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Oprichting en bestuur 
Blijkens de akte werd de Stichting Cardiomyopathie Onderzoek Nederland opgericht per 27 
januari 2021. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het 
UBO/Handelsregister onder nummer 81704925..  
Het RSIN nummer is 862188544. Het formele adres van de Stichting is Waterkeringweg 57, 1051 
NX Amsterdam.  
Het bestuur bestaat uit 
Prof.dr. J. van der Velden, voorzitter 
Prof.dr. J.P. van Tintelen, secretaris 
Drs. M.C. van Sinttruije, penningmeester 
Dr. D.W.D. Kuster 
Prof.dr. R.A. de Boer 
Drs. P. Vlasman 
M.H. Groenhart. 

 
Jaarrekening 
 
BALANS 

Stichting Cardiomypathie Onderzoek 
Nederland 2020 2021   

ACTIVA     

Bank 0,00 28.282,83   

Spaarrekeningen 0,00 0,00   

Overlopende posten 0,00 0,00   

Debiteuren 0,00 0,00   

TOTAAL ACTIVA  28.282,83   

      

PASSIVA     

Crediteuren 0,00 0,00   

Totaal korte  passiva 0,00 0,00   

Eigen vermogen  -28.282,83   

      

Resultaat na resultaatverdeling   0,00   

               

Resultaat van dit jaar   -28.282,83 

     

Algemene kosten  153,00 

Bankkosten  92,55 

Patiënteninformatie  476,08 

Website  2.601,50 

Kosten totaal 3.323,13   

     

Donateurs, giften  -27.630,00 

Donaties uit eigen kring  -3.975,96 

Opbrengsten totaal -31.605,96   

Totaal resultaat -28.282,83 -28.282,83 

 
 
Toelichting op de jaarrekening 
ALGEMEEN 
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De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in 
overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon. De 
waarderingen in de jaarrekening zijn gebaseerd op fiscale grondslagen, met toepassing van artikel 
2:396 lid 6 BW. De doelstelling van de Stichting is verwoord in de statuten: het inzamelen van 
gelden om wetenschappelijk onderzoek naar aangeboren en genetische hartspierziekten te 
financieren en te ondersteunen, het faciliteren van patiënten/lotgenoten/naasten groepen, het 
organiseren van bijeenkomsten/evenementen en middelen voor patiënten en hun naasten  ten 
behoeve van informatievoorziening en kennisverbreding over cardiomyopathie en 
wetenschappelijk onderzoek op dit gebied en het verrichten van alle verdere handelingen ter 
bevordering van deze doelstellingen in de ruimste zin.  
 
Grondslagen voor de balanswaardering 
Algemeen 
Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale 
waarde.  
Vorderingen 
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen 
geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele 
beoordeling van de vorderingen.  
Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet 
anders vermeld, ter vrije beschikking van de Stichting. Het betreffen de direct opeisbare 
vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze 
worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, 
gewaardeerd tegen nominale waarde.  
 
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 
prestaties en giften en de kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de 
hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Resultaten zijn verantwoord in het jaar waarin de 
goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Tekorten welke hun oorsprong vinden in het 
verslagjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.  
Kosten 
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Overschotten 
worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. 
Tekorten worden genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.  
Financiële baten en lasten 
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende  
renteopbrengsten en lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 
 
 
 
Toelichting op de balans 
ACTIVA, VLOTTENDE ACTIVA 
Liquide middelen    
Rabobank rek.crt NL83 RABO 0365 7568 49 
Beginsaldo     1.1.2021   0 
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Eindsaldo   31.12.2021   28.282,83 

  
   
PASSIVA: EIGEN VERMOGEN  
Beginsaldo      1.1.2021     0 
Eindsaldo  31.12.2021    -28.282,83 

 
 
Toelichting op de resultaten in € 

Resultaat van dit jaar   -28.282,83 

     

Algemene kosten  153,00 

Bankkosten  92,55 

Patiënteninformatie  476,08 

Website  2.601,50 

Kosten totaal 3.323,13   

     

Donateurs, giften  -27.630,00 

Donaties uit eigen kring  -3.975,96 

Opbrengsten totaal -31.605,96   

Totaal resultaat -28.282,83 -28.282,83 

 
Specificatie kosten 

Specificatie kosten   

Bloemen 2x oprichting en ziekte 101,70 

Inschrijving Kamer v Koophandel 51,30 

Bankkosten 92,55 

Patiënteninfo kaartjes 476,08 

Website 2.601,50 

    

