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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van

Stichting Hartonderzoek Nederland

Sportlaan 18 a

5242 CR Rosmalen

Kenmerk Behandeld door Datum

1655-18 MZ 2 april 2019

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van de stichting, waarin begrepen de balans met

tellingen van € 76.364 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat na belastingen van

€ 9.286, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Hartonderzoek Nederland te 's-Hertogenbosch is door ons samengesteld op

basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en

de winst-en-verliesrekening over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder

andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt

van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij

onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.



Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening

globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting

Hartonderzoek Nederland. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons

in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid

van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere

gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel,

vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met

de door u verstrekte gegevens.

Kaatsheuvel, 2 april 2019

Zoutewelle Accountants

M.A. Zoutewelle AA RB 

Stichting Hartonderzoek Nederland te 's-Hertogenbosch
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FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2018

Algemeen

De Statutaire doelstelling van de stichting Hartresearch Instituut Nederland is het bevorderen van studie

en of wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten, teneinde door middel van de resultaten

internationaal hart- en vaatziekten terug te dringen of te voorkomen en de behandeling van deze ziekten

te verbeteren.

Het geven van voorlichting en informatie inzake de stichting en haar doelstelling alsmede het geven van

voorlichting en informatie ter voorkoming en genezing van hart- en vaatziekten.

De Stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

De statutaire vestigingsplaats van de Stichting is 's-Hertogenbosch. De Stichting houdt sinds eind 2016

kantoor op de Sportlaan 18a te Rosmalen.

Stichting Hartonderzoek Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende

instelling (ANBI) onder nummer 820723368.

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de heren R. Verdam, W.C.  Appeldoorn (arts) en B.M.

Vinkenoog (arts). Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Stichting Hartonderzoek Nederland te 's-Hertogenbosch
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Activiteiten

Stichting Hartonderzoek Nederland (verder: HON) genereert fondsen met hulp van particulieren en het

bedrijfsleven om Internationaal beschikbaar onderzoek te faciliteren. De geworven gelden werden na

aftrek van kosten jaarlijks overgemaakt aan het Heart Research Institute. Sinds 1 januari 2018  richt HON

alleen nog maar op activiteiten van de Nederlandse onderzoeksinstituten en universiteiten. Tevens

initieert en financiert HON nieuwe onderzoeken in Nederland. 

Op dit moment is er nog veel te weinig bekend over de oorzaken van hart- en vaatziekten. Waarom heeft

het ene mens wel problemen en de andere niet. Er is verschil tussen goed en slecht cholesterol. Het ene

zorgt er voor dat vet wel en het andere dat vet juist niet aan de aderen hecht. Waarom zijn sommige

groepen gevoeliger? Sommige mensen met overgewicht hebben er wel last van en andere weer niet. Hoe

komt dat? Wat zijn de oorzaken van het ontstaan van hart- en vaatziekten en welke gevolgen ontstaan en

waarom?  Als we dat weten kunnen we ook aan een goede preventie en behandeling werken.

Behalve een stuk bewustwording omtrent de oorzaken en gevolgen van hart- en vaatziekten en de

enorme impact van deze wereldwijde epidemie, had de Stichting als voornaamste taak het financieel

ondersteunen van het fundamentele onderzoek naar hart- en vaatziekten in het Heart Research Institute 

(HRI) te Sydney. 2017 was het laatste jaar van de één op één samenwerking met het HRI in Sydney. Met

ingang van 2018 is HON op verzoek van HRI een meer zelfstandige koers gaan varen en krijgt het de

gelegenheid meer verbindingen te leggen in Nederland en onderzoek in Nederland te ondersteunen. In

2018 zijn behalve het ondersteunen van promovendi afdrachten voorzien naar onderzoek bij de

Universiteiten van Leiden en Maastricht deze afdrachten zullen plaats vinden vanuit het positieve saldo

van HON per 1 januari 2019 en ieder voor de helft.

Hart- en vaatziekten vormen een wereldwijde epidemie en onderzoek naar oorzaken en gevolgen is van

groot belang. Fundamenteel onderzoek is onderzoek dat aan de basis staat van alle wetenschappelijke

onderzoeken op dit terrein. Helaas wordt dit soort onderzoek niet door overheden gesubsidieerd. Ook

goede doelen steunen dit onderzoek slechts mondjesmaat, of steunen onderzoek waarbij al iets meer

zekerheid is over de richting, kosten en beheersbaarheid. 

We zijn in Nederland eigenlijk pas sinds enige jaren actief. In 2018 waren we in staat om bijna € 135.000

te besteden aan de doelstelling ten behoeve van het Heart Research . Hiervoor willen we onze donateurs

heel erg bedanken. Wij proberen de donateurs via onze nieuwsbrief op de hoogte te houden van ons werk

en de beneficianten.

Stichting Hartonderzoek Nederland te 's-Hertogenbosch
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2018 was een jaar van consolidatie. In Sydney vond een heroverweging plaats ten aanzien van de inzet en

middelen voor de internationale groei. Hierbij is ervoor gekozen om in Nederland in 2017 een pas op de

plaats te maken en vanaf 2018 HON geheel zelfstandig te laten bepalen waar welk onderzoek wordt

gesteund. HRI in Sydney is voor het laatst met 30.000 euro ondersteund.

