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Profiel en doelstelling 

Op 16 december 2016 is het Radboud Fonds opgericht door de gezamenlijke ondertekening van een notariële 
akte door vertegenwoordigers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc.
Het Radboud Fonds steunt projecten, onderzoeken en initiatieven vanuit de Radboud Universiteit en het 
Radboudumc die een betekenisvolle bijdrage leveren aan de samenleving. In het bepalen van haar koers 
laat het Radboud Fonds zich leiden door de strategische koersen van deze organisaties. Hierin staan een 
gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen en een duurzame, innovatieve en betaalbare 
gezondheidszorg centraal.
Het Radboud Fonds biedt private partijen (particulieren, organisaties en bedrijven) de mogelijkheid om bij 
te dragen en betrokken te zijn bij projecten op het terrein van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. 

Dankzij haar donateurs staat het Radboud Fonds aan de wieg van de wetenschap en de medische ontwikkeling.

Change the world, support science.

Terugblik 2021

Voorzichtig open

In 2021 speelde corona nog steeds een belangrijke rol. De samenleving ging voorzichtig open, maar de steeds 
veranderende coronamaatregelen hadden invloed op de mogelijkheden. Ook de Radboud Universiteit en 

het Radboudumc zetten in dit tweede jaar van de coronapandemie alle zeilen bij om onderwijs, onderzoek 
en patiëntenzorg zo goed mogelijk te continueren.

Wat betreft fondsenwerving hebben we de werving voor andere thema’s dan corona weer opgepakt. Door 
de wisselende maatregelen was het een uitdaging om fondsenwervende activiteiten en evenementen te 
plannen en te organiseren. We hebben een aantal acties gelanceerd om anderen te inspireren om in actie 
te komen voor het Radboud Fonds; als individu of vanuit een externe organisatie die het Radboud Fonds 
als goed doel kiest. Zo heeft de fietstocht “Zeven voor Leven” het Radboud Oncologie Fonds opnieuw gekozen 
als goed doel en hebben de spelers en supporters van NEC zich met een succesvolle publieksactie ingezet 
voor het Amalia kinderfonds.

Strategische ontwikkelingen 

 De toegevoegde waarde van een centrale en professionele ANBI voor zowel Radboud Universiteit als 
Radboudumc is zowel binnen als buiten de organisaties zichtbaar. We bouwen de positie van het Radboud 
Fonds als fondsenwervend orgaan verder uit voor bestaande wervende initiatieven, fondsen en 
steunstichtingen die de overstap maken. Dit hebben we gedaan door afdelingen op te zoeken die we nog 
niet in het vizier hadden en door ze bijvoorbeeld te helpen met het opzetten van een fonds of het aanboren 
van nieuw geld. Zo hebben we voor Zinnet (transmurale zorg) en voor SAFE (zet zich in tegen huiselijk geweld 
tegen vrouwen) projectvoorstellen geschreven waarvoor nu geworven wordt. Voor onderzoek naar Alzheimer 
hebben we met succes actievoerders aan ons verbonden en voor Hart Vaat kregen we een aanvraag 
gehonoreerd. Voor stichtingen van buiten de organisaties die zich bezinnen op de toekomst blijkt het 
Radboud Fonds een betrouwbare partner om vermogen aan over te dragen en zo de doelstelling levend te 
houden. Zo hebben de Stichting Nijmeegs Ondersteuningsfonds Feminisme en Religie en de Stichting 
Bevordering Studie ABN-syntaxis (Fonds Paardekooper) hun vertrouwen uitgesproken en hun activiteiten en 
vermogen overgeheveld naar het Radboud Fonds.

BESTUURSVERSLAG
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 Het Radboud Oncologie Fonds is in augustus 2021 onderdeel geworden van het Radboud Fonds. Het 
Radboud Oncologie Fonds zet zich al 10 jaar succesvol in voor de strijd tegen kanker en financiert onderzoek 
naar kanker binnen het Radboudumc. Het  heeft een grote achterban van particuliere donateurs, 
actievoerders, bedrijven en vermogensfondsen aan zich weten te binden. 

Door gebruik te maken van onder meer de gezamenlijke administratie en online wervingskanalen, betekent 
de overstap voor het Radboud Oncologie Fonds een efficiëntieslag.

  Er is een start gemaakt met de uitrol van een nieuwe grote gevers strategie die uit twee pijlers bestaat:

1.  Radboud Game Changers
Een programma om onderzoek en innovatie mogelijk te maken of te versnellen (financieren) waardoor 
maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. We positioneren Radboud 
Game Changers als een programma waarin filantropen en wetenschappers samenwerken aan de realisatie 
van belangrijke doorbraken.

We richten ons op mensen en organisaties die geloven in de kracht van wetenschap om onze missie 
“a significant impact” waar te maken. We bieden exclusieve betrokkenheid en toegang tot toponderzoek.

Het afgelopen jaar voerden we gesprekken met decanen, onderzoeksdirecteuren en onderzoekers en op 

basis hiervan kozen we, rekening houdend met de strategische domeinen van beide organisaties, voor:
Immunologie,  Renal Disorders, Oncologie, Infectieziekte, Preventie, Genetica en Bijzondere Zorg 
voor bijzondere kinderen, Taalverwerving en -ontwikkeling en Microbiologie.

In 2022 gaan we verder met de ontwikkeling van aansprekende cases for support, de ontwikkeling van 
communicatiematerialen, het in kaart brengen van de verschillende netwerken van potentiële financiers 

en starten met het voeren van gesprekken met geïnteresseerden.

