Stichting The Dutch School
For Gynaecologic Oncology
and Pelvic Surgery

Rapport inzake
de jaarrekening 2017

Inhoudsopgave
Rapport
1 Samenstellingsverklaring

2

2 Algemeen

3

3 Fiscale positie

3

Financieel Jaarverslag 2017
Bestuursverslag 2017

4

Jaarrekening
Balans per 31 december 2017

7

Staat van baten en lasten 2017

8

Toelichting

9

Accountantskantoor Van Geenen
Coudevoort 2
5258 GM Berlicum

Tel/fax : (073) 503 34 83
Mobiel : (06) 233 07 889
E-mail : accountant@home.nl

Rekeningnummer Rabobank 1129.28.994
Kamer van Koophandel : 17 12 64 54
Omzetbelastingnummer : 14 99 27 988 B 01

Lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).
Op al onze opdrachten en overeenkomsten zijn de NBA Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Griffie
van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 6/2013, die wij u op verzoek gratis toezenden.

2

Aan het bestuur van
Stichting The Dutch School For Gynaecologic
Oncology and Pelvic Surgery
Utrecht
Berlicum, 20 maart 2018
Geacht bestuur,
Ingevolge uw opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening 2017 brengen wij u
hierbij rapport uit omtrent onze bevindingen.

1

Samenstellingsverklaring
De jaarrekening van Stichting The Dutch School For Gynaecologic
Oncology and Pelvic Surgery is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017
en de winst- en verliesrekening over 2017 met de daarbij behorende 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 Nederlands 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 The Dutch School For Gynaecologic
Oncology and Pelvic Surgery. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te
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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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.

Berlicum, 20 maart 2018
M.J.G. van Geenen-Bongers AA
Accountantskantoor Van Geenen
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Algemeen
Vaststelling jaarrekening 2016
Tijdens de bestuursvergadering d.d. 31 maart 2017 heeft het bestuur de
jaarrekening 2016 goedgekeurd. Het resultaat over het boekjaar 2016 bedroeg
€ 12.005 negatief en is onttrokken aan de overige reserves.

Bestemming resultaat 2017
In de jaarrekening is het voorstel verwerkt om het resultaat ad € 29.518 toe te
voegen aan de overige reserves.
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Fiscale positie
Per beschikking d.d. 6 juli 2009 is de stichting gerangschikt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).
De stichting heeft in 2010, in verband met de wetswijziging, opnieuw een verzoek
ingediend. Dit verzoek is gehonoreerd waardoor ook vanaf 1 januari 2010 de
stichting gerangschikt blijft als ANBI.
De stichting is geen belasting verschuldigd over het saldo baten en lasten. Het
fiscaal nummer is 8182.94.590.
Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,

Accountantskantoor van Geenen
M.J.G. van Geenen-Bongers AA
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Bestuursverslag 2017
Statutaire naam
Stichting The Dutch School of Gynecologic Oncology and Pelvic Surgery, te Utrecht.

Doelstelling
De feitelijke doelstelling van Stichting The Dutch School of Gynaecologic Oncology
and Pelvic Surgery (hierna “de stichting”) is opgenomen in de statuten en luidt als
volgt: 1. “Het verlenen van steun in tweede en derdewereldlanden op het gebied van
gynaecologische oncologie en bekkenchirurgie, waaronder het ter beschikkingstellen
van apparatuur”. 2. “ Het verbeteren in die landen van de medische structuur”. Met
haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. De stichting
heeft geen winstoogmerk.
De stichting heeft een ANBI status
Aan de statutaire doelstelling van de stichting wordt invulling gegeven door:
1. Het organiseren van postacademisch onderwijs aan een aantal medische
faculteiten in Indonesië, in samenwerking met de lokale staf. Dit onderwijs
geschiedt door Nederlandse gasthoogleraren/gastdocenten die aan de
deelnemende medische faculteiten 1-2 maal per jaar een gastdocentschap
van 2 weken vervullen, en door deelname van door de Dutch School
geselecteerde Nederlandse docenten aan door de Indonesische collegae
georganiseerde cursussen en masterclasses.
2. Door het organiseren van een aanvullende opleiding (fellowship)
gynaecologische oncologie van 3-4 maanden voor jonge gynaecologen die de
Indonesische opleiding gynaecologische oncologie voltooid hebben. Om dit
fellowship mogelijk te maken worden door de Dutch School aan deze fellows
studiebeurzen verstrekt.
3. Door het opleiden van verpleegkundigen in het subspecialisme oncologie.
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Bestuur en organisatie
Het bestuur was is 2017 als volgt samengesteld:







Prof.dr. Peter Heintz, voorzitter
Jos Koster, vice-voorzitter
Drs. Petra van Dijk, secretaris-penningmeester
Fred Allers, lid
Prof.dr. Leon Massuger, lid
Prof.dr. Saskia Teunissen, lid

De organisatie van het dokterprogramma is in handen van de heren Heintz en
Massuger. Het verpleegkundigenprogramma wordt georganiseerd door de heer
Heintz en mevrouw Teunissen.
Mw. M. van Geenen van Accountantskantoor Van Geenen is extern accountant en
maakt de jaarrekening op.
Het bestuur van Dutch School vergaderde in 2016 vier keer. De bestuursleden
genieten geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting, maar hebben
wel recht op een vergoeding van de door hen in hun uitoefening van hun functie
gemaakte kosten. Bestuursleden zullen geen financieel belang hebben bij leveringen
of diensten ten behoeve van de stichting en zullen geen overeenkomsten van
geldlening aangaan met de stichting. Tussen voorzitter en secretarispenningmeester was tussentijds regelmatig overleg over de penningen.

Verslag activiteiten
In 2017 waren wij door de omstandigheden gedwongen, genoodzaakt, om het aantal
gastdocentschappen te halveren. In Jakarta gebeurde dat op verzoek van de
ontvangende kliniek vanwege budgettaire problemen. In Bandung en Surabaya
doordat twee Nederlandse docenten uitvielen en er geen vervanging te regelen was.
Inmiddels zijn deze problemen verholpen en is het oude programma van 2 x 2
weken een gastdocent per jaar weer hervat.
De bilaterale koppeling van Utrecht aan Jakarta, Nijmegen aan Bandung en
Amsterdam aan Surabaya werd verder geïmplementeerd.
In maart 2017 werd de eerste klas van 30 verpleegkundigen in Jakarta die het
subspecialisatieprogramma oncologieverpleegkunde, Eager to Share, hadden
doorlopen geëxamineerd. 29 verpleegkundigen slaagden in één keer. Eén
verpleegkundige kreeg een herexamen en behaalde haar diploma 3 maanden later.
Tijdens een feestelijke ceremonie kregen de geslaagden in het Dharmais Nationaal
Kankerziekenhuis hun diploma uitgereikt door de voorzitter van de Dutch School,
prof. Heintz en de heer Bernard Vos, een van de programmacoördinatoren.
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Inmiddels werd het Eager to Share programma in Yogyakarta/Solo voortgezet. Dit
programma wordt begin 2018 met een examen afgesloten.
Het visiting teachersprogramma voor de gynaecologen wordt nu grotendeels
gefinancierd door de ontvangende klinieken. De Dutch School betaalt alleen de
reiskosten.
Ook het programma voor verpleegkundigen wordt gezamenlijk gefinancierd.
Ongeveer 50% wordt betaald door het ontvangende ziekenhuis.

