Jaarrekening
Stichting Vrienden van Diabeter
over 2020
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Algemeen
Bedrijfsactiviteiten
Het doel van Stichting vrienden van Diabeter is het realiseren van kwalitatief betere en doelmatigere
diabeteszorg door middel van innovaties en wetenschappelijk onderzoek.
Bestuur
Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
De heer P. Inklaar (voorzitter)
De heer E.C. Roijers (secretaris)
De heer M. van Will (penningmeester)
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Bestuursverslag
Terugblik op 2020
Het bestuur is alle donoren veel dank verschuldigd voor de vele giften.
Met de bijdrage van de stichting zijn een aantal mooie projecten afgerond. Voor Diabeter is het
mogelijk gemaakt om oogmeetapparatuur ten behoeve van patiëntvriendelijke oogzorg aan te
schaffen. Daarnaast is een app live gegaan om nog betere digitale patiëntenzorg te kunnen geven.
Aan de twee klinieken in Nepal zijn materialen geleverd voor educatieve ondersteuning. Hiervoor
heeft de stichting vanuit het fonds een mooi bedrag beschikbaar kunnen stellen.
De stichting heeft in 2019 een gift ontvangen van 50.000 euro voor een wetenschappelijk onderzoek
in het Radboud UMC. Het onderzoek richt zich op angst en depressie bij jongeren met type 1diabetes. Het project is in 2021 afgerond.
Vooruitblik 2020 en verder
Het bestuur gaat in 2021 zich beraden hoe zij de bestaande fondsen kunnen laten groeien en nieuwe
fondsen kunnen aantrekken. Hiervoor zal het bestuur een plan gaan maken dat begin 2022 gereed
zal zijn.

Rotterdam, Oktober 2020

De heer P. Inklaar (voorzitter)

De heer M. van Will (penningmeester)

De heer E.C. Roijers (secretaris)
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Balans per 31 december 2020
31 december 2020
ACTIVA

€

31 december 2019

€

€

€

Vorderingen
Transitorische posten

0

0
0

Liquide middelen
Rabobank, rekening courant
Rabobank, bedrijfsspaarrekening

0

63.121
40.532

PASSIVA

€

Gelden ter besteding
Vastgestelde doelen
ICT gerelateerde zorgverbeteringen
Project Diabetes op school
Wetenschappelijk onderzoek RadboudUMC
Project Nepal

154.325
40.529
103.653

194.853

103.653

194.853

€

€

20.125
4.042
50.000
3.974

Voor vrije besteding ter beoordeling van
bestuur beschikbaar

Kortlopende schulden
Administratiekosten 2018 en 2019
Bijdrage Ijsselloop Deventer 2019, Raming
Rotjeknor
Onterecht ontvangen betaling

110.000
4.042
50.000
10.422
78.141

174.464

21.737

18.750

664
975

975
1.000
1.800
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€

3.775

1.639

103.653

194.853

Staat van Baten en Lasten over 2020
€

2020
€

€

2019
€

Baten / herkomst
Donaties - giften
One Touch B.V. W.O. RadboutUMC
Sponsoractie Fietsen voor Nepal
Overige bijdrage Nepal projecten
Bouwbedrijf ter Stegge
Kindermiddag Circus Rotjeknor

50.000
9.437
985
1.500

1.940
1.500
1.000

Overige giften

1.825

1554
6.265

Lasten / besteding
Projecten en overige ondersteuning
Ijsselloop Deventer
Ontwikkeling App
Nepal
Spellenmiddag kinderen Rotjeknor
Fotoapparatuur

63.467

975
53.785
8.387
1.000
36.000
99.262

Financiële lasten
Bankkosten

170

Overige kosten
Kantoor / Algemene kosten
Administratiekosten

99
69

Saldo Herkomst – besteding middelen
Toevoeging bestemde Fondsen
Vrijval bestemde Fondsen
Netto beschikbaar saldo
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173

145
363
168

508

99.600

1.656

-93.255
-1.940
98.262
2.987

61.811
-60.422
1.389

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
ALGEMEEN
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Vrienden van Diabeter betreffen voornamelijk het werven van donaties,
subsidies en giften en andere baten ter ondersteuning van de Stichting Diabeter
en overige projecten in het kader van de ideële doelstellingen van de stichting.
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Bij beschikking d.d. 20 september 2007 is Stichting Vrienden van Diabeter door de
Belastingdienst per 1 januari 2008 voor onbepaalde tijd aangemerkt als algemeen nut
beogende instelling. Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI's veranderd.
De uitbreiding van de voorwaarden met als doel het vertrouwen van het publiek te bevorderen
heeft met name betrekking op het openbaar maken van diverse gegevens via de internetsite
van de ANBI.
Met de brief van 20 juli 2013 heeft de Belastingdienst de daarin genoemde regeling van
toepassing verklaard op de website van de Stichting Vrienden van Diabeter.
Een ANBI kan een vrijstelling krijgen voor de heffing van erfbelasting en het recht van schenking.
Uitkeringen die een ANBI doet ten algemenen nutte zijn vrijgesteld van de heffing van erfbelasting
en het recht van schenking. Bedrijven en particulieren die giften doen aan een ANBI kunnen deze
gift (onder voorwaarden van drempels) aftrekken voor de inkomsten-vennootschapsbelasting.
Vestigingsadres
Stichting vrienden van Diabeter(geregistreerd onder KvK-nummer 50970771) is feitelijk gevestigd op
Haringvliet 72, 3011 TG Rotterdam.
Vergelijkende cijfers
De cijfers van het voorgaande jaar zijn toegevoegd voor vergelijkingsdoeleinden.
Belastingen
Er is voor de stichting geen heffing van vennootschapsbelasting van toepassing.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijke geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van
de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Langlopende en kortlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Onder de kortlopende schulden
worden schulden opgenomen met een resterende looptijd korter dan een jaar.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
In de staat van baten en lasten is geen begroting opgenomen.
Baten
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten
verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede
gelden in de balans onder de passiva opgenomen.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Toegezegde subsidies
Subsidieverplichtingen worden ten laste van het boekjaar gebracht waarin het bestuursbesluit tot
toekenning is genomen, ongeacht in welk boekjaar de subsidie wordt uitgekeerd.
Financieel resultaat
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij
voorzienbaar zijn.
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Bestemming van het resultaat over 2020
Vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur is het saldo over 2020 als volgt toegerekend:
Saldo vóór toevoeging bestemde Fondsen:

-93.255

Verdeling:
Toevoeging aan Fondsen met door donateurs bestemde projecten
Vrijval Fondsen bestede middelen

- 1.940
98.262

Saldo toevoeging Vrij beschikbare gelden

2.987

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Geen bijzonderheden

Ondertekening van de jaarrekening
Rotteerdam, 15 oktober 2020

De heer P. Inklaar (voorzitter)

De heer M. van Will (penningmeester)

De heer E.C. Roijers (secretaris)
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