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Mede door de ongelooflijke morele en
financiele steun van het Hyatt en vele
donateurs hebben wij op één avond meer dan

Beste vrienden
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Kinderziekenhuis!
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Racing op het circuit van Lelystad door vaste
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Neonatologie hebben wij weer zes

Stichting. Zoals u weet steunen wij het Emma

wetenschappelijke onderzoeken gefinancierd.

Kinderziekenhuis met raad, daad en geld. Wij

Dat zijn ieder op zich potentieel baanbrekende

richten ons vooral op die zaken die niet door

researchprojecten die door onze

het ziekenhuis zelf kunnen worden

wetenschappelijke adviesraad zijn

gefinancierd, zoals extra wetenschappelijk

geselecteerd uit een groot aantal aanvragen.

onderzoek, speciale faciliteiten of gerichte
begeleiding van patiënten. Met uw hulp gaat
het ieder jaar een stuk beter met het Emma
Kinderziekenhuis, en daardoor met de
kinderen en hun families!

In het bestuur hebben wij Nynke de Haan
verwelkomt. Nynke brengt een schat aan
fundraising ervaring mee, waar wij al direct de
vruchten van plukken. Ook onze
ambassadeurs André Kuipers, Daphne

Ruim drie jaar geleden zijn de meeste

Deckers en Robert ten Brink hebben zich weer

afdelingen van ons kinderziekenhuis verbouwd

enorm ingezet voor het Emma.

om te voldoen aan de wensen van de tijd,
maar vooral om meer mogelijkheden te bieden
aan ernstig zieke kinderen om zich optimaal te
kunnen ontwikkelen. De enige afdeling die nog

Heel veel dank aan u allen voor het mogelijk
maken van onze droom: een kinderziekenhuis
waar ieder kind zich ondanks zijn ziekte
optimaal kan ontwikkelen!

verbouwd moet worden is de Intensive Care
(IC) Neonatologie, waar ernstig zieke en te
vroeg geboren baby’s worden verzorgd. Juist

Hartelijke groet,

deze afdeling heeft veel speciale
aanpassingen nodig om ervoor te zorgen dat
de kinderen én hun ouders er zo goed mogelijk
kunnen verblijven.
Onze fundraising stond de afgelopen tijd dan

René Kuijten

ook vooral in het licht van de IC Neonatologie.

Voorzitter Stichting Steun Emma

Zo vierden we ons eerste Emma Droomgala,

Kinderziekenhuis

en wel op de locatie van het oude Emma
Kinderziekenhuis aan de Sarphatistraat, waar
nu het Hyatt Regency Amsterdam gevestigd is.
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1.

Onze visie en missie

Het is de ambitie van het Emma Kinderziekenhuis (‘het Emma’) dat ieder kind ondanks een ziekte het
maximale uit het leven kan halen. Daarom zet Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis (‘Stichting
Steun Emma’) zich iedere dag opnieuw in om het Emma nog beter te maken. We doen dit door het
werven van fondsen. Hiermee dragen we bij aan innovatief wetenschappelijk onderzoek,
voorzieningen voor kinderen en ouders en we ondersteunen psychosociale zorg. Dit zijn zaken waar
het ziekenhuis en de overheid niet voldoende middelen voor hebben. We doen dit voor de kinderen,
de broertjes en zusjes en de ouders die er iedere dag zijn. Omdat hun kind ziek is en recht heeft op de
beste zorg. En niet alleen de beste zorg en onderzoek, maar ook een fijne omgeving, zodat ze
ondanks hun ziekte plezier kunnen maken, zich kunnen ontwikkelen en kunnen leren hoe ze met hun
ziekte om kunnen gaan. Kortom, ons doel is het ondersteunen van het Emma, om zo een nog beter
kinderziekenhuis te worden.
Het grootste project van Stichting Steun Emma voor de jaren 2016 tot 2020 is bijdragen aan de
inrichting van een vernieuwde afdeling IC Neonatologie, waarin we het verschil kunnen maken. Dit
doen wij niet alléen met ons team. Samen met onze collega’s, verpleegkundigen, artsen,
onderzoekers en vooral met u, de vrienden van Stichting Steun Emma. Wij proberen zoveel mogelijk
mensen te inspireren en te activeren om het Emma te helpen. Met expertise, vrijwilligerswerk en het
uitbreiden van ons netwerk, hopen wij zoveel mogelijk fondsen te werven.

Voor elk kind de beste toekomst. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar voor
sommige kinderen is dat niet zo gewoon. Zij zijn ziek, soms ernstig ziek en
hun toekomst dreigt niet zo te lopen als ze zelf hadden bedacht, of als de
ouders hadden bedacht.
Vanuit het Emma Kinderziekenhuis proberen wij deze kinderen het
maximale uit hun leven te laten halen. Hen zo ver te krijgen dat ze mee
kunnen doen in de maatschappij, hún maatschappij. Dat begint in het klein, door bijvoorbeeld een
school in het ziekenhuis te hebben of een theater, een eigen restaurant en sportmogelijkheden,
aangepast aan de wensen van de kinderen. Dit streven, om het verblijf in het ziekenhuis voor kinderen
en hun (groot)ouders zo plezierig mogelijk te laten verlopen, maakt het Emma zo bijzonder.
We doen alles om de ziekten die het kinderleven aantasten te bestrijden. Ziekten waar kinderen
vroeger aan overleden, kunnen nu worden genezen. Met hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek,
maar ook door jonge mensen op te leiden in ons vak.
Voor al deze ambities hebben we uw steun hard nodig, zodat ernstig zieke kinderen het maximale uit
hun toekomst kunnen halen.
Prof. dr. Hans van Goudoever, Hoofd Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC
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2.

Meedoen met het Emma

Fondsenwerving op hoofdlijnen
Het streven is om zoveel mogelijk mensen te verbinden aan het Emma en ze enthousiast te maken
om in actie te komen. Ieder op zijn eigen manier. Met de gedachte dat je op deze manier de krachten
bundelt en samen het verschil maakt voor de kinderen en gezinnen in het Emma. We willen graag de
continuïteit van inkomsten waarborgen voor de projecten die wij financieren, door het aangaan van
langetermijn relaties. Primair gaat onze aandacht uit naar het vinden van ‘major donors’. Dit kunnen
vermogende particulieren, bedrijven, of vermogensfondsen zijn.
In 2017 zijn we gestart met een campagne om aandacht te vragen voor het Emma. Om specifiek te
zijn, de allerkleinsten van het Emma Kinderziekenhuis, de kinderen van de IC Neonatologie. Met deze
(gesponsorde) campagne ‘Maak ons nog beter’ zijn we zichtbaar in groot Amsterdam. Het is de basis
van ons verhaal en geeft de werving voor deze afdeling een gezicht richting grote gevers en
Amsterdam.
Sinds 2018 proberen we ook intern meer zichtbaarheid te geven aan het werk van Stichting Steun
Emma, bijvoorbeeld door het opzetten van een ‘development team’. Dit zijn onze interne
ambassadeurs binnen het ziekenhuis. Zij zijn onze ogen en oren op de afdelingen. De teamleden
brengen ons in contact met gezinnen die het Emma een warm hart toedragen en graag een bijdrage
willen leveren aan het kinderziekenhuis.
Om de verbinding met (potentiële) major donors te versterken, organiseren we Friends & Family
bijeenkomsten en hebben we in 2018 het eerste Emma Droomgala georganiseerd in het oude Emma
Kinderziekenhuis, het huidige Hyatt Regency Hotel Amsterdam.
Door de toegenomen zichtbaarheid is er, naast het contact met major donors, een flinke stijging te
zien in het aantal acties die zijn opgezet door derden. Daarnaast versterken we ons draagvlak intern
en kunnen we voor steeds meer artsen en onderzoekers een rol van betekenis spelen om onderzoek
te financieren. We vervullen steeds vaker een ‘makelaarsrol’, door de verbinding te leggen van
onderzoekers met vermogensfondsen.

‘Kom in actie voor het Emma’
Wij zijn trots en dankbaar dat 2018 een succesvol jaar was op het gebied van acties, geïnitieerd door
vrienden van het Emma. Elke actie is uniek en heeft z’n eigen verhaal; de ene actievoerder zet een
actie op ter nagedachtenis aan een overleden (klein)kind en de ander werft vanuit filantropisch
oogpunt. Sommige acties leveren directe opbrengsten op voor de speerpunten van Stichting Steun
Emma, terwijl andere initiatieven extra zichtbaarheid of een waardevolle uitbreiding van ons netwerk
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oplevert. De gemene deler bij alle acties is dat de initiatiefnemer het Emma beter en mooier wil
maken. Het afgelopen jaar heeft een verdubbeling plaatsgevonden van acties voor het Emma ten
opzichte van het jaar ervoor. Er zijn in 2018 maar liefst 50 acties georganiseerd en we blijven deze
vorm van fondsenwerving in 2019 stimuleren.

Voorbeelden van acties in 2018
Converse is een relatie waar we al jaren een prettige samenwerking mee hebben. Naast een
structurele donatie uit de opbrengst van hun sample sale, geeft Converse kinderen in het Emma
jaarlijks de kans om hun eigen schoen te ‘pimpen’. De sample sale leverde 30.000 euro op.
G&S Vastgoed organiseert om het jaar twee racedagen voor de
kinderen uit het Emma en haar eigen relaties. Onze jonge
coureurs hebben genoten van deze dag. De opbrengst van de
racedag voor relaties van G&S Vastgoed en een afsluitend
veiling diner bedroeg 100.000 euro en is volledig bestemd voor
het Emma.
Friends of the Brands organiseerde op 14 december een gala
met Stichting Steun Emma als begunstigde. Een bijzondere
avond, met onder andere een optreden van Glennis Grace op
een prachtige locatie in Hotel Sofitel Legend The Grand
Amsterdam. Het leverde een bijdrage van 30.000 euro op.
Fietsenmaker ‘De Fietsendokter’ heeft een actie opgezet ter ere van een interne verhuizing binnen het
Amsterdam UMC, locatie AMC. De verkoop van loten bracht een bedrag op van 1.114 euro.

Emma droomgala 2018
De kinderen in het Emma hebben dromen. De ouders van deze kinderen dromen ook, van een
zorgeloze toekomst van hun kind. De
artsen en zorgprofessionals dromen
ervan om nóg betere zorg te kunnen
verlenen. Stichting Steun Emma heeft de
ambitie om deze mensen te helpen om
hun dromen te verwezenlijken. Om dat
doel te bereiken, hebben we een flinke
stap gezet tijdens de eerste editie van
het Emma Droomgala op 4 oktober
2018, in het Hyatt Regency Hotel te
Amsterdam. Niet zomaar een locatie:
waar de gasten nu heerlijk op hun kussen liggen te dromen, was vroeger het oude Emma
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Kinderziekenhuis gevestigd. De meest unieke, indrukwekkende en exclusieve dromen zijn tijdens
deze avond geveild.
Met de opbrengst dragen we bij aan de droom van het Emma: een nieuw te bouwen afdeling Intensive
Care Neonatologie voor (veel) te vroeg
geboren en ernstig zieke pasgeboren
kinderen. Het is een droom om deze afdeling
te laten groeien tot een toonaangevend
expertisecentrum op wereldniveau.
Dankzij de gulle giften van aanwezigen zijn
we weer een stap dichterbij gekomen in het
realiseren van de nieuwe afdeling. De avond
heeft maar liefst 130.000 euro opgebracht.
Terugblikkend op een avond vol inspirerende
en ontroerende (droom)verhalen, zien we dat
dromen soms écht uitkomen. Zo was er het
bijzondere verhaal van de familie Bakker met
de tweeling Nore en Vieve. De meisjes
werden drie maanden te vroeg zijn geboren
en verbleven maandenlang in het Emma. Dankzij de intensieve zorg op de IC Neonatologie zijn deze
twee kleine vechtertjes inmiddels uitgegroeid tot twee vrolijke meisjes van anderhalf jaar oud.
We hebben gemerkt dat het loont om zelf initiatief te nemen. De eerste editie van het gala was een
succes en daarom herhalen we dit evenement in 2019. Op donderdag 28 november 2019 houden we
de tweede editie van het Emma Droomgala, opnieuw in het Hyatt Regency Hotel.
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3.

