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BESTUURSVERSLAG
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 woord, 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- patiëntenzorg- 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").
Beleid, missie en visie
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 oorzakenvan
hart- en vaatziekten bij vrouwen, en het ondersteunen van maatschappelijke activiteiten die de
bewustwording bij vrouwen en medische professionals op dit gebied vergroot".
Organisatie
Hart voor Vrouwen bestaat sinds 14 februari 2014 en is opgericht door Angela Maas, hoogleraar cardiologie
voor vrouwen aan het Radboudumc Nijmegen. In de statuten van Hart voor Vrouwen is vastgelegd dat het
college van bestuur van de Radboud Universiteit en de Raad van Bestuur van hetRadboudumc invloed
hebben op de samenstelling van het bestuur.
Terugblik op 2021
We kijken terug op een enerverend jaar waarbij er als gevolg van de COVID crisis veel van de creativiteit en
inventiviteit van het fonds en van onze partners gevraagd werd. Zoals elders hebben we onze plannen niet
kunnen uitvoeren als gevolg van de pandemie. Desondanks kijken we terug op een jaar waarin we met
vereende krachten met onze vrijwilligers hebben kunnen werken aan onze opgave om meer bekendheid en
fondsen te werven ten behoeve van multidisciplinair onderzoek voor een betere diagnosestelling en
behandeling van vrouwen met hart- en vaatziekten door middel van het organiseren van diverse webinars
en de verkoop van diverse artikelen door Stichting Hart voor Vrouwen of onze ambassadeurs/vrijwilligers.
We danken hierbij onze ambassadeurs en vrijwilligers van harte. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest.
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Vooruitblik op 2022
We starten 2022 en vervolgen bestaande en nieuwe initiatieven om fondsen te werven voor
multidisciplinair onderzoek voor vrouwen met hart- en vaatziekten. Dit zullen we doen door onder andere
webinars te organiseren en artikelen te blijven verkopen. Daarnaast starten we in 2022 met de
voorbereidingen van een benefietgala dat in februari 2023 gehouden zal worden. Via lezingen en artikelen
in de media zal aan de naamsbekendheid van Stichting Hart voor Vrouwen worden gewerkt. Ook vervolgen
we onze gesprekken vervolgen om de stichting Hart voor Vrouwen onder te brengen bij Stichting Radboud
Fonds om hierbij onze krachten te bundelen.
Communicatie
Hart voor Vrouwen genereert gelden via donateurschap, acties, sponsoren, maatschappelijke partners en
het bedrijfsleven, we agenderen de problematiek via diverse media en informeren belanghebbenden,
patiënten en medische professionals via onder andere lezingen, social media kanalen (Twitter, Facebook,
Instagram en LinkedIn) en het boek ''Hart voor Vrouwen". Meer informatie over onze activiteiten zijn te
vinden via www.hartvoorvrouwen.nl
Kansen- en risicomanagement
Stichting Hart voor Vrouwen wil vanuit haar missie ambitieuze doelen realiseren in een dynamische en onzekere
omgeving. Een goed ingericht en realistisch toegepast kansen- en risicomanagement draagt bij aan het vormen
van een beeld van mogelijke gebeurtenissen of ontwikkelingen die gevolgen voor het behalen van de
missiedoelen, haar reputatie, de financiële positie of de continuïteit van Stichting Hart voor Vrouwen kunnen
hebben. De stichting brengt deze risico’s jaarlijks in kaart en formuleert mitigerende maatregelen en risicoeigenaren. Kans en impact van de risico’s bepalen welke mitigerende maatregelen nodig zijn om de
risicobereidheid vast te kunnen stellen. De financiële commissie faciliteert dit proces van risicoanalyse. De
verantwoordelijkheid voor dit proces ligt bij het bestuur.
Het bestuur beoordeelt jaarlijks de risico’s en de risicobereidheid. Naar aanleiding hiervan wordt ook
risicomanagement besproken in het bestuur. Dit wordt nog niet vastgelegd in het verslag van de vergaderingen.
Verdere borging binnen de organisatie door onder andere een vastlegging van de evaluatie van risico management
zal in 2022 extra aandacht krijgen.
Strategische risico’s