    

  3.323,13 

 
 
Specificatie donaties en giften 

Specificatie donaties extern   

Myokardia donatie/Bristol Myers Squibb -11.730,00 

Boehringer Ingelheim -15.000,00 

Global Heart Hub -450,00 

Global Heart Hub -450,00 

  -27.630,00 

Specificatie donaties uit eigen kring   

Vlasman -70,30 

Van Sinttruije -51,30 

Van der Velden/VU -2.601,50 

Van der Velden en Kuster -1.252,86 

  -3.975,96 

    

TOTAAL DONATIES -31.605,96 

 
 
Financiële baten en lasten: rentebaten en rentelasten in €  
0 



Stichting Cardiomyopathie Onderzoek Nederland 

Jaarrekening 2021 dd 5 januari 2022 

 4 

 
OVERIGE GEGEVENS 
 
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021. 
Het resultaat van -28.282,83 wordt toegevoegd aan de reserves. 

 
Resultaat  
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt . 
 
Bestuursvergadering op 23 juni  2022. 
Op 23 juni 2022 is de bestuursvergadering gehouden waarin het voorstel om het resultaat over 
het boekjaar 2021 geheel ten gunste van de overige reserves te brengen werd goedgekeurd. 
 
 
JAARVERSLAG 
 
Na de oprichting, eind januari 2021, zijn geldmiddelen ingezameld om de activiteiten van de 
Stichting mogelijk te maken. In de jaarrekening zijn de bedragen gespecificeerd, en de 
grondslagen worden hieronder toegelicht. 
 
Inzamelen geldmiddelen 
1. 
Grant van Myokardia, die in de loop van 2021 is overgenomen door Bristol-Myers Squibb. 
Deze grant van € 11.730 is bestemd voor de website van Stichting (inclusief, bouw, ontwerp en 
logo), inclusief foto’s en filmpjes met uitleg over cardiomyopathie en uitleg over wetenschappelijk 
onderzoek, alsmede uitbreiding van de website Erfelijke Hartziekten. Alle filmpjes zijn 
beschikbaar via youtube en via de website.  
2 
Sponsorovereenkomst met Boehringer-Ingelheim voor patiënteneducatie “communication and 
awareness”. € 15.000 
3 
Prof.dr. van der Velden en dr. Kuster hebben hun speakers’ fees van Cytokinetics gedoneerd aan 
de Stichting voor een bedrag van € 1.252,86 
4 
Prof..dr. van der Velden/VU heeft een factuur voor de Website gedoneerd ad € 2.601,50. Zowel 
de website erfelijke hartzieken.nl als de website cardiomyopathie-onderzoek Nederland zijn 
aanvankelijk opgezet vanuit UMC Utrecht en AMC Amsterdam.  
5 
Global Heart Hub, tweemaal € 450. 
 
Binnenkort wordt een activiteitenplan opgesteld om ook een ANBI status aan te vragen. Het 
organiseren van bijeenkomsten is door COVD restricties tot nu toe nog niet mogelijk gebleken. 
 
Website en PR 
De website heeft een Nederlandse domeinnaam en we zijn klaar om ook een Engelse versie te 
maken en online te zetten. Filmpjes zijn vervaardigd en een logo is gemaakt.  
Kaartjes voor een “warme overdracht” aan patiënten via de poliklinieken van zoveel mogelijk 
ziekenhuizen. Deze kaartjes zijn bedoeld om verkeer naar de website te genereren waar 
betrouwbare informatie te vinden is over cardiomyopathieën.  
 
WBTR. 
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Teneinde te voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is op 17 juni 2021 een AO 
vastgesteld met daarin een bestuursreglement, delegatieregelingen, overlegstructuur en 
financiële/beschikkende bevoegdheden. Daarnaast zijn activiteitenprocedures en 
rapportageafspraken daarin vastgelegd. Voor de bankrekening geldt een vier ogen principe door 
de penningmeester met als tweede paar ogen dr. Kuster.  
 
Vergaderingen bestuur Stichting 
Het bestuur vergaderde één maal, op 17 juni 2021. Daarvan is een besluitenlijst gemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 