2. Werven bij vermogensfondsen en stichtingen
Publiekscampagnes zijn belangrijk voor de zichtbaarheid en naamsbekendheid van het Radboud Fonds, maar 
kosten veel tijd en zijn risicovol. Vandaar het belang om in te zetten op de markt van vermogensfondsen en 
stichtingen. De opbrengsten liggen vaak hoger en het vraagt vooral een tijdsinvestering. De fondsenwervers 
focussen zich op de identificatie van interessante vermogensfondsen binnen de thema’s waarvoor we 
werven. De enorme hoeveelheid aan vermogensfondsen en complexiteit van aanvraagprocedures vraagt 
een strategische aanpak. Daarom worden de fondsenwervers getraind door een extern adviesbureau. Het 
opbouwen van langdurige relaties staat centraal; dit is de sleutel tot een succesvolle werving binnen dit 
segment.

 De interne kwaliteitsborging is verder uitgekristalliseerd in een uniform aanvraag- en bestedingsproces. 
Met de hulp van inhoudelijke experts garanderen we een deskundige en onafhankelijke beoordeling van 
de financieringsaanvragen.

Resultaten 2021

Werving

We selecteren de thema’s voor werving die het beste aansluiten bij de strategie en thema’s van beide 
huizen en de doelgroepen en communiceren via het meest geschikte kanaal. De thema’s waarop we ons 
hebben gericht zijn: oncologie, kindergeneeskunde, alzheimer, neuroscience, nefrologie, hart vaat, 
taalontwikkeling, studentenwelzijn, erfgoed en sterrenkunde.  

BESTUURSVERSLAG (vervolg)
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Hieronder een paar voorbeelden van succesvolle acties:

 De samenwerkende Kinderziekenhuizen van Oranje lanceerden in samenwerking met RTL Project Glimlach 
een campagne om onderzoek en projecten mogelijk te maken die angst, pijn en stress verminderen bij 
ernstig zieke kinderen die onder behandeling zijn in één van de zeven aangesloten academische 
kinderziekenhuizen.

 De universiteitsfondsen in Nederland lanceerden een gezamenlijke awareness campagne met als centrale 
boodschap: "Wist je dat je ook een goed doel kan steunen door bij te dragen aan een universiteit? Daarmee 
help je belangrijke maatschappelijke problemen op te lossen".

 Crowdfunding blijft een succesvol wervingskanaal; voor onze eigen campagnes en activiteiten, maar ook 
ten dienste van ‘acties van derden’. Het Radboud Oncologie Fonds is bijvoorbeeld succesvol met de actie 
‘Wandel kanker de wereld uit’ en een groep medewerkers van de afdeling Geriatrie zamelde onder de 
naam ‘De beentjes van St. Hildegard’ geld in voor onderzoek naar de ziekte van Alzheimer door hun 
wandeltochten te laten sponsoren. De Werkgroep Vluchtelingen van de universiteit startte de actie 
‘Help vluchtelingen Nederlands leren, doneer aan lesmateriaal’ ten behoeve van de vluchtelingen op 
Heumensoord.

 We faciliteerden de fondsenwerving voor het project SAFE van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde dat 
vrouwen door middel van een online platform informeert over (on)veilige relaties, (ex-)partner-geweld, 
fysieke en mentale gezondheid; hulpopties en opties voor lotgenotencontact.

Alumni

Samen met het team alumni en de alumni officers werken we aan de verhoging van de betrokkenheid van 
alumni bij de Radboud Universiteit en met het Radboud Fonds:

 er werd een carrièreplatform gelanceerd;
 er werden online wetenschappelijke lezingen georganiseerd;
 we etaleren onze projecten in Radboud Magazines;
 tweemaal per jaar informeren we alumni met een schriftelijke mailing over de activiteiten van het 

Radboud Fonds en leggen we een aantal projecten met een verzoek hieraan bij te dragen.
- Een van deze mailings was volledig gericht op Studentenwelzijn. Veel studenten geven aan psychische 

klachten te hebben door de coronapandemie, het gebrek aan contact etc. Met de opbrengst ondersteunen 
we een aantal mooie initiatieven vanuit studenten om het welzijn van studenten te verbeteren:  Dare to 
Fail, Perplex, United for All en Meet other Students.

- De tweede mailing richtte zich op een breder aantal onderzoeken.
 Op Radboud Recharge plaatsen we inhoudelijke artikelen over de onderzoeken en projecten waarvoor 

we werven, voorzien van een oproep bij te dragen.

Communicatie 

Aanwezig zijn is essentieel in fondsenwerving en online communiceren is niet meer weg te denken. Door 
een structurele aanpak van de juiste content, voor de juiste doelgroep op het juiste moment zijn we altijd 
aanwezig op socialmediakanalen (Always On).

De samenwerking met de corporate communicatieafdelingen van Radboud Universiteit en Radboudumc 
is verder uitgebouwd. Via bijvoorbeeld Radboud Recharge, Radboud Magazine en Radbode bereiken we 
doelgroepen op een natuurlijke manier.

BESTUURSVERSLAG (vervolg)
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We wisten veel media-aandacht te genereren, hierbij een paar voorbeelden:
 Omdat het jaarlijkse bezoek van de voetballers van NEC aan het Amalia kinderziekenhuis vanwege corona 

niet door kon gaan, bedachten NEC en het ziekenhuis een bijzondere actie. Een patiëntje mocht met een 
traumahelikopter landen op de middenstip om de wedstrijdbal te bezorgen. Dat leverde prachtige beelden 
op, die zelfs op nationale televisie werden uitgezonden. NEC besloot daarnaast om maar liefst vier kamers 
van onze nieuwe afdeling te adopteren.

 In de Gelderlander verscheen een mooi interview met onderzoekster Judith Peters over haar boek over 
rouwverwerking  ‘Ze kwamen nog één keer terug’. Een prachtig vormgegeven resultaat van het onderzoek 
van Judith naar verlieservaringen en een mooi resultaat van een crowdfundcampagne in 2018.  

