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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting Hartonderzoek Nederland  
Sportlaan 18 a  
5242 CR Rosmalen

Kenmerk Behandeld door Datum

1655-21 MZ 28 april 2022

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 157.352 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat na belastingen van
€ 869 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. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en
de winst-en-verliesrekening over 2021 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 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 zijn 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, 28 april 2022

Z!Accountants

M.A. Zoutewelle AA 
              

Stichting Hartonderzoek Nederland te 's-Hertogenbosch
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BESTUURSVERSLAG OVER 2021

Algemeen

De statutaire doelstelling van de Stichting Hartonderzoek Nederland is het bevorderen van studie en of
wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten, teneinde door middel van de resultaten hart- en
vaatziekten terug te dringen of te voorkomen en de behandeling van deze ziekten te verbeteren.
Het geven van voorlichting en informatie over de stichting en haar doelstelling en ook het geven van
voorlichting en informatie ter voorkoming en genezing van hart- en vaatziekten is onderdeel van de
doelstelling.
De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
De statutaire vestigingsplaats van de stichting is 's-Hertogenbosch. De stichting houdt kantoor op de
Sportlaan 18a te Rosmalen.
Stichting Hartonderzoek Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende
instelling (ANBI) onder RSIN nummer 820723368 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
34337523.

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt op 31 december 2021 gevormd door mevrouw E.J.M.C. van de Ven en
de heer R. Verdam. Er is in 2021 gezocht naar een extra bestuurslid voor het opvullen van de vacature, dit
heeft nog geen nieuw bestuurslid opgeleverd.
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, ook hebben zij geen leningen of
andere zaken ontvangen. De bestuursleden hebben een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

Stichting Hartonderzoek Nederland te 's-Hertogenbosch
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Activiteiten

Stichting Hartonderzoek Nederland (verder: HON) genereert financiële middelen met hulp van
particulieren en het bedrijfsleven om onderzoek te faciliteren. Het resultaat van de wervingsacties is in
2020 ter beschikking gesteld aan Stichting Health Foundation Limburg gekoppeld aan Maastricht UMC+,
Stichting Radboud Fonds verbonden aan de universiteit in Nijmegen, Stichting Heart team Academy
waarin specialisten van verschillende universiteiten en disciplines samenwerken, en de Stichting
Hartpatiënten Nederland.

Stichting Health Foundation Limburg - Maastricht UMC+
Health Foundation Limburg is het fondsenwervende bureau van het Maastricht UMC+. Uitgangspunt van
de werving zijn de topklinische onderzoeksprojecten rond de vier speerpunten van het Maastricht UMC+.
Een van die vier speerpunten is het voorkomen en beter behandelen van hart- en vaatziekten.
Hartonderzoek Nederland ondersteunt deze stichting met een bedrag van € 62.500 (2020: € 70.000). 

Stichting Radboud Fonds
Het Radboud Fonds verzorgt de fondsenwerving voor Radboud Universiteit / Radboudumc. 

Hartonderzoek Nederland ondersteunt het onderzoek van dr. El Messaoudi dat zich richt op
aortaklepstenose met een bedrag van € 40.000 (2020: € 0)

Stichting Heart Team Academy
Heart Team Academy is gebaseerd op vier pijlers. De eerste pijler is het zogenaamde 'Dedicated heart
team', dat expertise bij elkaar brengt: mensen samenbrengen die expertise hebben over een specifiek
hartprobleem. De tweede pijler is 'Smart Intervention': de ene operatie is moeilijker dan de andere, mede
afhankelijk van de vraag hoe vaak zo'n operatie al eerder werd uitgevoerd. Een derde pijler is educatie. De
huidige procedures zijn heel technisch geworden. Dat moet anders: de educatie moet verder uitgebouwd
worden, bijvoorbeeld op het gebied van simulaties. Tenslotte de vierde pijler: het digitaliseren van de
hartzorg.
Hartonderzoek Nederland steunt deze nieuwe organisatie met een bedrag van € 37.500 (2020: € 0).

Stichting Hartpatiënten Nederland
Hartpatiënten Nederland verleent onafhankelijk en objectief steun aan de hartpatiënten en hun naasten.
Zij vindt dat de hart- en vaatpatiënt onder alle omstandigheden terug moet kunnen terugvallen op zuivere
support waarbij het patiënten belang vóór alles gaat. Dus onafhankelijk van zorg, farmacie, overheid en
verzekeraars. Het belang van de patiënt staat voorop.

Hartonderzoek Nederland ondersteunt deze stichting voor het verder ontwikkelen van de kookworkshops
met een bedrag van € 15.000 (2020: € 65.000).

Stichting Hartonderzoek Nederland te 's-Hertogenbosch
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Daarnaast zijn er 6 promoties van onderzoekers op het gebied van hart- en vaatziekten ondersteund.

