Stichting Maartensfoundation

Jaarrekening 2019
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Deel I Algemene gegevens
I.1 Algemeen
De Maartensfoundation is op 8 augustus 2018 opgericht op initiatief van de Sint Maartenskliniek.
Het is een onafhankelijke foundation die als doel heeft de levenskwaliteit van patiënten
wiens dagelijkse bewegingsfunctie gelimiteerd zijn door lichamelijke beperkingen en voorts al
hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt daartoe behoort en/of daartoe bevordelijk kan zijn.
De Stichting Maartensfoundation is gevestigd in Nijmegen.

I.2 Samenstelling van het bestuur
Samenstelling van het bestuur per 31 december 2019
Directeur-bestuurder

Dhr. L.J. Harmeling

vanaf 16-10-2019

Directeur-bestuurder

mw. A.E. Gerritsma

tot 17-10-2019

I.3 Samenstelling van de Raad van Toezicht
Samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2019
Leden

Mr. M. Slinkman
Mr. K. Mous
Prof. Dr. M. Van Houdenhoven
mw. P. van Zuilen
Drs. W. Mariman

vanaf 29-05-2019
vanaf 17-04-2019 tot 17-07-2019 en vanaf 14-08-2019
tot 17-04-2019
tot 15-08-2019

I.4 Resultaten
Het verslagjaar eindigt met een positief resultaat van € 140.983 tegenover een resultaat van € 0 in 2018.

I.5 Bestuursverslag
Aanstellen directeur
In 2019 is het de foundation gelukt een geschikte directeur te vinden.
De Maartensfoundation heeft Rob Harmeling aangesteld als directeur van de foundation.
Rob Harmeling is oud profwielrenner. Hij heeft de opdracht de basis te leggen voor foundation,
haar kleur en identiteit te geven en daarop verder te bouwen.
Doel foundation
Er is toegewerkt om het algemene doel bij oprichting te vertalen naar een specifieke missie en visie.
De foundation heeft een meer specifiek omschreven doelgroep, dit zijn:
- Reumapatiënten
- Patiënten met een prothese
- Patiënten met scoliose
- Patiënten met chronische pijn op het gebied van houding en beweging
- Patiënten dwarslaesie
- Patiënten met amputatie
- Patiënten met niet aangeboren hersenletsel
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De foundation werkt aan een missie en visie, die wordt gevormd door alle stappen die er worden gezet,
daarbij valt te denken aan de gesprekken met andere foundations, gesprekken met de doelgroep
en gesprekken met behandeld artsen van de doelgroep.
De foundation wil de missie en visie definitief vaststellen in 2020.
Positionering in Nederland
Ook is er gestart met de positionering ten opzichte van andere fondsen in Nederland.
Het uitgangspunt is dat de Maartensfoundation een unieke positie aanneemt en daarbij samenwerkt
met andere fondsen. Er is met veel van de grote fondsen kennisgemaakt en mogelijkheden
voor de toekomst besproken.
ANBI status
Op 30 oktober 2019 heeft de belastingdienst de Maartensfoundation aangemerkt als
algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Startkapitaal verworven
De Maartenskliniek heeft op 19 december 2019 de voor de Maartensfoundation gereserveerde
middelen met een totaalbedrag van bedrag van €198.122,80 als gift overgedragen.
Dit fungeert als startkapitaal van de stichting.
Plannen voor 2020
Het verloop van 2020 heeft iedereen verrast. Hoewel het jaar normaal begon, werd de werkelijkheid al snel heel
anders. In februari werd Nederland geconfronteerd met de uitbraak van het coronavirus en vielen de eerste
slachtoffers. Begin maart nam de regering een aantal drastische maatregelen, waaronder het nagenoeg stilleggen
van het openbare leven in heel Nederland. Deze maatregelen zijn ook van invloed op alle terreinen in de
ontwikkeling van de Maartensfoundation. Derhalve zijn onderstaande plannen niet of moelijker uitvoerbaar.
Opstarten eerste projecten
De Maartensfoundation heeft in 2019 een dusdanige ontwikkeling doorgemaakt dat zij klaar is om in 2020
te starten met de eerste projecten met en voor de doelgroep.
- Handboek voor onze doelgroep en potentiele fondsen
- Pilots van events en workshops voor onze doelgroep als voorlopers voor het definitieve
assortiment van events en workshops van de foundation
Donateurs trekken
- Ontwerpen en implementeren compatibele website en CRM-systeem om ervoor te zorgen
dat de foundation een adressenbestand opbouw van donateurs.
- Familiefondsen benaderen als donateurs
Gezamenlijke acties
Om het uitgangspunt van samenwerking met andere foundations te bekrachtigen wil de Maartensfoundation in 2020
een eerste gezamenlijk event organiseren.
Verdere positionering in Nederland
De in 2019 gestarte positionering in Nederland moet worden doorgezet in 2020 om zo de bekendheid van de
Maartensfoundation in Nederland te vergroten, te worden gezien als speler in de fondsen wereld en in aanmerking te
komen voor fondsen en samenwerkingen.
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Deel II Jaarrekening