 Het hart van lichtjes om het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken op het grasveld voor het 
Radboudumc, een initiatief van het Radboud Oncologie Fonds, haalde bijna alle landelijke tv-zenders.

Baten

Ondanks het moeilijke, tweede jaar van de coronapandemie, is het gelukt om in alle marktsegmenten te 
groeien. In 2021 is in totaal € 3.190.853 aan donaties, subsidies en sponsoring ontvangen.

Marktsegment 2021 2020
particulieren 548.628 486.244
bedrijven 188.796 104.950
nalatenschappen 11.609 0
organisaties zonder winststreven 2.409.520 2.357.495
overige baten (sponsoring) 32.300 0
Totaal  €                3.190.853 

In het jaar 2021 zijn er 9.623 particuliere donaties ontvangen. In 2020 waren dat er 8.500.

In 2021 heeft het Radboud Fonds haar eerste nalatenschap ontvangen. Steeds vaker weten mensen ons te 
vinden die een goed doel willen opnemen in hun testament en kunnen we ze helpen met het vinden van 
een bestemming die aansluit bij hun wensen.

De baten van organisaties zonder winststreven zijn afkomstig van:

 overgeheveld vermogen van twee Radboudumc steunstichtingen; Fonds Psychiatrie en Radboud 
Oncologie Fonds. Deze baten komen als één (liquidatie)saldo over waardoor niet zichtbaar is uit welke 
segmenten (particulier, bedrijven enz.) dit saldo afkomstig is;

 externe stichtingen die hun vermogen en activiteiten hebben ondergebracht bij het Radboud Fonds;
 financieringsaanvragen gehonoreerd door vermogensfondsen.

De overige baten bestaan uit sponsoring, dit betreffen de Zakenvrienden van het Radboud Oncologie Fonds.

Doelbestedingen

In 2021 is € 1.178.885 besteed aan de doelstellingen van het Radboud Fonds. In 2020 was dit € 381.995, in 
2019 € 66.400. Deze stijging is gerealiseerd door specifieke aandacht aan de bestedingsratio te besteden 
en door in gesprek te gaan met de adviescommissies van de fondsen op naam. Doordat een aanzienlijk 
deel van de baten in het vierde kwartaal is ontvangen, lukte het niet deze nog in 2021 te geven.

BESTUURSVERSLAG (vervolg)
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Studenten
Door Radboud Studentenfonds ondersteunde projecten
Beurzen 

10%

Projecten en onderzoeken Radboud Universiteit
KDC Fonds
Levend Archief
Waalpaintings
Ontsluiting archief H.J. van Beuningen
Werkgroep Vluchtelingen: lesmateriaal vluchtelingen
Diversen 

8%

Onderzoek en verbetering patiëntenzorg Radboudumc
Radboud Oncologie Fonds (augustus – december 2021)
Parkinson en bewegingsstoornissen
BigAn Fonds (Nefrologie)  

Radiotherapie 

Amalia kinderfonds
Corona-onderzoek 

82%

Totaal 100%

Een aantal bestedingen uitgelicht

 Vanuit het Wubbenfonds en het Petrus Canisius Fonds werden dit jaar zes studenten geholpen met een 
financiële bijdrage, zodat zij hun opleiding kunnen afronden.

 Vanuit het KDC Fonds zijn o.a. de volgende projecten gefinancierd: het project Gedeeld Erfgoed onder 
leiding van Maaike Derksen die in juni promoveerde op een onderzoek over de katholieke missie in 
Nederlands-Indië, het ontsluiten van het Vakbondshistorisch Archief Nijmegen en het onderzoek naar de rol 
van katholieken op het Binnenhof.

 Met de opbrengst van de crowdfunding in 2019 heeft het Levend Archief een op maat gemaakte droogkast 
voor het bewaren van zaden aangeschaft. Hierin kunnen zaden van bedreigde inheemse plantensoorten 
langdurig worden bewaard en gebruikt worden om de biodiversiteit in Nederland te verbeteren.

 Het Radboud Oncologie Fonds financierde onder andere een onderzoek naar blaaskanker en twee 
onderzoeken naar hersentumoren.  

 Het Fonds voor Neurologie financierde onder meer een interviewstudie naar stressfactoren onder 
jongeren met Parkinson en de app Stepwise die Parkinsonpatiënten stimuleert meer te wandelen waardoor 
symptomen afnemen.

 De afdeling radiotherapie ontving een bijdrage voor een onderzoek naar het zichtbaar maken van 
bewegende en slecht afgrensbare tumoren door een nieuwe vorm van beeldgestuurde bestraling.

 Het BigAN Fonds financiert onderzoek van Raphaël Duivenvoorden naar het diagnosticeren en nieuwe 
behandelingen van IgA-nefropathie, een langzaam voortschrijdende ziekte die nierschade veroorzaakt.

De resterende baten zijn bestemd voor de doelen waarvoor ze zijn gegeven en als bestemmingsreserve of 
fonds op naam op de balans geadministreerd. De ongeoormerkte schenkingen zijn onder de overige 
reserves opgenomen.

In bijlage 2 vindt u een overzicht van de baten en bestedingen per fonds op naam/bestemmingsreserve.

