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BESTUURSVERSLAG
Samenstelling bestuur in 2018
Mw. drs. L.A.A. van Reeuwijk
Mw. Prof. dr. A.H.E.M. Maas
Mw. Prof. dr. D.D.M. Braat
Mw. drs. M.H. Koopman-Schellekens
Mw. Mr. W.K. Bischot
Dhr. K.N. van der Voort RB
Dhr. P.J.A.M. van der Valk

- voorzitter
- secretaris
- lid
- lid
- lid
- lid
- lid

Doelstelling conform de statuten
Artikel 2:
1. De stichting heeft ten doel het werven en genereren van gelden ten behoeve van alsmede het ondersteunen van aan de
Stichting Katholieke Universiteit, gevestigd te Nijmegen, meer in het bijzonder het Radboud universitair medisch centrum
(hierna te noemen: UMC), gerelateerd onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg in de breedste zin des woords, in het
bijzonder op het gebied van innovatief onderzoek bij vrouwen met hart en vaatziekten, indien en voor zover dit het
algemeen belang ten goede komt.
2. De stichting heeft geen winstoogmerk.
3. De stichting mag geen commerciële of bedrijfsmatige activiteiten verrichten noch grootschalige activiteiten,
noch onderzoek-patientenzorg-en onderwijsactiviteiten. Voorts mag de stichting geen personeel in dienst hebben,
noch anderszins personeel betalen. De beoordeling of sprake is van een grootschalige activiteit wordt overgelaten aan de
Stichting Katholieke Universiteit, te dezen vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur van het UMC (hierna te noemen:
"Raad van Bestuur").
Het beleid van Hart voor Vrouwen
Het beleid is er op gericht dat hart- en vaatziekten niet langer doodsoorzaak nummer één zijn bij vrouwen, en vrouwelijke
hartpatiënten meer perspectief krijgen op een kwalitatief goed leven en zelfs genezing.
Onze visie hierbij is: Alle Nederlandse vrouwen én medische professionals kennen en herkennen de symptomen en
oorzaken van hart- en vaatziekten bij vrouwen, en het ondersteunen van maatschappelijke activiteiten die de bewustwording
bij vrouwen en medische professionals op dit gebied vergroot.
Onze missie hierbij is: Het financieren van multidisciplinair onderzoek naar de symptomen en oorzaken van hart- en vaatziekten bij vrouwen, en het ondersteunen van maatschappelijke activiteiten die de bewustwording bij vrouwen en medische
professionials op dit gebied vergroot.
De belangrijkste activiteiten van Hart voor Vrouwen
Omdat in 2018 nog steeds heel veel vrouwen met onbegrepen klachten rondlopen, te veel vrouwen overlijden aan
hart- en vaatziekten, de kennis over symptomen- en oorzaken van hart- en vaatziekten bij vrouwen veel minder groot is dan
bij mannen willen wij geld genereren om mulidisciplinair onderzoek mogelijk te maken. Door de stichting te steunen kunnen
blinde vlekken over de symptomen en oorzaken van hart- en vaatziekten bij vrouwen worden blootgelegd en ondersteunt men
maatschappelijke activiteiten die de bewustwording bij vrouwen en medische professionals op dit gebied vergroten.
In 2018 is het pallet aan activiteiten ten behoeve van onderzoek naar hart- en vaatziekten uitgebreid. We genereren geld
via donateurschap, acties, sponsoren, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven, we agenderen de problematiek via
diverse media en informeren belanghebbenden, patiënten en medische professionals.
Het jaar 2018 stond in het teken van specifiek hartschade na behandeling van borstkanker bij vrouwen. Een hoogtepunt
hierbij was het Benefietgala "Love your Heart 2018" in Huis ter Duin.
We kijken terug op een positief jaar waarin we gewerkt hebben aan onze bekendheid bij patiënten, hun familie, verenigingen
en bedrijven en meer inkomsten hebben gegenereerd voor onderzoek. We danken hierbij onze vrijwilligers van harte.
Zonder hen was dit niet mogelijk geweest.
Resultaat van de activiteiten
Het positieve resultaat 2018 van € 58 K is grotendeels te danken aan het succes van het Benefietgala "Love your Heart 2018".
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na winstbestemming)
Ref.

31-12-2018
€

31-12-2017
€

1
2

10.200
207.769
217.969

2.454
135.973
138.427

217.969

138.427

Ref.

31-12-2018
€

31-12-2017
€

3

193.925
193.925

135.748
135.748

4
4

189
23.855

0
2.679

217.969

138.427

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Totaal eigen vermogen
Kortlopende schulden
Belasting
Kortlopende schulden en overlopende passiva

Totaal passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Ref.

