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Juridische structuur

De Stichting Radboud Fonds te Nijmegen is opgericht op 16 december 2016.

Inschrijving

Doelstelling

Artikel 2 van de statuten luidt als volgt:

De Stichting heeft ten doel:

a. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en het studentenleven binnen de

Radboud Universiteit (hierna: RD) en het Radboud universitair centrum (hierna: Radboudumc);

b.  het instellen van specifieke leerstoelen bij de RU;

c. het administreren, beheren en alloceren van gelden afkomstig van het bedrijfsleven, fondsen en

particulieren, mede op basis van voorstellen die door de RU en/of het Radboudumc en/of door de 

daaraan gelieerde fondsenwervingsbureaus zelf zijn ontwikkeld;

d. het administreren en beheren van fondsen op naam op basis van de door de instellers van de

fondsen op naam gestelde voorwaarden;

e. het bevorderen van interactieve samenwerking tussen de RU, het Radboudumc en de maatschappij, 

nationaal en internationaal, betrokkenen in het domein van de RU en het Radboudumc.

Vermogen

- middelen die zijn verworven bij het bedrijfsleven, fondsen en particulieren;

- bijdragen van hen, die met het doel van de Stichting sympathiseren;

- bijdragen van hen in wier belang de Stichting werkzaam is;

- erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;

- opbrengsten van activiteiten van de Stichting;

- alle andere baten.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van Stichting Radboud Fonds wordt gevoerd door R.H. van Erp

Boekjaar

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari t/m 31 december,

met uitzondering van het eerste jaar. Dat is een verlengd boekjaar van 16 december 2016 tot en 

met 31 december 2017.

Vestiging

Stichting Radboud Fonds is statutair gevestigd aan het Geert Grooteplein-Zuid 9, 6525 EZ  te Nijmegen.

ANBI status

Met ingang van 1 september 2017 is de Stichting Radboud Fonds aangemerkt als een algemeen nut beogende 

instelling in de zin van artikel 24 lid 4 Successiewet 1956.

ALGEMENE GEGEVENS

De Stiching Radboud Fonds staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal 

Gelderland te Arnhem onder nummer 67496431.

Artikel 3 het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
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Balans per 31 december 2017

(na winstbestemming)

ACTIVA Ref. € €

Liquide middelen 1 17.225

17.225

Totaal 17.225

PASSIVA Ref. € €

Reserves en fondsen 2

Reserves  

- Overige reserves 17.225

17.225

Totaal 17.225

31-12-2017

31-12-2017
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Ref. € €

BATEN

-Schenkingen van particulieren 3 7.230

-Subsidies van overheden 10.000

Som van de baten 17.230

LASTEN

Rente- en financieringskosten 4 5

Saldo van baten en lasten 17.225

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging/onttrekking aan:

- Overige reserves 17.225

17.225

16-12-2016                            

t/m 31-12-2017

Staat van baten en lasten over de periode 16 december 2016 tot en met                 

31 december 2017
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, 

uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Vorderingen

Liquide middelen

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming 

van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode 

waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze 

voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele 

waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de 

jaarrekening genummerd.

Vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de 

vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

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.
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Toelichting op de Balans per 31 december 2017

ACTIVA 31-12-2017

€

1. Liquide middelen

ABN AMRO bank 17.225

17.225
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Toelichting op de Balans per 31 december 2017

PASSIVA 31-12-2017

€

2. Stichtingsvermogen

Vermogen per 16 december 2016 0

Resultaat boekjaar 17.225

Vermogen per 31 december 2017 17.225

Overige reserves

Vermogen per 16 december 2016 0

Resultaat boekjaar 17.225

Vermogen per 31 december 2017 17.225
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Toelichting op de staat van baten en lasten over de periode van 

16 december 2016 tot en met 31 december 2017

16-12-2016

t/m

BATEN 31-12-2017

€

3. Donaties

Schenkingen van particulieren 7.230

Subsidies van overheden 10.000

17.230

16-12-2016

t/m

LASTEN 31-12-2017

€

4. Rente- en financieringskosten

Bankkosten 5

5

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na 31 december 2017 hebben er zich geen gebeurtenissen voorgedaan welke hier vermeld 

zouden moeten worden.

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDER

R.H. van Erp
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OVERIGE GEGEVENS

DESKUNDIGENONDERZOEK

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING 2017

Op grond van artikel 9, lid 4  wordt een balans en een resultatenrekening over het boekjaar, eventueel 

vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent, binnen 6 

maanden na afloop van het boekjaar aangeboden. De jaarstukken worden door de afdeling  Financiën van het 

Radboudumc opgesteld. Deze jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. De Raad van Bestuur van het 

Radboudumc ontvangt zo spoedig mogelijk hierna een exemplaar van de vastgestelde jaarrekening.  

Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de bestemming van het resultaat over de periode 16 december 

2016 tot en met 31 december 2017 komt het resultaat ad € 17.225 geheel ten gunste van het vermogen. Het 

Stichtingsvermogen komt hiermee ultimo 2017 op positief € 17.225.
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