Sanne Brouns ontvangt € 1.000,- voor proefschrift
HON heeft een bijdrage geleverd aan het proefschrift van Sanne Brouns, getiteld: 'New insights in
thrombus interactions: unravelling bleeding and thrombotic phenotypes'. 
Het onderzoek is vooral gericht op de complexe interacties tussen bloedplaatjes, stolling en vasculaire
componenten in trombusvorming onder stromingscondities. Het richt zich op het ontwikkelen en
valideren van zogenaamde flowkamer testen die het bloedvat nabootsen, om patiënten met een
bloedingsneiging of trombotisch risico te kunnen diagnosticeren. 

Danique van den Kerkhof ontvangt € 1.000,- vanuit HON voor haar proefschrift
Hart Onderzoek Nederland heeft het proefschrift van Danique van den Kerkhof, getiteld: 'Exogenous
factors as potential antiplatelet drugs' gesteund.
Het onderzoek is vooral gericht op de synthese en biologische activiteit van eiwitten uit de natuur (uit
bijvoorbeeld slangengif en tekenspeeksel) die gebruikt kunnen worden als toekomstige
bloedplaatjesremmers. De onderzoeken in dit proefschrift hebben geleid tot een mogelijke nieuwe
bloedplaatjesremmer 'disagregin' die, na vervolgonderzoek, in de toekomst gebruikt zou kunnen worden
in de kliniek.

Daniëlle Coenen ontvangt € 1.000,- voor proefschrift
Hart Onderzoek Nederland heeft een bijdrage mogen leveren aan het proefschrift van Daniëlle Coenen,
getiteld: 'Unravelling platelet function in inflammation and thrombosis - Secretory pathways and vascular
interactions'.
Het onderzoek is vooral gericht op de complexe interacties tussen bloedplaatjes, witte bloedcellen en de
vaatwand in hart- en vaatziekten. Het richt zich specifiek op de mediatoren uitgescheiden door
bloedplaatjes en de daarbij betrokken signaalroutes om nieuwe mechanistische en therapeutische
inzichten te krijgen in situaties waarin trombose en vaatontsteking met elkaar verweven zijn.

Stichting Hartonderzoek Nederland te 's-Hertogenbosch
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Bibian Tullemans ontvangt € 1.000,- vanuit HON voor haar proefschrift
Hartonderzoek Nederland heeft een bijdrage mogen leveren aan het proefschrift van Bibian Tullemans,
getiteld: 'Tyrosine kinase inhibitors for cancer treatment: effects on platelets'.
Het onderzoek is gericht op off-target effecten van tyrosine-kinaseremmers (een nieuw type
kankerbehandeling). Met dit proefschrift wil ze het bewustzijn vergroten voor de mogelijke remmende
effecten op bloedplaatjes van deze remmers tijdens de behandeling van kanker die kunnen bijdragen aan
een vergroot bloedingsrisico. Veranderingen in de kenmerken van bloedplaatjes door en de concentraties
van zulke remmers in het bloed tijdens behandeling kunnen handvatten bieden voor het monitoren en
beheersen van bijwerkingen zoals bloedingen.

Annemiek Dickhout ontvangt €1.000,- voor proefschrift
Hart Onderzoek Nederland heeft een bijdrage geleverd aan het proefschrift van Annemiek Dickhout,
getiteld: 'Painting proteins to study cardiovascular pathology'. Het doel van het onderzoek is om
moleculaire en cellulaire communicatie in (patho)fysiologische context tussen het bloed en de vaatwand in
kaart te brengen, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende beeldvormende technieken.
Communicatie tussen het bloed en de vaten is essentieel om ervoor te zorgen dat bloed blijft stromen in
de aderen, en stolt zodra het buiten de bloedvaten komt. Door verstoring van deze communicatie kunnen
hart- en vaatziekten ontstaan, als atherosclerose en trombose. Dit proefschrift bevat nieuwe inzichten in
deze communicatie, en deze inzichten kunnen in de toekomst gebruikt worden om de diagnose en
prognose van hart- en vaatziekten te verbeteren.

HON ondersteunt Ling Lin met €700,- voor proefschrift
Hart Onderzoek Nederland heeft een bijdrage mogen leveren aan het proefschrift van Ling Lin, getiteld:
'Imaging of the Cardiorenal Syndrome and Visceral Fat'.  
Het proefschrift richt zich op de potentiële bruikbaarheid van beeldvormende biomarkers van het hart, de
nieren en het visceraal vet bij het monitoren van de behandeling van cardiorenaal syndroom en type 2
diabetes. Patiënten met hartaandoeningen hebben een hoger risico op nieraandoeningen en
nieraandoeningen kunnen ook leiden tot hartstoornissen. In dit proefschrift wordt de toegevoegde
waarde geëvalueerd van hart- en nierbeeldvorming bij vroege diagnose en behandeling van
cardiometabole ziekten. De voortschrijdende technische ontwikkelingen op het gebied van kwantitatieve
beeldvorming zullen de klinische bruikbaarheid van beeldvormende biomarkers vergroten en bijdragen
aan gepersonaliseerde geneeskunde.
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Hartonderzoek Nederland