2018
€

2017
€

5

117.978

37.326

117.978

37.326

59.498

4.722

Som der bedrijfslasten

59.498

4.722

BEDRIJFSRESULTAAT

58.480

32.604

303

303

58.177

32.301

2018
€

2017
€

58.177

32.301

58.177

32.301

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Overige bedrijfskosten
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Financiële baten en lasten

7

RESULTAAT

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging:
Algemene reserve
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

€

2018
€

€

2017
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

58.480

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen
- kortlopende schulden
(excl. schulden aan kredietinstellingen)

-7.746
21.365

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde interest

32.605

-2.454
789
13.619

-1.665

72.099

30.940

303

303
-303

-303

71.796

30.637

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

0

0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

0

71.796

30.637

207.769
135.973
71.796

135.973
105.336
30.637

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Mutatie geldmiddelen

Geldmiddelen per 31 december
Geldmiddelen per 1 januari
Mutatie geldmiddelen
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ALGEMENE GEGEVENS
Juridische structuur
De Stichting Hart voor Vrouwen is op 14 februari 2014 opgericht ten overstaan van kandidaat-notaris Mw. M.C. van Weersch
te Nijmegen.
Inschrijving
De Stichting Hart voor Vrouwen staat ingeschreven in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel Centraal
Gelderland te Arnhem onder nummer 60010355.
Huisvesting
Het secretariaat van de Stichting Hart voor Vrouwen wordt gevoerd aan het Geert Grooteplein 10, 6525 GA Nijmegen.
Continuïteit
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd
op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.
ANBI-status
Met ingang van 14 februari 2014 is Stichting Hart voor Vrouwen aangemerkt als een algemeen
nut beoogde instelling in de zin van artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001.
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
TOELICHTING ALGEMEEN
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige
uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingprijs.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde
van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING
De lasten zijn bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar
waarop deze betrekking hebben. Baten worden verantwoord in de periode dat de prestaties zijn geleverd; verliezen
worden in aanmerking genomen in het jaar, waarin deze voorzienbaar zijn.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt:

31-12-2018
€

31-12-2017
€

Vorderingen op debiteuren

10.200

0

Vooruitbetaalde bedragen:
Benefiet Fundraising Gala avond 14 februari 2018

0

1.602

Nog te ontvangen bedragen
Rekening courant Radboudumc

0

852

10.200

2.454

31-12-2018
€

31-12-2017
€

ABN AMRO Bank Betaalrekening NL84ABNA0472508067

207.769

135.973

Totaal liquide middelen

207.769

135.973

31-12-2018
€

31-12-2017
€

Algemene reserve

193.925

135.748

Totaal eigen vermogen

193.925

135.748

Totaal vorderingen en overlopende activa
2. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

PASSIVA
3. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene reserve

Saldo per
01-01-2018
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-12-2018
€

135.748

58.177

0

193.925

135.748

58.177

0

193.925
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PASSIVA
4. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt:

Crediteuren
Vooruitontvangen baten
Fundraising Gala "Love your Heart 2019"
Nog te betalen bedragen:
Omzetbelasting
Administratieve diensten Radboudumc
Representatiekosten
Rente- en bankkosten
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
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31-12-2018
€

31-12-2017
€

381

1.602

23.474

0

189
0
0
0

0
709
294
74

24.044

2.679
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
5. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

94.325
4.057
3.588
16.008

0
0
0
37.326

117.978

37.326

2018
€

2017
€

Inkoop sjaals
Kosten Fundraising Gala "Love your Heart 2018"
Automatiseringskosten
Bijdragen, lidmaatschappen en vakliteratuur
Representatiekosten
Drukwerk
Reis en verblijfkosten
Kosten administratieve diensten
Overige

2.625
52.363
139
0
58
0
966
2.250
1.097

0
0
139
200
323
333
405
2.830
492

Totaal overige bedrijfskosten

59.498

4.722

Fundraising Gala "Love your Heart 2018"
Verkoop sjaals
Lezingen
Overige schenkingen
Totaal

BEDRIJFSLASTEN
6. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

12

Stichting Hart voor Vrouwen
Jaarrekening 2018

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
BEDRIJFSLASTEN
7. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

Rente- en bankkosten
Totaal financiële baten en lasten

2018
€

2017
€

303
303

303
303

8. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Bestuurders en toezichthouders van de Stichting Hart voor Vrouwen ontvangen geen bezoldiging.
9. Resultaatbestemming
In de statuten is geen bepaling opgenomen omtrent de bestemming van het resultaat.
Het resultaat wordt verdeeld volgens de winstbestemming, welke is opgenomen na de 'resultatenrekening over 2018'
toegevoegd op pagina 6. Het voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.
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Ondertekening door bestuurders

W.G.
Mw. drs. L.A.A. van Reeuwijk (voorzitter)

W.G.
Mw. drs. M.H. Koopman-Schellekens (bestuurslid)

W.G.
Mw. prof. dr. A.H.E.M. Maas ( secretaris)

W.G.
Mw. Mr. W.K. Bischot (bestuurslid)

W.G.
Mw. Prof. dr. D.D.M. Braat (bestuurslid)

W.G.
Dhr. K.N. van der Voort RB (bestuurslid)

W.G.
Dhr. P.J.A.M. van der Valk (bestuurslid)
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