Ons verhaal
We onderhouden zowel via online- als offline communicatiekanalen
contacten met onze relaties. Onder relaties vallen (particuliere)
donateurs, fondsen, instellingen, serviceclubs en bedrijven, maar
ook artsen, zorgprofessionals, patiënten en andere
geïnteresseerden. Twee keer per jaar verschijnt er een ‘hardcopy’
nieuwsbrief die we naar alle donateurs versturen en die ook digitaal
op onze website te lezen is. Daarnaast sturen we vier á vijf keer
per jaar een digitale nieuwsbrief naar iedereen die zich hiervoor
heeft aangemeld. Verder sturen we rond kerst en andere speciale

dagen specifieke mailings. Op de website verschijnen geregeld verhalen die aansluiten op de vier
verhaallijnen van Stichting Steun Emma: ‘Maak ons nog beter’, ‘Impact op het Emma’, ‘Gezichten van
het Emma’ en ‘Meedoen met het Emma’. Naast de verhalen in de nieuwsbrieven en op de website,
zijn we ook actief op diverse sociale media kanalen. Via Facebook, Twitter, Instagram en YouTube
worden onze volgers op de hoogte gehouden van nieuws en inspirerende verhalen uit het Emma. Tot
slot houden we major donors, naar wens, op de hoogte over de voorgang van de besteding van hun
donaties.

Campagne ‘Maak ons nog beter’
In november 2017 was de aftrap van de nieuwe campagne
‘Maak ons nog beter’. Om de naamsbekendheid van
Stichting Steun Emma te vergroten en de nieuwe IC
Neonatologie financieel te ondersteunen, startten we een
impactvolle, ontroerende en vertederende meerjarige
campagne. Stichting Steun Emma vraagt Amsterdam en
Nederland om het Emma Kinderziekenhuis en de patiënten
van de IC Neonatologie in de armen te sluiten. We laten
zien dat er een kinderziekenhuis van wereldklasse in
Amsterdam gehuisvest is. En dat je daar trots op mag zijn.
Om dat te bereiken wordt het Emma dichtbij de stad
gebracht. In de campagne staan de baby's centraal die er
voor hun leven vechten. De premature of ernstig zieke
baby’s in het Emma zijn namelijk kleine vechtersbaasjes
die, als het goed gaat, telkens kleine overwinningen
boeken: gewichtstoename, van de IC af, zelf drinken, naar
huis. Deze mijlpaaltjes worden gevierd en trots gedeeld
met de buitenwereld. Het campagnethema ‘Maak ons nog
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beter’ werkt twee kanten op: zowel voor de patiënten als voor het ziekenhuis. We zorgen voor trots,
urgentie en met een call to action en verwijzing naar www.steunemma.nl verzoeken we om te
doneren. De te vroeg geboren en ernstige zieke baby’s vormen een herkenbaar pakkend thema, wat
de effectiviteit van de wervingsactiviteiten voor Stichting
Steun Emma laat toenemen. Lange termijn zichtbaarheid
zal naar verwachting de algemene geefbereidheid laten
stijgen. De bijdragen gaan naar innovaties en de nieuwste
technologieën op gebied van IC Neonatologie,
hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en extra
voorzieningen voor de te vroeg geboren- en ernstig zieke
baby’s en hun ouders. Voor de korte termijn zorgt de
campagne voor meer naamsbekendheid. De campagne
loopt vanaf november 2017 tot het nieuwe
expertisecentrum open gaat.

De campagne is volledig gesponsord ontwikkeld door het reclamebureau Joe Public en wordt
ondersteund door Tyrsday, Walk in Media en media partners. Alle Amsterdamse outdoor exploitanten
hebben belangeloos meegewerkt en hebben zich gecommitteerd tot eind 2020. Daarnaast hebben
een aantal grote mediapartners de campagne omarmt, zoals Telegraaf Media Groep, RTL en
Sanoma. Ook de ambassadeurs van Stichting Steun Emma helpen belangeloos mee aan uiting van
de campagne.
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4.

Projecten van het Emma

Het afgelopen jaar hebben we dankzij de steun van onze donateurs weer veel projecten, activiteiten
en onderzoeken mogelijk gemaakt in het Emma. Met deze donaties dragen we bij aan scholing,
vertier, workshops, maar ook aan voorzieningen zoals een slaapplaats voor de ouders op de kamer
van hun kind en multimedia units aan het bed. Artsen, onderzoekers, verpleegkundigen en
maatschappelijk werkers dragen initiatieven aan bij Stichting Steun Emma voor financiële
ondersteuning. In 2018 is door Stichting Steun Emma bijgedragen aan 55 projectaanvragen op het
gebied van wetenschappelijke onderzoek, faciliteiten en voorzieningen ter verbetering van
psychosociale omstandigheden en het welzijn van zieke kinderen en het gezin. Maar ook voor
educatie en voorlichting; zaken die niet uit het reguliere ziekenhuisbudget of vanuit de overheid
bekostigd kunnen worden.

Welzijn, voorlichting en educatie
Initiatieven ter bevordering van welzijn, voorlichting en educatie bereiken ons in eerste instantie als
aanvraag. Wij streven naar een zorgvuldige, maar zo kort en efficiënt mogelijke
beoordelingsprocedure. Op regelmatige basis overleggen we met (vertegenwoordigers van) het
divisiebestuur en inhoudelijk betrokken
medewerkers van het Emma. In dat overleg
bespreken we welke activiteiten en
voorzieningen wenselijk of noodzakelijk zijn.
Aanvragen toetsen we op criteria en budget en
worden vervolgens geprioriteerd. Vervolgens
krijgt het bestuur de aanvragen ter beoordeling
voorgelegd. In nauw overleg met het
divisiebestuur wordt de voortgang en effectiviteit
van de door Stichting Steun Emma financieel
gesteunde activiteiten en voorzieningen
gevolgd. Stichting Steun Emma houdt zich in
principe afzijdig bij het aanschaffen van
materialen of exploitatie ervan.
Hierna volgen enkele voorbeelden van besteding aan de doelstellingen in 2018, waarvan de
activiteiten passen binnen de speerpunten.
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Onderhoud Metamorfose
Het Emma is de afgelopen jaren verbouwd en
daarmee aangepast aan de huidige en toekomstige
eisen die behandeling van de vaak ernstig en
chronisch zieke kinderen met zich meebrengt. In
2015 is dit ‘Metamorfose-project’ afgerond. Stichting
Steun Emma heeft zich voor de lange termijn mede
gecommitteerd aan onderhoud van deze kostbare en
duurzame nieuwe voorziening. Naast noodzakelijk
onderhoud van faciliteiten en technologie financieren
wij innovaties in het vernieuwde kinderziekenhuis.
In 2018 is bijvoorbeeld bijgedragen aan de aanschaf
multimedia-units aan het bed met een speciale app
functionaliteit. Hiermee wordt een stap gezet om communicatie met patiënten optimaal te faciliteren
door het aanbieden van andere communicatievormen en entertainment buiten de eigen kamer, binnen
en buiten de muren van het Emma. Ook is geïnvesteerd in een oproepsysteem op de afdeling
Intensive Care Kinderen, waarbij communicatie met het medisch personeel via camera-observatie met
smartphone en tablet mogelijk is gemaakt.
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Verbouwing Intensive Care Neonatologie
In de ‘Metamorfose’ is één afdeling van het Emma niet meegenomen. Het Emma creëert een nieuw
expertisecentrum voor te vroeg geboren, of ernstig zieke baby’s. Een afdeling die zowel kwalitatieve
topzorg levert aan de allerkleinste kinderen, maar ook zorg draagt voor de ouders, broertjes en zusjes.
Deze vernieuwde IC Neonatologie
komt op de derde verdieping van het
Amsterdam UMC, locatie AMC en
maakt onderdeel uit van het Emma. De
nieuwe IC Neonatologie bestaat straks
uit 36 bedden in aparte kamers, en
wordt daarmee één van de grootste IC
Neonatologie afdelingen binnen
Europa. De oplevering vindt gefaseerd
plaats. De planning is dat de eerste
helft van de bedden (18 stuks)
opgeleverd wordt in 2021, een jaar
later volgt de oplevering van het
Figuur 1: impressie

restant aantal bedden.

Sinds 2016 gaat een groot deel van de inzet en
inkomsten van Stichting Steun Emma naar
hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek, innovaties
en de nieuwste technologieën op gebied van IC
Neonatologie. In 2018 hebben we bijgedragen in de
kosten van zorginhoudelijke, tijdelijke inzet van
medisch en verpleegkundig personeel dat betrokken is
bij de ontwikkeling van nieuwbouw, en meedenkt over
extra faciliteiten waarvoor Stichting Steun Em
ma fondsen werft. Zo kunnen de artsen in de toekomst
gebruik maken van speciale monitoringsbandjes om
hartslag, ademhaling en saturatie (zuurstofgehalte in
het bloed) te meten, in plaats van plakkers op de huid van de pasgeborene, waardoor de baby minder
pijn en stress ervaart. Stichting Steun Emma zal ook bijdragen aan bijzondere faciliteiten. Een
voorbeeld van zo’n faciliteit is de inrichting van Single Bed Units met speciale ‘kangoeroestoelen’,
waar moeder en baby in alle rust kunnen ‘buidelen’. Er komen zes kamers waar zieke moeders en
zieke of te vroeg geboren baby’s samen verzorgd kunnen worden, de zogenaamde Couplet Care
kamers. Dit concept bestaat nog niet in Nederland en is uniek.
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Emma in Nood
In zeer bijzondere, schrijnende gevallen kan Stichting Steun Emma gezinnen van een (ernstig) ziek
kind bijstaan dat onder behandeling is in het Amsterdam UMC. De gezinnen komen soms voor
onvoorziene kosten te staan die de begeleiding en behandeling van ouders en kinderen in de weg
staan. Psychosociale en financiële problematiek veroorzaken veel stress, die juist deze ouders niet
kunnen gebruiken. Het kan zich voordoen als er sprake is van problemen met bijvoorbeeld eerste
levensbehoeften als voeding en kleding, medicatie, vervoer, psychologische ondersteuning of een
uitvaart. Het medisch maatschappelijk team van het Emma is verantwoordelijk voor toetsing van
criteria voordat aanspraak kan worden gemaakt op een bijdrage vanuit het fonds. De kosten worden
gedekt onder andere dankzij een bijdrage van Stichting Weeshuis der Doopsgezinden van 15.000
euro voor de jaren 2017, 2018 en 2019.