19.281 
 €                      114.330 

15.000 
 €                      966.131 

 €                   1.178.885 

411.167 
265.514 
125.000 

56.500 
13.922 

BESTUURSVERSLAG (vervolg)
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Kosten

2021 2020
Wervingskosten donaties en acties 90.444 89.934
Personele kosten 102.061 96.502
Kosten van beheer en administratie 70.788 89.939
Negatieve rente 17.651 0
Totaal  €     280.944  €     276.375 

Het overgrote deel van de wervingskosten en de kosten van beheer en administratie zijn gefinancierd door bijdragen 
vanuit de Radboud Universiteit en het Radboudumc.
Van de personele kosten is € 100.661 toe te wijzen aan de wervingskosten voor het Radboud Oncologie Fonds. De 
personeelskosten van de overige teamleden worden rechtstreeks door de Radboud Universiteit en het Radboudumc 
betaald. De kosten van beheer en administratie bestaan onder meer uit afschrijvingskosten voor de implementatie 
van software, administratiekosten, licentiekosten en automatiseringskosten.

Doelen 2022

In 2022 zetten we de ingezette strategische ontwikkelingen verder door: focus op grote gevers en vermogensfondsen, 
zichtbaarheid, verbinding en loyaliteit.
Dit is uitgewerkt in onderstaande concrete doelen:

 Groei in totale opbrengst
 Groei in de grootte van de donateursachterban
 Een succesvolle wervingsstrategie die niet afhankelijk is van coronamaatregelen
 Grotere naamsbekendheid van het Radboud Fonds
 Bouwen van communities waarin onderzoekers, potentiële gevers en alumni elkaar vinden en betrokken zijn
 Organisatie van gezamenlijke events voor bestaande, maar ook potentiële donateurs
 Een sterke gezamenlijke uitstraling van het Radboud Fonds, met voldoende ruimte voor de identiteit van unieke labels
 Adviescommissies komen tot een goed bestedingsportfolio
 Professionalisering van het team van fondsenwervers op het gebied van vermogensfondsenwerving
 Gezamenlijke aanpak van werving nalatenschappen

Risico’s en onzekerheden 

Het Radboud Fonds probeert een goed inzicht te hebben in de risico’s die zij loopt en een adequaat systeem van 
maatregelen te hanteren. In onderstaand overzicht staan de verschillende risico’s die het fonds onderkent en de 
beheersmaatregelen die zijn getroffen.

Fraude
Daar waar geldstromen voorkomen, bestaat de kans op fraude. Zowel door medewerkers, derden, als een 
combinatie daarvan.
Beheersmaatregelen:

- De financiële administratie wordt gevoerd door de Afdeling Financiën van het Radboudumc.

- Betalingsverkeer is ingeregeld met een gelaagdheid in autorisatie.
- De jaarstukken worden beoordeeld door een onafhankelijke accountant en voorzien van een beoordelingsverklaring.
- Doelbestedingen worden altijd getoetst door een adviescommissie of wetenschappelijke adviesraad.
- Doelbestedingen boven de € 10.000 worden door het bestuur beoordeeld.

BESTUURSVERSLAG (vervolg)
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Data
Het fonds heeft in toenemende mate de beschikking over privacygevoelige data. De plicht rust op het fonds om een 
robuuste infrastructuur in te richten die deze data beschermt. De Wet bescherming persoonsgegevens en de 
Algemene verordening gegevensbescherming zien hierop toe en bieden tevens heldere voorwaarden voor een 
robuuste infrastructuur.

Beheersmaatregelen:

- Data zijn afgeschermd in de beveiligde online omgeving van SalesForce;
- Als gegevens worden doorgestuurd naar een externe ‘verwerker’, wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Reputatieschade
Wanneer donateurs of schenkende organisaties in opspraak komen, kan de reputatie van het Radboud Fonds en in het 
kielzog daarvan de Radboud Universiteit en het Radboudumc, worden beschadigd.
Voordat een relatie wordt aangegaan, wordt de achtergrond van de persoon nagegaan.
Wanneer de visie, ambitie en strategie van het Radboud Fonds niet in lijn is met die van de
Radboud Universiteit en het Radboudumc, kan dit schadelijk zijn voor betrokken partijen.

Beheersmaatregelen:

- Er is een acceptatieprotocol ingericht voor donaties boven € 50K;
- Grote giften aanvaardt het fonds na een screening en akkoord van het bestuur;
- Leren van fondsenwervende activiteiten van andere universiteiten en umc’s;
- Systematisch en kritisch monitoren van ondernomen fondsenwervende acties;
- De begroting en aanpak continu bijstellen;
- Het werken met uitgewerkte ‘best practice’ concepten;
- Het investeren in een geoliede organisatie met ervaring.

Betrokkenen

Bestuur
- Mr. Rick van Erp
- Prof. dr. Bart Kiemeney
- Dr. René Penning de Vries (m.i.v.  juni 2021)
- Drs. Erwin Meijer (uit functie per 31 mei 2021) 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Van hun recht op vergoeding van de 
door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten, is in 2021 geen 
gebruik gemaakt.

Strategische adviseurs bestuur
Dr. Bertine Lahuis, voorzitter van de raad van bestuur van het Radboudumc
Prof. dr. Daniël Wigboldus, voorzitter van het college van bestuur van de Radboud Universiteit

Operationele adviseurs bestuur
Pim van Zanen, directeur van de Divisie Marketing & Communications van de Radboud Universiteit
Viola Peulen, hoofd communicatie van het Radboudumc

Juridische adviseurs bestuur
Mr. Susanne Hoogendam – van Asselt, senior beleidsjurist Radboudumc
Mr. Mario van der Toorn, jurist Bestuurlijke & Juridische Zaken Radboud Universiteit

BESTUURSVERSLAG (vervolg)
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Wetenschappelijke adviesraad
Prof. dr. André Verbeek, emeritus-hoogleraar klinische epidemiologie
Dr. Femke Atsma, senior onderzoeker, epidemioloog en methodoloog bij IQ healthcare
Dr. Martijn de Groot, is medisch bioloog en hoofd Radboudumc Health Innovation Labs
Drs. Mark van der Wolf, is strategisch communicatieadviseur en teamleider
De wetenschappelijk adviesraad wordt voor de toetsing van financieringsaanvragen van onderzoek aangevuld 
met experts uit het wetenschapsdomein van de betreffende aanvraag.

