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1. JAARVERSLAG 

 

1.1 STICHTING EN BESTUUR 

Stichting Vrienden van het Herseninstituut is opgericht om het onderzoek van het Nederlands 

Herseninstituut te stimuleren. De Stichting is op 27 oktober 1986 opgericht als de Stichting tot 

Ondersteuning van de Hersenbank. Bij akte van wijziging van 3 oktober 2013 is de naam gewijzigd in de 

Stichting Vrienden van het Herseninstituut. 

Stichting Vrienden van het Herseninstituut feitelijk en statutair gevestigd op Meibergdreef 47, 1105 BA 

te Amsterdam is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 805254845. 

BESTUUR 

Het bestuur van de Stichting is per balansdatum als volgt samengesteld: 

- Prof dr. J.C. Stoof, voorzitter 

- Mr. J.D. Kleijn, secretaris 

- Prof dr. P.R. Roelfsema, penningmeester 

- Mevr. Prof dr. H.M. Dupuis, bestuurslid 

- Prof dr. P.J. Lucassen, bestuurslid 

De leden van het bestuur en raad van toezicht ontvangen conform de statuten geen vergoeding voor 

hun werkzaamheden, maar hebben wel recht op vergoeding van in de uitoefening van hun functie 

gemaakte kosten. Daar maken zij in de praktijk overigens geen gebruik van. 

 

1.2 DOELSTELLING EN BELEID 

DOELSTELLING 

Doelstelling van de Stichting Vrienden van het Herseninstituut is het onderzoek van het Nederlands 

Herseninstituut te stimuleren, en alles wat kan worden geacht daartoe te behoren, in de ruimste zin. De 

stichting doet dit door: 

- het financieel ondersteunen van het Nederlands Herseninstituut 

- het financieel ondersteunen van onderzoeken, projecten en andere activiteiten op het gebied 

van hersenonderzoek in relatie tot het Nederlands Herseninstituut 

- het stimuleren van donaties aan de stichting om haar doel te bereiken 
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BESTEDINGSBELEID 

Besteding van vermogen gebeurt conform de statutaire doelstellingen van de stichting. In de gevallen 

waarin de donateur zijn of haar gift heeft geoormerkt, bijvoorbeeld voor een bepaald 

onderzoeksonderwerp, een project, een onderzoeksgroep of een onderzoeker, dan vindt besteding 

overeenkomstig plaats. Het Nederlands Herseninstituut kan bij de Stichting aanvragen indienen voor 

besteding van vermogen dat niet geoormerkt is. 

 

1.3 VERSLAG VAN ACTIVITEITEN 

De stichting heeft na een peer-review een zestal projecten toegekend uit een nalatenschap van mw. 

Hessen-Israëls op het gebied van albinisme een aanverwante aandoeningen. De toegekende projecten 

zijn: 

- Mechanisms of visual pathway refinement: lessons from the albino mouse (Groep Lohmann) 

gestart op 1 september 2018 

- The role of the accessory optic system in albino nystagmus (groep Heimel) gestart op 15 oktober 

2018  

- Mechanisms underlying eye movement disorders in albinism (groep De Zeeuw) – gestart op 1 

maart 2019 

- Properties of directional selective ganglion cells in zebrafish models for albinism (groep 

Kamermans) – wil starten per 1 september 2019  

- Elucidation of the molecular genetics of human albinism (groep Bergen – AMC, in samenwerking 

met NIN) – nog niet gestart (toekenningsbrief 30 juli 2018) 

- A study of foveal development using human albino retinas-in-a-dish (groep Bergen AMC in 

samenwerking, met NIN) – nog niet gestart (toekenningsbrief 30 juli 2018) 

 

 

1.4 RISICO’S EN ONZEKERHEDEN 

De stichting heeft gedurende boekjaar 2018 één miljoen laten beleggen bij de ING Bank. Het 

bellegginsprofiel is defensief te noemen. Circa 70% wordt belegd in vastrentende waarden en circa 30% 

in zakelijke waarden. 
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1.5 BEGROTING 2019 

De begroting voor 2019 op hoofdlijnen kan als volgt worden weergegeven: 

 

  

€ €

Baten

Baten van particulieren 32.000         

Baten van andere organisaties zonder winststreven 3.000           

Som van de baten 35.000         

Lasten

Bestedingen aan doelstellingen 408.000       

Wervingskosten 6.500           

Beheer en administratie 8.000           

Som van de lasten 422.500       

Financiële baten en lasten 2.000           

Saldo van baten en lasten -385.500     
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2. JAARREKENING 

 

2.1 BALANS 

 

(na resultaatbestemming) 

 

  

