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1.Toelichting op de Resultaten 

Gedurende het derde jaar sinds de oprichting van de Stichting Care4BrittleBones zijn de 
fondsenwervende activiteiten op een hoog niveau gebleven. Dit heeft geresulteerd in een stabilisatie 
van onze inkomsten in vergelijking met 2014. Vermeldenswaardige activiteiten zijn onder andere 
liefdadigheidslopen, school- en clubactiviteiten, een rally, enkele grote donaties van 
liefdadigheidsinstellingen en een groot aantal donaties van bedrijven en individuen. Statiegeld acties bij 
supermarkten hebben ook een belangrijke bijdrage geleverd aan onze inkomsten.  

Kosten gerelateerd aan fondsenwerving en de beheerskosten zijn tot een absoluut minimum beperkt. 
Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen enkele beloning noch compensatie voor gemaakte kosten. De 
totale kosten van fondsenwerving en beheerskosten bedroegen minder dan 2.5% van de inkomsten, 
hetgeen ver beneden de maximale norm is die wordt aanbevolen door het CBF (Centraal Bureau 
Fondsenwerving). Deze instelling zorgt voor kwaliteitsgaranties van liefdadigheidsinstellingen in 
Nederland. De beheerskosten bestaan met name uit verzekeringspremie, bankkosten, (promotie) 
materialen en web ontwikkelingskosten.  

Drie onderzoeksprojecten zijn gefinancierd door de stichting voor een totaalbedrag van ruim EUR 
56.000 en verder is er ongeveer EUR 100.000 toegezegd aan 3 verschillende projecten gedurende 
2015. Van de Algemene reserve van ongeveer EUR 116.000 is er EUR 66.000 direct beschikbaar voor 
het financieren van projecten. Het overige bedrag van de algemene reserve wordt aangehouden voor 
continuïteitsdoeleinden. Deze gelden worden aangehouden op een risicovrije spaarrekening.   

De Staat van Baten en Lasten en de Balans zijn opgesteld op basis van de Richtlijn 650 voor 
fondsenwervende instellingen. Tevens is er een Kasstroomoverzicht, een Budget en Overzicht 
Projecten bijgevoegd.  

Toekomstplannen 

Een reeks fondsenwervende activiteiten is gepland voor 2016. Verdere toezeggingen aan 
onderzoeksprogramma’s die aan de doelstellingen van de Stichting voldoen staan gepland gedurende 
2016. De Stichting heeft nauwelijks vaste kosten en is niet van plan deze aan te gaan. De kosten van 
fondsenwerving en beheer worden zo laag mogelijk gehouden met als doel ten minste 95% van de 
inkomsten aan de onderzoeksdoelstellingen van de Stichting te besteden.   

Voor een meer uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de betreffende hoofdstukken van het 
Jaarverslag, waar deze jaarrekening deel van uitmaakt. 
 

 

 

 



2. Balans 

 

 

3. Staat van Baten en Lasten 

Inkomen	 	Budget	2015		 2015	 2014	
Donaties	 	100.000		 	63.076		 	99.331		
Sponsoring	 		 	3.116		 		
Verkoop	van	producten	 	1.000		 	95		 	1.026		
Overige	Fondsenwerving	 	19.000		 	49.976		 	17.938		
Rente	Inkomsten	 		 	2.240		 	398		
Totaal	inkomen	 	120.000		 	118.503		 	118.693		
		 		 		 		
Uitgaven	 	Budget	2015		 2015	 2014	
Kosten	Fondsenwerving	 	1.500		 	1.082		 	1.309		
Aankoopkosten	producten	 	-				 	-				 	-				
Beheerskosten	 	2.000		 	1.781		 	2.078		
Totale	uitgaven	 	3.500		 	2.863		 	3.387		
		 		 		 		
Sponsoring	projecten	en	evenementen	 	Budget	2015		 2015	 2014	
Betaalde	onderzoeksprojecten		 	-				 	56.114		 	6.000		
Sponsoring	evenementen	 	-				 	-				 	1.227		
verandering	in	project	toezeggingen	 		 	60.768-	 		
Nieuwe	project	toezeggingen	 	150.000		 	102.622		 	103.739		
Totaal	projecten	en	evenementen	 	150.000		 	97.968		 	110.966		
		 		 		 		
doorgeschoven	balans	 	33.500-	 	17.672		 	4.340		

 