Psychosociale Zorg
Op het gebied van psychosociale zorg voor het hele gezin draagt Stichting Steun Emma bij aan
verschillende projecten. In 2018 is meermaals uit het ‘Vrolijk op Fonds’ lees-, spel- en
knutselmateriaal aangeschaft. De naam 'Vrolijk Op Fonds' zegt het al: door middel van bestedingen uit
het fonds wordt geprobeerd de kinderen een beetje op te vrolijken tijdens hun verblijf in het Emma.
In het Emma is een team videointeractiebegeleiders actief, bestaande uit
pedagogisch medewerkers en een maatschappelijk
werker. Video-interactie Begeleiding (VIB) is een
methode die zicht richt op het bevorderen van
positieve interactie tussen ouders en hun zieke kind
en soms ook de broertjes en zusjes. De VIB’er
maakt een kort filmpje van ouders en kind(eren) en
kijkt, na het analyseren van de beelden, dit samen
met ouders na. VIB wordt bijvoorbeeld ingezet om
de hechting te bevorderen, het zelfvertrouwen van
ouders te vergroten, te genieten van het contact en
af te stemmen op de behoefte van het zieke kind.
Ook kan het ingezet worden wanneer ouders verpleegkundige handelingen moeten verrichten, of bij
slaap- en eetproblemen. Stichting Steun Emma draagt hieraan bij door filmapparatuur te bekostigen.
De afdeling Psychosociale Zorg heeft twee meerjarenprojecten opgezet waar Stichting Steun Emma
fondsen voor werft, te weten Op Koers Online en KLIK.
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Op Koers Online
De ontwikkelingen in de kindergeneeskunde en de zorg voor zieke kinderen en hun gezin vragen om
een continue innovatie in de zorg. Binnen het Emma is het cursusprogramma Op Koers Online
ontwikkeld dat kinderen, jongeren, en hun broers en zussen ondersteunt bij het omgaan met een
chronische ziekte op de kinderleeftijd. Het doel van de cursus is om kinderen in groepsverband
vaardigheden aan te leren die ze kunnen gebruiken in moeilijke situaties rondom ziekte en om hun
sociale weerbaarheid te vergroten.

KLIK (Kwaliteit van Leven In Kaart)
Kinderen met een chronische ziekte of aandoening ondervinden vaak problemen op het gebied van
kwaliteit van leven, psychosociaal functioneren en hun ontwikkeling. Deze problemen zijn niet altijd
bekend bij het behandelteam en worden niet systematisch
besproken. Een manier om dit te doen is door middel van
Patient Reported Outcome Measures (PROMs). Patiënten
en/of hun ouders vullen voorafgaand aan het consult, via de
KLIK website (www.hetklikt.nu), vragenlijsten in over hoe het
met hen gaat. De antwoorden van de patiënten op
vragenlijsten worden systematisch weergegeven in een
PROfiel, door middel van stoplichtkleuren en grafieken. Dit
PROfiel wordt door één van de leden van een behandelteam
besproken met de patiënt en ouders, waardoor problemen
eerder gesignaleerd worden en er vroegtijdig interventies
kunnen worden geboden. Ook is KLIK een middel in het
bespreken van PROMs, waardoor de communicatie tussen
behandelaar en patiënt gemakkelijker wordt gemaakt.

KLIK is ontwikkeld binnen de Psychosociale Afdeling van het Emma en de effectiviteit is aangetoond
in meerdere promotieonderzoeken. KLIK wordt sinds 2011 daadwerkelijk geïmplementeerd in de
kindergeneeskundige zorg, met ondersteuning van Stichting Steun Emma, en recent ook binnen de
volwassen geneeskunde. KLIK onderscheidt zich als patiënten portaal van andere portalen, omdat er
veel kennis is opgedaan over de faciliterende en belemmerde factoren van de implementatie van
PROMs in de zorg. Daarnaast bestaat het KLIK team uit (gepromoveerde) psychologen en
methodologen waardoor het gebruik van de vragenlijsten, de terugkoppeling en de aanpassingen van
het gebruik per patiëntengroep op een wetenschappelijk verantwoorde manier gebeurt.

De afgelopen jaren is KLIK verder uitgebreid en nu KLIK’en al zo’n 14.000 patiënten in bijna honderd
patiëntengroepen in twintig centra in Nederland en het buitenland, waaronder het Great Ormond
Street Hospital in Londen. Dit aantal groeit nog steeds. Stichting Steun Emma heeft bijgedragen aan
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de verdere ontwikkeling. Voor vele patiëntengroepen in het Emma Kinderziekenhuis is KLIK inmiddels
een vast deel van de zorg, bijvoorbeeld de kinder MDL, reumatologie, schisis, nefrologie en zo nog
vele andere groepen. Daarnaast is het mogelijk om vragenlijsten af te nemen via het KLIK portaal voor
onderzoek. Het KLIK portaal is geoptimaliseerd door bijvoorbeeld het toevoegen van nieuwe
vragenlijsten aan het portaal. Hierdoor hoeven kinderen en ouders minder lange vragenlijsten en niet
steeds dezelfde vragen in te vullen.

Wetenschappelijk onderzoek
Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek kennen we drie typen projecten; de wetenschappelijke
adviesraad (WAR) ronde, wetenschappelijk onderzoek vanuit de fondsen op naam en
wetenschappelijk onderzoek waarvoor Stichting Steun Emma steeds vaker een ‘makelaarsrol’ vervult,
door de verbinding te leggen tussen onderzoekers en vermogensfondsen.

Wetenschappelijke adviesraad (WAR)
Wetenschappelijk onderzoek maakt het mogelijk om de kwaliteit van zorg en daarmee de behandeling
van zieke kinderen te verbeteren. Daarom organiseert Stichting Steun Emma eenmaal per jaar de
WAR-ronde. Dit is hét moment voor de artsen en onderzoekers van het Emma op locaties AMC en
VUmc om een aanvraag in te dienen, met als doel geld beschikbaar te krijgen voor hun onderzoek.
Voor financiering komen
onderzoeksprojecten in aanmerking
die elders niet of slechts zeer
gedeeltelijk financierbaar zijn. Deze
projecten moeten als pilotstudie
dienen om met het nodige voorwerk
een vervolgonderzoek elders
gefinancierd te krijgen. De
aanvragen worden beoordeeld door
een externe, onafhankelijke
wetenschappelijke adviesraad,
bestaande uit hoogleraren van
verschillende (academische)
kinderziekenhuizen in Nederland.
Deze adviesraad heeft de lastige,
maar eervolle taak om uit al die
aanvragen een selectie van de
meest veelbelovende onderzoeken aan te bevelen aan het bestuur van Stichting Steun Emma. Op
basis van de beoordelingen van deze wetenschappelijke adviesraad wordt een projectaanvraag
goedgekeurd dan wel afgekeurd door het stichtingsbestuur.
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Dit jaar heeft het bestuur van Stichting Steun Emma besloten de volgende wetenschappelijke
onderzoeken financieel te ondersteunen voor een totaal bedrag van 177.694 euro.

Toekenning WAR 2018
1.

Een pilot studie om middels eye-tracking de vroege ontwikkeling van kinderen in kaart
te brengen, die vóór de leeftijd van 18 maanden zijn blootgesteld aan anesthesie

2.

Donatie
€ 28.544

Een onderzoek naar de ontdekking van twee nieuwe syndromen bij kinderen waarbij
de kernmerken in kaart worden gebracht en er richtlijnen voor de meest optimale zorg

€ 29.200

worden gemaakt
3.

Een onderzoek naar de bescherming van baby’s tegen de GBS bacterie

4.

Een onderzoek om ‘specialized pro-resolving mediators’ (SPM’s) bij te vroeg
geborenen te bestuderen, zodat ze eerder kunnen worden toegediend en complicaties

€ 30.000

€ 30.000

kunnen voorkomen. SPM’s zorgen ervoor de ontstekingen actief worden beëindigd
5.

Een onderzoek in Malawi, Afrika, waarbij het vroegtijdig signaleren van het optreden
van shock wordt onderzocht, in de hoop het optreden te kunnen voorkomen

6.

€ 29.950

Een onderzoek naar het verminderen van de kans op de chronische longaandoening
‘bronchopulmonale dysplasie’ bij vroeggeboren baby’s, door dit in een vroeg stadium te

€ 30.000

kunnen voorspellen
Totaal

€ 177.694

Fondsen op naam
Stichting Steun Emma heeft financieel beheer over negen fondsen op naam die op een specifiek
gebied, medisch onderzoek verrichten. In 2018 zijn de fondsen op naam ‘Emma’s Hoofdzaak’, ‘IC
Kinderen’ en ‘Transitie Care Unit’ (TCU) opgericht. De volgende fondsen op naam worden
ondersteund binnen het veld van kindergeneeskunde in het Emma:
•

Immunologie: wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van immuun-gemedieerde
ziekten.

•

Motiliteitslaboratorium: wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van kinderen met
maag-darm-leverziekten.

•

Global Child Health: wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van Global Child Health,
met name kinderen wonend in ontwikkelingslanden, geïnitieerd vanuit het Emma.

•

Kind & Aids: wetenschap onderzoek ten behoeve van Aids/HIV en het ‘One minute video’
project.

•

Stichting Kinderziekenhuis Amsterdam: projecten ten behoeve van faciliteiten, welzijn
en voorlichting en educatie in het Emma.

•

Emma Neuroscience: dit fonds beoogt financiële middelen te werven voor
neurowetenschappelijk onderzoek naar de effecten van ziekte en behandeling op de
hersenen van kinderen en jongeren. Het onderzoek is gericht op het ontrafelen van ziekteetiologie, het verbeteren van prognosemodellen en het evalueren van behandeleffecten.
Lopende onderzoeksprojecten betreffen onder meer een eye-tracking studie naar de
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processen die ten grondslag liggen aan de aandachtsproblemen van ernstig prematuur
geboren kinderen op 13-jarige leeftijd, financieel ondersteund door Christine Bader
Stichting Irene KinderZiekenhuis. Ook wordt de effectiviteit van een gecomputeriseerde
motorische training onderzocht bij 5-jarige prematuur geboren kinderen met motorische
ontwikkelingsproblemen. Met steun van Janivo Stichting en Cornelia Stichting is een
project gestart dat tot doel heeft de gevolgen van traumatisch hersenletsel beter te
kunnen voorspellen zodat sneller een passend hulpaanbod kan worden geboden. Op het
gebied van onderzoek naar traumatisch hersenletsel wordt intensief samengewerkt met
de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, Ajax en het Daan Theeuwes Centrum voor
intensieve neurorevalidatie.
•

IC Kinderen: wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van Intensive Care. Het
onderzoek 'Ernstig benauwdheid door virusinfectie bij kinderen: een gevecht tegen slijm'
heeft een bijdrage ontvangen vanuit het Yske-Walther Fonds via Ars Donandi, een
koepelstichting voor fondsen met charitatieve doeleinden.

•

Emma’s Hoofdzaak: wetenschappelijk onderzoek, innovatie, welzijn, voorlichting en
educatie binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, geïnitieerd vanuit de Bascule met een
focus op de psychiatrisch patiënten in het Emma.

•

Transitie Care Unit (TCU): wetenschappelijk onderzoek, bouw- en ontwikkelkosten en
exploitatie van het Project TCU, een zelfstandig zorgverblijf op het terrein van het AMC.
TCU biedt chronisch ernstig zieke kinderen een tijdelijk verblijf met het hele gezin in een
‘bijna thuis’-omgeving in zelfstandige appartementen met centrale voorzieningen. De zorg
in de TCU richt zich op herstel en transitie van het hele gezin en biedt om die reden een
breed aanbod van zorg. De totale projectkosten zijn geraamd op 7 miljoen euro.
Fondsenwerving voor TCU vindt plaats tussen 2019 en 2021.