Activa

€ € € €

Vorderingen en overlopende activa 1.4.1 54.169         2.182           

Effecten 1.4.2 974.104       -                    

Liquide middelen 1.4.3 3.279.157   4.063.921   

4.307.430   4.066.103    

4.307.430   4.066.103    

Passiva

€ € € €

Reserves 1.4.4

Algemene reserve 1.009.169   639.762       

Best. reserve Hersenbank 424.004       424.004       

Best. reserve Fonds Hessen-Israels 1.460.000   3.000.000   

2.893.173   4.063.766    

Langlopende schulden 1.4.5 770.000       

Kortlopende schulden 1.4.6 644.257       2.337             

4.307.430   4.066.103    

31 december 2018 31 december 2017

31 december 2018 31 december 2017
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

  

€ € € €

Baten

Baten van particulieren 1.5.1 436.808       46.927         

Baten van andere organisaties zonder winststreven 6.435           -                    

Som van de baten 443.243       46.927         

Lasten

Besteed aan doelstelling 1.5.2 1.563.663   43.291         

Wervingskosten -                    750               

Beheer en administratie 1.5.3 24.277         1.742           

Som van de lasten 1.587.940   45.783         

Saldo financiële baten en lasten 

Financiële baten en lasten 1.5.4 -25.896       2.917           

Saldo van baten en lasten (1.170.593) 4.061           

Resultaatbestemming

Toevoeging / onttrekking aan:

Algemene reserve 369.407       4.061           

Bestemmingsreserve (1.540.000) -                

Kengetallen

Bestedingen doelstelling als % van totale baten 374,7% 86,9%

Bestedingen doelstelling als % van totale lasten 98,5% 94,6%

Wervingskosten als % van geworven baten 0,0% 1,5%

2018 2017
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2.3 TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING 

 

Algemeen 

Stichting Vrienden van het Herseninstituut feitelijk en statutair gevestigd op Meibergdreef 47, 1105 BA 

te Amsterdam is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 805254845. De Stichting wordt 

aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volgens artikel 5b Algemene wet inzake 

rijksbelastingen. De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en 

specifiek RJk C2 Kleine Fondsenwervende Organisaties. 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. 

 

Grondslagen van waardering van activa en passiva 

 

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen reële waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. 

 

Effecten 

De effecten worden gewaardeerd tegen de beurswaarde per ultimo boekjaar. Gerealiseerde en 

ongerealiseerde koersresultaten worden ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten 

gebracht onder ‘Financiële baten en lasten’. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Tenzij anders vermeld staan de liquide middelen ter vrije beschikking van de stichting. 

 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde, tenzij anders is bepaald. De schulden 

bestaan grotendeels uit toezeggingen. Toezeggingen 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. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Ontvangsten en uitgaven worden tenzij hierna anders vermeld, in de staat van baten en lasten 

toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige 

gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de aan een periode toe 

te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.   
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2.4 TOELICHTING OP DE BALANS  

 

2.4.1 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 

De openstaande vorderingen en overlopende activa betreffen nog te ontvangen bedragen inzake de 

nalatenschap van mevrouw Nieuwold. 

 

2.4.2 EFFECTEN  

De effectenportefeuille wordt beheerd door ING Bank N.V. De portefeuille kan als volgt worden 

gespecificeerd: 

 

 

De post liquiditeiten is onderdeel van de beleggingsportefeuille en wordt daarom, anders dan de liquide 

middelen bestemd voor doelbestedingen en uitvoeringskosten, onder de post effecten gerubriceerd. 

 

2.4.3 LIQUIDE MIDDELEN 

De liquide middelen bestaan uit vrij opvraagbare banktegoeden aangehouden in euro’s bij de ING bank. 

Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

  

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Zakelijke waarden (ING) 273.453       -                 

Vastrentende waarden (ING) 694.655       

Liquiditeiten 5.996           -                 

Boekwaarde per einde periode 974.104       -                 

31-12-2018 31-12-2017

€ €

ING Betaalrekeningen 275.202       62.147          

ING Spaarrekeningen 3.003.956   4.001.774    

Boekwaarde per einde periode 3.279.157   4.063.921    
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2.4.4 RESERVES 

Het verloop van de reserves kan als volgt worden gespecificeerd:  

 

 

 

De Bestemde reserve Hersenbank is met de omzetting van de Stichting Ondersteuning Hersenbank in 

2013 naar Stichting Vrienden van het Nederlands Herseninstituut separaat benoemd. Het doel van deze 

reserve is het bevorden van de werkzaamheden van de Nederlandse Hersenbank. 