 

 

Kortlopende*vorderingen
Debiteuren
ABN,AMRO,lopende,rekening
ABN,AMRO,spaarrekening
Totale*vorderingen

Verplichtingen*en*reserves
Algemene,reserve
Toegezegde,projecten
Crediteuren
Totale*verplichtingen*en*reserves

2015 2014
51.887,,,,,,,,,,,,, D,,,,,,,,,,,,,,
8.842,,,,,,,,,,,,,,, 2.370,,,,,,,,,,

201.292,,,,,,,,,,, 200.000,,,,,,
262.021********** 202.370******

2015 2014
116.303,,,,,,,,,,, 98.631,,,,,,,,
145.593,,,,,,,,,,, 103.739,,,,,,

125,,,,,,,,,,,,,,,,,, D,,,,,,,,,,,,,,
262.021********** 202.370******



 

4. Kasstroomoverzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!
Ontvangsten)uit:)
Donaties
Verkoop-producten
Overige-fondsenwerving
Ontvangen-rente
Totaal!ontvangsten
Betalingen)aan:)
Onderzoeksprojecten
Sponsoring-evenementen
Beheerskosten
Fondsenwerving
Totaal!betalingen
Netto!operationele!kasstroom

Liquide!middelen
Balans-per-1/1-ABN-AMRO-Bank
Balans-per-31/12-ABN-AMRO-Bank
Mutatie!liquide!middelen

2015 2014

11.899------------- 109.433------
95-------------------- 1.026----------

52.507------------- 17.938--------
2.240--------------- 398-------------

66.741!!!!!!!!!!!!! 128.795!!!!!!

56.114------------- 6.000----------
N------------------ 1.227----------

1.781--------------- 2.078----------
1.082--------------- 1.309----------

58.977!!!!!!!!!!!!! 10.614!!!!!!!!
7.764!!!!!!!!!!!!!!! 118.181!!!!!!

2015 2014
202.370----------- 84.189--------
210.134----------- 202.370------

7.764!!!!!!!!!!!!!!! 118.181!!!!!!



5.Toelichting op de Balans en Staat van Baten en Lasten  

5.1 Algemeen 

De jaarrekening presenteert de financiële gegevens van Stichting Care4BrittleBones.  

De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. 
 

5.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling  

Balans  

Algemeen  

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is 
dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische 
voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.  

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering 
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.  

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend 
met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft 
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie 
ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle 
risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het 
actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen 
niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de 
voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid 
van de bepaling van de waarde. 
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.  

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de stichting.  

Materiële vaste activa  

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met lineaire 
afschrijvingen, die zijn gebaseerd op een geschatte economische levensduur.  

Financiële instrumenten  

Financiële instrumenten worden niet door de Stichting gebruikt. Het surplus aan liquide middelen 
wordt tijdelijk op risicovrije spaarrekeningen geparkeerd.  

Activa en passiva in vreemde valuta  

De activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in euro’s tegen de wisselkoers per 
balansdatum. De koersresultaten worden onder de overige baten en lasten opgenomen.  



Overige activa en passiva  

De overige activa en passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde.  

Reserves 

De Algemene Reserve is beschikbaar voor toekenning aan onderzoeksprojecten. Onder Toegezegde 
Projecten staan de reeds gecommitteerde bedragen.  

 

Staat van baten en lasten  

Baten  

Giften en baten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen.  

De opbrengsten uit nalatenschappen en vermogensfondsen worden verantwoord in het jaar waarin 
de aard en omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.  

Opbrengsten uit activiteiten georganiseerd door derden worden verantwoord in het jaar van 
ontvangst van de middelen.  

Bijdragen van derden voor specifieke projecten die aan het einde van het desbetreffende jaar nog niet 
zijn besteed, worden verantwoord onder bestemmingsreserve projecten.  

Bestedingen  

Bestedingen aan doelstelling  

Bestedingen van projecten worden verantwoord op het moment van toezegging.  

Kosten Fondsenwerving  

Dit betreft de kosten die gemaakt worden te verkrijgen van baten voor fondsenwerving. De directe 
wervingskosten worden verantwoord als kosten Fondsenwerving in het jaar waarop de kosten 
betrekking hebben.  