Overig wetenschappelijk onderzoek in 2018
Naast de WAR-ronde en Fondsen op naam zorgen we, samen met de financiële hulp van
vermogensfondsen, dat meer onderzoek naar ziekten en behandelmethoden mogelijk kan worden
gemaakt. Met toezeggingen van Stichting Zabawas en Stichting Elise Mathilde Fonds aan
onderzoeksproject ‘BrainGame Brian’ kan er onderzoek worden gedaan naar de effecten van een
digitale, cognitieve training op aandachtsproblemen bij prematuur geboren kinderen. Janivo Stichting
heeft een bijdrage geleverd aan verder onderzoek na de ontdekking van twee nieuwe syndromen via
het onderzoeksproject ‘New syndromes in old genes’. De vriendenstichtingen van de
kinderziekenhuizen Emma, Sophia en Wilhelmina hebben een gezamenlijks aanvraag ingediend bij de
VriendenLoterij. Tijdens het Goed Geld Gala hebben de drie kinderziekenhuizen een schenking van
maar liefst 385.000 euro ontvangen. Met de bijdrage van de VriendenLoterij kunnen we samen
onderzoek starten om pijn en stress bij baby’s na vroeggeboorte te minimaliseren en waar nodig deze
kinderen beter behandelen.
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5.

Financiën

Met de hulp van onze achterban is 2018 een succesvol jaar geweest op financieel gebied. Onder
andere dankzij gulle giften uit de vele acties die opgezet zijn voor het Emma, opbrengsten uit
nalatenschappen en het Emma Droomgala. De opbrengsten zijn afkomstig van particulieren,
bedrijven, organisaties zonder winststreven, een loterijorganisatie en de verkoop van speciale Blond
mokken. Stichting Steun Emma organiseert geen collectes en ontvangt geen subsidies van
overheden. Alle fondsenwervingsinspanningen leverden in totaal een bedrag op van twee miljoen euro
bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, faciliteiten, welzijn en voorlichting en educatie. De
opbrengsten zijn hiermee licht gestegen ten opzichte van 2017 (1,9 miljoen euro). Waar we in 2017
een grote bijdrage hebben ontvangen bestemd voor een fonds op naam, zijn de opbrengsten in 2018
voornamelijk een resultaat van eigen fondsenwerving. De totale uitgaven, inclusief doelbesteding,
stegen van 1,2 miljoen euro in 2017 naar 1,4 miljoen euro in 2018.

Inkomsten in 2018
Baten van particulieren en bedrijven

De opbrengsten van particulieren zijn meer dan verdubbeld en stegen van 282.405 euro in 2017 naar
611.142 euro in 2018. De stijging is hoofdzakelijk te danken aan opbrengsten uit nalatenschappen,
maar ook de ontvangsten van particuliere donateurs zijn gestegen in 2018. De opbrengsten afkomstig
van bedrijven laten eveneens een verdubbeling zien. Een deel van deze ondernemingen heeft
bijgedragen tijdens het Emma Droomgala, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de nieuw te
bouwen afdeling IC Neonatologie.

Baten van organisaties zonder winststreven
De baten van organisaties zonder winststreven betreft
donaties van diverse vermogensfondsen, stichtingen en
verenigingen bestemd voor de doelstellingen van
Stichting Steun Emma. De opbrengst hiervan bedraagt
636.698 euro en komt uit boven begroting, maar is lager
in vergelijking met 2017 (2017: 1,1 miljoen euro). Het
verschil met voorgaand jaar komt voort uit ontvangst van
een bijdrage uit een liquidatie uitkering van een ontbonden rechtspersoon van 836.646 euro in 2017,
bestemd voor fonds op naam Stichting Kinderziekenhuis Amsterdam). In 2018 bestaan de baten van
organisaties zonder winststreven uit een gift in natura van 302.453 euro, geschonken door het
Amsterdam UMC (verbonden organisatie), als bijdrage aan de personele lasten.
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Baten uit geworven opbrengsten in 2018
Verbonden organisaties
zonder winststreven
(Amsterdam UMC)
€302.453

Nalatenschappen
particulieren
€419.124

Loterijorganisaties
€1.588

Donaties en giften van
particulieren
€192.018
Andere organisaties
zonder winststreven
€636.698

Bedrijven
€454.613

Bedragen in euro’s. Een toelichting op de baten per inkomstenbron, alsmede de goedgekeurde accountantsverklaring is
opgenomen in de jaarrekening 2018

De samenstelling en ontwikkeling van de geworven fondsen is als volgt weer te geven:
2018

2017

Verandering in %

Wetenschappelijk onderzoek

657.313

227.097

289%

Welzijn, voorlichting en educatie

544.812

1.145.775

- 53%

Ongeoormerkte donaties

808.308

483.619

167%

Totaal*

2.010.433

1.906.485

105%

Geoormerkte donaties:

(Bedragen in euro’s)
* exclusief rente op spaartegoeden

Met de uitbreiding van het aantal fondsen op naam zijn de inkomsten gestegen ten opzichte van
voorgaand jaar. Van de geoormerkte donaties bestemd voor de fondsen op naam van 617.313 euro,
is 422.063 euro bestemd voor onderzoeken binnen fonds op naam Motiliteitslaboratorium. Een grote
gift in 2017, bestemd voor projecten op het gebied van welzijn, voorlichting en educatie, zorgt voor
een daling in geworven inkomsten in 2018 in vergelijking met het voorgaand jaar. De toename van
ongeoormerkte donaties is mede het gevolg van een groot nalatenschap van ruim 409.000 euro die
we hebben ontvangen in 2018.
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Uitgaven in 2018
De totale uitgaven bedragen 1.431.025 euro (2017: 1.199.920 euro) en worden uitgesplitst in de
categorieën ‘Besteed aan doelstelling’, ‘Wervingskosten’ en ‘Beheer en administratie’.

Uitgaven in 2018
Beheer en
administratie
€140.348

Besteed aan
doelstelling
€1.015.615

Wetenschappelijk
onderzoek
€608.743

Wervingskosten
€275.062
Welzijn, voorlichting
en educatie
€406.872

Bedragen in euro’s. Een toelichting op de lasten, alsmede de goedgekeurde accountantsverklaring is opgenomen in de
jaarrekening 2018.

We gaan zorgvuldig om met elke euro. We hanteren een laag kostenbeleid waarin we streven om zo
min mogelijk kosten te maken voor marketing-, communicatie- en fondsenwervingsdoeleinden. We
zijn onze samenwerkingspartners dankbaar voor hun bijdrage hieraan, waardoor we zoveel mogelijk
initiatieven in het Emma kunnen ondersteunen. Om de kosten in de gaten te houden, gebruikt
Stichting Steun Emma ratio’s conform de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).
2018

2017

Besteding aan de doelstelling als percentage van de totale baten

50,4%

45,2%

Besteding aan de doelstelling als percentage van de totale lasten

71,0%

72,3%

Wervingskosten als percentage van de totale baten

13,7%

10,8%

Besteed aan doelstelling
De besteding aan doelstelling is gesplitst in (I) projecten op het gebied van wetenschappelijk
onderzoek en (II) projecten ter verbetering van welzijn, voorlichting en educatie. In 2018 is ruim 1
miljoen euro besteed aan de doelstellingen. Dat is 17% meer dan voorgaand jaar en 29% hoger dan
begroot. De stijging in doelbesteding is voor een groot deel bestemd voor wetenschappelijk onderzoek
vanuit de fondsen op naam en WAR-ronde. De hogere opbrengsten bestemd voor de fondsen op
naam, heeft tegelijk geleid tot een stijging in uitgaven vanuit deze fondsen op naam. De uitgaven aan
projecten ter verbetering van welzijn, voorlichting en educatie is conform de begroting gebleven. Van
de totale uitgaven is 71% besteed aan doelstellingen.
21

Wervingskosten
Aan wervingskosten is meer uitgeven in vergelijking met 2017, hoofdzakelijk door de organisatie van
het fondsenwervend evenement ‘Emma Droomgala’. Dankzij onze waardevolle
samenwerkingspartners, zijn de evenementkosten onder begroting gebleven.
Tot de wervingskosten worden ook kosten van mailingen naar de achterban zoals kerstmailing en
nieuwsbrieven gerekend. De totale
wervingskosten zijn 166.312 euro hoger
uitgevallen dan begroot als gevolg van de
bijdrage in natura van het Amsterdam UMC
dat bestemd is voor personele lasten van
frontoffice medewerkers conform
Erkenningsregeling CBF. Van de totale
uitgaven is 19% besteed aan
wervingskosten.

Beheer en administratie
De kosten van beheer en administratie zijn
hoger uitgevallen dan begroot als gevolg
van de bijdrage in natura van het Amsterdam UMC dat bestemd is voor personele lasten van
backoffice medewerkers conform Erkenningsregeling CBF. De directe besteding van kosten voor
beheer en administratie is lager dan begroot en gerealiseerd in 2017, omdat de kosten voor de
geplande uitbreiding van de database nog niet is gestart. Van de totale uitgaven is 10% besteed aan
beheer en administratie.

Reserves
De totale reserves bedroegen 2.24 miljoen euro in 2018 en worden gevormd door de
continuïteitsreserve, bestemmingsreserve en het Van Walreefonds. Stichting Steun Emma heeft als
norm voor de continuïteitsreserve een bedrag geformuleerd ter hoogte van de jaarlijkse
wervingskosten en kosten van beheer en administratie, plus de niet uit de balans blijkende
verplichtingen, voor zover deze onvoorwaardelijk ten laste van de Stichting komen. Ultimo 2018
bedraagt continuïteitsreserve 176.725 euro (ultimo 2017: 110.445 euro). De bestemmingsreserve is
bestemd voor ‘Onderhoud Metamorfose en Verbouwing IC Neonatologie’ en bedraagt ultimo 2018
2.05 miljoen euro.
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6.

Risicomanagement

In de uitvoering van onze activiteiten streven we een laag risicoprofiel na. Jaarlijks onderzoeken we of
de benoemde risico’s nog gelden en de genomen maatregelen goed worden toegepast. In het kader
van fraudepreventie heeft in 2018 een evaluatie over de bestaande bevoegdhedenregeling
plaatsgevonden. Hoewel hier geen materiële aanleiding voor was, heeft dit geleid tot een nadere
aanscherping van de bevoegdhedenregeling van bestuursleden en medewerkers. Het risico per
risicotype is als volgt te kwalificeren;

Strategisch risico
De doelstellingen van Stichting Steun Emma worden in zeer nauw overleg met het divisiebestuur van
het Emma bepaald en vastgesteld. De doelen van de stichting zijn daarmee direct afgeleid van de
doelstellingen van het Emma. Het strategisch risico wordt verkleind doordat financiële bijdragen aan
wetenschappelijke onderzoeken en grote
projecten, zoals het project IC Neonatologie
en onderhoud Metamorfose, pas uitgekeerd
worden nadat de projecten zijn afgerond c.q.
opgeleverd.
Onze bijdragen aan het Emma zijn voor het
overgrote deel afhankelijk van donaties en
giften. Het uitblijven van donaties en giften
zal ervoor zorgen dat doelstellingen niet
gerealiseerd kunnen worden. Wij willen dit
risico verkleinen door vanuit een meerjarenplanning te werken waardoor ruim de tijd wordt genomen
om de beoogde bijdrage voor de afdeling IC Neonatologie te kunnen verkrijgen. Ongeoormerkte
donaties worden aan de bestemmingsreserve toegevoegd die Stichting Steun Emma in staat stelt om
toezeggingen die zijn aangegaan deels op te vangen. Tegelijkertijd besteden we veel aandacht aan
de opbouw van een stabiel relatiebestand van donateurs die we voor lange tijd aan ons kunnen
binden.