In Nederland is 30.000 euro toegekend aan HFL (Health foundation Limburg) en 30.000 euro aan het

onderzoek van prof. Roos aan de LUMC. Deze twee beneficianten zullen in 2019 toetreden tot het bestuur

van HON.

Met de inkomsten en de afdrachten aan de beneficianten hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan

het zo noodzakelijke onderzoek naar oorzaken, gevolg en preventie van hart- en vaatziekten.

In 2018 zijn we erin geslaagd de kosten van eigen fondsenwerving en de eigen organisatie, opgesteld via

de daarvoor in de branche geldende criteria, te beperken. Doordat er een pas op de plaats is gemaakt zijn

de wervingskosten/baten slechts 0%. De doelbesteding/baten is 78%. De kosten van de organisatie/baten

bedragen 17%. Het bestuur stelt zich op het standpunt dat de doelbesteding conform de eisen aan goede

doelen in ieder geval boven de 75% moet liggen. Omdat de stichting een kleine organisatie is, is een

relatief groot percentage van de kosten nodig om de organisatie te kunnen draaien. Het streven en de

verwachting is dat het kostenpercentage van de administratieve organisatie langzaam verder daalt.

Voor de uiteindelijke bestedingen van de gelden en nog belangrijker de resultaten van de vele

onderzoeksprojecten in Sydney verwijzen wij graag naar de sites van de beneficianten.

Voor de Stichting vindt u de financiële gegevens over 2018 in het door de accountant opgestelde overzicht

dat hierna is opgenomen.

Stichting Hartonderzoek Nederland te 's-Hertogenbosch
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2018

Staat van baten en lasten over 2018

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31 december

2018

€

31 december

2017

€

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1) 63.967 46.872

Liquide middelen  (2) 12.397 2.527

76.364 49.399

76.364 49.399

Stichting Hartonderzoek Nederland te 's-Hertogenbosch

___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven
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31 december

2018

€

31 december

2017

€

PASSIVA

Eigen vermogen  (3) 14.663 5.377

Kortlopende schulden  (4) 61.701 44.022

76.364 49.399
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Saldo 2018

€

Saldo 2017

€

Baten

Baten  (5) 173.315 161.764

Lasten

Doelbesteding  (6) 134.775 118.826

Lasten  (7) 29.081 43.017

163.856 161.843

Saldo voor financiële baten en lasten 9.459 -79

Financiële baten en lasten  (8) -173 -155

Resultaat 9.286 -234

Stichting Hartonderzoek Nederland te 's-Hertogenbosch
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt

vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Positieve saldi worden

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke negatieve

saldi die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor

het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het

risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van

individuele beoordeling van de vorderingen.

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 nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de

nominale waarde.

Stichting Hartonderzoek Nederland te 's-Hertogenbosch
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en

verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen

historische kostprijzen.

Stichting Hartonderzoek Nederland te 's-Hertogenbosch
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 63.967 46.872

Overlopende activa

Nog te ontvangen Support Actie Q4 63.967 46.872

2. Liquide middelen

Rabobank 12.397 2.527

PASSIVA

3. Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 6.000 6.000

Cumulatief verlies -623 -389

Resultaat boekjaar 9.286 -234

14.663 5.377

Stichting Hartonderzoek Nederland te 's-Hertogenbosch
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31-12-2018 

€

31-12-2017

€

4. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten - 22.314

Overlopende passiva 61.701 21.708

61.701 44.022

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren - 22.314

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 61.701 21.708

Overlopende passiva

Accountantskosten 1.701 1.695

Rente- en bankkosten - 13

Bijdrage aan Heart Research Institute - 20.000

Bijdrage aan onderzoek bij HFL en LUMC 60.000 -

61.701 21.708

Stichting Hartonderzoek Nederland te 's-Hertogenbosch
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Saldo 2018

€

Saldo 2017

€

5. Baten 

Donaties en giften 94 44

Loterij 173.221 161.720

173.315 161.764

6. Doelbesteding

Bijdrage aan Hart Research Institute 30.000 70.000

Voorlichting en bewustwording 39.325 48.826

Bijdragen promotieonderzoeken 5.450 -

Toekenning onderzoek bij HFL en LUMC 60.000 -

134.775 118.826

7. Lasten

Bureaukosten 29.081 43.017

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers werkzaam.

8. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente bank - 18

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten bank -173 -173

Stichting Hartonderzoek Nederland te 's-Hertogenbosch
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Ondertekening bestuur voor akkoord

's-Hertogenbosch, 2 april 2019

R. Verdam W.C. Appeldoorn 

B.M. Vinkenoog



OVERIGE GEGEVENS

1                Accountantscontrole

Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de

vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen

controleverklaring toegevoegd.

Stichting Hartonderzoek Nederland te 's-Hertogenbosch
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