Financiële vooruitblik 2018:
Doordat de Indonesische partners nu ruim de helft van de kosten betalen kunnen
wij de gedaalde inkomsten uit sponsorwerving goed opvangen. Het blijft echter
noodzakelijk om nieuwe sponsors te vinden. Omdat de volgende twee programma’s
Eager to Share pas in 2019 zullen starten zullen de inkomsten en uitgaven in 2018
wat lager zijn en in 2019 fors hoger. Hiervoor worden reserveringen gemaakt.
Begroot 2018
(in euro’s)

Baten
Baten uit eigen fondsen-werving
Transfer uit Jakarta

31.000
10.640
41.640

Lasten
Besteed aan doelstellingen
8 Gastdocenten
Ondersteuning 3 fellows
Cursus palliatieve zorg en
pijnbestrijding

10.000
6.000
21.640
37.640

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

2.000

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

2.000

Som der lasten

41.640

Saldo van baten en lasten

–
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Balans per 31 december 2017
Activa

31 december 2017

31 december 2016

Vorderingen en overlopende
activa

37.376

905

Liquide middelen

41.637

48.590

Totaal vlottende activa

79.013

49.495

79.013

49.495

31 december 2017

31 december 2016

79.013

49.495

79.013

49.495

(in euro’s)

Vlottende activa

Passiva
(in euro’s)

Reserves
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Staat van baten en lasten 2017
Werkelijk
2017

Begroot
2017

Werkelijk
2016

28.982
46.142

25.000
57.200

25.570
–

(in euro’s)

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Transfer uit Jakarta

75.124
Lasten
Besteed aan doelstellingen
Werving baten
Kosten eigen
fondsenwerving
Beheer en administratie
Kosten beheer en
administratie

82.200

25.570

41.537

76.200

35.976

3.711

2.000

1.457

358

4.000

142

Som der lasten

45.606

82.200

37.575

Saldo van baten en
lasten

29.518

–

-12.005
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Toelichting
Oprichting
De stichting is opgericht op 24 juli 2007.

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel:
1. het verlenen van steun in tweede en derde wereldlanden op het gebied van
“Gynaecologic Oncology” en “Pelvic Surgery” waaronder het ter beschikking
stellen van apparatuur;
2. het verbeteren in die landen van de medische structuur.
ANBI
Door rangschikking als ANBI zijn schenkingen en erfstellingen verkregen door de
stichting geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Daarnaast zijn de
uitkeringen door de stichting vrijgesteld van schenkbelasting.

Handelsregister
Kamer van Koophandel Midden Nederland te Utrecht.
Dossiernummer 30228743.

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, 650
Fondsenwervende instellingen.

Boekjaar
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Personeel
Gedurende het verslagjaar waren geen werknemers in dienst.

Waarderingsgrondslagen voor de balans
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Bepaling resultaat
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de
verrichte diensten en andere opbrengsten en de kosten en andere lasten over het
boekjaar gewaardeerd tegen historische uitgaafprijzen, tenzij anders vermeld. Baten
en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben of zijn
toegezegd.

Baten uit eigen fondsenwerving
De baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord voor het door de stichting
ontvangen bedrag zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in
mindering zijn gebracht, tenzij anders vermeld.
Als baten uit eigen fondsenwerving worden aangemerkt, opbrengsten uit collecten,
donaties en giften, contributies, sponsoring, nalatenschappen, eigen loterijen en
prijsvragen; verkoop goederen en overige baten uit eigen fondsenwerving.
Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de waare in het
economische verkeer in Nederland. Giften bestaande uit diensten worden financieel
verantwoord indien dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft.
Bijdragen die zijn ontvangen van sponsors, zijnde bedragen waar geen evenredige
tegenprestatie voor de geleverde goederen of diensten tegenover staat, worden
verantwoord als baten uit eigen fondsenwerving.

