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Stlchtlng Hart voor Vrouwon

ALGEMENE GEOEVENS

Juddlschê Btructuur
De Stlcht¡ng Hart voor Vrou\,ven ls op 14 februari 2014 opgerlcht ten ove[staan van kandldaat-notsris Mw. M,C, van Weersch

te N¡jmegen.

lnschr[vlng
De Sl¡cntlng Hart voor Vfouwen 8táat lngeschreven ¡n het St¡chting8reolster van do Kamer vân Koophandel Cenlraal
Geldedand le Arnh€m onder nummêr 6001 0366.

Doolstelllng conform d€ statuton
Arllkel 2:
1,

tÞ stlchting hêeft ten doêl het wÞrven en genereren van gelden ten behoeve van âlsmede het ondefsteunsn vgn aan de
St¡cht¡ng Katholleke Unlversitèit, gêvestigd le Nùmegen, meer ln het bilzonder het Radboud unlversltåir medisch centrum
(h¡ernatenoemen:UMC),gerelâteerdonderzoek,ondefwi¡senpaliëntenzorg ¡ndebreedstezindeswoords,inhet
büzonder op het gebied van innovatief ondezoek bij vrouwên met hart en vaatzieklên, indien en voor zovêr d¡t het
algemeen belang len goede komt.

2.

De stichting h€eft ge€n winstoogmerk.

3. De slicht¡ng mag gêen commercièl€ of bedrufsmât¡ge âc,tlvitelten verr¡chten noch grootschâllge ac,tivitelten,
noch ondeno€k-pâllentenzorg-en onclefwljsactivlteften. Voorts mag de stichtinO geen personeel ln dlenst hebben,
noch anderszins personeel betalen. De beoordellng of sprake ls van een grootschalige actlvlteit urcrdt overgelat€n aan de
St¡cùt¡ng Ketholleke Unlversiteit, te dezsn vêrlegenwoordigd door de Raad van Bestuur van het UMC (hierna te noemen:
"Raad ven Be€tuu/').

Samonstolllng öostuur ln 2014
Mw. drs- L,A.A. van Reeuwllk
Mw. prof. dr. A,H,E.M. Maâs

- voorzltter

Mw. Prof. dr.D.D.M. Brâat

- s€cretaris
- lld

Dhr J.C.M, van Delft

-ild

Mw. M.H, Koopman-Schellekens

- tid

ANBI€tatus
Met ingâng van 14 februar¡ 2014 ls St¡chting Hart voor Vroutven aangemerkt âls eên algemeen
nut beoogde instelllng in de zin van artlkel 6 33 \i/et lnkom8lenbelasting 2001.
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Stlchtlng Hart voor Vrouu/en

JAARREKENING

6tlchtlng H¡rt voor Vrouwon

BAI-ANS PER

3l DECEilBER

201¡t

(na Yv'lnslb€sbmmlng)

Rof.

$'l.doc.l4
-.€

ACTIVA
Vlottende ac'tlva
Vord€rlngen en oìr€rloperìde ac,tlvâ
Llquld€ mlddolên

1.404
4ø.752

1

2

46.1 36

Totaal vlott€nde ac,l¡vâ

lottrl rctlvr

Raf.

tl{eq-i4
:ë

PASSIVA
Elgcn Yermogen
Algem€ne res€rvË
Tolåal elgon vermoglgr

3
¡+6.638

--.--.-.---%.6dí

KoÉlopondo schulden
Kortlopênde scfluld€n en overlopBrlde pæelva

4

2,õ9€

æ

Tohal pâ3rlvå

3

48.1Sft

Stlchtlng Hart voo¡ Vrcuwen

STAAT VAN BATEN EN LASTEN over de perlode van

'14

februarl 2014

l+feb-l¡t

tot en mot 3l december 2014

tot en met
Ref.

3t-dec-í4
€

BEDRUFSOPBRENGSTEN:

6

Overi0ê bedrljfsopbrengsten

Som der b.drlftopb?engrlen

50.470
69.470

BEDRIJFSLASTENi
Overlge bodrllskost€n

6

1

3.783

8om der bedrlfslaeten

13.7õ3

BEDRIJFSRESULTMT

¡15.687

Flnanclèlô bal€n en laôten

7

149
¡l5.638

RESULTAAT

1+fab-14

RESUTTAATBESTEMMINO

tot on mot
Hef r€sür¿¿af

,seß vwvetdeeld:

3l-dec-14
€

To€voeghg:
Aþemêne re8€rue

46.538
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Stlchüng Ha¡t voor Vrouwen

KASSTROOf|tOVERZICHT overde perlode van l4februarl
tot en mot 3l decombêr 2014

20ll

€€

'l+leb-14
tot on mot
3l.dec.'|4

Kasstroom ult oporrtlonele actlvltelton
45.e87

Bedrljfsresulh6t
Vsrànderingen ln vlottende mlddelen:
- vordoflng6n

-1.40¡1

- kortlopende schuldEn (€xcl, schulden aan kredletlnstelllngen)

2,696
t.'194
46,881

Kasstroom ult bedrljfsoperotle8
Ontvangên lnterest
Bet€elde lnterest

0

145

ll openllonele

7oúrrr r(tssfroo¡n

u

f olatl kß6ûoom

uta lnw sto¡ln

.l4g
46.752

acilv ftolle¡t

gôtc/,tvndtqt

0

fofrs, frasslroonr ult llnânc leiln grac'tlvttdlon

tuffile

.

