CBF-Erkenningspaspoort

Erasmus MC Foundation
Samen met u zetten wij ons in voor een gezonde toekomst voor iedereen. Dat doen wij
door innoverend onderzoek in het Erasmus MC te steunen.

Sinds 1 december 2019

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Onderzoek maakt de weg vrij naar een betere behandeling van
kanker, hart- en vaatziekten, dementie en vele andere ziektes die
ons raken. Daarom steunen wij artsen en onderzoekers in het
Erasmus MC in hun niet aflatende zoektocht naar een betere
toekomst voor elke patiënt.

Wij zijn trots op de artsen en onderzoekers in het Erasmus MC die
onverminderd hard werken om een oplossing te zoeken voor vele,
vaak zeer ernstige ziektes. Zij zetten zich in voor een betere toekomst
voor al hun patiënten. U kunt hen steunen door onderzoek mogelijk
te maken.

Erkenningspaspoort van het jaar
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Dit gaven we uit in 2018

Dit willen we bereiken
Een gezonde toekomst voor
iedereen! Een toekomst waarin we
ziektes proberen te voorkomen en de
behandeling ervan steeds weer
verbeteren. Een toekomst waarin
kwaliteit van leven net zo belangrijk is
als overleven. Dat kan, dankzij steun
aan wetenschappelijk onderzoek.

€ 4.443.829

Maatschappelijk doel
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Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Wij werven fondsen (geld) ten
behoeve van wetenschappelijk
onderzoek in het Erasmus MC.
2. Wij organiseren (sportieve)
activiteiten waar particulieren en
bedrijven aan mee kunnen doen. En
begeleiden mensen die zelf actie
voeren.
3. Wij organiseren inhoudelijke
bijeenkomsten over
onderzoeksprojecten in het Erasmus
MC voor fondsen, stichtingen en
notarissen.
4. Wij begeleiden families die geld
willen doneren aan wetenschappelijk
onderzoek in het Erasmus MC.

€ 3.319.000

Aankoop en beheer
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Onderzoek

42%

Overig
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Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2018

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2018

Particulieren en bedrijven
steunen ons door te doneren of
eigen fondsenwervende acties
te voeren. Ook ontvangen wij
periodieke schenkingen,
nalatenschappen en bijdragen
van vermogensfondsen. De
inkomsten zijn veelal direct
bestemd voor een specifiek
ziektebeeld of project.

€ 3.665.381

€ 5.793.751
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De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2018

Medewerkers
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Sector

Gezondheid

Doelgroepen

Kinderen, Ouderen, Jongeren, Algemeen publiek
en Patiënten

Actief in

Nederland

Ga naar de website van het goede doel