Team
Karin Derksen, medewerker relatiebeheer en samenwerkingen Radboud Oncologie Fonds
Annemieke Hendriks, backoffice medewerker Radboud Universiteit (tot april 2021)
Marieke Kokkeler, manager Radboud Oncologie Fonds
Annemiek Melchers, communicatiemedewerker Radboud Oncologie Fonds
Eva Naus, communicatieadviseur Radboud Universiteit (vanaf februari 2021)
Lisette Pals, fondsenwerver Radboud Universiteit
Marjolein Rauws, fondsenwerver Radboud Universiteit
Solange Scheepens, back-officemedewerker Radboud Universiteit (vanaf mei 2021)
Claudia Schreven, eventmanager Amalia kinderfonds
Marcel Slenders, directeur Radboud Fonds
Karin van den Wijngaard, fondsenwerver Amalia kinderfonds

BESTUURSVERSLAG (vervolg)
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Stichting Radboud Fonds
Jaarrekening 2021

Juridische structuur
De Stichting Radboud Fonds te Nijmegen is op 16 december 2016 opgericht ten overstaan van notaris 
mr. Roland Harco Yvo van Mourik, gevestigd te Nijmegen.
Op 2 januari 2020 en op 28 juni 2021 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden.

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: RU) en het Radboud universitair medisch centrum (hierna: Radboudumc), alsook 
het blijven verbeteren van patiëntenzorg binnen het Radboudumc;

b. het instellen van specifieke leerstoelen bij de RU en Radboudumc;
c. het administreren, beheren en alloceren van giften en overige 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, op basis van de (eventueel) aan deze gelden 
gestelde voorwaarden;

d. het realiseren, administreren en beheren van alsmede het uitvoering geven aan 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, waaronder begrepen het bereiken, mobiliseren en binden van betrokkenen 
in het domein van de RU en het Radboudumc;

f. de maatschappij door voorlichting bewust (blijven) maken van het belang van wetenschappelijk onderzoek 
en onderwijs en verdere verbetering van patiëntenzorg;

en voorts al hetgeen direct of indirect met het vorenstaande verband houdt.

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 is in 2021 gevoerd door:
 - Mr. R.H. van Erp
 - Drs. E.C.P. Meijer (uit functie per 31 mei 2021)
 - Dhr. R.G.M. Penning de Vries (in functie per 1 juni 2021)
 - Prof. dr. L.A.L.M. Kiemeney

Boekjaar
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Vestiging
De Stichting Radboud Fonds is statutair gevestigd aan het Geert Grooteplein-Noord 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 Stichting Radboud Fonds staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te 

Arnhem onder nummer 67496431 met RSIN-nummer 857028923.

Volgens artikel 3 zal het vermogen van de stichting worden gevormd door:
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Stichting Radboud Fonds
Jaarrekening 2021

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na winstbestemming)

ACTIVA Ref. € € € €

Immateriële vaste activa 1 86.218 114.495
Materiële vaste activa 2 1 1

86.219 114.496

Vorderingen 3 148.863 140.685
Liquide middelen 4 5.054.161 3.071.863

5.203.024 3.212.548

Totaal 5.289.243 3.327.044

PASSIVA Ref. € € € €

Reserves en fondsen 5
Reserves  
- Bestemmingsreserves 309.731 282.820
- Overige reserves 110.740 42.152

420.471 324.972
Fondsen
- Bestemmingsfondsen 4.619.022 2.828.747

5.039.493 3.153.719

Kortlopende schulden 6 249.750 173.325

Totaal 5.289.243 3.327.044

31-12-2021 31-12-2020

31-12-2021 31-12-2020
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Stichting Radboud Fonds
Jaarrekening 2021

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
(na winstbestemming)

Ref. € €

BATEN: 7

- Baten van particulieren 548.628 486.244
- Baten van bedrijven 188.796 104.950
- Opbrengst nalatenschappen 11.609 0

- Baten van andere organisaties zonder 
  winststreven 2.409.520 2.357.495
- Bijdrage RU/Radboudumc 154.750 177.599
Som van de verworven baten 3.313.303 3.126.288

Baten als tegenprestatie voor de levering van 
- Overige baten 32.300 0
Som van de baten 3.345.603 3.126.288

LASTEN:

Besteed aan doelstellingen 8 1.178.885 381.995
Wervingskosten 9 192.505 186.436
Kosten van beheer en administratie 10 70.788 89.939
Som van de lasten 1.442.178 658.370

Saldo voor financiële baten en lasten 1.903.425 2.467.918
Saldo financiële baten en lasten 11 -17.651 -128

Saldo van baten en lasten 1.885.774 2.467.790

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
- Bestemmingsreserves 26.911 135.048
- Overige reserves 68.588 31.891
- Bestemmingsfondsen 1.790.275 2.300.851

1.885.774 2.467.790

2021 2020
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Stichting Radboud Fonds
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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, zijnde Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

Continuïteit
De Stichting Radboud Fonds heeft in 2021 grote stappen gezet in de ontwikkeling en professionalisering van 
de stichting. De baten en met name de doelbestedingen zijn sterk toegenomen en het stichtingsvermogen bedraagt 
ultimo 2021 € 5.039.493. Met uitzondering van de ongeoormerkte overige reserves ad € 110.740, zullen deze 
reserves worden besteed aan de doelen en projecten waarvoor zij zijn ontvangen.
De in onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan 
ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar 
de toelichting. 