Operationeel risico
Wij zijn gehuisvest in het Emma en maken gebruik van de faciliteiten van het ziekenhuis. Daarmee
zijn de risico’s op het vlak van ICT infrastructuur, databescherming, brandveiligheid et cetera gelijk
aan het niveau van het Emma. Stichting Steun Emma loopt reputatie risico’s door bijvoorbeeld een
inadequate aanwending van de middelen, maar mitigeert dit risico door gebruik te maken van het
AMC Medical Research B.V. (AMR) binnen het Amsterdam UMC. Het AMR is ingericht om de
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financiële administratie en verantwoording te verzorgen ten aanzien van de wetenschappelijke
onderzoeken die mede door de donaties van Stichting Steun Emma worden gefinancierd.
Eén van de speerpunten voor 2018 was de inrichting van
de organisatie conform de nieuwe Europese wetgeving
omtrent algemene verordening gegevensbescherming
(avg). Hiermee trachten we de kans op reputatieschade als
gevolg van bijvoorbeeld datalekken te minimaliseren en
waarborgen we dat persoonsgegevens van donateurs,
medewerkers et cetera alleen gebruikt worden voor de
doeleinde waarvoor toestemming is gegeven door
betrokkenen.

Financieel risico en beleggingsbeleid
De kosten van de beheer en administratie van de werkorganisatie zijn relatief laag. Dit komt onder
andere doordat personeelskosten van onze medewerkers gedragen worden door het Amsterdam
UMC. Stichting Steun Emma houdt kortlopende liquide middelen aan die aangewend worden voor de
verplichtingen die we zijn
aangegaan. Daarmee is er
nauwelijks sprake van
liquiditeitsrisico. Stichting Steun
Emma verleent geen krediet en
heeft dus een geen kredietrisico.
Stichting Steun Emma heeft een
beleggingsbeleid geformuleerd,
waarin is bepaald dat tijdelijk
overtollige geldmiddelen
uitsluitend belegd mogen worden
in rentedragende financiële
instrumenten bij zeer kredietwaardige tegenpartijen (deposito’s, spaarrekeningen, tot aflossing aan te
houden obligaties) en niet mag speculeren op koerswinsten (zoals in geval van beleggingen in
aandelen en dergelijke). Daarmee wordt geen risico genomen op waarde fluctuaties van financiële
instrumenten. Gegeven de lage rentestand, hebben we in 2018 te maken met lagere resultaten uit
spaartegoeden.
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7.

Onze organisatie

Bestuur
Het bestuur van Stichting Steun Emma telt zes bestuursleden. De bestuursleden zetten zich
onbetaald en onbezoldigd in voor de stichting en hebben ieder een eigen aandachtsgebied. In 2018 is
Nynke de Haan toegetreden tot het bestuur. Het stichtingsbestuur heeft zich ingedeeld in een
dagelijks bestuur, belast met de dagelijkse leiding, en een toezichthoudend bestuur. Het dagelijks
bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris. De leden van het bestuur
treden periodiek af en het bestuur voert jaarlijks een evaluatie uit ten aanzien van haar functioneren.
In 2018 heeft het bestuur vijf keer vergaderd. De taken en bevoegdheden van het bestuur en de
directeur zijn vastgelegd in de regelementen en statuten. De reglementen en statuten zijn herzien in
2018 en online in te zien op de website http://www.steunemma.nl/stichting.

Adviseurs
Prof. dr. Hans van Goudoever en prof. dr. Hugo Heymans, respectievelijk kinderarts en Hoofd Emma
Kinderziekenhuis Amsterdam UMC en emeritus hoogleraar Kindergeneeskunde tevens voormalig
Hoofd Emma Kinderziekenhuis, zijn als
adviseurs aan Stichting Steun Emma
verbonden. De adviseurs zijn aanwezig bij de
bestuursvergaderingen.

Stichting Steun Emma kent een
wetenschappelijke adviesraad, welke het
stichtingsbestuur adviseert over aanvragen tot
financiële ondersteuning van wetenschappelijke
onderzoeken binnen de WAR-ronde. In 2018
bestond deze externe wetenschappelijke
adviesraad uit vier specialisten verbonden aan
het Erasmus MC / Sophia Kinderziekenhuis,
Leids Universitair Medisch Centrum, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en het Maastricht
UMC+.
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Bureau

Het bureau wordt geleid door de directeur, Gwen van Mansum (titulair, niet statutair). Zij legt
verantwoording af aan het bestuur. De directeur zorgt samen met het fondsenwervingsteam
bestaande uit een Senior Fondsenwerver, Coördinator Acties en Medewerker Communicatie voor de
frontoffice werkzaamheden. De Manager Bureau Organisatie is verantwoordelijk voor een goede
inrichting van de backoffice en wordt daarbij ondersteund door een Financieel Administratief
Medewerker.
Het bureau telt ultimo 2018 zes
medewerkers (4,0 fte). De medewerkers
zijn in dienst van het Amsterdam UMC,
locatie AMC. Het Amsterdam UMC
draagt de personele lasten van de
medewerkers van Stichting Steun Emma.
De medewerkers zijn voor het gehele
dienstverband gedetacheerd bij Stichting
Steun Emma en vallen onder de CAOUMC. Tevens zijn de gedragscodes van het Amsterdam UMC op hen van toepassing. Stichting Steun
Emma onderschrijft de regeling ‘Beloning Directeuren van Goededoelenorganisaties’ (zie
www.goededoelennederland.nl). De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een
maximumnorm voor het jaarinkomen van de directeur. De weging van de situatie bij de Stichting vond
plaats door de bestuurssecretaris, tevens lid van het dagelijks bestuur. Dit leidde tot een zogenaamde
BSD-score van 360 punten met een maximaal jaarinkomen van 94.555 euro (1 FTE/12 maanden). Het
maximaal jaarinkomen is bepaald als het gemiddelde van het jaarloon van EUR 93.157 over de
periode tot 1 juli 2018 en EUR 95.952 over de periode van 1 juli tot en met 31 december 2018. De
voor de toetsing aan het geldende maxima relevant werkelijk jaarinkomen van Gwen van Mansum
bedroeg 63.129 euro (0,89 FTE/12 maanden) in 2018. Deze beloning bleef binnen de geldende
maxima. De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige
beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen
De samenstelling van het bestuur, de adviseurs en het bureau zijn opgenomen in annex I.

Vrijwilligersbeleid
Stichting Steun Emma werkt met vrijwilligers die zich op structurele basis voor ons, of via ons ten
behoeve van het Emma, inzetten. Vrijwilligers hebben vaak een relatie met het Emma. Er is een
vrijwilligersbeleid opgesteld waarin onder andere de taakomschrijvingen zijn geformuleerd.
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8.

Transparantie en verantwoording

Stichting Steun Emma is gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 41198519. We zijn door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende
instelling (ANBI). In 2018 heeft een positieve hertoetsing plaatsgevonden waarmee we voor de
komende drie jaar behoud van de CBF erkenning hebben ontvangen. Met CBF erkenning en de
lidmaatschap aan Goede Doelen Nederland laat Stichting Steun Emma zien te werken volgens
codes, regels en richtlijnen omtrent het afleggen van verantwoording aan onze donateurs en de
maatschappij over de besteding van de inkomsten.

Integer werken
Het Amsterdam UMC streeft naar een veilig en prettig werkklimaat voor haar medewerkers. Dat houdt
onder meer in dat het Amsterdam UMC zich in de arbeidsrelatie met haar medewerkers moet
gedragen als ‘goed werkgever’. En dat de medewerkers worden geacht een ‘goed werknemer’ te zijn.
Maar wat betekent goed werkgeverschap of goed werknemerschap in de dagelijkse praktijk op de
werkvloer? Wat is aanvaardbaar, wat niet?
En wie durft zijn of haar collega’s aan te
spreken op gedrag dat niet door de beugel
kan? De gedragscode integriteit beschrijft
aan welke bindende gedragsregels
medewerkers en bestuur van het
Amsterdam UMC zich moeten houden.
Stichting Steun Emma en haar
medewerkers dienen zich te confirmeren
aan en te werken volgens het Amsterdam
UMC opgestelde gedragscode, dat
gebaseerd is op de CAO Universitair
Medische Centra. De gedragscode, het
crisisprotocol, de regelingen omtrent
integriteit en het melden van en optreden
bij grensoverschrijdend gedrag zijn in te
zien op intranet. Er is een vertrouwenspersoon aangesteld waarbij medewerkers terecht kunnen in
geval van bijvoorbeeld een geschil met een collega of leidinggevende, discriminatie, ongepast gedrag
en ongewenst gedrag. Een klachtenregeling voor medewerkers is aanwezig.
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Integriteitsbeleid Stichting Steun Emma
Klachtenprocedure en privacy statement
Stichting Steun Emma heeft een integriteitsbeleid en een eigen klachtenprocedure opgesteld. De
directeur is het primaire meldpunt voor klachten. Zij is verantwoordelijk voor de coördinatie en
uitvoering van het klachtenbeleid. Het integriteitsbeleid alsmede de klachtenprocedure en het
klachtenformulier zijn opgenomen op de website www.steunemma.nl/stichting. In 2018 hebben we
geen meldingen ontvangen van wangedrag of klachten.

Stichting Steun Emma vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze relaties
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd, en handelt binnen de
grenzen van de wet, waaronder de avg. Te allen tijde is toestemming voor de verwerking van
persoonsgegevens afgegeven door betrokkenen. In ons privacy statement is beschreven voor welke
doeleinden persoonsgegevens worden verzamelt en verwerkt, waaruit deze persoonsgegevens
bestaan, hoe we ervoor zorgen dat vertrouwelijk wordt omgegaan met deze informatie en het gebruik
van cookies. Lees hierover alles in ons privacy statement op www.steunemma.nl/page/cookies.

Nevenactiviteiten
De nevenfuncties en privéactiviteiten van bestuursleden en medewerkers moeten altijd gemeld
worden bij het bestuur. Indien een nevenfunctie of privéactiviteit wordt gecontinueerd zonder
toestemming van het bestuur, is dit reden voor ontslag voor de betreffende bestuurslid of medewerker.
Nevenfuncties en de overige onderwerpen uit het bestuursreglement zijn verder beschreven in de
statuten, welke in te zien zijn op de website.

Geschenken
Medewerkers van de stichting mogen, in tegendeel tot de medewerkers van het Amsterdam UMC, in
geen enkele situatie geschenken aannemen. Wel mogen medewerkers van de stichting, die hiervoor
bevoegd zijn, geldbedragen (giften) aannemen namens de stichting. De stichting is immers een
fondsenwervende organisatie.

Meldplicht CBF
Het CBF heeft sinds maart 2019 een meldplicht opgenomen in haar reglement. De stichting is
verplicht om (vermoedens van) ernstige misstanden te melden. Het gaat hierbij om misstanden die het
publieksvertrouwen in de goede doelen sector kunnen schaden. Een uitwerking hiervan is opgenomen
in het handboek Administratie Organisatie en Interne Controle.
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9.

Vooruitblik 2019

In 2019 houden we koers en verstevigen we onze fondsenwervingsstrategie. Het doel is om de
relaties die we aangaan, te verdiepen. Dit betekent dat we in gesprek gaan met onze major donors,
om hen te betrekken bij onze droom voor het Emma en om te kijken waar wij iets terug kunnen
‘geven’.