.

0

geldmlddelen

ß.?32

Geldmldd€lon per 31 d€c€mber
Geldmiddelen per l4 februarl

tutatlo g.ldmlddol€n
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Süchting H.É voor Vrouwon

TOELICHTING ALGEfIIEEN

Actlvltelten
De bedrlfsactlvltelten van de stichtlng beshan uit h€t r,verven gn g€nereren van geldon ten beho€vo inñovatlef ondcrzoek
b[ vrruwen met hart en vaaÞlekten, indlen en voor zover dlt h€t alçmeen belang ten goede korfll

Algomêên
D€ laqrrêkenlng ls opgesbld conform ln Nederland alg€meen aanvasrdbare rlchtlljnen.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING
Actlva en

pro!¡vr

Adiva en pssglva wordgn opgenom€fl voor de nomlnals ì¡warde, tenzu in d€ze to€liohtlng anders lr,ordt aangegevertr
Vord6rlngen
Vodoringsn uorden opgenom€n tegen dê nomlnalê uraarde, lndlen noodzâkelljk ondêr affrek van €en voorzlenlng voor
onlnbåårheld.

Llquldo mlddalen
De llqulde mlddôfe¡ worden gewaardeerd teg€n nomlnåle vraarde. Tenzil ânders vermo{d, sban d€ze vrll têr beschlkklng.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING
Dê lãsten zljn bspåald mêt lnåchtnêmlng van dô vermelde grondslagen van ryaarderlng èn toegorokend aan het verslag¡aat
ì¡vaarop d€zê b€Eôkkíng hebben. Båten word€n v€rentwoord in de perlodo dat de prêståtles zljn gel€verd; vorllêzen

lvorden ln aanmerkhg gpnom€n ln hetþar, Ìraafln doze vootzlanbaar z[n.
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Stlchtlng Hart voor Vrouwen

TOELICHTING OP DE BALANS PER 3I DECEMBER 204¡I
AGTIVA

VLOTTENDEACTNA

l,

Vordêdngøn en ova¡lopendø dctlva

De specilicatio is als wþl:

3'l

-dec.{¡l

€
Voorultbetaslda bedraoenl
Ullbrêiding partner pakket 4-daagse Bponsorloop 201 5
Lldmaåtschap lnstituut voor sponsoring on fondsenwervlng
Webhosling

I

277
7X

54

1AU

Totaal vorderlngôn en ovorlop€nde actlvâ
2. Llqutde mlddeton

3'l-dec-14

Do spaclllælle ß alsvopl:

€
ABN AMRO Bank B€hakekening NL&4ABNA047 25080ø7

46.732

Totaal llqulde mlddelen

46.732

PASSIVA

3, Elgen trcrmogøn
Hel elgen vemogøn bostael u¡t de wlgencle componenlên:

31-dec-t¡l

Algernene reserve

46.538

Totaal eloeñ vermogen

45.638

Saldo pór
Het vedoop ls als volgt v!ær te geven:

Aþemene reserve

Overlge

S¡ldo per

mutâtlot

€

Ræultåatbostommlng
€

0

45.538

0

45.538

0

45.538

0

¿6 5âR

l+feb-201a

7

31.doc-'14

€

Stlchting Hart voor Vrouwen

PASSIVA
1. KotTlopendê schulden sn oveilopende Føsslvo

3l-d€cl4

De spøclîicatie ¡s als volgl:

G

Credlteuren

54

Noo te betalen bedraoen:
Adm¡nislrâtieve d¡ensten Râdboudumc
Notariskostên oprichting

2.121
406

Rente- en bankkoslen

17

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

z.þvð

I

Stlchtlng Hrrt voor vrouwen

TOELICHTING OP DE STAAT VAI¡ BATEN EN LASTEN over de perlodo van 'l4februorl 20la

tot êñ mot 3l decgmbor 201¡l
BEDRUFSOPBRENGSÍEN
5.

l+feb-1,f

Oßrlgo bødt ltophrcngstan

tot en met

3l-dsc-l¿l

De speo/l?celb /s a/s volgfr

€
OobÉnost echenklnoen:
60.000

RÉdboudumc

s.470

overlg€ soh€nklng€n
Totael

BEDRIJFSLASTEN
6, Ove¡lge

badrlfshostot

Da sryclfloatb Is als volgt:

€
4,580
2.60ô
2,121
1,302

Drul$York

Aulomatlsedngskost€n
Kosþn âdmlnlEbatleve dbnst€n
BIdragen, lldmaåtschåpp€n en vakllterqtuur

993

Nohriskosþn

834
200
1,338

Representslbkosten
Overige

13.78f'

Totaal ov€rlgp bedrüfskostsn

s

St¡chtlng HrÉ voorVþuwon

TOELICHTING OP DE 8ÎAAT VAI{ BATEN Ef,t

tot on met

ll

L

STEN ovor do pertodo

v.n

14

fobru.rl 2Ol¿

docembôr2014

BEDRIJFSLASTEN
7, Ftnaaclälo å',ten e¿ ,asfon

l4-feb-14
tot sn m€t

D€ sæc¿lbaf/o rr ars yorgt

3ldoc.l4
€

Rente- en benkkosten

Tobal fnendåle baten
E.

149
Ên lâsten

Bczoldlglng bñluudgfs

.n toazlchtltoudara

Bestuurders en to€z¡chthouders ven de Stlohllng Hart voor Vrouwen ontysngen geen bezoldiglng,
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