultaatbestemming)
ACTIVA

31-12-2019
€

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

31-12-2018
€
2.206

2.752

37.790

24.694

150.878

310.142

789.498

109.849
940.375

419.991

Liquide middelen

1.163.754

1.007.501

TOTAAL ACTIVA

2.144.125

1.454.938

PASSIVA

31-12-2019
€

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

TOTAAL PASSIVA

31-12-2018
€
-

34.959
1.800.778

-

6.701
1.139.623

308.388

308.614
2.144.125

1.454.938

2.144.125

1.454.938
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5.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN over 2019
Realisatie
2019

Begroting
2019
€

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

Realisatie
2018
€

€

2.524.867
1.105.871
2.468
-

962.853
1.209.275
386.380
-

278.298

89.453

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

3.911.504

2.713.770

2.647.961

40.615
866.324

50.000
812.878

41.376
783.701

Som van de baten

4.818.443

3.576.648

3.473.038

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

2.230.683
264.804
1.456.631
613.383
252.942

1.887.589
307.925
593.256
571.333
216.545

1.806.158
382.760
501.101
600.473
183.228

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

4.818.443
-

3.576.648
-

3.473.720
681
-

Wervingskosten als % van geworven baten

16%

21%

23%

Kosten als % van som van de baten

18%

22%

23%

Besteed aan doelstelling als % van totale lasten

82%

78%

77%

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 MCSophia, zowel bij particulieren, bedrijfsleven, stichtingen als fondsen.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Jaarverslaggeving
Het boekjaar van het Sophia Fonds is gelijk aan het kalanderjaar. Tenzij anders vermeld luiden
bedragen in Euro’s. De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn voor de jaarverslaggeving
650 Fondsenwervende organisaties. De jaarrekening 2019 is vastgesteld op 4 juni 2020.
Vergelijkende cijfers
Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers 2018 waar nodig aangepast.
De reclassificering heeft geen invloed op de reserves per 31 december 2018 en het saldo van
baten en lasten over 2018.
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.
Stelselwijziging
Vanaf boekjaar 2019 heeft Stichting Vrienden haar waardering voor nalatenschappen aangepast.
Vanaf het boekjaar 2019 is de waardering hiervan is als volgt:
De omvang van een bate uit nalatenschap kan betrouwbaar worden vastgesteld als, op grond van het
stadium waarin de afhandeling van de nalatenschap zich bevindt, een betrouwbare schatting van de
ontvangst kan worden gemaakt. In de jaren voor 2019 hanteerde Stichting Vrienden als moment dat
de omvang van een bate uit nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld, het moment van
‘ontvangst van de Rekening en Verantwoording’. Baten uit nalatenschappen werden derhalve
meegenomen in het resultaat van het boekjaar waarin de Rekening en Verantwoording was
ontvangen. Vanaf 2019 is dit gewijzigd en worden de baten uit een nalatenschap als (ongerealiseerd)
resultaat meegenomen vanaf het moment dat Stichting Vrienden heeft aangegeven de nalatenschap
beneficiair te willen aanvaarden. De stelselwijziging heeft in het boekjaar 2019 tot een additionele bate
van € 439.000 geleid. Deze stelselwijziging is prospectief doorgevoerd, omdat het cumulatieve effect
van de stelselwijziging redelijkerwijze niet kan worden bepaald.
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
2019
Stand per 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Mutaties boekjaar
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen

Stand per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

2018

2.953
-201
2.752

-

-546
546

2.953
-201
2.752

2.953
-747
2.206

2.953
-201
2.752

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

31-12-2018
3.604
1.830
477
6.374
3.086
9.323
24.694

Het gehanteerde afschrijvingspercentage is 20%.

VLOTTENDE ACTIVA
(2) Voorraden
Sophietje
Duimend sophietje
Jarig Sophietje
Sophietje met aapje
Bronzen Sophietjes
Sophia Aapjes

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

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

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

31-12-2019

31-12-2018

439.000
109.537
232.258
5.706
1.983
1.014
789.498

13.236
76.259
15.801
4.553
109.849

(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
Overige kosten

31-12-2019
22.744
21.947
248.024
1.218
14.455
308.388

31-12-2018
18.717
59.755
207.715
1.349
21.078
308.614

Niet op de balans opgenomen rechten en verplichtingen
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 termijn van € 450.000 is ontvangen in 2019 en verwerkt in de
opbrengst. De laatste termijn zal in 2022 worden uitbetaald. Een en ander is in een overeenkomst
vastgelegd.
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(3) Debiteuren
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5.3.5. TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(7) Baten in Natura
Het Sophia Fonds heeft de fondswervingskosten (toegerekende persooneelskosten en overige
administratieve kosten) van Stichting Vrienden voor haar rekening genomen, zodat van de
door Stichting Vrienden geworven gelden alleen de directe wervingskosten betaald hoeven
worden. Het overige komt 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:
2019
588.023
248.385

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

2018
581.530
183.228

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

2019
25.360
4.556

2018
18.943
-

866.324

783.701

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

Geoormerkte
bijdragen

Vrij besteedbare Toegekend
bedragen
bedrag

2019
Wetenschappelijk onderzoek
Patiëntenzorgprojecten
Totaal

2.230.684
195.204
2.425.888

1.456.631
69.600
1.526.231

3.687.315
264.804
3.952.119

2018
Wetenschappelijk onderzoek
Patiëntenzorgprojecten
Totaal

1.806.158
382.760
2.188.918

501.101
501.101

1.806.158
883.861
2.690.019

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

2019

2018

160.071
18.022
24.753
3.049
1.587
70.865
285.090
49.946
613.383

191.497
25.053
29.834
2.618
371
80.338
216.438
54.324
600.473

2019

2018

121.054
17.908
19.308
916
19.592
60.551
13.613
252.942

130.773
30.895
21.560
183.228

(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 360 punten, verdeeld over 2 directieleden, is dit een
maximum jaarinkomen van € 86.578 per directielid. De voor de toetsing, aan de geldende maxima,
relevante werkelijke jaarinkomens over 2019 van de leidinggevenden binnen de Stichting Vrienden
bedroegen € 85.716 voor I. Valkis en € 53.431 voor L. van Roon. De salariskosten van L. van Roon
komen voor 50% ten laste van Stichting Vrienden. De andere 50% komen ten laste van het Sophia
Fonds.
Bijzonder in 2019 was de afwezigheid van J. Steijger in verband met ziekte (sinds augustus 2017
afwezig). Per november 2019 is de arbeidsovereenkomst beëindigd.
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(9) Wervingskosten

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

5.3.6. TOELICHTING OP BESTEDINGEN

Wetenschappelijk
Patientenzorg
onderzoek
264.804
3.687.315
264.804
3.687.315

Besteed aan doelstellingen

407.488
205.895
613.383

Wervingskosten

159.186
93.756
252.942

3.952.119
407.488
365.081
93.756
4.818.444

2.788.770
372.204
349.657
66.017
3.576.648

2.690.019
351.471
249.002
183.228
3.473.720

Kosten beheer
Totaal
Totaal
en
administratie werkelijk 2019 Begroot 2019 werkelijk 2018

23

Het uitbreken van het Corona-virus en de preventieve maatregelen genomen door de overheid zorgen
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.
Aangezien deze situatie niet kon worden voorzien op balansdatum is de eventuele impact hiervan op
de stichting niet verwerkt in de cijfers van de jaarrekening per 31 december 2019. 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.
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5.3.7 Overige toelichtingen
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6. OVERIGE GEGEVENS