Onze aandacht blijft uit gaan naar de allerkleinsten. In lijn met de afspraak met het Emma, blijven we
tot 2021 werven voor de afdeling IC Neonatologie. In 2019 gaat de sloop van de huidige afdeling van
start. De gevers die al hebben bijgedragen houden we
op de hoogte en we inspireren nieuwe vrienden om
mee te doen. De ‘Maak ons nog beter’ campagne komt
opnieuw tot uiting in het straatbeeld en we organiseren
een tweede editie van het Emma Droomgala dat
nogmaals in het teken staat van de IC Neonatologie.

Opnieuw organiseren we de WAR-ronde om
onderzoekers verbonden aan het Emma van een
bijdrage voor nieuwe onderzoeksprojecten te voorzien.
Ook gaan we op zoek naar vermogensfondsen die we
kunnen matchen op onderzoeken die ons aangeboden
worden. Op deze manier wordt een significante bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek
gewaarborgd.

We intensiveren de samenwerking met de fondsen op naam door deze projecten actief mee te nemen
in onze fondsenwervende gesprekken. De informatie over deze projecten worden beter zichtbaar
gemaakt op onze website. De Transitie Care Unit gaat dit jaar van start met werving voor het nieuwe
zorgconcept. Ook hierin dragen we vanuit de stichting bij met expertise en hulp op werving en
aandacht.

Uiteraard blijven we ons inzetten voor de huidige doelstellingen. Zo dragen we bij aan onderhoud van
de Metamorfose, activiteiten en voorzieningen voor kinderen en ouders en psychosociale support. Met
name de inkomsten uit acties van derden worden hieraan besteed.

Ten aanzien van de database, zal deze worden uitgebreid met een aparte module voor projectbeheer.
Hierdoor vereenvoudigt de ondersteuning vanuit het database systeem de marketing en
fondsenwervingsdoelstellingen.
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Begroting
De bestemmingsreserve beloopt ultimo 2018 een bedrag van
2,05 miljoen euro en zal naar verwachting de komende jaren
gestaag toenemen met het resultaat voortvloeiend uit
ongeoormerkte donaties en giften.

Onze ambitie is hoog en is gebaseerd op de verwachte
inkomsten uit geplande fondsenwervende activiteiten. De
begroting 2019 maakt onderdeel uit van de begroting 20162021 en is door het bestuur vastgesteld op:

Totaal begrote som der baten (inclusief interestbaten)

€ 3.287.300

Totaal begrote bestedingen aan doelstellingen

€1.315.015

Begrote wervingskosten

€292.050

Begrote kosten beheer en administratie
Totaal begrote som der lasten

€150.700
€ 1.757.765
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10. Annex I
Samenstelling bestuur
De leden van het bestuur van Stichting Steun Emma oefenen hun functie onbezoldigd uit. Per ultimo
2018 is het bestuur als volgt samengesteld (met vermelding van huidige werkkring):
Dhr. dr. R.R. Kuijten – voorzitter

Managing Partner Life Sciences Partners

Dhr. A. Rahusen – penningmeester

Hoofd Private Clients Europe ABN AMRO Bank N.V.

Dhr. mr. S.H. de Ranitz – secretaris

Lawyer / Adviser Resor N.V.

Dhr. R. Wisbrun – bestuurslid

Founding Partner J. Walter Thompson

Dhr M.C.W. van Rooijen – bestuurslid

Senior Partner McKinsey & Company

Mevrouw N.E. de Haan - bestuurslid

Zakelijk Adjunct Directeur Foam Fotografiemuseum

Nevenfuncties bestuursleden
Dhr. dr. R.R Kuijten

- Supervisory Board Member Simplify Medical, Sunnyvale, California, USA
- Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen NVP
- Lid Raad van Toezicht Oncode Institute
- Lid Regiegroep Topsector Life Sciences and Health
- Penningmeester Vereniging Rembrandt
- Bestuurslid Stichting Corpsmuseum & Archieven van het Utrechtsch Studenten Corps
- Lid Raad van Advies, Utrechtsch Studenten Corps
- Bestuurslid Stichting ABA (Applied Behavior Analysis)
- Bestuurslid Stichting Singelstraat 12/12bis
- Voorzitter Stichting Monseigneur 89
- Supervisory Board Member Artios Pharma, UK
- Advisory Board Member Utrecht Life Sciences

Dhr. A. Rahusen

- Lid Raad van Commissarissen ABN AMRO Clearing Bank
- Lid Raad van Advies Moneyou B.V.
- Lid Raad van Commissarissen ABN AMRO Investment Solutions

Dhr. mr. S.H. de Ranitz - Lid Raad van Commissarissen Centrum Integrale Revalidatie Services B.V.
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- Lid Raad van Commissarissen Poot Agenturen B.V.
- Lid Raad van Commissarissen Wounded Knee (Holding) B.V.

Dhr. R. Wisbrun

- Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Lucas Bols
- Bestuurslid Stichting Carré Fonds

Dhr. M.C.W. van Rooijen - Voorzitter Advisory Board Rotterdam School of Management Erasmus University

Mevr. N.E. de Haan

- Voorzitter Stichting Huize Frankendael
- Bestuurslid Stichting Julidans
- Lid Ledenraad Rabobank Amsterdam

Adviseurs
Prof. dr. Hans van Goudoever

Hoofd Emma Kinderziekenhuis Amsterdam
UMC

Prof. dr. Hugo Heymans

Emeritus hoogleraar Kindergeneeskunde en
voormalig Hoofd Emma Kinderziekenhuis

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Prof. dr. F.C. Verhulst

Hoogleraar / Medisch specialist Kinder- en Jeugdpsychiatrie / psychologie
Erasmus MC / Sophia Kinderziekenhuis

Prof. dr. L.J.I. Zimmerman

Hoofd afdeling Kindergeneeskunde
Maastricht UMC+

Prof. dr. E.H.H.M. Rings

Hoofd afdeling Kindergeneeskunde
Leids Universitair Medisch Centrum
Hoofd afdeling kindergeneeskunde
Erasmus MC / Sophia Kinderziekenhuis

Prof. dr. M.H.W.A. Wijnen

Hoogleraar Kinderchirurgie Kinderoncologische Chirurgie
Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
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Medewerkers

Het team is in 2018 uitgebreid met Thomas Brink in de functie van Coördinator Acties en Ilse
Paulussen in de functie van Communicatie Medewerker. Daarmee ziet het team er per ultimo 2018 er
als volgt uit:
Gwen van Mansum

Directeur (0.89 fte)

Chantal Donkers

Manager Bureau Organisatie (0.89 fte)

Nicole Meijer

Senior Fondsenwerver (0.67 fte)

Callista Scheffers

Financieel Administratief Medewerker (0.55 fte)

Thomas Brink

Coördinator Acties (0.55 fte)

Ilse Paulussen

Communicatie Medewerker (0.55 fte)
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11. Jaarrekening
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11.1 Balans

(na resultaatbestemming)

Activa

31 december 2018
€

31 december 2017
€

€

€

Voorraden

1.4.1

2.382

1.732

Vorderingen en overlopende activa

1.4.2

154.860

39.466

Liquide middelen

1.4.3

6.170.038

5.861.975

6.327.279

5.903.173

Totaal

Passiva

31 december 2018
€

Reserves

176.725

Van Walreefonds
Bestemmingsreserve

1.4.5

Totaal reserves en fondsen
Kortlopende schulden

Totaal

€

€

1.4.4

Continuïteitsreserve

Fondsen

31 december 2017
€

1.4.6

110.445

16.092

16.092

2.053.621

1.900.000
2.246.438

2.026.536

2.806.280

2.440.472

5.052.718

4.467.009

1.274.560

1.436.164

6.327.279

5.903.173
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11.2 Staat van baten en lasten
2018

2018

Realisatie

2017

Begroting
€

Realisatie
€

€

Baten
Baten van particulieren

1.5.1

611.142

207.000

282.405

Baten van bedrijven

1.5.2

454.613

483.000

207.341

Baten van loterijorganisaties

1.5.3

1.588

-

3.300

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven

1.5.4

636.698
302.453

552.000
-

1.147.491
263.538

2.006.494

1.242.000

1.904.075

3.939

-

2.410

2.010.433

1.242.000

1.906.485

A - Wetenschappelijk onderzoek

608.743

380.000

507.377

B - Welzijn, voorlichting en educatie

406.872

408.700

359.968

1.015.615

788.700

867.345

1.5.5

Som van de geworven baten
Baten als tegenprestaties voor de levering van producten

1.5.6

Som van de baten

Lasten
Besteed aan doelstelling

1.5.7

Wervingskosten

1.5.8

275.062

108.750

207.499

Kosten beheer en administratie

1.5.9

140.348

44.678

125.076

1.431.025

942.128

1.199.920

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo van financiële baten en lasten

579.408
6.302

299.872
20.000

706.565
14.336

Saldo van baten en lasten

585.710

319.872

720.900

Som van de lasten

Resultaatbestemming
Toevoeging / onttrekking aan:
Continuïteitsreserve

66.280

(66.135)

Bestemmingsreserve

153.622

(100.000)

Fondsen

365.807

887.035

585.710

720.900

Kengetallen
Bestedingen doelstelling als % van totale baten

50,4%

62,5%

45,2%

Bestedingen doelstelling als % van totale lasten
Wervingskosten als % van geworven baten

71,0%
13,7%

83,7%
8,8%

72,3%
10,9%
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11.3 Toelichting behorende bij de jaarrekening
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de RJ650 voor de Verslaggeving van Fondsenwervende
instellingen. Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis, statutair gevestigd te Amsterdam, wordt
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volgens artikel 5b Algemene wet inzake
rijksbelastingen. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen
met het kalenderjaar.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen 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
worden herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de herzieningen gevolgen hebben.

Vergelijkende cijfers
Ter wille van de vergelijkbaarheid zijn de overeenkomstige bedragen van het voorafgaande boekjaar
2017 herzien. Deze herziening, welke betrekking heeft op het opnemen van de gift in natura van het
AMC en de lasten welke zij maken voor de Stichting, zelf heeft geen effect op het gepresenteerde
vermogen en het saldo van baten en lasten van het voorafgaande boekjaar.

Grondslagen van waardering van activa en passiva en resultaatbepaling
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
zijn gebaseerd op historische kostprijs. Voor zover niet anders is vermeld, zijn zowel de activa als de
passiva tegen nominale waarde gewaardeerd. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop
ze betrekking hebben. De vergelijkende cijfers zijn waar nodig aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Continuïteitsreserve
Een continuïteitreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te
stellen dat de Stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Het voortbestaan van
de Stichting dient eveneens gewaarborgd te zijn.

Bestemmingsreserve
Om het ‘Onderhoud Metamorfose’ en de ‘Verbouwing IC Neonatologie’ in de toekomst financieel te
kunnen ondersteunen heeft de Stichting een deel van haar vermogen specifiek voor dit doel bestemd.

Fondsen
De Stichting kent Bestemmingsfondsen en Fondsen op Naam.
Bestemmingsfondsen vloeien voort uit fondsenwervende activiteiten, gecoördineerd vanuit de Stichting,
met het oogmerk voor een specifiek aangegeven doel geld in te zamelen. Deze fondsenwervende
activiteiten worden verantwoord als toevoeging aan bestemmingsfondsen (indien de donateur heeft
aangegeven hoe de gedoneerde fondsen dienen te worden aangewend, de “geoormerkte donaties”) of
als toevoeging aan de bestemmingsreserve ‘Onderhoud Metamorfose en Verbouwing IC-Neonatologie’
(indien de donateur niet heeft aangegeven hoe de gedoneerde fondsen dienen te worden aangewend,
de “ongeoormerkte donaties”). Indien en voor zover per balansdatum de ingezamelde gelden de
bestedingen voor dat doel overtreffen, wordt het saldo weergegeven onder Reserves en fondsen.
Bestedingen worden aan een bestemmingsfonds onttrokken na een besluit tot een verzoek voor
financiële ondersteuning, passend in het doel van het bestemmingsfonds, te honoreren en dat aan de
aanvrager te communiceren (de “toezegging”). Het bedrag van deze toezegging wordt op dat moment
ten laste van de Staat van Baten en Lasten gebracht en de corresponderende verplichting getoond
onder Kortlopende schulden (“toezeggingen”). Bestemmingsfondsen worden uitsluitend aangewend
voor het Emma Kinderziekenhuis, dan wel voor aan het Emma Kinderziekenhuis verbonden personen
(wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en educatie en/of welzijn).