II.1 Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

31 december 2019
€

31 december 2018
€

Activa
Vlottende activa
Liquide middelen

147 355

Totaal vlottende activa

0
147 355

0

147 355

0

31 december 2019
€

31 december 2018
€

Balanstotaal

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve

140 983

Totaal eigen vermogen
Kortlopende schulden en overlopende passiva

Balanstotaal

0
140 983

0

6 372

0

147 355

0
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II.2 Resultatenrekening over 2019
2019

2018
€

€

Opbrengsten
Overige opbrengsten

199 006

Som der opbrengsten

50
199 006

50

Lasten
Personeelskosten
Overige kosten

Som der lasten

Resultaat

50 118

0

7 905

50

58 023

50

140 983

0

140 983

0

140 983

0

Bestemming van het resultaat
Mutatie algemene reserve
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II.3 Waarderingsgrondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 640).
Op deze stichting is ook de ANBI status van toepassing.
De in de jaarrekening opgenomen posten worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd op de
nominale bedragen.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De post kortlopende schulden en overlopende passiva omvat schulden met een looptijd van
ten hoogste één jaar.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Giften worden verantwoord bij daadwerkelijke ontvangst. Toezeggingen worden niet in de
jaarrekening opgenomen.
De lasten zijn verantwoord op grondslag van historische uitgaafprijs en worden toegerekend aan de
periode waarop zij betrekking hebben.
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II.4 Toelichting op de balans

II.4.1 Liquide middelen
31-12-2019
€

31-12-2018
€

ABN-AMRO Bestuurrekening

147 355

0

Totaal liquide middelen

147 355

0

31-12-2019
€

31-12-2018
€

II.4.2 Eigen vermogen

Algemene reserve:
- Stand per 1 januari
- Resultaat boekjaar

0
140 983

0
0

Algemene reserve per 31 december

140 983

0

Totaal eigen vermogen

140 983

0

De algemene reserve staat tot vrije beschikking. Deze wordt aangewend in overeenstemming met de
doelstellingen.

II.4.3 Kortlopende schulden en overlopende passiva
31-12-2019
€

31-12-2018
€

Te betalen vakantietoeslag
Te betalen loonbelastingen loonbelasting

3 374
2 998

0
0

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

6 372

0
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II.5 Toelichting op de resultatenrekening

II.5.1 Overige opbrengsten
2019

2018

€

€

Giften

199 006

50

Totaal overige opbrengsten

199 006

50

43 884

0

6 234

0

50 118

0

II.5.2 Personeelskosten
Loonkosten
Sociale lasten
Totaal personeelskosten

In het verslagjaar was 1 persoon (1 fte) vanaf juni 2019 in dienst van de Stichting.

II.5.3 Overige kosten
Kosten KvK

0

50

Bankkosten

36

0

Advieskosten

5 358

0

Merkregistratie

2 378

0

133

0

7 905

50

Website
Totaal overige kosten
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Deel III Overige gegevens

III.1 Vaststelling jaarrekening
Volgens de statuten worden de jaarstukken door de Raad van Toezicht vastgesteld.
De jaarrekening is vastgesteld op 24-06-2020.

III.2 Resultaatbestemming
Door de Raad van Toezicht is het resultaat 2019 als volgt bestemd en in de jaarrekening verwerkt:
Dotatie algemene reserve

140 983
140 983

Pagina 10

Ondertekening door het bestuur en de Raad van Toezicht
Getekend te Nijmegen d.d.

w.g. Dhr. L.J. Harmeling

24-6-2020

w.g. Mr. M. Slinkman

24-6-2020

w.g. Mr. K. Mous

24-6-2020

w.g. Prof. Dr. M. Van Houdenhoven

24-6-2020