Bestemmingsreserve projecten  

Deze reserve betreft het deel van het vermogen dat door het Bestuur reeds is aangemerkt voor 
bepaalde projecten en voorlichtingsactiviteiten. Deze uitgaven zijn niet in rechte afdwingbaar. 
 

Algemene reserve  

Dit deel van het vermogen is vrij beschikbaar ter besteding aan de doelstelling.  

Bestemmingsfondsen  

Dit betreft de middelen die door derden voor een specifiek doel zijn bestemd.  

Kosten beheer en administratie  



De beheerskosten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.  

Overige baten en lasten  

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.  

Kasstroomoverzicht  

het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de directe methode.  

Bezoldiging bestuur 

Het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding voor de door hen verrichtte werkzaamheden. Ook 
worden door hen gemaakte (reis)kosten niet vergoed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Bijlage  

Bijlage 1 Begroting 2016  

Inkomen	 	Budget	2016		
Donaties	 		
Sponsoring	 		
Verkoop	van	producten	 		
Overige	Fondsenwerving	 		
Rente	Inkomsten	 		
Totaal	inkomen	 	120.000		
		 		
Uitgaven	 	Budget	2016		
Kosten	Fondsenwerving	 		
Aankoopkosten	producten	 		
Beheerskosten	 		
Totale	uitgaven	 	3.500		
		 		
Sponsoring	projecten	en	evenementen	 	Budget	2016		
Betaalde	onderzoeksprojecten		 		
Sponsoring	evenementen	 		
verandering	in	project	toezeggingen	 		
Nieuwe	project	toezeggingen	 	150.000		
Totaal	projecten	en	evenementen	 	150.000		
		 		
doorgeschoven	balans	 	33.500		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage I1 Overzicht Projecten 

 

 

 

	

31#december#2015

Project(titel Instituut/(Hoofd(onderzoeker Totaal(toegezegd Totaal(Betaald Nog(te(betalen
Voorstel(ronde(2013

0001 OI#and#flauwvallen

Nederland:#Isala#kliniek#(A.#Harsevoort):# 3.000 0 3.000

Voorstel(ronde(2014
0001 Therapie#voor#for#patienten#met#

Osteogenesis#Imperfecta#(OI)

Nederland:#VU#Medische#Centrum#(Dr.#

F.#van#Dijk)

30.483 0 30.483

0002 Minder#pijn#O#OI#jongeren#nemen#

controle

Portugal:#Universiteit#van#Lissabon#

(Prof.#Luìsa#Barros):#

12.602 10.114 2.488

0003 Genen/cellulaire#therapie Italie:#Universiteit#van#Pavia#O#

Biochemie#eenheid#(Prof.#Antonella#

Forlino):#

26.000 26.000 0

0004 Behandeling#van#OI#bij#volwassenen #Denemarken:#Aarhus#Universiteits#

ziekenhuis#(Prof.#Bente#Langdahl):#

30.000 20.000 10.000

Totaal(2014 99.085 56.114 42.971

Voorstel(ronde(2015
0001 Identificatie#van#nieuwe#therapeutische#

componenten#voor#de#behandeling#van#

Osteogenesis#Imperfecta#(OI)#doelend#

op#collageen#deficiëntie#

Nederland#Vumc,#Genetische#kliniek,#

AMS,#NL,#Gerard#Pals#en#Dimitra#Micha

47.250 0 47.250

0002 Role#of#Parental#Mosaicism#in#the#

Transmission#of#Disease#Causing#

Mutations#in#Patients#with#

Osteogenesis#Imperfecta

Fundació#Clinic#per#a#la#Recerca#

Biomèdica,#Barcelona,#Spanje,#Eva#

GonzalezORoca

23.872 0 23.872

0003

3D#geometrische#morphometrics#van#

de#thorax#en#respiratoire#spieren#van#

Osteogenesis#Imperfecta#patienten

Department#d'Anatomia#i#Embriologia#

Humana,#Spanje,#Juan#Alberto#Sanchis#

en#Markus#Bastir

28.500 28.500

Totaal(2015 99.622 0 99.622

Totaal(generaal 201.707 56.114 145.593