In sommige gevallen wordt de fondsenwerving niet geïnitieerd door de Stichting, maar door artsen of
onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis, voor een specifiek doel binnen het Emma
Kinderziekenhuis. Dit zijn fondsen op naam. De Stichting ziet erop toe dat ook in deze gevallen de
gedragscodes en richtlijnen voor fondsenwerving worden nageleefd en dat de bestedingen van deze
geworven middelen plaatsvinden conform het door de donateurs aangegeven doel. Ten gunste van
deze fondsen op naam geworven middelen worden verantwoord als toevoeging aan fondsen op naam.
In deze gevallen heeft de donateur altijd aangegeven hoe de gedoneerde fondsen dienen te worden
aangewend, de “geoormerkte donaties”. Middels een overeenkomst worden afspraken tussen de
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Stichting en de Fondshouder vastgelegd. Bestedingen van fondsen op naam dienen te passen in het
doel van het fonds en worden aan het fonds onttrokken op het moment dat de Stichting van die
bestedingen op de hoogte wordt gesteld, door middel van declaraties. Het bedrag van deze bestedingen
wordt op dat moment ten laste van de Staat van Baten en Lasten gebracht en de corresponderende
verplichting getoond onder Kortlopende schulden (“toezeggingen”), dan wel door de Stichting direct
betaald. Ofschoon voor fondsen op naam noch de ingezamelde gelden, noch de bestedingen door de
Stichting geïnitieerd zijn, stelt de Stichting wel steeds vast dat de bestedingen passen in de aan het
fonds op naam gegeven doelstelling, alsmede dat de doelstelling van een fonds op naam past in de
doelstelling van de Stichting in algemene zin. Voorts kunnen deze fondsen op naam uitsluitend worden
opgezet door aan het Emma Kinderziekenhuis verbonden personen, waarbij de (beoogde) bestedingen
van het fonds op naam direct of indirect ten goede komen aan het Emma Kinderziekenhuis
(wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en educatie en/of welzijn). Fondsen op naam worden
verantwoord als bestemmingsfonds.

Toezeggingen
Toezeggingen worden opgenomen onder Kortlopende schulden en zijn door de Stichting aangegane
verplichtingen uit hoofde van formeel toegezegde bedragen voor een daartoe ingediend verzoek. Deze
verplichtingen ontstaan als de Stichting een geldelijke verplichting aangaat voor een vast bedrag (d.w.z.
ongeacht de baten uit fondsenwerving voor het gegeven doel, dan wel zonder daarvoor fondsen te
werven, maar te financieren uit algemeen beschikbare middelen van de Stichting). Indien de Stichting
een geldelijke verplichting aangaat voor een bedrag tot maximaal nog te werven fondsen, dan wordt
onder Toezeggingen het bedrag opgenomen voor zover daartoe gelden door de Stichting reeds zijn
geworven.

Baten uit fondsenwerving
Rechten van de Stichting uit hoofde van fondsenwerving, waaronder toegezegde lijfrenten en
nalatenschappen, worden in de Staat van Baten en Lasten vermeld, indien de omvang en inbaarheid
betrouwbaar kan worden vastgesteld; doorgaans zal dit niet eerder het geval zijn dan op het moment
van ontvangst door de Stichting, dan wel als in geval van een nalatenschap, een definitieve afrekening
van de notaris (executeur testamentair – afwikkelingsbewindvoerder) in het boekjaar is ontvangen.
Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden
ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen.

Baten in natura
De baten in de vorm van goederen of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde (voor zover
deze betrouwbaar kan worden vastgesteld en materieel is) en verwerkt in de staat van baten en lasten.

Besteed aan doelstelling
De bestedingen worden als last verantwoord in het jaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan
de aanvrager is medegedeeld.

39

11.4 Toelichting op de balans
1.4.1

Voorraden

De voorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2018

31-12-2017

€
Mokken
Pleisters
Boekwaarde per einde periode

1.4.2

€

2.382

1.232

-

500

2.382

1.732

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2018
€
Nog te ontvangen donaties

31-12-2017
€

144.940

23.570

Nog te ontvangen interest

5.351

11.215

Vooruitbetaalde kosten

2.779

2.709

Overige vorderingen

1.790

1.972

154.860

39.466

Boekwaarde per einde periode

1.4.3

Liquide middelen

Onder de liquide middelen zijn direct opvraagbare banktegoeden opgenomen met een looptijd van
maximaal 1 jaar.
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1.4.4

Reserves

Het verloop van de reserves kan als volgt worden gespecificeerd:
Continuïteits-

Van

Bestemmings-

reserve

Walreefonds

reserve

€
Boekwaarde per 1 januari
Resultaatbestemming*
Boekwaarde per 31 december

€

110.445

16.092

66.280

-

176.725

16.092

€

Totaal
€

1.900.000

2.026.536

153.622

219.902

2.053.621

2.246.438

*Het totale resultaat van de Stichting bedroeg € 585.710,- positief, waarvan € 365.808 is toegevoegd
aan de bestemmingsfondsen en Fondsen op naam. Het on-geoormerkte resultaat bedroeg € 66.280.
Uit de bestemmingsreserve Onderhoud Metamorfose en Verbouwing IC Neonatologie is voor een
bedrag € 114.000 gehonoreerd op aanvragen in lijn met de bestemmingsreserve. Daarnaast is een
bedrag € 267.622 uit de continuïteitsreserve toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Hierdoor
bedraagt het gedeelte van reserves bestemd voor toekomstig onderhoud van het Metamorfose project
en verbouwing IC Neonatologie € 2.053.621

Het Van Walreefonds is in 1978 krachtens overeenkomst met Vereniging "Het Emma Kinderziekenhuis"
(een rechtsvoorganger van de huidige Stichting) gevormd uit door de Vereniging aan de Stichting
"Vrienden van het Emma Kinderziekenhuis" (eveneens een rechtsvoorganger van de huidige Stichting)
overgedragen middelen. De Stichting heeft zich ten opzichte van de Vereniging verbonden om dit
bedrag te administreren onder de naam "Van Walreefonds". De Stichting is notarieel verplicht het Van
Walreefonds in stand te houden en mag uitsluitend het rendement gebruiken.
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1.4.5

Fondsen

De fondsen bestaan uit Bestemmingsfondsen en Fondsen op Naam. De post kan als volgt worden
gespecificeerd:

Bestemmingsfondsen

31-12-2018

31-12-2017

€

€

809.599

517.659

Fondsen op Naam

1.996.681

1.922.813

Boekwaarde per einde periode

2.806.281

2.440.472

Het verloop van het vermogen van de Bestemmingsfondsen wordt als volgt gespecificeerd:
Vermogen

Baten /

31-12-2017

stortingen

onttrekkingen

Lasten /

31-12-2018

Vermogen

€

€

€

€

OPZ

30.346

4.448

292

34.502

PSZ

2.152

6.670

767

8.055

Neonatologie
Wetenschappelijk onderzoek

12.282
52.221

40.000

528
-

11.754
92.221

Vrolijk op Fonds

25.187

16.969

9.352

32.804

ETV

792

25

10 - keuken

447

-

KLIK

530

5.000

Gilat Tour
Project Op Koers Online
Signalering kindermishandeling
Emma in Nood
Gezin in Nood*
IC-Neo-Metamorfose
Power Move

1
45.330

447
5.000

50.905

817

1
56.580

530
39.655

7.951

-

-

7.951

14.133

8.000

3.199

18.934

-

-

(316)
286.079

316
448.068

209.000

525.147

6.908

-

-

6.908

Kinderpoliklinieken

11.763

-

8.470

3.293

Bouwen voor de toekomst

21.854

5.174

-

27.028

517.659

585.576

293.637

809.599

*Het Bestemmingsfonds ‘Gezin in Nood’ is niet actief geweest in 2018. Daarom is besloten het tekort
aan te zuiveren door het bedrag in mindering te brengen van het Bestemmingsfonds ‘Emma in Nood’,
dat overeenkomstige doelstellingen heeft. Het Bestemmingsfonds is opgeheven in 2018. De
Bestemmingsfonden ‘10-keuken’ en ‘Gilat Tour’ zijn eveneens niet meer actief en worden opgeheven.
De overgebleven saldi zijn toegevoegd aan het Bestemmingsfonds ‘Vrolijk op Fonds’.
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Het verloop van het vermogen van de Fondsen op Naam wordt als volgt gespecificeerd:
Vermogen
31-12-2017

Baten /
Stortingen

€
St. Kinderziekenhuis Amsterdam

836.647

Lasten /
Onttrekkingen
€

€

-

-

Vermogen
31-12-2018
€
836.647

Immunologie

239.574

89.000

52.364

276.210

Motiliteitslab

814.950

422.063

468.411

768.602

Global Child Health
Kind & Aids
IC Kinderen
Emma Neuroscience

3.410

-

-

3.410

28.233
-

4.250
7.000

4.896
-

27.587
7.000

-

95.000

17.774

77.226

617.313

543.445

1.996.681

1.922.813

1.4.6

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2018
€
Toezeggingen

31-12-2017
€

801.616

1.115.517

13.213

-

Crediteuren

344.443

97.103

Overige nog te betalen bedragen

115.287

223.543

1.274.560

1.436.164

Omzetbelasting

Boekwaarde per einde periode
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1.4.7

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Ultimo 2018 zijn de stichtingen meerjarige lijfrenten toegezegd, te ontvangen in de jaren 2019 tot en
met 2023, ten bedrage van € 152.910 (ultimo 2017: € 159.020). Er zijn in 2018 een viertal lijfrenten
afgelopen (één geoormerkt voor het Fonds Motiliteitslaboratorium, drie zonder oormerk). Er zijn twee
nieuwe lijfrenten (geoormerkt voor IC Neonatologie) aangemeld.

1.4.8

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend, welke van invloed (kunnen) zijn op de in deze
jaarrekening opgenomen informatie, noch in de gepresenteerde balansposten of hun waarderingen,
noch in de toelichtingen daarop.
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11.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

1.5.1

Baten van particulieren

De baten van particulieren, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Nalatenschappen
Donaties en giften

2018

2018

2017

Realisatie

Begroot

Realisatie

€

€

€

419.124
192.018

207.000

167.550
114.855

611.142

207.000

282.405

In 2018 zijn de baten uit nalatenschappen ontvangen als on-geoormerkte donaties. Het aantal
ontvangen nalatenschappen in 2018 (5) is minder dan in voorgaand jaar (8), echter het totaal ontvangen
bedrag was in 2018 aanzienlijk hoger ten opzichte van 2017.