Hartonderzoek Nederland
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. Stichting Hartonderzoek Nederland hoopt daar een extra bijdrage aan te
kunnen geven. Daarnaast ondersteunt de stichting initiatieven ter verbetering van de hulp aan
hartpatiënten. 
In 2021 heeft Stichting Hartonderzoek Nederland € 187.109 kunnen besteden aan de doelstelling. De
inkomsten zijn voornamelijk afkomstig van deelnemers van de loterij van de Supportactie. Wij danken alle
donateurs en deelnemers aan de loterij voor hun steun. De donateurs en deelnemers worden op de
hoogte gehouden van de activiteiten op de website. 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 2021 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 slechts 5%. De doelbesteding is 86%. De kosten van de organisatie bedragen 8%. Het
bestuur stelt zich op het standpunt dat de doelbesteding conform de eisen aan goede doelen op 75% of
meer moet liggen.

Omdat de stichting een kleine organisatie is, is het van nog groter belang de kosten nodig om de
organisatie te kunnen draaien onder controle te houden.

Stichting Hartonderzoek Nederland te 's-Hertogenbosch
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2021
Staat van baten en lasten over 2021
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2021
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1) 43.481 48.339
Liquide middelen  (2) 113.871 151.268

 157.352 199.607

 157.352 199.607

Stichting Hartonderzoek Nederland te 's-Hertogenbosch
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31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (3) 22.001 21.132

Kortlopende schulden  (4) 135.351 178.475

 157.352 199.607
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Saldo 2021

€

Saldo 2020

€

Baten

Baten  (5) 181.880 202.459

Lasten

Doelbesteding  (6) 157.109 180.894
Lasten  (7) 23.732 22.423

180.841 203.317

Saldo voor financiële baten en lasten 1.039 -858
Financiële baten en lasten  (8) -170 -172

Resultaat 869 -1.030

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 en de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving C1 voor kleine organisaties zonder winststreven, die uitgegeven zijn door de Raad voor
de Jaarverslaggeving.

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

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 nominale waarde.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Stichting Hartonderzoek Nederland te 's-Hertogenbosch
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Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden 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 rekening
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden
ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de)
staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten
in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de
desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan
bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en
lasten.
Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel
daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten
en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten
met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie
opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

Baten 

Onder baten van particulieren wordt verstaan de algemene donaties voor de stichting.

Stichting Hartonderzoek Nederland te 's-Hertogenbosch
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

1. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa 43.481 48.339

Overlopende activa

Nog te ontvangen Support Actie Q4 43.481 48.339

2. Liquide middelen

Rabobank 113.871 151.268

PASSIVA

3. Reserves en fondsen

Stichtingskapitaal 6.000 6.000
Algemene reserve 15.132 16.162
Resultaat boekjaar 869 -1.030

22.001 21.132

4. Kortlopende schulden

Overlopende passiva 135.351 178.475

Stichting Hartonderzoek Nederland te 's-Hertogenbosch
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31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 135.351 178.475

Overlopende passiva

Accountantskosten 1.815 1.756
Nog te ontvangen facturen inzake kosten werving, voorlichting,
beheer- en administratiekosten 11.036 11.719
Stichting European Heart and Vascular Radiology Research
Foundation 80.000 110.000
Stichting Health Foundation Limburg 37.500 45.000
Stichting Stilgezet 5.000 10.000

135.351 178.475

Stichting Hartonderzoek Nederland te 's-Hertogenbosch
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Saldo 2021

€

Saldo 2020

€
5. Baten 

Donaties en giften 2.122 116
Loterij 179.758 202.343

181.880 202.459

6. Doelbesteding

Voorlichting en bewustwording 26.409 29.894
Bijdragen promotieonderzoeken 5.700 6.000
Toekenning aan Stichting Health Foundation Limburg 62.500 70.000
Stichting Hartpatiënten Nederland 15.000 65.000
Stichting Stilgezet - 10.000
Stichting Radboud Fonds 40.000 -
Stichting Heart Team Acadamy 37.500 -
Vrijval toegezegde donatie 2018 aan Stichting European Heart and Vascular
Radiology Reseach Foundation -30.000 -

157.109 180.894

7. Lasten

Bureaukosten 14.929 12.458
Wervingskosten 8.803 9.965

23.732 22.423

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers werkzaam.

8. Financiële baten en lasten

Stichting Hartonderzoek Nederland te 's-Hertogenbosch
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Saldo 2021

€

Saldo 2020

€
Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten bank -170 -172

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

's-Hertogenbosch, 28 april 2022

R. Verdam E.J.M.C. van de Ven 
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