Imago/reputatieschade wordt als grootste risico gezien voor de stichting: goede doelen liggen immers altijd onder
een vergrootglas. Imagoschade kan leiden tot een dalend donateursvertrouwen (met mogelijk als gevolg een
dalend aantal donateurs), een dalend aantal erflaters en een dalend aantal mensen dat zich vrijwillig wil inzetten
voor Stichting Hart voor Vrouwen. Dit zou kunnen betekenen dat er minder middelen beschikbaar zijn voor het
realiseren van onze missiedoelen. Naast imago/reputatieschade ziet Stichting Hart voor Vrouwen de COVID-19
pandemie ook als strategisch risico: onderzoeken lopen vertraging op hetgeen mogelijk leidt tot het verlies aan
impact. Daarnaast dreigt COVID-19 hart- en vaatziekten bij vrouwen minder relevant te maken en is er sprake van
terugval in inkomsten. Om dit risico te mitigeren lobbyt Stichting Hart voor Vrouwen bij relevante stakeholders en
implementeert kostenbesparende beheersmaatregelen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategische
doelen van Stichting Hart voor Vrouwen en daarmee het verantwoord omgaan met de strategische kansen en
risico’s die daaruit voortkomen.
Financiële risico’s
Voorop staat het maximaal besteden van de aan Stichting Hart voor Vrouwen toevertrouwde middelen aan onze
missie. Door een goede inrichting van processen en aanvullende richtlijnen zorgen we daarvoor. Juiste, doelmatige
en doeltreffende uitgaven en bestedingen zijn daarbij aandachtspunten. Om de risico’s van contant geld bij de
collecte te reduceren, wordt het gebruik van digitale collectebussen en QR-code meer en meer gestimuleerd.
Daarnaast is er sprake van een formeel proces van goedkeuring van onderzoeksaanvragen en toekenningen. Vast
onderdeel van de interne organisatie zijn mitigerende maatregelen omtrent (financiële) fraude. Functiescheiding
en vier-ogen-principe worden toegepast waar nodig. De continuïteitsreserve wordt qua omvang zodanig ingericht
dat de financiële (rest)risico’s kunnen worden opgevangen.
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Operationele risico’s
De interne data en de data van relaties van Stichting Hart voor Vrouwen als donateurs, vrijwilligers en
onderzoekers, dient te allen tijde adequaat te worden beschermd. Een onvoldoende beveiliging of onrechtmatige
verwerking van persoonsgegevens kan ingrijpende gevolgen hebben voor zowel onze relaties, als de
bedrijfsvoering en kan leiden tot imagoschade en potentiële boetes. De operationele risico’s zijn vastgelegd in de
eerdergenoemde risicomatrix en de uiteindelijke keuzes worden bepaald door de risicobereidheid. Operationele
risico’s die na het nemen van beheersmaatregelen nog steeds de risicobereidheid overstijgen, worden geëscaleerd
naar het bestuur. Zowel Legal als Finance ondersteunen in het uitvoeren van risicoanalyses met bijbehorende
mitigerende maatregelen.
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.
Doelstelling
Artikel 2 van de statuten luidt als volgt:
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- patiëntenzorg- 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").
Vermogen
Het vermogen van de stichting zal gevormd worden door:
subsidies, sponsoring en donaties;
schenkingen, erfstellingen en legaten;
alle andere verkrijgingen van baten.
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Het bestuur
In 2021 is de samenstelling van het bestuur als volgt:Mw.
drs. L.A.A. van Reeuwijk- voorzitter
Mw. Prof. dr. A.H.E.M. Maas - secretaris
Dhr. P.J.A.M. van der Valk - lid
Mw. B.J. Vegt – Smith - lid
Mw. Prof. H. Vermeulen - de Vries - lid
Mw. Mr. H. Zeilmaker -lid
Dhr. M. Driessen (in functie 1 oktober 2021) – lid
Mw. E.M.G.M. Kooke (in functie 1 oktober 2021) -lid
Bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden of andere beloningen.
Huisvesting
De vestiging is statutair gevestigd aan het Geert Grooteplein Zuid 10, 6525 GA te Nijmegen.
Boekjaar
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december.
ANBI-status
Met ingang van 14 februari 2014 is Stichting Hart voor Vrouwen aangemerkt als een algemeennut
beoogde instelling in de zin van artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatverwerking)
Ref.