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt 
rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is het geval als de boekwaarde van het actief hoger is 
dan de realiseerbare waarde ervan.

Vorderingen

Liquide middelen

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende 
schulden.

Reserves en fondsen
Reserves
Bestemmingsreserves worden gevormd als inkomsten gedeeltelijk niet in hetzelfde jaar worden besteed waarin ze
binnenkomen. 
Bestemmingsreserves hebben een beperkte bestedingsmogelijkheid, de bestemming wordt bepaald door het Bestuur 
bij het vaststellen van de jaarrekening of tussendoor bij een besluit over het instellen van een nieuwe 
bestemmingsreserve. Middelen uit bestemmingsreserves worden zo spoedig mogelijk besteed. Uitgangspunt is dat 
de financiële middelen snel worden besteed aan de doelstelling.

Fondsen
Bestemmingsfondsen hebben een beperkte bestedingsmogelijkheid die door derden is aangegeven. Van de giften die
een gebonden bestemming hebben is de termijn van besteding veelal met de gevers afgesproken.
Bij bestemmingsfondsen is het niet mogelijk de bestemming te veranderen zonder goedkeuring vooraf van de giftgevers. 
Bestemmingsfondsen belopen over het algemeen een redelijk korte termijn.

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

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. 
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Stichting Radboud Fonds
Jaarrekening 2021

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

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.

Baten van particulieren
Giften van particulieren worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen.

Opbrengst uit nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de akte van verdeling, of als er geen akte van 
verdeling is, de rekening en verantwoording is ontvangen. Uitgekeerde voorschotten worden altijd verwerkt in de 
baten in het jaar van ontvangst. Bij geldlegaten wordt over het algemeen geen akte van verdeling/rekening en 
verantwoording ontvangen. Deze worden daarom verantwoord in de baten in het boekjaar waarin de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Nalatenschappen waarop vruchtgebruik door derden rust, worden over het algemeen pas in de baten opgenomen 
in het jaar waarin het vruchtgebruik eindigt. 

Baten van bedrijven
Baten van bedrijven worden verantwoord in het jaar van toekenning.

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Baten van andere organisaties zonder winststreven zoals fondsen en (religieuze) instellingen worden verantwoord 
in het jaar waarin zij worden ontvangen.

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

Pagina 16
PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Stichting Radboud Fonds
Jaarrekening 2021

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Implementatie software 86.218 114.495

Dit betreft de implementatie en additionele functionaliteit van CRM-systeem Salesforce NPSP. 
De investering vindt gespreid over een aantal jaren plaats. Het afschrijvingspercentage bedraagt 20%.

2021 2020
€ €

Stand per 1 januari:
Aanschafwaarde 132.643 60.494
Cumulatieve afschrijvingen -18.148 0

114.495 60.494

Mutaties boekjaar:
Investeringen 0 72.149
Desinvesteringen 0 0
Afschrijvingen -28.277 -18.148
Afgeschreven op desinvesteringen 0 0

-28.277 54.001

Stand per 31 december:
Aanschafwaarde 132.643 132.643
Cumulatieve afschrijvingen -46.425 -18.148

86.218 114.495

2. Materiële vaste activa 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Collectie 'De kruisweg als metafoor voor menselijk lijden' 1 1

Dit betreft de ontvangen schenking van een documentatiecentrum. Het doel van de collectie is kennisdeling, 
waarbij de documentatie beschikbaar wordt gesteld aan studenten, medewerkers en onderzoekers.
Aangezien de collectie nooit zal worden verkocht, is deze tegen een fictief bedrag van € 1 gewaardeerd.
De collectie is op 2 juli 2018 door een RegisterTaxateur getaxeerd op € 45.000.

3. Vorderingen 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa 148.863 140.685

148.863 140.685
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Stichting Radboud Fonds
Jaarrekening 2021

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

3.1 Overige vorderingen en overlopende activa 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Nog te ontvangen bijdrage RU/RUMC 51.216 67.745
Nog te ontvangen bijdrage Radboud Oncologie Fonds 0 55.588
Doorbelaste salariskosten 2021 Amalia Kinderziekenhuis Stichting 70.321 0
Nog te ontvangen opbrengsten Buckaroo 14.657 8.512
Diversen 12.669 8.840

148.863 140.685

4. Liquide middelen

ABN AMRO bank, betaalrekening 3.461.723 3.071.863
Rabobank, betaalrekening 1.592.438 0

5.054.161 3.071.863

De liquide middelen staan vrij ter beschikking aan de stichting.
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Stichting Radboud Fonds
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

PASSIVA Resultaat-
bestemming

5. Reserves en fondsen 01-01-2021 2021 31-12-2021
€ € €

Reserves
Educatieve escaperoom 51.413 5.000 56.413
Maria van Gelre 1.100 -1.100 0
Kruisweg gift Schretlen 276 -275 1
Sterrenkunde 4.532 1.156 5.688
Duurzaamheid 1.850 1.859 3.709
Crowdfundcampagnes 8.081 -1.691 6.390
Ik blijf fietsen 1.190 150 1.340
Beurzen summer school 1.980 -1.137 843
Biodiversiteit levend archief 13.571 -12.901 670
Corona 27.334 -6.820 20.514
Dierproefvrij onderzoek 1.620 92 1.712
Orthopedie 41.863 0 41.863
Radboud erfgoed 3.010 4.530 7.540
Radiotherapie 125.000 -125.000 0
Huwelijkscadeau R&N 0 1.402 1.402
Alzheimer 0 14.908 14.908
IG en Cardio ANARCHY trial 0 1.471 1.471
ZINNET afdeling Geestelijke verzorging en Pastoriaat 0 9.850 9.850
ELG Safe 0 417 417
Aortaklep stenose 0 40.000 40.000
Fonds Paardekooper 0 95.000 95.000
Overige reserves 42.152 68.588 110.740