Baten uit acties van derden
De ontvangen bijdragen van andere fondsenwervende instellingen worden als “baten
uit acties van derden” verantwoord voor het door de stichting ontvangen bedrag.
Verwerking vindt plaats in het jaar waarin de bate uit de actie van derden is
ontvangen, dan wel door die derde is toegezegd. De eventueel door de stichting in
het kader van een actie van derden betaalde kosten worden in de staat van baten
en lasten onder “kosten van acties derden” verantwoord. Onder acties van derden
vallan uitsluitend acties waarvoor de stichting geen risico draagt.
Bestedingen aan doelstellingen
Onder de kosten van de eigen activiteiten in het kader van de doelstelling worden de
kosten verstaan, die rechtstreeks verband houden met de projecten waaraan de
stichting in het kader van haar doelstelling een bijdrage levert.
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Kosten ten behoeve van werving van baten
Alle kosten van activiteiten die ten doel hebben mensen te bewegen geld te geven
voor één of meer van de doelstellingen, worden aangemerkt als kostenwerving
baten. Dit houdt in dat de kosten voor promotie, publiciteit, en public relations tot
de kosten van werving baten worden gerekend.

Algemene kosten beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie zijn kosten die de stichting maakt in het kader
van de (interne) beheersing en administratievoering en worden niet toegerekend aan
de doelstelling of de werving van baten.
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Balans per 31 december 2017
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
31-12-2017 31-12-2016
(in euro’s)

Te ontvangen donatie Zusters van de liefde
Te ontvangen transfer uit Jakarta
Overige vorderingen

10.000
24.618
2.758

–
–
905

37.376

905

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan één jaar.

Liquide middelen
31-12-2017 31-12-2016
(in euro’s)

ABN Amro

41.637

48.590

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Reserves
Het verloop is als volgt:
Bestemmingsreserve

Overige
reserves

Totaal

Stand per 1 januari 2017

49.495

–

49.495

Resultaat boekjaar

29.518

–

29.518

–

–

–

79.013

–

79.013

Ontrekking aan bestemingsreserve
Stand per 31 december 2017

De bestemmingsreserve betreft de gealloceerde gelden voor het jaar 2018 aan alle
locaties in Indonesië.
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Staat van baten en lasten 2017
Baten uit eigen fondsenwerving
2017

2016

28.982

25.570

2017

2016

5.000
10.000
7.500
–
4.232
250
–
2.000

5.000
10.000
–
1.000
–
250
9.320
–

28.982

25.570

2017

2016

6.273
35.264

19.319
16.657

41.537

35.976

2017

2016

6.273

19.319

(in euro’s)

Giften en donaties door stichtingen en overheden

Giften en donaties door stichtingen en overheden
(in euro’s)

Stichting Sionshulp, Utrecht
Provincialaat Zusters van liefde
Hofstee stichting
CW de Boer stichting
Module 4 School of Nursing, UGM
E. van der Stuyt
International Gynecologic Cancer, Louisville
JK Stichting

Besteed aan doelstellingen
(in euro’s)

Onderwijsprogramma gynaecologen
Onderwijsprogramma verpleegkundigen

Onderwijsprogramma gynaecologen
(in euro’s)

Reis- en verblijfkosten docenten/studenten
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Onderwijsprogramma verpleegkundigen
2017

2016

14.592
–

2.270
4.537

–
–
20.672

2.666
7.184
–

35.264

16.657

2017

2016

680
1.924
1.022
85

762
–
695
–

3.711

1.457

2017

2016

94
174
90

-32
174
–

358

142

(in euro’s)

Reiskosten docenten/studenten
Vertaling cursussen
Onderwijsprogramma verpleegkundigen Indonesian Dutch
School Foundation
Licentievergoeding
UMC Utrecht vergoeding verpleegkundigen 2015/2016

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
(in euro’s)

Drukwerk
Drukwerk lustrum
Jaarvergadering
Representatie

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
(in euro’s)

Bankrente en kosten
Kosten website
Portokosten
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Utrecht, __________________________________2018
Het bestuur:
Prof.dr. Peter Heintz, voorzitter
Jos Koster, vice-voorzitter
Drs. Petra van Dijk, secretaris-penningmeester
Fred Allers, lid
Prof.dr. Leon Massuger, lid
Prof.dr. Saskia Teunissen, lid
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