De baten van particulieren betreffen zowel geoormerkte als ook on-geoormerkte donaties. In 2018 heeft
een verdubbeling plaatsgevonden van het aantal acties geïnitieerd door derden. Deels zijn de
opbrengsten van deze acties afkomstig van particulieren en dit verklaart de stijging van inkomsten onder
deze groep ten opzichte van 2017. In de begroting voor 2018 was uitgegaan een hogere opbrengst van
particulieren uit acties geïnitieerd door derden, echter deze verwachting is niet gerealiseerd. Voor 2019
is de begroting naar beneden bijgesteld, en gebaseerd op behaalde resultaten uit voorgaande jaren.
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1.5.2

Baten van bedrijven

Bedrijven - donaties

2018

2018

2017

Realisatie

Begroot

Realisatie

€

€

€

454.613

483.000

207.341

454.613

483.000

207.341

De baten van bedrijven betreffen zowel geoormerkte als on-geoormerkte donaties.
De opbrengst uit baten van bedrijven zijn meer dan verdubbeld. Een groot deel van deze betrokken
ondernemingen heeft bijgedragen tijdens het Emma Droomgala, waarvan de opbrengst ten goede komt
aan de nieuw te bouwen afdeling IC-Neonatologie. Daarnaast was de Stichting in 2018 beneficiënt van
een tweejaarlijks terugkerend Kartevent georganiseerd door G&S Vastgoed. Overige grote opbrengsten
zijn afkomstig van bijvoorbeeld Converse en een statiegeldactie in ruim 70 filialen van Albert Heijn in
regio Amsterdam.
Herijking van de strategie in 2017 heeft in 2018 geleid tot (meer) actieve samenwerking met bedrijven
voor de lange termijn. Dit is terug te zien in de opbrengsten in 2018 en de uitgesproken intenties voor
2019-2020.

1.5.3

Baten van loterijorganisaties

Loterijorganisaties

2018

2018

2017

Realisatie

Begroot

Realisatie

€

€

€

1.588

-

3.300

1.588

-

3.300

De baten van loterijorganisaties betreffen, idem als voorgaand boekjaar, donaties ontvangen vanuit de
Vriendenloterij.
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1.5.4

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Andere organisaties zonder winststreven

2018

2018

2017

Realisatie

Begroot

Realisatie

€

€

€

636.698

552.000

1.147.491

636.698

552.000

1.147.491

De baten van andere organisaties zonder winststreven, zijn veelal geoormerkte donaties die
samengaan met grote onderzoeksprojecten. Het zijn voornamelijk andere stichtingen waarmee wordt
samengewerkt om bepaalde onderzoeksprojecten te kunnen financieren. In 2018 hebben daarnaast 11
stichtingen een toekenning afgegeven bestemd voor de afdeling IC Neonatologie.

In 2017 is uit een liquidatie uitkering van een ontbonden rechtspersoon € 836.646 ontvangen, welk
bedrag is toegevoegd aan het nieuwe Fonds op Naam Stichting Kinderziekenhuis Amsterdam.
Daarentegen zijn in 2018 meer toezeggingen gedaan door organisaties zonder winststreven en is de
begroting ruimschoots behaald, maar blijft desondanks de totale opbrengst van deze categorie achter
op voorgaand jaar.

1.5.5

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven

Bijdrage in natura Amsterdam UMC

2018

2018

2017

Realisatie

Begroot

Realisatie

€

€

€

302.453

-

263.538

302.453

-

263.538

De baten van verbonden organisaties zonder winststreven betreft een bijdrage in natura van het
Amsterdam UMC met betrekking tot de personele inzet. Ter wille van de vergelijkbaarheid is het
overeenkomstige bedrag van het voorafgaande boekjaar 2017 herzien. Deze herziening zelf heeft geen
effect op het gepresenteerde vermogen en het saldo van baten en lasten van het voorafgaande
boekjaar.
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1.5.6

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten

De baten als tegenprestatie voor de levering van producten, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Verkoop Blond Mokken
Inkoopwaarde Blond Mokken
Verkoop Pleisters
Inkoopwaarde Pleisters

2018

2018

2017

Realisatie

Begroot

Realisatie

€

€

€

8.068

-

4.062

-3.886

-

-2.310

256

-

658

-500
3.939

-

2.410

De pleisters kunnen niet meer worden verkocht omdat de houdbaarheidsdatum is verstreken.
Derhalve worden geen inkomsten meer gegenereerd uit de verkoop van de pleisters ten behoeve van
de Stichting.
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1.5.7

Besteed aan doelstellingen

De bestedingen conform de doelstelling van de stichting, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Wetenschappelijk onderzoek (A)

Welzijn, voorlichting en educatie (B)

2018

2018

2017

Realisatie

Begroot

Realisatie

€

€

€

608.743

380.000

507.377

608.743

380.000

507.377

406.872

408.700

359.968

406.872

408.700

359.968

1.015.615

788.700

867.345

Een uitgebreide toelichting op de doelbesteding is opgenomen in het jaarverslag 2018.

1.5.8

Wervingskosten

De wervingskosten betreffen eigen fondsenwervingskosten en kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2018

2018

2017

Realisatie

Begroot

Realisatie

€

€

€

Website

28.786

22.000

Wervingskosten evenementen

38.770

60.000

28

Wervingskosten overig

11.968

26.750

11.959

195.538

-

180.836

Bijdrage personeelskosten Amsterdam UMC frontoffice

275.062

108.750

14.676

207.499

De wervingskosten voor 2018 waren begroot op een bedrag van € 108.750. De werkelijke kosten zijn
hoger uitgevallen dan begroot als gevolg van het feit dat de bijdrage in natura als bate van het
Amsterdam UMC (personele inzet) niet was opgenomen in de begroting. Conform Richtlijn 640.204 is
de gift in natura aangaande de personele lasten met ingang van 2018 opgenomen in de staat van baten
en lasten.
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De daadwerkelijke kosten voor de website zijn hoger dan begroot. De reden hiervoor is dat we een
marktscan hebben laten uitvoeren ten behoeve een aanscherping van de online communicatie strategie.
De wervingskosten in 2018 zijn hoger in vergelijking met 2017. Zo heeft dit jaar de eerste editie van het
Emma Droomgala plaatsgevonden. De organisatie van dit evenement lag bij de Stichting en hiervoor
was een bedrag van € 50.000 gebudgetteerd. We zijn ruim binnen begroting gebleven dankzij onze
samenwerkingspartners.

1.5.9

Beheer en administratie

De kosten van beheer en administratie kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bijdrage personeelskosten Amsterdam UMC backoffice

2018

2018

2017

Realisatie

Begroot

Realisatie

€

€

€

106.915

-

82.744

Bank, porti en telefoonkosten

1.985

2.000

2.216

Kantoor- en algemene kosten

13.419

21.478

21.410

Administratie en accountantskosten

18.029

21.200

18.706

140.348

44.678

125.076

De kosten beheer en administratie voor 2018 waren begroot op een bedrag van € 44.678. De werkelijke
kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot als gevolg van het feit dat de bijdrage in natura van het
Amsterdam UMC (personele inzet) niet was opgenomen in de begroting. Conform Richtlijn 640.204 is
de gift in natura aangaande de personele lasten met ingang van 2018 opgenomen in de staat van baten
en lasten.

Naast bovengenoemde kosten geniet de Stichting het gratis gebruik van de volgende faciliteiten in het
Emma Kinderziekenhuis: de beschikking over één kamer, gebruik telefoon en kantoorapparatuur. De
medewerkers van de Stichting zijn formeel in dienst van het Amsterdam UMC, maar zijn voor het gehele
dienstverband gedetacheerd bij de Stichting. Per 31 december 2018 zijn 6 personeelseden
gedetacheerd bij de Stichting (2017: 5). In FTE’s uitgedrukt is dit in per jaareinde 2018: 4,10 (2017:
4,01).

Bezoldiging directie
De Stichting heeft een (niet-statutaire) directeur. Vanuit het bestuur is een dagelijks bestuur
aangewezen, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, welke gezamenlijk
met de directeur verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. De overige bestuursleden functioneren
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als toezichthoudend orgaan. De Stichting heeft geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan
bestuurders, directeur of medewerkers van het bureau.

De medewerkers van de stichting zijn in dienst bij het AMC. Het gevolg is dat de het bestuur niet direct
het

bezoldigingsbeleid,

de

hoogte

van

de

directiebeloning

en

de

hoogte

van

andere

bezoldigingscomponenten vaststelt.

Het gehele jaar 2018 is Gwen van Mansum als directeur in functie geweest. Bij de bepaling van het
bezoldigingsbeleid van de directeur en de vaststelling van de beloning volgt de Stichting de regeling
‘Beloning Directeuren van Goededoelenorganisaties’ (zie www.goededoelennederland.nl). De regeling
geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen van de directeur. De
weging van de situatie bij de Stichting vond plaats door de bestuurssecretaris, tevens lid van het
dagelijks bestuur. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 360 punten met een maximaal
jaarinkomen van 94.555 euro (1 FTE/12 maanden). Het maximaal jaarinkomen is bepaald als het
gemiddelde van het jaarloon van EUR 93.157 over de periode tot 1 juli 2018 en EUR 95.952 over de
periode van 1 juli tot en met 31 december 2018. De voor de toetsing aan het geldende maxima relevant
werkelijk jaarinkomen van Gwen van Mansum bedroeg 63.129 euro (0,89 FTE/12 maanden) in 2018.
Deze beloning bleef binnen de geldende maxima. De belaste vergoedingen/bijtellingen, de
werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke
verhouding tot het jaarinkomen.

Naam:

G. van Mansum

Functie:

directeur

Aard dienstverband:

onbepaald

Uren fulltime

36

Parttime percentage

89

Periode
Bezoldiging:
Bruto loon
Vakantiegeld
Totaal jaarink omen

1/1/-31/12
€
58.787
4.342
63.129

Pensioenlasten (wg deel)

9.778

Sociale lasten (wg deel)

7.761

Reiskostenvergoeding

4.500

Overige kosten
Totaal 2018

841
86.009
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1.5.10 Lastenverdeling

Wervingskosten

Beheer en
administratie

Totaal
2018

Begroot
2018

Totaal
2017

Bestemming

Doelstelling

Lasten

A

B

608.743

406.872

-

-

1.015.615

788.700

867.345

Publiciteit en
communicatie

-

-

79.524

-

79.524

108.750

26.663

Personeelskosten

-

-

195.538

106.915

302.453

-

263.580

Bank, porti
telefoon

-

-

-

1.985

1.985

2.000

2.216

Kantoor- en
algemene kosten

-

-

-

13.419

13.419

21.478

21.410

Administratie &
Accounting

-

-

-

18.029

18.029

21.200

18.706

608.743

406.872

275.062

140.348

1.431.025

942.128

1.199.920

Financiële
bijdragen

Totaal
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11.6 Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, 23 mei 2019

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis
René Kuijten

(voorzitter)

Sijmen de Ranitz

(secretaris)

Alexander Rahusen

(penningmeester)

Ralph Wisbrun

(bestuurslid)

Marc van Rooijen

(bestuurslid)

Nynke de Haan

(bestuurslid)
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12. Overige gegevens
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12.1 Controleverklaring

Voor de controleverklaring verwijzen wij naar de hierna opgenomen verklaring.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2018
ONS OORDEEL
Wij hebben de in dit opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC
te Amsterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC per 31 december
2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor
de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende organisaties’.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; 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 Steun Emma Kinderziekenhuis AMC 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).
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:
 het jaarverslag; en
 de overige gegevens.
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; en
 alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende
organisaties’ is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijn voor de jaarverslaggeving
650 ‘Fondsenwervende organisaties’ en 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
de 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 de 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 genoemd 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.
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.
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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 organisatie 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;
 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.
Woerden, 23 mei 2019
WGS Accountants B.V.

drs. W.A.B. Spies RA
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