324.972 95.499 420.471

Fondsen
P&J Fonds 4.235 1.000 5.235
HansAnne Fonds 9.392 1.000 10.392
Wubbenfonds 91.404 -345 91.059
Petrus Canisius Fonds 485.521 -15.676 469.845
KDC Fonds 146.908 -49.115 97.793
Radboud Studentenfonds 1.037.250 -54.794 982.456
Amalia kinderfonds 0 25 25
Radboud Oncologie Fonds 0 1.382.088 1.382.088
Hart voor vrouwen 3.049 13.810 16.859
Fonds voor Verloskunde en Gynaecologie 403.166 78.350 481.516
Fonds voor Neurologie 647.822 15.729 663.551
Nijmeegs Fonds voor Feminisme en Religie 0 70.853 70.853
Radboud TOS Fonds 0 50.000 50.000
AMT Scholarship Fund 0 15.000 15.000
BigAn Fonds 0 1.349 1.349
FoodforCare Fonds 0 66.689 66.689
Fonds voor Psychiatrie 0 214.312 214.312

2.828.747 1.790.275 4.619.022

3.153.719 1.885.774 5.039.493
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Stichting Radboud Fonds
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

PASSIVA

6. Kortlopende schulden 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden aan leveranciers 190.407 48.038
Belastingen en premies sociale verzekeringen 14.496 87
Rekening-courant Stichting Radboud universitair medisch centrum 1.197 0
Overige schulden en overlopende passiva 43.650 125.200

249.750 173.325

6.1 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Dit betreft omzetbelasting.

6.2 Rekening-courant Radboud universitair medisch centrum

Over de schuld in rekening-courant aan de Stichting Radboud universitair medisch centrum is in 2021 geen rente
berekend, aangezien er maandelijks wordt afgelost.
Er zijn geen zekerheden ontvangen en er is geen aflossingsverplichting overeengekomen.

6.3 Overige schulden en overlopende passiva

Toegekende donaties 21.128 94.563
Accountantskosten 7.260 6.534
Kosten van fondsenwerving 6.703 9.620
Nog te betalen negatieve rente 4.915 128
Personele kosten 2.673 11.687
Diversen 971 2.668

43.650 125.200

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Fiscale eenheid omzetbelasting
De Stichting Radboud Fonds vormde tot en met 2020 een fiscale eenheid voor de omzetbelasting tezamen met de 
Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen, haar vestigingen Radboudumc en de Radboud Universiteit alsmede 
een aantal van haar groepsmaatschappijen.
Met ingang van 2021 is de stichting ontvoegd uit de fiscale eenheid omzetbelasting.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

BATEN 2021 2020
€ €

7. Baten

Donaties en giften van particulieren 548.628 486.244
Schenkingen van bedrijven 188.796 104.950
Opbrengst nalatenschappen 11.609 0
Schenkingen van organisaties zonder winststreven 2.409.520 2.357.495
Bijdrage RU/Radboudumc 154.750 177.599
Som van de verworven baten 3.313.303 3.126.288

Baten als tegenprestatie voor de levering van:
Sponsoring 32.300 0

3.345.603 3.126.288

LASTEN

8. Besteed aan doelstellingen
Corona 15.000 204.161
Stichting Radboud Universiteit:
Radboud Studentenfonds 95.049 6.873
KDC Fonds: Publicaties 2.000 0
KDC Fonds: Financiering onderzoeksproject 'Katholieken op het Binnenhof' 2.000 0
KDC Fonds: Pilot 'Gedeeld erfgoed Indonesië' 15.000 0
KDC Fonds: Financiering 3 stageplaatsen studenten Geschiedenis 1.500 0
KDC Fonds: PPR 14.000 0
KDC Fonds: SVAN projectsubsidie Vakbondsgeschiedenis 22.000 0
Biodiversiteit levend archief 13.922 0
Petrus Canisius Fonds 13.248 2.684
Waalpaintings 12.265 0
Ontsluiting archief HJ van Beuningen 10.000 14.022
Vluchtelingen werkgroep 4.093 0
Radboud Summer school 2.102 0
Nijmeegs Fonds voor Feminisme en Religie 1.931 0
Wubbenfonds 1.500 4.055
Todesfuge 1.144 0
HansAnne Fonds 500 0
Rijks Universiteit Groningen: OIKOS, bijdrage boek 25 jaar 500 0
Rampliederen 0 9.000
Onderzoek Gebedenboek Maria van Gelre 0 2.915
Stichting Radboud universitair medisch centrum:
Radboud Oncologie Fonds 411.167 124.847
Parkinson en bewegingsstoornissen 265.514 0
BigAn Fonds 125.000 0
Radiotherapie 125.000 0
Amalia kinderfonds 24.450 13.138
Reumatologie 0 300

1.178.885 381.995
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
2021 2020

€ €
9. Wervingskosten
Wervingskosten donaties en acties 90.444 89.934
Personele lasten fondsenwervers 102.061 96.502

192.505 186.436

De wervingskosten donaties en acties zijn, m.u.v. de kosten van het Radboud Oncologie Fonds ad € 23.847, vrijwel
geheel gefinancierd door een bijdrage van het Radboudumc en de Radboud Universiteit gezamenlijk. 
Deze bijdrage is verantwoord onder de baten als bijdrage RU/RUMC.
Van de personele kosten is € 100.661 (in 2020 € 90.093) toe te wijzen aan de wervingskosten voor het Radboud
Oncologie Fonds. Deze kosten zijn gedekt door ongeoormerkte baten van het Fonds.