Het Fonds Hessen-Isaëls betreft geoormerkt vermogen voor projecten met betrekking tot albinisme. Het 

doel van deze reserve is het financieren van onderzoeksprojecten m.b.t. albinisme.  

 

2.4.5 LANGLOPENDE SCHULDEN 

De langlopende schulden bestaan uit toezeggingen met een looptijd van langer dan één jaar en korter 

dan vier jaar, deze kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

  

€ € € €

Boekwaarde per 

1 januari 2018 639.762          424.004             3.000.000          4.063.766   

Resultaatbestemming 369.407          -                           -1.540.000        -1.170.593 

Boekwaarde per 

31 december 2018 1.009.169      424.004             1.460.000          2.893.173   

Bestemmings 

reserve 

Hersenbank

Totaal 

Reserves

Algemene 

reserve

Best. reserve 

Fonds Hessen-

Israëls

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Toezeggingen (langlopend) 770.000       -                 

Boekwaarde per einde periode 770.000       -                 
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2.4.5 KORTLOPENDE SCHULDEN 

De kortlopende schulden bestaan uit toezeggingen (kortlopend) en nog te betalen administratiekosten, 

deze kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

De toezeggingen hebben betrekking op verschillende albinisme projecten die nog niet of niet volledig 

zijn toegekend.  De toezeggingen bestaan uit een langlopend deel en een kortlopend deel en kunnen als 

volgt worden gespecificeerd: 

 

 

2.4.6 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.  

  

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Toezeggingen (kortlopend) 640.000       -                      

Nog te betalen bedragen 4.257           2.337             

Boekwaarde per einde periode 644.257       2.337             

Langlopend Kortlopend Totaal

€ € €

Prof. Bergen & Kamermans AMC 125.000             125.000             250.000      

Prof. Bergen & Verhaagen AMC 125.000             125.000             250.000      

Prof. de Zeeuw 240-840407 130.000             130.000             260.000      

Dr. Heimel 240-844406 130.000             -                      130.000      

Prof. Kamermans 240-842407 130.000             130.000             260.000      

Prof. Lohmann 240-848401 130.000             130.000             260.000      

Boekwaarde per einde periode 770.000             640.000             1.410.000   
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2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

2.5.1 BATEN 

De totale baten bestaan uit ontvangsten van particulieren en andere organisaties zonder 

winststreven. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

2.5.2 BESTEED AAN DOELSTELLINGEN  

De bestedingen aan doelstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

  

2018 2017

Donaties particulieren 32.871         18.232         

Nalatenschappen 403.937       28.695         

436.808       46.927         

Baten van andere organisaties zonder winststreven 6.435           -                

443.243       46.927         

2018 2017

€ €

Albinisme projecten 1.540.000   -                

Nederlandse Hersenbank 12.663         41.971         

Groep Swaab 1.000           1.220           

Groep Verhaagen 5.000           -                

Groep de Zeeuw 5.000           -                

Alzheimer onderzoek H. Kessels -                100               

1.563.663   43.291         
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2.5.3 BEHEER EN ADMINISTRATIEKOSTEN 

De kosten beheer en administratiekosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

 

2.5.4 SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

De financiële baten en lasten bestaan uit ontvangen rentebaten op de liquide middelen en het resultaat 

op de effectenportefeuille. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

  

2018 2017

€ €

Advieskosten nalatenschappen 17.807         -                

Automatiseringskosten 828               -                

Administratiekosten 4.235           -                

Representatiekosten 76                 -                

Kantoorbenodigdheden 300               -                

Portikosten 241               -                

Bankkosten 218               -                

Algemene kosten 572               1.742           

24.277         1.742           

2018 2017

€ €

Rente baten -                2.917           

Dividend 6.265           -                

Opgelopen rente 1.147           -                

Ongerealiseerde koersresultaten -32.861       -                

Gerealiseerde koersresultaten 2.023           -                

Kosten van beleggingen -2.028          -                

Dividendbelasting -444             -                

-25.896       2.917           
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2.6 ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING  

 

Amsterdam, 3 juli 2019 

 

 

 

 

……………………………….     ………………………………. 

Prof dr. J.C. Stoof     Mr. J.D. Kleijn 

Voorzitter      Secretaris  

 

 

 

 

……………………………….     ………………………………. 

Prof dr. P.R. Roelfsema     Mevr. Prof dr. H.M. Dupuis 

Penningmeester     Bestuurslid 

 

 

 

 

………………………………. 

Prof dr. P.J. Lucassen  

Bestuurslid 
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........ :.....~

Amsterdam, 3 juli2019

Voorzitter
Mr.J.O. Kleijn

Secretaris

BestuurslidPenningmeester

Profdr.PJ. Lucassen

Bestuurslid
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