31-12-2021
€

31-12-2020
€

1
2
3

5.824
1.297
140.609
147.730

8.821
10.658
253.310
272.789

147.730

272.789

31-12-2021
€

31-12-2020
€

144.458
144.458

212.567
212.567

3.272

60.222

147.730

272.789

ACTIVA
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa
Ref.

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves
- Overige reserves

4

Kortlopende schulden

5

Totaal passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
(na winstbestemming)
Ref.

2021
€

2020
€

- Baten van particulieren
- Baten van bedrijven
- Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de verworven baten

2.251
4.360
35.638
42.249

8.185
1.000
40.000
49.185

Baten als tegenprestatie voor de levering van
- Overige baten

13.884

39.796

Som van de baten

56.133

88.981

107.756
7.263
9.044

67.760
6.266
8.768

Som van de lasten

124.063

82.794

Saldo voor financiële baten en lasten

-67.930

6.187

-179

-84

-68.109

6.103

2021
€

2020
€

-68.109

6.103

-68.109

6.103

BATEN:

6

LASTEN:
Besteed aan doelstellingen
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

7
8
9

Saldo financiële baten en lasten

10

Saldo van baten en lasten

Bestemming saldo van baten en lasten:
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Mutatie:
Overige reserves
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

€

2021
€

€

2020
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

-67.930

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

2.997
9.361
-56.950

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde financiële lasten

-179

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

6.187

-83
-10.458
56.956
-44.592

46.415

-112.522

52.602

-179

-84

-84

-112.701

52.518

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

0

0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

0

Mutatie geldmiddelen

-112.701

52.518

Geldmiddelen per 31 december
Geldmiddelen per 1 januari
Mutatie geldmiddelen

140.609
253.310
-112.701

253.310
200.792
52.518
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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 Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door
de Raad voor de Jaarverslaggeving, zijnde Richtlijn RjK C2 Fondsenwervende organisaties.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Continuïteit
Hart voor Vrouwen heeft sinds maart 2020 te kampen met de gevolgen van de uitbraak van COVID-19. De
overheid heeft diverse maatregelen genomen om het virus in te perken, zoals een intelligente lock-down en social
distancing, welke negatieve gevolgen hebben gehad voor de activiteiten van Hart voor Vrouwen.
Geplande activiteiten zijn inmiddels weer opgepakt en het is duidelijk dat online fondsenwerven en
communiceren belangrijker zijn geworden en dat deze trend door COVID-19 in een versnelling is geraakt.
Hoewel de economische gevolgen van deze uitbraak voor de stichting op langere termijn nog onduidelijk zijn,
zullen deze niet leiden tot liquiditeitsproblemen of een negatief vermogen. Zowel de doelbestedingen als de
algemene en vaste lasten zijn gedekt. Ook wanneer de fondsenwerving langere tijd een aangepaste werkwijze
vereist, is de verwachting dat de stichting haar activiteiten kan voortzetten. De in onderhavige jaarrekening
gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling
van continuïteit van de stichting.
Grondslagen van waardering van activa en passiva
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.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde.
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.
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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 voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen
worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar
toegerekend.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
1. Voorraden
De specificatie is als volgt:

31-12-2021
€

31-12-2020
€

Sjaals
Boek "Hart voor Vrouwen"
Armbanden
Overige producten

400
2.367
1.933
1.124

2.481
3.123
1.933
1.284

Totaal voorraden

5.824

8.821

31-12-2021
€

31-12-2020
€

Vorderingen op debiteuren

0

10.658

Totaal vorderingen

0

10.658

1.297

0

1.297

0

1.297

10.658

31-12-2021
€

31-12-2020
€

ABN AMRO Bank Betaalrekening

140.609

253.310

Totaal liquide middelen

140.609

253.310

2. Vorderingen
De specificatie is als volgt:

Overige vorderingen en overlopende activa
Harmony-studie

Totaal vorderingen
Toelichting:
Een voorziening voor oninbare vorderingen wordt niet noodzakelijk geacht.
3. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.
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PASSIVA
4. Reserves
Overige reserves
De specificatie is als volgt:

31-12-2021
€

31-12-2020
€

Overige reserves

144.458

212.567

Totaal overige reserves

144.458

212.567

Saldo per
01-01-2021
€

Resultaatbestemming
€

212.567

-68.109

0

144.458

212.567

-68.109

0

144.458

31-12-2021
€

31-12-2020
€

Schulden aan handelscrediteuren
Omzetbelasting
Rekening courant Radboudumc
Overige schulden

1.297
872
0
1.103

60.000
184
38
0

Totaal kortlopende schulden

3.272

60.222

Het verloop is als volgt weer te geven:

Overige reserves

Overige
mutaties

€

Saldo per
31-12-2021

€

5. Kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Voor de schuld in rekening-courant aan het Radboudumc zijn geen zekerheden of aflossingsverplichtingen
overeengekomen.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
BATEN
6. Baten
2021
€

2020
€

Donaties en giften van particulieren
Schenkingen van bedrijven
Schenkingen van organisaties zonder winststreven
Som van de verworven baten

2.251
4.360
35.638
42.249

8.185
1.000
40.000
49.185

Baten als tegenprestatie voor de levering van:
Verkoop boeken
Lezingen
Modesale
Verkoop diverse producten
Overige baten

8.291
5.155
0
438
13.884

29.004
6.200
3.965
627
39.796

56.133

88.981

2021
€

2020
€

Bijdrage MCD-studie
Bijdrage SCAD-onderzoek
Bijdrage Cardiac Damage onderzoek
Bijdrage Harmony-onderzoek

0
0
106.684
1.072

60.000
7.760
0
0

Totaal besteed aan doelstellingen

107.756

67.760

Inkoop boeken
Inkoop diverse producten
Kosten Fundraising Gala "Love your Heart 2019"
Overige wervingskosten

0
0
3.449
3.814

3.147
1.529
0
1.590

Totaal wervingskosten

7.263

6.266

Kosten administratieve diensten
Automatiseringskosten
Overige algemene kosten

8.530
185
329

8.467
148
153

Totaal kosten beheer en administratie

9.044

8.768

De specificatie is als volgt:

LASTEN
7. Besteed aan doelstellingen
De specificatie is als volgt:

8. Wervingskosten
De specificatie is als volgt:

9. Kosten beheer en administratie
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
BEDRIJFSLASTEN
10. Financiële baten en lasten
2021
€

2020
€

Rente- en bankkosten

179

84

Totaal financiële baten en lasten

179

84

De specificatie is als volgt:

Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Bestuurders en toezichthouders van de Stichting Hart voor Vrouwen ontvangen geen bezoldiging.
Gemiddeld aantal werknemers
In het verslagjaar zijn geen medewerk(st)ers in dienst geweest bij de stichting, evenals in het voorgaand boekjaar.
Gebeurtenissen na balansdatum
Na 31 december 2021 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan welke hier vermeld zouden moeten worden.
Ondertekening door bestuurders
Nijmegen, d.d. …............................
Stichting Hart voor Vrouwen

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

Mw. H. Vermeulen - de Vries (bestuurslid)

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

Mw. H. Zeilmaker (bestuurslid)

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

Dhr. M. Driessen (bestuurslid)

Mw. B.J. Vegt - Smith (bestuurslid)

Mw. E.M.G.M. Kooke (bestuurslid)

16