2021 2020
€ €

10. Kosten van beheer en administratie
Afschrijvingskosten 28.277 18.148
Accountantskosten 8.019 6.534
Administratiekosten 0 20.740
Automatiseringskosten 7.934 27.160
Licentiekosten 19.998 12.343
Overige algemene kosten 6.560 5.014

70.788 89.939

De afschrijvingen van de geactiveerde kosten van implementatie software zijn geheel toegerekend aan de kosten 
van beheer en administratie.
De administratieve diensten over 2021 zijn conform afspraak door het Radboudumc niet in rekening gebracht.

De kosten van beheer en administratie zijn gefinancierd door een bijdrage van het Radboudumc en de Radboud 
Universiteit gezamenlijk. Deze bijdrage is verantwoord onder de baten als bijdrage RU/RUMC.

2021 2020
11. Saldo financiële baten en lasten € €

Rentelasten
Negatieve rente bankier 17.651 128

De rentelasten zijn gefinancierd door een bijdrage van het Radboudumc en de Radboud 
Universiteit gezamenlijk. Deze bijdrage is verantwoord onder de baten als bijdrage RU/RUMC.

Gemiddeld aantal werknemers

In het verslagjaar zijn geen medewerk(st)ers in dienst geweest bij de stichting, evenals in boekjaar 2020.
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OVERIGE GEGEVENS
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Jaarrekening 2021

Deskundigenonderzoek

De jaarrekening van de stichting is niet gecontroleerd aangezien de stichting is vrijgesteld van deze 

verplichting op grond van artikel 396 lid 7 BW 2. Derhalve is geen controleverklaring opgenomen.

Ondertekening door bestuurders

Nijmegen, .... juni 2022
Stichting Radboud Fonds

Mr. R.H. van Erp

Prof. dr. L.A.L.M. Kiemeney

Dhr. R.G.M. Penning de Vries
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1: TOELICHTING BESTEDINGEN
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Stichting Radboud Fonds
Jaarrekening 2021

Bijlage 2: Mutatieoverzicht reserves en fondsen

Balans Baten Doel- Kosten Afdrachten Balans
per 2021 bestedingen 2021 2021 per

01-01-2021 2021 31-12-2021
€ € € € € €

Bestemmingsreserves:
Educatieve escaperoom 51.413 5.000 0 0 0 56.413
Maria van Gelre 1.100 -1.100 0 0 0 0
Kruisweg gift Schretlen 276 -275 0 0 0 1
Ontsluiting archief van 

Beuningen insignes 0 10.000 10.000 0 0 0
Sterrenkunde 4.532 1.156 0 0 0 5.688
Duurzaamheid 1.850 1.859 0 0 0 3.709
Crowdfundcampagnes:
- Rampliederen 549 25 0 0 0 574
- Todesfuge 866 278 1.144 0 0 0
- Waalpaintings 6.666 9.337 12.265 0 0 3.738
- Art en Climate Change 0 437 0 0 0 437
- Vluchtelingen werkgroep 0 5.694 4.093 0 0 1.601
- Radboud University Press 0 15 0 0 0 15
- Gebarentaal 0 25 0 0 0 25
Ik blijf fietsen 1.190 150 0 0 0 1.340
Beurzen summer school 1.980 465 1.602 0 0 843
Biodiversiteit levend archief 13.571 1.021 13.922 0 0 670
Corona 27.334 8.087 15.000 -93 0 20.514
Dierproefvrij onderzoek 1.620 92 0 0 0 1.712
Orthopedie 41.863 0 0 0 0 41.863
Radboud erfgoed 3.010 4.530 0 0 0 7.540
Radiotherapie 125.000 0 125.000 0 0 0
Huwelijkscadeau R&N 0 1.402 0 0 0 1.402
Alzheimer 0 14.908 0 0 0 14.908
IG en Cardio ANARCHY trial 0 1.471 0 0 0 1.471
ZINNET Geestelijke verzorging 0 9.850 0 0 0 9.850
ELG Safe 0 417 0 0 0 417
Aortaklep Stenose 0 40.000 0 0 0 40.000
Fonds Paardekooper 0 95.000 0 0 0 95.000
Overige reserves 42.152 185.131 500 151.541 -35.498 110.740

324.972 394.975 183.526 151.448 -35.498 420.471
Bestemmingsfondsen:
P&J Fonds 4.235 1.000 0 0 0 5.235
HansAnne Fonds 9.392 2.000 1.000 0 0 10.392
Wubbenfonds 91.404 1.155 1.500 0 0 91.059
Petrus Canisius Fonds 485.521 0 13.248 0 2.428 469.845
KDC Fonds 146.908 8.979 56.500 0 1.594 97.793
Radboud Studentenfonds 1.037.250 41.292 95.049 0 1.037 982.456
Amalia kinderfonds 0 24.475 24.450 0 0 25
Radboud Oncologie Fonds 0 1.928.341 411.167 127.197 7.889 1.382.088
Hart voor vrouwen 3.049 13.810 0 0 0 16.859
Fonds voor Verloskunde en 

Gynaecologie 403.166 87.281 0 0 8.931 481.516
Fonds voor Neurologie 647.822 295.757 265.514 2.299 12.215 663.551
Nijmeegs Fonds voor 

Feminisme en Religie 0 73.500 1.931 0 716 70.853
Radboud TOS Fonds 0 50.000 0 0 0 50.000
AMT Scholarship Fund 0 15.000 0 0 0 15.000
BigAn Fonds 0 126.363 125.000 0 14 1.349
FoodforCare Fonds 0 67.363 0 0 674 66.689
Fonds voor Psychiatrie 0 214.312 0 0 0 214.312

2.828.747 2.950.628 995.359 129.496 35.498 4.619.022

3.153.719 3.345.603 1.178.885 280.944 0 5.039.493

pagina 27
PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden


