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Vóór kinderen, 
tégen kanker 

De beste zorg, beste research en beste 
opleidingen. Dat wil het Prinses Máxima 
Centrum voor kinderoncologie bieden. 
Zodat we in de toekomst ieder kind met 
kanker kunnen genezen, met optimale 
kwaliteit van leven. Daarvoor is de steun 
van daadkrachtige partners nodig, die 
ons helpen om van het Prinses Máxima 
Centrum hét kinderoncologische centrum 
van Europa te maken. Met maar één doel: 
meer kinderen genezen.
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De gedenkwaardige opening van het Prinses 
Máxima Centrum op 5 juni 2018 markeerde een 
historisch moment. Tegelijk was het ook – en vooral 
– een startpunt: het centrum moet de komende 
jaren laten zien waarvoor het is opgericht: alle 
kinderen met kanker genezen met behoud van 
optimale kwaliteit van leven. 

De Foundation maakt via giften van fondsen, 
stichtingen en andere externe donateurs projecten 
mogelijk, die – direct en indirect – bijdragen aan 
de genezing en de kwaliteit van leven van kind 
en gezin. Dit vergt duurzame verbintenissen. 
De Foundation richt zich niet op het publieke 
domein maar werft gelden op basis van projecten, 
waarvoor zij vermogende particulieren, fondsen, 
stichtingen en bedrijven benadert. Het gaat 
dus veelal om gelden voor aanvullende en 
verdiepende projecten die direct gerelateerd zijn 
aan de kerndoelen in ‘Doelgericht en kansrijk’, de 
meerjarenstrategie 2020-2024 van het Prinses 
Máxima Centrum. Deze nieuwe strategie heeft in 
het najaar van 2019 haar beslag gekregen. 

In samenspraak met het Prinses Máxima Centrum 
werft de Foundation bijvoorbeeld bijdragen voor 
projecten rond het aantrekken van toptalenten 
of voor projecten die de verwezenlijking van de 
missie versnellen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan 
alle zaken die onder de nieuwe vlag van ‘Quality 
of Life’ vallen. In 2019 ontvingen wij daartoe een 
bedrag van € 1,5 miljoen, als sluitstuk van de 
vermaarde galadiners van de Stichting The Quality 
of Life Gala (zie ook pagina 19).

In de wereld van de goede doelen veranderen 
vaste patronen om geld te doneren ingrijpend. 
Steeds vaker komen mensen liever zelf in actie 

dan dat zij anoniem doneren. Dit biedt kansen 
en mogelijkheden voor de Foundation en vereist 
creativiteit, wendbaarheid en ondernemerszin. De 
zogenoemde ‘acties-derden’ – waarbij bedrijven, 
instanties en bijvoorbeeld Rotary’s in overleg 
met de Foundation gelden inzamelen – worden 
hiervoor steeds belangrijker. Veel donateurs 
hebben het Prinses Máxima Centrum in 2019 zo 
verder geholpen. Waar KiKa in 2019 de inrichting 
en oplevering van de vierde etage van het 
researchgebouw mogelijk heeft gemaakt, was het 
de Foundation die de realisatie van het nieuwe 
auditorium voor haar rekening nam. Met grote 
dank aan een kleine groep grote gevers  
(zie ook pagina 20).

Op 13 februari 2019 organiseerde de Foundation 
voor het eerst een zogenoemde ‘update’; een 
bijeenkomst voor onze belangrijke gevers om ze 
te informeren, verantwoording af te leggen en 
de urgentie van blijvende ondersteuning over het 
voetlicht te brengen. Waar in het Máxima kind en 
ouders centraal staan, is het immers de donateur 
waar het bij de Foundation om gaat. Echter: ‘de’ 
donateur bestaat niet. Om die reden worden 
onderzoek, marketing en inzet van relevante 
media gericht op kansrijke proposities, steeds 
belangrijker. De Foundation werkt de komende 
jaren toe naar een ‘next step’: door met de inzet 
van media en marketing de zakelijke markt via 
partnerships structureel te verbinden aan het 
Prinses Máxima Centrum.

De kracht van de Foundation is gebaseerd op de 
persoonlijke relatie. Hier proberen wij het verschil 
te maken. Onder andere door het organiseren van 
een golf-bedankdag en het in het leven roepen van 
een familiedag op Duinrell (zie pagina 25).  

De verdieping
Hier waren niet alleen de kinderen van ons 
centrum welkom, maar bereikten we ook een 
nieuwe generatie met onze missie. Daarbij wordt 
elke cheque door de Foundation op waarde 
geschat, zoals bijvoorbeeld de € 1.800 die met 
hartstocht en passie werd ingezameld door een 
schoolklas dankzij de verkoop van 16 kilo (!) 
paaseitjes (zie foto).

Financiële steun blijft duurzaam onontbeerlijk. 
We kunnen geen dag verloren laten gaan om 
de missie van het Prinses Máxima Centrum te 
helpen volbrengen. Ons streven is daarbij om elke 
donateur, groot en klein, blijvend betrokken te 
houden.

Hans Snijder
Directeur Prinses Máxima Centrum Foundation
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Wat zijn het doel, de missie en visie 
van de Prinses Máxima Centrum 
Foundation?
De Prinses Máxima Centrum Foundation (hierna: 
de Foundation) heeft ten doel middelen te 
verwerven ten behoeve van extra voorzieningen 
ter ondersteuning van kind en gezin op het 
gebied van kinderoncologie, welke baten ten 
gunste van het Prinses Máxima Centrum voor 
kinderoncologie komen. Daarnaast ondersteunt de 
Foundation opleiding en onderwijs op het gebied 
van kinderoncologie, verzorgd door of namens het 
Prinses Máxima Centrum. De Foundation heeft 
geen winstoogmerk.

De missie van de Foundation staat volledig 
ten dienste van het Prinses Máxima Centrum. 
De Foundation heeft een cruciale rol om met 
aanvullende financiering de missie van het 
Prinses Máxima Centrum van impulsen te 
voorzien. Niet alleen is deze missie helder en 
urgent, het brengt ook focus aan waarvoor we 
donateurs aanspreken. Al sinds de opening richt 
de Foundation zich op de bewustwording van 
donateurs dat het Prinses Máxima Centrum 
blijvend veel geld nodig heeft. 

Het is onze visie dat voor het realiseren van onze 
doelen duurzame verbintenissen met donateurs  
én belanghebbenden nodig zijn.  

De wervingsprojecten van de Foundation hebben 
altijd een helder omschreven begin en einde. De 
geworven gelden hebben vooral betrekking op 
vooraf geoormerkte gelden voor aanvullende en 
verdiepende projecten die direct gerelateerd zijn 
aan de kerndoelen in ‘Doelgericht en kansrijk’, de 
meerjarenstrategie 2020-2024 van het Prinses 
Máxima Centrum. De Foundation levert geen 
bijdrage aan de exploitatiekosten van het centrum, 
tenzij deze concreet zijn ‘verdisconteerd’ in een 
project.

Wat doet de Prinses Máxima Centrum 
Foundation?
Om bij te dragen aan de missie van het Prinses 
Máxima Centrum werft de Foundation op vier 
investeringsdomeinen: Kind & ontwikkeling, 
Research, Academy & outreach en Smart 
hospital (slimme ICT-oplossingen op het gebied 
van kinderoncologie). Daarnaast heeft de 
Foundation in 2019 ook nog voor het domein 
nieuwbouw geworven. De Foundation richt 
zich op (vermogende) particulieren, bedrijven, 
vermogensfondsen, stichtingen en serviceclubs en 
op acties van derden. Financiële ondersteuning kan 
bijdragen aan de algemene doelen van het Prinses 
Máxima Centrum of is specifiek geoormerkt. Ook 
giften in natura zijn mogelijk. De Foundation heeft 
geen winstoogmerk en heeft de ANBI-status. 

Organisatie
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Maatschappelijke verantwoordelijkheid
In haar werk ondersteunt de Foundation de 
inzet van het Prinses Máxima Centrum op 
maatschappelijk verantwoord ondernemen als 
belangrijke randvoorwaarde. Dit uitgangspunt 
is zoveel mogelijk toegepast bij de bouw en 
de organisatie van het centrum. Het gaat om 
het realiseren van meerwaarde voor mens, 
maatschappij en milieu. Het genezen en het 
bevorderen van de kwaliteit van leven van de 
kinderen gaat hand in hand met het streven 
naar duurzame inzetbaarheid van de eigen 
medewerkers en het verlagen van de negatieve 
impact op de leefomgeving en het milieu. Dit uit 
zich onder meer in inspanningen op het terrein 
van energiebesparing, afvalverwerking, duurzaam 
inkopen en mobiliteit en bereikbaarheid. Belangrijk 

is ook de wereldwijde inzet voor kinderen met 
kanker in de zogeheten ‘low- and middle-income 
countries’ via het Outreach-programma. 

De focus op duurzaamheid sluit goed aan op de 
zogenoemde Sustainable Development Goals 
(SDO’s) van de Verenigde Naties. Een daarvan 
is ‘good health and well being’, een doel dat ook 
belangrijk is in de partnerships die de Foundation 
zoekt. Steeds meer (grote) bedrijven hechten bij 
hun nieuwe partnerships belang aan een visie op 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook 
van goededoelenorganisaties.

Bestuur en governance 
De Foundation heeft een ‘one-tier board’ als 
bestuursmodel. Een one-tier board is een eenlaags 

(monistisch) bestuursmodel. In dit model maken 
de toezichthouders deel uit van het bestuur. Er 
wordt in de one-tier board onderscheid gemaakt 
tussen uitvoerende bestuurders en onafhankelijke 
bestuurders. Alleen een onafhankelijke bestuurder 
mag de taak van voorzitter van het bestuur 
vervullen. De Foundation kent geen apart 
toezichthoudend orgaan.  Op 31 december 2019 
zaten de volgende personen in het bestuur:  

• Bas de Voogd - voorzitter
• mr. Olav Muurmans  

onafhankelijk bestuurslid
• ir. Resi Becker  

onafhankelijk bestuurslid
• drs. Peter Pennekamp  

onafhankelijk bestuurslid

• prof. dr. Fons Plasschaert  
onafhankelijk bestuurslid

• drs. Diana Monissen*  
uitvoerend bestuurslid en penningmeester 

• prof. dr. Rob Pieters*  
algemeen uitvoerend bestuurslid

*Diana Monissen en Rob Pieters maakten in 
2019 tevens deel uit van de raad van bestuur van 
Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V.
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Team fondsenwerving
De Foundation werkt met een klein team, 
aangevuld met een marketeer en een 
fondsenwerver van buiten. Het team werd 
in 2019 ondersteund door een extern 
fondsenwervingsbureau: Van Dooren Advies.

Waaraan konden gevers in 2019 
bijdragen? 
Gevers kunnen hun gift oormerken voor een van de 
vier investeringsdomeinen van het Prinses Máxima 
Centrum (in 2019 ook nog voor het domein 
nieuwbouw):
• Kind & ontwikkeling
• Research
• Academy & outreach
• Smart hospital.

Communicatie en nieuwe  
activiteiten voor de werving 
Waar ouders en kinderen centraal staan in het 
Prinses Máxima Centrum, is het de (potentiële) 
donateur die centraal staat bij de Foundation. 
Donateurs vormen dan ook de focus voor het 
communicatiebeleid van de Foundation. Het 
Prinses Máxima Centrum heeft veel krediet bij 
gevers. 

Toch moeten we de ogen niet sluiten voor het feit 
dat de ‘vibe’ van een nieuwkomer voor een flinke 
duw heeft gezorgd, die niet vanzelfsprekend een 
vervolg hoeft te krijgen. Om deze reden heeft 
de Foundation in 2019 veel geïnvesteerd in de 
verdieping van haar relaties. En niet zonder 
resultaat. Veel fondsen, stichtingen en particulieren 
blijven meer dan geïnteresseerd in het kunnen 
bijdragen. Zo hebben het zogeheten ‘update-event’  
 

op 13 februari 2019 en de golf-bedankdag op  
27 augustus 2019 (zie pagina 25) flink bijgedragen 
aan de binding met ons centrum en ze hebben ook 
nieuwe donateurs opgeleverd. Voor de komende 
jaren zijn stevige vervolgstappen nodig.

Voor potentiële gevers zijn er diverse 
communicatiemiddelen ontwikkeld, waaronder 
(ook in het Engels beschikbare) video’s en 
animaties. Daarnaast zijn er speciale presentaties 
voor particulieren en bedrijven, en leaflets om 
tijdens acties van derden te kunnen verspreiden. 
Hierin worden de investeringsdomeinen toegelicht, 
met een duidelijke uitleg van de activiteiten of 
bestedingsdoelen waarvoor het Prinses Máxima 
Centrum om bijdragen vraagt.

De belangrijkste activiteiten waarvoor in 2019 
voor geworven is, betreffen de bouw van het 
auditorium, het aantrekken van top-researchers en 
topartsen uit binnen- en buitenland, en de afdeling 
Quality of Life.

Eerste schets van het behaalde resultaat
De Foundation richt zich op (vermogende) 
particulieren, bedrijven, vermogensfondsen, 
stichtingen en serviceclubs, en op acties van 
derden. Voor al deze groepen is een breed palet 
aan activiteiten ontplooid, en met resultaat. Een 
bijzondere en grote bijdrage kwam in 2019 van 
het zogenoemde Quality of Life Gala in Noordwijk. 
Deze gala-avond heeft een bedrag opgeleverd van 
meer dan € 2 miljoen (waarvan € 1,5 miljoen in de 
cijfers van 2019 is verwerkt). Een impressie van 
dit evenement vindt u op pagina 19.

Wervingsactiviteiten 
in 2019
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Nieuwbouw
 
Het Prinses Máxima Centrum is niet zomaar een kinderoncologisch 
centrum. De inzet om de beste zorg te leveren reikt verder dan het 
realiseren van excellente zorg. Het zo gewoon mogelijke leven van 
kind en gezin staat centraal en dat betekent bijvoorbeeld dat er 
in het centrum een school is, sportfaciliteiten zijn en plekken waar 
betrokkenen geïnformeerd worden over de ziekte kanker. Cruciaal 
voor de missie van het Prinses Máxima Centrum is daarnaast een 
voortdurende uitwisseling van kennis. Het nieuwe auditorium is 
daarvoor een belangrijke plek. Bijvoorbeeld om onderzoeksresultaten 
met collega-onderzoekers uit binnen- en buitenland te delen. 
Maar ook om de mensen van de zorgvloer de ruimte te bieden om 
voortdurend te kunnen blijven leren. 

Kind & ontwikkeling 
 
Het Prinses Máxima Centrum streeft ernaar om kinderen ondanks 
hun ziekte in staat te stellen om zich te blijven ontwikkelen en hun 
gewone activiteiten en dagelijks leven zoveel mogelijk voort te 
zetten. Dat is nodig voor de ontwikkeling van het kind. Een voorbeeld 
van een doel dat via de Foundation ondersteund kan worden, is 
het programma MAXIMAal Bewegen. Of het jaarlijkse uitje voor de 
kinderen, zoals in 2019 naar het San Siro Stadion in Milaan.
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Research 
 
Met de beste internationale research en integratie met zorg komt 
het Prinses Máxima Centrum tot nieuwe inzichten en betere 
behandelingen. Op die manier is de genezingskans te verhogen en 
zijn complicaties tijdens en na de behandeling te voorkomen. Door de 
combinatie van de beste onderzoekers op alle terreinen en de unieke 
samenwerking met de beste kinderoncologische zorgprofessionals, 
maakt het Prinses Máxima Centrum echt het verschil. Gevers kunnen 
bijvoorbeeld bijdragen aan de kinderoncologische biobank of 
sequencing van genetisch materiaal.

Academy & outreach
 
Door de bundeling van kennis en expertise kan het Prinses Máxima 
Centrum als geen ander de beste opleidingen en (bij)scholing 
verzorgen op het gebied van kinderoncologie. De Academy wordt 
zo hét (internationale) kennis- en expertisecentrum en draagt bij 
aan het versneld van elkaar leren. Giften voor de Academy worden 
bijvoorbeeld besteed aan de ontwikkeling van e-journals, opleidingen 
en apparatuur voor videoconferencing. Daarnaast vergroot de 
Academy onder de noemer ‘outreach’ ook kennis en kunde in de 
zogeheten ‘low & middle income countries’ wereldwijd. Hiervoor is 
een aparte stichting opgericht: Stichting World Child Cancer NL.
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Smart hospital  
 
Of het nu gaat om de beste research, opleidingen of het optimaal 
ondersteunen van kind en omgeving, op al deze terreinen speelt 
ICT een belangrijke rol. Het Prinses Máxima Centrum streeft naar 
state-of-the-art ICT om zijn ambities waar te maken en zoekt dan 
ook sterke partners om een Smart hospital te realiseren. Met giften 
kan het centrum ICT-hardware aanschaffen, maar bijvoorbeeld ook 
instructiemateriaal voor verpleegkundigen ontwikkelen.

Quality of Life Gala 

Vanaf de eeuwwisseling zijn veel succesvolle 
gala’s onder de titel Quality of Life Gala gehouden. 
Speciaal ten behoeve van het Prinses Máxima 
Centrum vond op 23 november 2019 het 
afsluitende gala uit deze reeks plaats, bedoeld om 
geld in te zamelen voor de nieuwe afdeling Quality 
of Life in het Prinses Máxima Centrum. In Hotel 
van Oranje in Noordwijk zorgden optredens van 
onder meer de Toppers, Edsilia Rombley en Karin 
Bloemen voor een feestelijke omlijsting.  
 

Met dank aan de vele gulle gevers in de zaal en  
een nog resterend bedrag ‘in kas’, kon aan het 
einde van de avond een prachtige cheque  
worden overhandigd aan prof. dr. Rob Pieters, 
medisch directeur van het Prinses Máxima 
Centrum (tweede van rechts). 

‘Met alle behandelingen en research op dezelfde plek presteren 
we het beste. Nu moeten we sneller vooruitgang gaan boeken 
door betere behandelingen te ontwikkelen. Met als doel meer 
genezing en betere kwaliteit van overleven. Het belangrijkste 

wat we hiervoor kunnen doen, is keihard werken. Elke bijdrage 
– groot of klein – helpt daarbij. Donateurs, bedankt!’

 
Rob Pieters
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Een gloednieuw auditorium,  
dankzij diverse giften
Op 27 november 2019 heeft het Prinses Máxima 
Centrum zijn nieuwe auditorium officieel in gebruik 
genomen. Het biedt plaats aan 250 personen 
en is voorzien van de nieuwste studio- en 
audiovisuele faciliteiten. Cruciaal voor de missie 
van het Prinses Máxima Centrum is kennis delen 
én kennis binnenhalen. Alleen dan zijn doorbraken 
te realiseren. De multimediale inrichting van 
het auditorium zorgt voor een optimale inbreng 
van wereldwijde expertise. Voor de research: 
presentaties, colleges, bijeenkomsten. Voor de 
Academy: levenslang leren voor zorgprofessionals. 
Voor de zorg: (patiënt)besprekingen met 
specialisten waar ook ter wereld. Al eerder deed 
Mylan een geoormerkte gift van € 1 miljoen, die in 
2019 is besteed aan het auditorium. Daarnaast 
droegen PNOZorg, RICS en de Stichting Talpa 
afgelopen jaar bij aan de bouw, inrichting en de 
faciliteiten.

Tweejarig partnerschap 
studentenvereniging U.V.S.V./N.V.V.S.U. 
De afgelopen twee jaar heeft studentenvereniging 
U.V.S.V./N.V.V.S.U. zich ingezet om geld op te 
halen voor het Prinses Máxima Centrum. De 
studenten hebben onder andere twee keer een 
veiling, een dansmarathon en een zeiltocht naar 
Londen georganiseerd. Daarnaast spoorden zij 
via internet mensen aan om mee te doen met 
een dansje, waaraan onder andere influencer 
en Máxima-ambassadeur Bas Smit en rapper 
Sjaak hebben deelgenomen. In totaal hebben de 
studenten € 36.765,78 opgehaald. Dit geld gaat 
naar het programma MAXIMAal Bewegen, bedoeld 
om kinderen ondanks hun ziekte in staat te stellen 
om zich te blijven ontwikkelen en hun gewone 
activiteiten en dagelijks leven zoveel mogelijk 
voort te zetten. Dat draagt bij aan de sociale 
ontwikkeling, zelfstandigheid en weerbaarheid 
en vermindert de (late) effecten van zware 
behandelingen.

Acties & giften 

Met het Grootverzettegenkanker 
de Mont Ventoux op
Ook dit jaar was het Prinses Máxima Centrum een 
van de goede doelen van het jaarlijkse evenement 
Grootverzettegenkanker van de Stichting Mont 
Ventoux. Een groot aantal helden – fietsers, 
hardlopers en wandelaars – heeft op 5 en 6 
september 2019 de zware klim naar de top 
van deze legendarische berg in Zuid-Frankrijk 
doorstaan. Het eindresultaat: een fantastische 
cheque van € 44.360. Dit bedrag komt ten goede 
aan het Activiteitenfonds, bedoeld voor activiteiten 
en evenementen die bijdragen aan de sociale, 
emotionele en fysieke ontwikkeling van kinderen 
met kanker. Door creativiteit, zingeving en 
ontspanning dragen deze activiteiten bij aan het 
verwerken van het ziekteproces. 

Chantal Janzen blaast ‘Ik ben een 
kerstbal’ nieuw leven in
Chantal Janzen, ambassadeur van het Prinses 
Máxima Centrum, lanceerde in 2019 een 
kerstsingle en een speciale trui voor ons centrum. 
Chantal Janzen kreeg het voor elkaar om met 
30 bekende artiesten een gelegenheidsformatie 
te vormen. De groep blies met ‘Chantal & de 
Kerstballen’ het nummer ‘Ik ben een kerstbal’ 
nieuw leven in, een klassieker van Bert en Ernie 
uit Sesamstraat. Janzen was bij meer acties 
betrokken.

Renate haalt bijna € 40.000 op met 
beklimming Kilimanjaro
Een bijzondere gift komt van Renate, een jonge 
vrouw die inmiddels is overleden aan uitgezaaide 
darmkanker. Als ze deze verschrikkelijke diagnose 
eind 2018 te horen krijgt, is Renate net bevallen 
van dochter Lieke. Ze wil als jonge moeder wat 
doen voor kinderen met kanker en besluit samen 
met haar vader de Kilimanjaro in Tanzania te 
beklimmen, met 5.895 meter de hoogste berg van 
Afrika. De opbrengst is voor het Activiteitenfonds 
van het Prinses Máxima Centrum, dat kinderen met 
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Acties & giften 

kanker de kans wil geven om actief bezig te blijven. 
De activiteiten zijn erop gericht af te leiden, te leren, 
uit te dagen, maar ook gewoon om te spelen, zoals 
elk kind doet. Een kind met kanker is bovenal 
immers nog steeds kind, aldus Renate. Begin 
december 2019 is het zover: ze beklimt met haar 
vader de Kilimanjaro. Door hoogteziekte en slechte 
weersomstandigheden halen ze de top niet, maar 
de opbrengst is indrukwekkend: bijna € 40.000. 

Een ton voor de kerstballen van Bas Smit
Na de succesvolle T-shirt-actie van Máxima-
ambassadeur Bas Smit in 2018, lanceerde hij op 
13 november 2019 eigenhandig een actie rond 
kerstballen met zijn inmiddels bekende hoofd erop. 
100% van de opbrengst is bestemd voor het Prinses 
Máxima Centrum. In combinatie met andere acties 
haalde Bas bijna € 100.000 op, een bedrag dat in 
2020 wordt bijgeboekt. Daarmee kan het Prinses 
Máxima Centrum diverse projecten realiseren; de 
aanschaf van sportrolstoelen, comfortstoelen, een 
loopbrug, een massagestoel, groenvoorziening 
(voor alle balkons van de ouder-kindkamers, 
het dakterras en een boom in ‘Het Park’), plus 
digiborden, lesmateriaal en een ‘kanjerkar’.

Kerstmannenrit 2019 rijdt  
€ 23.500 bij elkaar
In alle vroegte vertrokken op 14 december 2019 
maar liefst 135 motorrijders uit heel Nederland 
– verkleed als Kerstman en -vrouw – vanaf 
de Mariaplaats in Utrecht. Voor het derde 
achtereenvolgende jaar wilden initiatiefnemers 
Ron Betist en Maurizio Magnano met deze 
Kerstmannenrit zoveel mogelijk geld inzamelen 
voor het Activiteitenfonds van het Prinses Máxima 
Centrum. Voorafgaand aan de start kon het 
publiek foto’s maken met de rijders, in ruil voor een 
donatie. Daarna volgde een rit door Utrecht met 
een tussenstop bij het Prinses Máxima Centrum. 
Daar werd een cheque van ruim € 21.000 
overhandigd, bijeengebracht door alle deelnemers 
aan de rit. De uiteindelijke opbrengst van deze 
editie was € 23.500. 

Lotte en Saar rennen voor Fenna

Lotte en Saar zijn twee vriendinnen van 6 
jaar. Toen ze in mei 2019 hoorden dat hun 
schoolvriendin Fenna ziek was en in het Prinses 
Máxima Centrum moest worden opgenomen, 
besloten ze in actie te komen. Op 8 juni 2019 
hebben ze de IJsselsteinloop gerend, waarvoor 
ze € 250 bij elkaar wilden lopen. Lotte en Saar 
hebben zelf filmpjes gemaakt en wisten zo 

maar liefst 108 donaties binnen te halen. Op de 
laatste schooldag heeft de burgemeester van 
IJsselstein de vriendinnen op school in het zonnetje 
gezet. Dezelfde middag kwamen Lotte, Saar én 
Fenna met een cheque naar het Prinses Máxima 
Centrum. Het eindbedrag daarop was maar 
 liefst € 1.365! 

‘De race ging erg goed. Lotte en Saar moesten 1 kilometer 
lopen en hebben door een foutje in het parcours zelfs de 
dubbele afstand gerend. Dat hebben ze mede door de 

aanmoedigingen van Fenna helemaal volgehouden. Een 
megaprestatie, met een fantastisch eindresultaat!’
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Families voor families op Duinrell: 
€ 103.000
Op 5 oktober 2019 waren de kinderen van het 
Prinses Máxima Centrum met hun families te gast 
in attractiepark Duinrell in Wassenaar. Het werd 
een zonovergoten dag waarop jong en oud zich 
kon uitleven in alle attracties. Midden op de dag 
was er een speciaal benefietconcert met artiesten 
als Maan, Kalvijn, Nick en Simon en de Paw 
Patrol-poppen. ’s Avonds streden 35 families in 
een vrolijke pubquiz met elkaar. Onder de noemer 
‘families voor families’ wilden zij zich inzetten 
om de families in het Prinses Máxima Centrum 
te steunen. Na een aangrijpend lied van Lisanne 
Spaander, vertelde minister van Financiën Wopke 
Hoekstra over het belang van het gezin bij de 
ziekte van een kind. De pubquiz bracht € 103.000 
op, bedoeld voor het programma MAXIMAal 
Bewegen.

De Foundation bedankt donateurs  
op de Hilversumsche Golf Club
Het partnership met de Hilversumsche Golf Club 
biedt de Foundation de mogelijkheid om haar 
donateurs te bedanken met een golfmiddag. Op 
misschien wel de warmste dag van het jaar, 27 
augustus 2019, verzamelden zich een kleine 50 
deelnemers op de club. Na afloop was er een 
prijsuitreiking en vertelde prof. dr. Rob Pieters wat 
er in korte tijd in het Prinses Máxima Centrum al 
is bereikt. En vooral ook wat de volgende doelen 
zijn om de missie te realiseren: ieder kind met 
kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. 
Top-researchers dragen daar voor een belangrijk 
deel aan bij, vertelde Pieters de  aanwezige 
donateurs. De Foundation is de Hilversumsche Golf 
Club zeer erkentelijk dat zij deze middag mogelijk 
hebben gemaakt.

Acties & giften 

Prinses Máxima Centrum Rally levert 
ook dit jaar meer op 
Voor het derde jaar op rij is het Prinses Máxima 
Centrum veel dank verschuldigd aan de Lions Club 
Wassenaar Duin. Met de Prinses Máxima Centrum 
Rally, waar op 22 juni 2019 meer dan 100 auto’s 
aan meededen (waaronder veel fraaie oldtimers), 
begon de tocht in Wassenaar en eindigde deze 
op het circuit van Zandvoort. En voor het derde 
jaar op rij was de opbrengst hoger dan in het 
voorafgaande jaar. Liefst € 135.000 is er deze 
keer met de rally opgehaald. Dat bedrag is ten 
goede gekomen aan het programma MAXIMAal 
Bewegen.

Eerste Dutch Real Estate Gala  
levert een ton op
Begin december 2019 was hotel Huis ter Duin in 
Noordwijk het decor van het eerste Dutch Real 
Estate Gala, georganiseerd door Flip Kerkhoven. 
De ruim 500 gasten brachten een bedrag van  
€ 79.800 bijeen voor het programma MAXIMAal 
Bewegen. Een van de aanwezigen hoogde dit 
bedrag na afloop op tot een volle € 100.000. 
Het gala werd bijgewoond door H.K.H. Prinses 
Margarita de Bourbon de Parma, ambassadeur 
van het Prinses Máxima Centrum. Frits Sissing 
en Karin Bloemen presenteerden een modeshow 
van de Deense couturière Isabell Kristensen en 
optredens van onder meer Caro Emerald. Karin 
Bloemen trad zelf ook nog op. Kerkhoven wil in 
2020 een gelijksoortige avond organiseren, met 
nog meer gasten dan deze eerste editie.  
 
 
 



26  Resultaten 2019 - Prinses Máxima Centrum Foundation Jaarverslag 2019 Prinses Máxima Centrum Foundation Jaarverslag 2019 - Resultaten 2019           27

Toelichting op de resultaten  
van de Foundation
Conform de wettelijke verplichtingen die gelden 
voor de verantwoording van de inkomsten, zien 
de inkomsten van de werving door de Foundation 
over 2019 er als volgt uit (ter vergelijking staan in 
de rechterkolom de cijfers uit 2018):

De totale realisatie komt in 2019 lager uit dan 
in het jaar daarvoor. Dat heeft er onder meer 
mee te maken dat de Foundation in 2018 enkele 
eenmalige grote giften heeft gehad. Deze giften 
waren het directe gevolg van de opening van het 
Prinses Máxima Centrum in dat jaar. Zo hebben 
de kinderoncologische centra van Nijmegen en 
Rotterdam in 2018 een bedrag van € 8,1 miljoen 
overgemaakt. Daarnaast heeft KiKa in 2018 een 
bedrag van € 7,5 miljoen beschikbaar gesteld.

Resultaten 2019

Giften Realisatie 2019 in € Realisatie 2018 in € 

Baten van particulieren 1.498.219 1.469.961

Baten van bedrijven 1.259.007 2.123.426

Baten van organisaties zonder 
winststreven

3.990.506 21.965.561

Baten van kerken 4.157

Som der baten 6.747.732 25.563.104



28  Resultaten 2019 - Prinses Máxima Centrum Foundation Jaarverslag 2019 Prinses Máxima Centrum Foundation Jaarverslag 2019 - Resultaten 2019          29

 
 
Nu al merken we dat de relatie die wordt 
opgebouwd met Zakenvrienden direct 
weer leidt tot nieuwe connecties, ideeën, 
medewerkersbetrokkenheid et cetera. In 2020  
wil de Foundation het Zakenvrienden-programma 
verder uitbouwen.  

Ook in 2019 zijn spontaan producten en/of 
diensten geleverd. Zo heeft La Place voor € 11.249 
aan eten en drinken beschikbaar gesteld aan het 
families-voor-families-event in Duinrell (zie ook 
pagina 25). Een gift in natura is een mooie manier 
om vanuit het perspectief van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen een bijdrage te leveren 
aan de missie van het Prinses Máxima Centrum. 
Daarnaast zijn er contacten met bedrijven die  

 
 
zich willen verbinden aan het Prinses Máxima 
Centrum vanuit strategische, productinhoudelijke 
of maatschappelijke betrokkenheid. Zo’n 
samenwerking wordt door de Foundation 
ondersteund met verschillende niveaus van 
tegenprestaties, onder andere in de (marketing)
communicatie en het relatiemanagement. Een 
voorbeeld is de samenwerking met Loyens & Loeff, 
die de Foundation helpt om partnerships vorm te 
geven. Bij acties die hoge bedragen opleveren, 
vragen de bedrijven vaak om een ‘tastbare’ 
bestemming. Bij zulke geoormerkte bestemmingen 
valt te denken aan de financiering van ruimtes die 
afleiding bieden of beweging stimuleren. Of aan 
bijdragen voor specifieke onderzoeken.  
 

Baten van particulieren

Particuliere giften 
Particuliere giften komen vaak binnen via acties 
rond huwelijken, jubilea of verjaardagen. Soms 
wordt na het overlijden van een dierbare geld voor 
het Prinses Máxima Centrum opgehaald. Het zijn 
mooie acties, waaraan vaak een bijzonder verhaal 
ten grondslag ligt. De Foundation heeft ook in 
2019 veel particuliere acties ondersteund met 
brochures en posters, of initiatiefnemers bedankt 
met oorkondes of bedankbrieven. Steeds vaker 
koppelen particulieren hun sportprestaties aan een 
goed doel, bijvoorbeeld bij een sponsorloop. Dat 
levert naast een gift ook goede PR op.

Uiteraard streeft de Foundation ernaar om het 
aantal vaste afspraken met periodieke schenkers 
de komende jaren verder uit te breiden, om 
zo een goede basis te realiseren voor de vier 
investeringsdomeinen.

Serviceclubs en acties van derden  
(scholen, verenigingen)
In 2019 hebben opnieuw serviceclubs, scholen en 
verenigingen acties op touw gezet. Deze initiatieven 
ontstaan vaak uit persoonlijke betrokkenheid bij 
kinderen met kanker. De acties zijn ook via eigen 
communicatiekanalen van het Prinses Máxima 
Centrum in de etalage gezet. De diversiteit en 
omvang van de acties verschillen, maar steeds is er 
sprake van een grote betrokkenheid en inzet van de 
initiatiefnemers. Een voorbeeld is de inzet van leden 
van studentenvereniging U.V.S.V./N.V.V.S.U. (zie 
pagina 20).

Baten van bedrijfsleven

In 2019 heeft de Foundation € 1.259.007 aan 
giften van bedrijven ontvangen. Dat dit minder is 
dan in 2018, komt onder meer doordat we in 2018 
de bedden op de ouder-kindkamers van BeterBed 
hebben gekregen. Die hadden een waarde van 
circa € 278.000. Daarnaast is er in 2018 een gala 
georganiseerd, waar bedrijven circa € 1 miljoen 
hebben geschonken. Het gala is tweejaarlijks en 
werd dus niet in 2019 georganiseerd. Naast de 
partnerships die we zijn aangegaan, hebben veel 
bedrijven spontaan eenmalige giften gedaan, 
bijvoorbeeld als onderdeel van een 

 
bedrijfsjubileum, een afscheid of bijvoorbeeld 
een goededoelenactie rond de feestdagen. Veel 
bedrijven hebben kerstacties voor ons opgezet, 
zoals een donatie in plaats van een kerstpakket  
of kerstkaarten.

Sinds november 2019 is de Foundation gestart met 
het Zakenvrienden-programma. Zakenvrienden zijn 
mkb-bedrijven die het Prinses Máxima Centrum 
een warm hart toedragen, met voor een langere 
tijd een minimale bijdrage van € 2.400 per jaar. 
Ze worden uitgenodigd voor bijeenkomsten, 
hebben een persoonlijk aanspreekpunt binnen 
de Foundation en mogen als symbool voor de 
steun het Zakenvriend-logo gebruiken in hun 
e-mailhandtekening en op de bedrijfswebsite.  
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Baten van organisaties zonder 
winststreven

De Foundation onderhoudt relaties met (familie)-
fondsen en stichtingen, die specifieke steun aan 
het Prinses Máxima Centrum geven. Ook zijn er 
diverse stichtingen die uit naam van een persoon 
geld, producten of diensten doneren vanuit een 
bepaalde doelstelling. De afgelopen jaren hebben 
tientallen fondsen en stichtingen substantiële 
financiële toezeggingen gedaan aan het Prinses 
Máxima Centrum. 

Het bedrag dat in 2019 aan giften is binnen-
gekomen via organisaties zonder winststreven is 
lager dan in 2018, toen we twee grote eenmalige 
bedragen konden bijboeken. 

Ontwikkeling reserves en 
bestemmingsfondsen
De ontwikkeling van reserves en bestemmings-
fondsen van de Foundation ziet er als volgt uit  
(ter vergelijking staan in de rechterkolom  
de cijfers uit 2018): 

Als een gift voor een concreet doel wordt gedaan, 
wordt hiervoor een zogeheten bestemmingsfonds 
gevormd. Bijvoorbeeld voor een ouder-kindkamer 
of voor een inspanningslaboratorium. Giften 
die niet voor een expliciet doel geschonken zijn, 
worden opgenomen in de overige reserve. Het 
bestuur van de Foundation besluit over de doelen 
van deze bestemmingsreserves.

Renteopbrengsten obligaties
Eind 2015 gaf Prinses Máxima Centrum 
voor kinderoncologie B.V. in samenwerking 
met alle banken in Nederland eenmalig 
schenkingsobligaties uit. Naast bancaire 
financiering is ook gekozen om de Nederlandse 
samenleving te betrekken bij de bouw 
van het nieuwe Prinses Máxima Centrum, 
door het aanbieden van zogenoemde 
maatschappelijke obligaties aan particulieren. 
De obligatiehouders hebben bij de opname een 
schenkingsovereenkomst getekend waardoor 
de renteopbrengsten van deze obligatieleningen 
worden geschonken aan de Foundation, die deze 
renteopbrengsten ten gunste laat komen van 
Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V. 
Sommige obligatiehouders hebben hun obligaties 
aan het Prinses Máxima Centrum geschonken.
 

Besteding aan investeringsdomeinen  
en kosten 
Er zijn kosten gemaakt voor beheer, administratie, 
PR en wervingsacties. De kosten voor de 
fondsenwerving door de Foundation in 2019 
bedragen 13% van de opbrengsten. In de branche 
is een norm gesteld dat goededoelenorganisaties 
een plafond aanhouden van 25%. Dit houdt in dat 
de totale kosten van fondsenwerving gemiddeld 
over een periode van drie jaar niet meer dan 25% 
mogen bedragen van de totale opbrengsten uit 
fondsenwerving. De Foundation blijft dus ook in 
2019 ruimschoots onder dit plafond. 

Beschouwing op de resultaten
Zoals in het eerste hoofdstuk beschreven, 
hebben de geworven gelden vooral betrekking 
op vooraf geoormerkte gelden voor aanvullende 
en verdiepende projecten. De afgelopen drie jaar 
hebben we met name geworven voor de bouw, de 
inrichting en de aankleding. Nu is het tijd de focus 

expliciet te gaan richten op gelden die bijdragen 
aan de kerndoelen van de meerjarenstrategie 
2020-2024 van het Prinses Máxima Centrum. In 
2019 hebben we daarvoor al de eerste aanzet 
gemaakt, onder meer met het helpen realiseren 
van het auditorium (zie pagina 20), een onmisbaar 
instrument om de internationale ambities van het 
Prinses Máxima Centrum waar te maken. Het is 
een plek voor de voortdurende kennisuitwisseling 
en de ontwikkeling van talent,  die nodig zijn 
om te komen tot de innovatieve behandelingen 
waar het centrum de komende jaren vooral op 
inzet. Ook hebben we veel kunnen bijdragen aan 
onderzoeken en projecten ten behoeve van kind 
en gezin, in de context van wat het centrum heeft 
gedefinieerd als Quality of Life. Ofwel kwaliteit van 
leven nu én later, een van de belangrijke doelen uit 
de meerjarenstrategie. Op basis van de resultaten 
van 2019 en eerdere jaren kan de Foundation een 
volgende stap gaan zetten in het ondersteunen van 
de missie van het Prinses Máxima Centrum. 

Realisatie reserves en 
bestemmingsfondsen Giften

2019 in € 2018 in € 

Overige reserve 3.774.541 2.298.264

Bestemmingsreserve  
opbouw organisatie

0 0

Bestemmingsfondsen  
(waaronder nieuwbouw)

11.275.862 19.275.788

Totaal reserves en  
bestemmingsfondsen

15.050.403 21.574.052
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De Foundation werft fondsen om zo de missie van 
het Prinses Máxima Centrum te helpen realiseren. 
We streven ernaar een zo groot mogelijk deel 
van elke opgehaalde euro te besteden aan onze 
doelstellingen, door de kosten van fondsenwerving 
zo laag mogelijk te houden. De middelen die 
overblijven na aftrek van de kosten, worden door 
de Foundation toegekend aan de volgende vier 
domeinen (in 2019 ook nog voor nieuwbouw): 
• Kind & ontwikkeling 
• Research 
• Academy & outreach
• Smart hospital.

De Foundation en de nabije toekomst,  
te beginnen in 2020 
In 2020 zal de wervingsfocus expliciet gericht zijn 
op gelden die bijdragen aan de kerndoelen van 
het strategisch meerjarenplan 2020-2024 van 
het Prinses Máxima Centrum. Kort en goed is de 
opdracht aan de Foundation om de komende jaren 
vooral een betekenisvolle financiële bijdrage te 
leveren aan de onderstaande doelen, waarbij het 
de uitdaging is deze te vertalen naar ‘werfbare’ 
projecten: 
• De komst van talentvolle topexperts uit  

binnen-en buitenland, waaronder fellows  
en clinical scientists. 

• De opstart van innovatieve behandelingen 
(bijvoorbeeld het geneesmiddelenlaboratorium 
en internationale researchprojecten).

• Projecten die voortkomen uit de focus op 
immunotherapie en neuro-oncologie.

• Het initiëren van onderzoeken en projecten ten 
behoeve van kind en gezin, in de context van 
wat het centrum heeft gedefinieerd als Quality 
of Life. Ofwel kwaliteit van leven nu én later.

De titel van het jaarplan 2020 van de Foundation 
heeft niet voor niets ‘de versnelling’ als titel 
meegekregen. Immers, door de (financiële) 
inspanningen van de Foundation kunnen 
bovenvermelde doelen eerder worden behaald.  
De missie geldt niet alleen voor toekomstige 
generaties kinderen: het gaat om het hier en nu.

De Foundation heeft voor 2020 de ambitie om ten 
minste € 7 miljoen op te halen. De omvang van 
dit bedrag is gebaseerd op de begroting van de 
meerjarenstrategie, met het oog op doelstellingen 
die zonder de Foundation niet – of veel later –  
gerealiseerd kunnen worden. Om verder te 
kunnen groeien, wil de Foundation investeren in 
een fundament van duurzaam relatiebeheer. Ook 
om niet afhankelijk te blijven van de ‘vibe’ die de 
opening van het nieuwe gebouw met zich heeft 
meegebracht. 

Beleid inzake vermogensvorming 
Net als in 2018 heeft de Foundation in 2019 aan 
vermogensvorming gedaan. Het vermogen van 
de Foundation bedroeg per 31 december 2019 
afgerond € 15,1 miljoen (2018: € 21,6 miljoen). 
Het vermogen wordt voor een deel belegd in 
effecten (€ 5,6 miljoen, zie verder hieronder). Het 
merendeel wordt echter liquide aangehouden op 
een spaarrekening, zodat het op korte termijn kan 
worden ingezet. Het bestuur heeft besloten om 
geen continuïteitsreserve aan te leggen waardoor 
een deel van het vermogen wordt afgezonderd. Op 
die manier wordt gewaarborgd dat het vermogen 
kan worden ingezet, zodra dat nodig is. 

Financieel beleid 
Covid-19 en de toekomst 
van de Foundation 
Zoals in de jaarrekening toegelicht onder de kop 
‘Na balansdatum: de coronacrisis’, zullen de Covid-
19-uitbraak en de maatregelen die door diverse 
overheden naar aanleiding daarvan zijn genomen 
om het virus in te perken, in 2020 aanzienlijke 
gevolgen hebben voor de Foundation. Dit geldt met 
name in de eerste drie kwartalen. Pas in het vierde 
kwartaal denken we enige mate van normalisatie 
tegemoet te kunnen zien. Rekening houdend met 
de afschaling van fondswervende activiteiten tot 
aan september 2020, houden we rekening met een 
halvering van de opbrengsten. 

Uiteraard betreft dit een schatting met onzekerheid 
over de impact en duur van de Covid-19-pandemie. 

Of de opbrengsten in de resterende maanden 
van 2020 zullen verbeteren, hangt er onder meer 
vanaf in hoeverre overheidsmaatregelen worden 
verlengd, uitgebreid of afgebouwd. De Foundation 
zal haar investeringen beperken totdat er zekerheid 
is over wanneer de overheidsmaatregelen eindigen 
en de bedrijfsactiviteiten zullen verbeteren. We 
zijn op dit moment niet voornemens om het 
personeelsbestand in te krimpen. Als de Covid-
19-pandemie echter langer aanhoudt, kan dit 
eventueel opnieuw moeten worden bekeken. 
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Opbrengsten uit beleggingen
De Foundation kiest ervoor een deel van haar 
vermogen verantwoord te beleggen. Het afgelopen 
jaar hebben we daarmee een prima resultaat 
behaald: de beleggingsopbrengst bedroeg over 
2019 ruim € 718.000. Beleggen is geen doel 
op zich, maar een middel om als een ‘goed 
rentmeester’ met het vermogen om te gaan. Dat 
gebeurt steeds ten dienste van het doel van de 
Foundation: bijdragen aan de missie van het 
Prinses Máxima Centrum. Het beleggingsbeleid is 
gestoeld op de Richtlijn Financieel Beheer Goede 
Doelen, in 2012 opgesteld door brancheorganisatie 
Goede Doelen Nederland. De Foundation kiest voor 
een strategische beleggingsmix met een horizon 
van vijf jaar. Het streven is een evenwicht tussen 
rendement en voorzichtigheid, passend bij onze 
zorgplicht tegenover alle belanghebbenden.  
Het beleggingsbeleid is transparant. Om die reden 
kiezen we voor beleggingen die eenduidig zijn uit 

te leggen aan derden. De uitvoering is in handen 
van een vermogensbeheerder, die verantwoording 
aflegt aan het bestuur van de Foundation. In 
2019 zijn de eerste voorbereidingen getroffen om 
zo spoedig mogelijk in 2020 een onafhankelijke 
beleggingscommissie in te stellen.

Risico’s en onzekerheden
De Foundation wil haar werk zorgvuldig doen 
en al haar inkomsten en bestedingen goed 
verantwoorden. Een goed imago en vertrouwen 
bij het publiek zijn immers essentieel voor de steun 
die wij ontvangen. Onze positie als betrouwbare 
maatschappelijke partner borgen we in zowel de 
governance als de bedrijfsvoering. We beoordelen 
nauwlettend waar risico’s kunnen optreden die 
tot reputatieschade kunnen leiden. Dat is cruciaal, 
omdat een beschadigde reputatie direct kan 
leiden tot afnemende betrokkenheid van gevers, 
vrijwilligers en andere stakeholders, met minder 

De mogelijke gevolgen van Covid-19  
voor risico’s en onzekerheden
Zoals toegelicht in het kader op pagina 33 heeft de 
Covid-19-uitbraak gevolgen voor de Foundation. 
Naast de reeds bekende effecten leidt de macro-
economische onzekerheid tot verstoring van onze 
(economische) activiteit. De schaal en duur van de 
pandemie blijven onzeker en het is onbekend wat 
daarvan de eventuele gevolgen zijn op langere 
termijn. Met betrekking tot de belangrijkste risico’s 
die kunnen voortvloeien uit de huidige onzekere 
situatie inzake Covid-19, geldt voor de Foundation 
het volgende:

• Omzet en opbrengsten: zoals beschreven in de 
jaarrekening houdt de Foundation rekening met 
een daling van de opbrengsten van circa € 4,3 
miljoen. Dit is fors, maar geeft geen onzekerheid 
over de continuïteit van de Foundation.

• Bijzondere waardeverminderingen: dit 
betreft bij de Foundation uitsluitend de 
effectenportefeuille.  

Omdat we deze defensief hebben  
ingestoken, zal het verlies naar verwachting 
beperkt blijven. We houden rekening met  
een koersdaling van 11% over 2020.

• Financiering en liquiditeit: zoals beschreven 
in de jaarrekening leidt de verwachte daling 
van inkomsten niet tot onzekerheid over de 
liquiditeit van de Foundation. Er lopen geen 
leningen van bijvoorbeeld banken. Daarnaast 
zullen de opbrengsten van de Foundation ook 
in 2020 hoger zijn dan de kosten. Hier lopen  
we dus geen risico.

• Interne beheersing: het vigerende beleid van 
de Foundation rond het voorkómen van risico’s 
van fouten en fraude, is ook onder de huidige 
omstandigheden zodanig geborgd dat de 
interne beheersing op orde is en blijft. 

• Continuïteit: ondanks de forse impact van 
de pandemie is er geen onzekerheid over de 
continuïteit van de Foundation.

inkomsten als gevolg. Om dit te voorkomen, 
draagt de Foundation zorg voor efficiënte en 
betrouwbare processen en goede afspraken  
met onze stakeholders.

Een groot risico is fraude bij fondsenwervende 
acties met contante inzamelingen. De Foundation 
wil daarom de contante geldstromen bij  
dergelijke acties beperken. Daartoe heeft de 
Foundation in 2019 de lancering van een website
(www.maximaalinactie.nl) voorbereid, waarop 
initiatiefnemers hun actie kunnen aanmelden en 
gelden kunnen werven. Op die manier beperken wij 
de contante geldstroom zo veel mogelijk. Collectes 
vinden niet plaats en inzamelingen gaan zoveel 
mogelijk via bankoverschrijvingen of incasso’s. 
Op deze manier kan geen twijfel ontstaan over de 
verwerking van de ingezamelde gelden. Financiële 
instrumenten worden in de jaarrekening van de 
Foundation verantwoord en omvatten vorderingen,  

geldmiddelen, effecten, uitkeringsverplichtingen, 
crediteuren en overige te betalen posten. De 
Foundation loopt geen valutarisico, omdat er geen 
transacties of beleggingen worden verricht in 
buitenlandse valuta.

Bezoldigingsbeleid en gedrag
Eind 2019 waren er acht medewerkers (6 fte) in 
dienst bij de Foundation. De salarissen van de 
personeelsleden voldoen aan de norm die vanuit 
de branche (Goede Doelen Nederland) aan goede 
doelen gesteld worden. Het beleid inzake gedrag 
wordt door de Foundation integraal overgenomen 
van het Prinses Máxima Centrum. Dat betekent 
dat ook de Foundation haar handelen baseert op 
de Governancecode Zorg uit 2017 en andere voor 
zorg- en researchinstellingen relevante wet- en 
regelgeving. Daarbij gaat het om transparantie 
in structuur, besluitvorming en handelen, en om 
professionele en persoonlijke integriteit. 
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1                    BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Overige vorderingen en overlopende
activa (1) 1.129.470     1.584.258     
Effecten (2) 5.564.679     4.020.834     
Liquide middelen (3) 9.997.102     18.278.079   

16.691.251   23.883.171   

16.691.251   23.883.171   

-0                1                 

31-12-2019 31-12-2018

4

€ € € €

PASSIVA

Reserves en fondsen (4)

Overige reserve 3.774.541     2.298.264     
Bestemmingsreserves -              -              
Bestemmingsfondsen 11.275.862   19.275.788   

15.050.403   21.574.053   

Voorzieningen (5) 1.560           1.110           

Kortlopende schulden (6)

Crediteuren 50.780         40.057         
Belastingen en premies sociale verzekeringen 39.429         26.932         
Overige schulden en overlopende passiva 1.549.079     2.241.019     

1.639.288     2.308.009     

16.691.251   23.883.171   

31-12-2019 31-12-2018
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2                     STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018
€ € € 

Baten

Baten van particulieren (7) 1.498.219          3.718.900          1.469.961          
Baten van bedrijfsleven (8) 1.259.007          881.000             2.123.426          

(9) 3.990.506          4.150.000          21.965.561        

Baten van Kerken -                   -                   4.157                
Baten van loterijorganisaties -                   -                   -                   

Som der baten 6.747.732          8.749.900          25.563.104        

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Doelstellingen (10) 12.982.095        20.821.169        9.560.994          

Wervingskosten

Wervingskosten (11) 429.056             920.000             475.167             
Lonen en salarissen (12) 439.097             540.000             407.092             
Sociale lasten (13) 99.775              -                   98.676              
Overige personeelskosten (14) 24.805              30.000              27.329              

992.733             1.490.000          1.008.263          

Kosten beheer en administratie

Kosten beheer en administratie (15) 127.194             54.000              136.016             

Som der lasten 14.102.022        22.365.169        10.705.274        

Saldo voor financiële baten en lasten -7.354.290         -13.615.269       14.857.830        

Financiële baten en lasten (16) 830.640             100                   36.285              

Resultaat -6.523.649         -13.615.169       14.894.115        

Bestemming saldo van baten en lasten

Overige reserve 1.476.277          11.727              
Bestemmingsreserves -                   -250.000            
Bestemmingsfondsen -7.999.926         15.132.387        

-6.523.649         14.894.115        

Baten van andere organisaties zonder 
winststreven

6

3                    KASSTROOMOVERZICHT 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat -6.523.649    14.894.115   
Aanpassingen voor:
Mutatie voorzieningen (5) 450              15.530         
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen (excl dividenden) (1 en 16) 423.257        1.564.152     
Mutatie effecten (2) -2.342.955    -4.056.833    
Mutatie kortlopende schulden (6) -668.722      -2.024.570    

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -9.111.619    10.392.395      

Dividenden (16) 31.531         257              
Resultaat op effecten (16) 799.109        35.999         

830.640        36.256            

Kasstroom uit operationele activiteiten -8.280.979    10.428.651      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie reserves en fondsen -               -               

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -               -                 

Mutatie geldmiddelen -8.280.979    10.428.651      

Samenstelling geldmiddelen
2019 2018

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 18.278.080   7.849.429       

Mutatie liquide middelen -8.280.979    10.428.651      

Stand per 31 december 9.997.101     18.278.080      

-0,51            0,49                

2019 2018
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4                    GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De stichting heeft ten doel:
   a   het verwerven van middelen ten behoeve van de medisch specialistische zorg gericht op kinder-
        oncologie en voor research activiteiten op het gebied van kinderoncologie, primair door nieuwe 
        doelgroepen te bereiken, welke baten ten gunste van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie 
        B.V. komen, indien en voorzover Prinses Máxima Centrum het kinderoncologisch centrum exploiteert
        danwel  research activiteiten op het gebied van kinderoncologie verricht;
   b   het ondersteunen van de opleiding en onderwijs op het gebied van kinderoncologie, indien en voor
        zover verzorgd door of namens Prinses Máxima Centrum;
   c   het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
        houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- giften, schenkingen en donaties;
- legaten en erfstellingen, met dien verstande dat erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder 
  het voorrecht van een boedelbeschrijving;
- subsidies; en
- hetgeen de stichting op enigerlei andere wijze verkrijgt en voorts al hetgeen nuttig en nodig is ter
  verwezenlijking van voornoemde doelstelling.

Jaarrekeningregime

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor Jaarverslaggeving en in het bijzonder RJ 650
Fondswervende organisaties.

Vestigingsadres

De Stichting Prinses Máxima Centrum Foundation heeft een naamswijziging ondergaan. De naam is 
gewijzigd van Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum naar Stichting Prinses Máxima Centrum 
Foundation. De stichting (met statutaire zetel in Utrecht, geregistreerd onder KvK-nummer 56702361)
is gevestigd op Heidelberglaan 25 te Utrecht.

Consolidatie

Vereniging Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in coöperatief verband u.a. te Utrecht heeft 
als groepshoofd in de zin van artikel 7 lid 1 Regeling verslaggeving WTZi besloten om consolidatie van 
de Stichting Prinses Máxima Centrum Foundation achterwege te laten. Artikel 7 van 
de Regeling verslaggeving luidt: de geconsolideerde jaarrekening van een groep hoeft de jaarrekening 
van een binnen die groep vallende steunstichting, zijnde een rechtspersoon die geen zorginstelling is, die
haar middelen verkrijgt  uit niet-zorggebonden gelden en die volgens haar statuten algemeen nut beoogt 
of specifieke activiteiten van een zorginstelling ondersteunt, niet te worden opgenomen.

Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Evenwel is er na 
balansdatum een crisis uitgebroken die ook gevolgen zal hebben voor de fondsenwerving. De crisis 
die voortkomt uit de gevolgen de verspreiding van het Covid-19-virus zullen evenwel geen liquiditeits- 
 of continuïtsproblemen veroorzaken. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het kopje
Gebeurtenissen na balansdatum.
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigings-
prijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering 
plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn 
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig 
dat het bestuur van de Stichting Prinses Máxima Centrum Foundation zich over verschillende zaken een oordeel
vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is,
is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen
bij de desbetreffende jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Alle activa worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling, tenzij anders 
vermeld.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Vorderingen worden na 
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, verminderd met bijzondere 
waardeverminderingsverliezen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 
boekwaarde van de vordering.

Effecten

Beursgenoteerde effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. 
Beursgenoteerde effecten worden, na eerste verwerking, gewaardeerd tegen reële waarde. 
De gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de beursgenoteerde effecten worden 
in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Niet beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs of lagere reële waarde, bepaald op basis van de individuele effecten. Indien 
sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; 
afwaardering vindt plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening. Indien van een dergelijk individueel 
effect de reële waarde onder de kostprijs komt, wordt de waardevermindering direct verwerkt ten laste 
van de winst-en-verliesrekening.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor in rechte afdwingbare en feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarvoor het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van middelen 
nodig is waarvan de omvang op betrouwbare wijze kan worden geschat. De omvang van de voorziening 
wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende 
verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders vermeld worden voorzieningen 
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening 
betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is 
gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Tevens is rekening met salarisstijging in de 
jaren cf CAO. 

Kortlopende schulden

Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn 
toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking 
opgenomen. Na eerste opname worden de schulden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis 
van effectieverentemethode.

Bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen

Het vermogen is gevormd uit overschotten van baten en lasten. Het eigen vermogen wordt ingedeeld in 
reserves en fondsen.

De continuïteitsreserve is verplicht volgens de verslaggeving regels en is bestemd voor het garanderen 
van de continuïteit van de stichting. Het bestuur acht hiervoor geen reserve noodzakelijk en heeft hem 
derhalve op nihil gesteld.

Overige reserve / Bestemmingsreserves
Donaties zonder bestemming worden toegevoegd aan de overige reserve. Wanneer het bestuur zelf een
bestemming geeft aan de reserve wordt dit onttrokken aan de overige reserve en gedoteerd aan de
bestemmingsreserve. De nadere bestemming vind plaats op basis van de door Het Prinses Máxima 
Centrum voor kinderoncologie B.V. ingediende projecten. 

Bestemmingsfondsen
Door derden is aan een deel van de middelen een specifieke besteding gegeven. De middelen die per 
balansdatum nog niet zijn besteed, zijn opgenomen in een bestemmingsfonds.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de fondsenwervende 
activiteiten en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten

De baten worden verantwoord in het jaar van ontvangst of in het jaar van schriftelijke toekenning. Voor 
ontvangen cheques op basis van acties derden worden de baten verantwoord op het moment van
bankontvangst.

Giften welke worden toegekend voor de nieuwbouw worden gerealiseerd op het moment van toekenning.

Giften uit periodieke schenkingen
Baten uit periodieke schenkingen worden verantwoord in het jaar van ontvangst indien er sprake is van een 
voorwaardelijke schenking. De ratio achter deze verantwoordingsmethodiek is gelegen in het feit dat een 
periodieke schenker onder bepaalde voorwaarden het recht heeft om zijn schenking te beëindigen. Indien 
er sprake is van een onvoorwaardelijke periodieke schenking dan worden deze baten in deze geheel 
verantwoord op het moment van toekenning.

Giften in natura
Baten betreffende bijdragen in natura zijn gewaardeerd tegen de reële waarde (voor zover deze 
betrouwbaar kan worden vastgesteld en materieel is) en zijn tegen de reële waarde verwerkt in de Staat 
van Baten en Lasten. Baten betreffende bijdragen in natura vertegenwoordigen een reële waarde
voor de Stichting Prinses Máxima Centrum Foundation indien Prinses Máxima Centrum aangeeft belang te 
hebben bij de gift. 
Dit kan zijn doordat de gift gerelateerd is aan bestedingen die in de begroting van het Prinses Máxima Centrum
zijn opgenomen of door vraag voor een besteding vanuit een budgethouder van het Prinses Máxima Centrum.

Baten van particulieren
Baten van particulieren zijn giften vanuit particulieren inclusief service clubs.

Baten uit obligatielening
In 2015 heeft Het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. een schenkingsobligatie voor 7 jaar 
uitgegeven om (een deel van) de bouw mee te kunnen bekostigen.  De obligatiehouders schenken de 
ontvangen rente aan de Foundation.
Het betreft twee soorten obligaties, obligaties E waar de obligatiehouders ineens de te ontvangen rente 
voor de komende 7 jaar schenken en obligaties P waar de obligatiehouder de rente jaarlijks voorafgaand
aan het jaar schenkt. Het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. wendt deze schenking aan
voor Research doeleinden.

Baten van bedrijfsleven
Baten van bedrijfsleven zijn giften vanuit acties van commerciële bedrijven.

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Baten van andere organisaties zonder winststreven zijn giften vanuit acties van steunstichtingen en
vermogensfondsen.

Baten van kerken
Baten van kerken zijn giften vanuit acties van kerken en moskeeën.
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Baten uit nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar 
waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet reeds in 
een voorgaand boekjaar zijn verantwoord.

Baten met een bijzondere bestemming
Baten met een bijzondere bestemming worden via resultaatbestemming toegevoegd aan de 
bestemmingsreserves en -fondsen. In opvolgende jaren bestede bedragen worden in de staat van baten 
en lasten verwerkt via de resultaatbestemming als onttrekking aan de bestemmingsreserves en - fondsen.

Lasten

De bestedingen worden verantwoord in het jaar waarin de verplichtingen, samenhangend met de in dat jaar te
realiseren opbrengsten, zijn aangegaan. De kosten worden verantwoord in het jaar waarop het betrekking heeft.

Wervingskosten

Wervingskosten zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van het werven van baten.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen

De pensioenverplichtingen aan werknemers zijn ondergebracht bij een pensioenfonds Zorg en Welzijn. De over
het boekjaar verschuldigde premie wordt ten laste van het resultaat gebracht. Als de looptijd van deze 
verplichting zich over meerdere jaren uitstrekt wordt de voorziening gewaardeerd op contante waarde, 
berekend met een rentevoet op basis van het gemiddelde rendement van hoogwaardige ondernemingsobligaties.

De Foundation heeft voor haar werknemers een toegezegde bijdrageregeling. Hiervoor in aanmerking 
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het 
gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij PFZW. De 
verplichtingen die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het pensioenfonds 
Zorg en Welzijn. De Prinses Máxima Centrum Foundation betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de 
werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, 
indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld 
door zijn financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2019 is de dekkingsgraad 
van het pensioenfonds 99,2%. Het pensioenfonds dient een dekkingsgraad van ten minste 104,3% te hebben.
Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten 
instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. De Prinses
 Máxima Centrum Foundation heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van 
een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De Prinses Máxima 
Centrum Foundation heeft daarom alleen de verschuldigde premies en de pensioenlasten tot en met het einde 
van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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Belastingen

De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting gezien de aard van haar activiteiten.
Aangezien de stichting de ANBI-status heeft toegewezen gekregen van de Belastingdienst hoeft over de 
schenkingen aan deze stichting geen schenkbelasting afgedragen te worden.

Voor de volgende activiteiten, is de Foundation belastingplichtig: de werving van Zakenvrienden en het verkopen
van toegangsbewijzen voor evenementen. In 2019 zijn er toegangsbewijzen voor de familiedag in Duinrell verkocht 
en voor het feest in de Loft.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit 
hoofde van interest zijn opgenomen onder het kasstroom uit operationele activiteiten. Er zijn geen 
uitgaven uit hoofde van interest gedaan.
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5                     TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Overige vorderingen en overlopende activa 31-12-2019 31-12-2018
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen -                 47.551              
Overige vorderingen en overlopende activa 1.129.470       1.536.707          

1.129.470       1.584.258          

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting -                 41.322              
Pensioenen -                 6.230                

-                 47.551              

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 1.127.696       1.525.972          
Overlopende activa 1.774             10.735              

1.129.470       1.536.707          

Overige vorderingen

Waarborgsommen -                 2.000                
Nog te ontvangen Stichting Innovatiefonds Zorgverzekeraars -                 500.000            
Nog te ontvangen schenkingen 1.168.901       1.023.972          

1.168.901       1.525.972          

De post nog te ontvangen schenkingen betreft periodieke schenkingen uit een fonds, uit het bedrijfs- 
leven en periodieke schenkingen van particulieren donateurs.
Van deze vorderingen heeft € 100.000 een looptijd langer dan een jaar.

Overlopende activa

Nog te ontvangen rente -                 257                   
Nog te ontvangen bedragen Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncolog -                 5.783                
Nog te ontvangen eindejaarsuitkering -                 4.695                
Vooruitbetaalde posten 1.774             -                   

1.774             10.735              
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2. Effecten 31-12-2019 31-12-2018
€ €

Effecten 5.564.679       4.020.834          

De effecten staan ter vrije beschikking van de rechtspersoon.
De marktwaarde van de beursgenoteerde effecten bedraagt per 31 december 2019 € 5.564.679. 
Dat is een afwijking van € 799.109 ten opzichte van de verkrijgingsprijs. Het gerealiseerde 
koersresultaat bedraagt in 2019 € 430.108 en het ongerealiseerde koersresultaat bedraagt €369.001.
De verkrijgingsprijs van de beursgenoteerde effecten (frequente marktnotering) bedraagt in 2019 
€ 4.765.570 (2018: € 3.984.834).

3. Liquide middelen 31-12-2019 31-12-2018
€ €

Rabobank 9.556.036       17.268.987        
SNS bank -                 123.929            
ING Bank N.V. -                 69.998              
F. van Lanschot 441.066          815.166            

9.997.102       18.278.079        

De bankrekeningen zijn niet geblokkeerd of verpand.
Er ligt alleen op een deel van de middelen een bestemmingsclaim van de schenker, hiermee wordt 
rekening gehouden met de bestemming in fondsen. Zie daarvoor de toelichting op de 
bestemmingsreserves en -fondsen.

PASSIVA

4. Reserves en fondsen

Overige reserve 2019 2018
€ € 

Stand per 1 januari 2.298.264       2.549.423          
Gevolgen stelselwijziging en fusie -                 -262.886           

Stand per 1 januari na stelselwijziging en fusie 2.298.264       2.286.537          
Dotatie 3.898.109       3.588.067          

6.196.373       5.874.604          
Onttrekking -2.321.013      -3.576.340        
Overheveling naar Kind en Ontwikkeling -100.819        
Stand per 31 december 3.774.541       2.298.264          

Giften zonder bestemming worden toegevoegd aan de overige reserve. De toevoeging in 2019 
bedraagt € 3.898.109. Het bestuur heeft in 2019 besloten om € 2.321.013 aan de overige reserve
 te onttrekken. Daarnaast heeft een donateur in 2019 besloten dat zijn gift (100.819) toch 
geoormerkt was voor kind & ontwikkeling. 

Giften en schenkingen met een bestemming zullen besteed worden aan het daarvoor bestemd doel.
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31-12-2019 31-12-2018
€ € 

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Crizotinib -                 -                   

Bestemmingsreserve Crizotinib 2019 2018
€ € 

Stand per 1 januari -                 250.000            
Onttrekking -                 -250.000           

Stand per 31 december -                 -                   

De bestemmingsreserve Crizotinib was bedoeld voor de research voor het project Crizotinib. Deze is
totstand gekomen door de fusie met Go4Children.

Bestemmingsfondsen 2019 2018
€ €

Bestemmingsfonds nieuwbouw instituut 292.896          18.371              
Bestemmingsfonds research 812.379          1.148.587          
Bestemmingsfonds kind & ontwikkeling 1.842.185       2.198.906          
Bestemmingsfonds academy 334.458          344.925            
Bestemmingsfonds KOC Nijmegen 4.198.294       4.814.999          
Bestemmingsfonds KOC Rotterdam 3.608.000       3.250.000          
Bestemmingsfonds Corefunding KiKa -                 7.500.000          
Bestemmingsfonds Neuroblastoom -                 -                   
Bestemmingsfonds Smart Hospital -                 -                   
Bestemmingsfonds Daan de Jong 80.000           -                   
Bestemmingsfonds Klinkerpad IV 100.000          -                   
Bestemmingsfonds Westfield Mall of the Netherlands 7.650             -                   

11.275.862     19.275.788        

Bestemmingsfonds nieuwbouw instituut 2019 2018
€ €

Stand per 1 januari 18.371           2.465.904          
Gevolgen stelselwijziging -                 -279.200           

Stand per 1 januari na stelselwijziging 18.371           2.186.704          
Dotatie 539.052          2.459.857          

557.423          4.646.561          
Onttrekking -264.527        -4.628.190        

Stand per 31 december 292.896          18.371              

Deze giften zijn door de donateurs geoormerkt voor de bouw van het nieuwbouw instituut van het 
Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Van dit bedrag is er in 2019 € 264.527 besteed 
aan nieuwbouwprojecten.
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Bestemmingsfonds research 2019 2018
€ €

Stand per 1 januari 1.148.587       733.025            
Dotatie 1.189.631       1.406.540          

2.338.217       2.139.565          
Onttrekking -1.485.838      -990.978           
Overheveling naar het Daan de Jong Fonds -40.000          
Stand per 31 december 812.379          1.148.587          

Deze giften zijn door de donateurs geoormerkt voor research naar Kinderoncologie om zo tot nieuwe
inzichten en betere behandelingen te komen. In 2018 zat er ook een fonds op naam bij (het Daan 
de Jong Fonds). Dit jaar is die als apart fonds op naam opgenomen in de jaarrekening.

Bestemmingsfonds kind & ontwikkeling 2019 2018
€ €

Stand per 1 januari 2.198.906       1.114.719          
Dotatie 937.636          2.269.029          

3.136.542       3.383.748          
Onttrekking -1.395.176      -1.184.843        
Overgeheveld vanuit de overige reserve 100.819          
Stand per 31 december 1.842.185       2.198.906          

Deze giften zijn door de donateurs geoormerkt voor kind & ontwikkeling. In 2019 is er door 
donateurs € 937.636 gedoneerd aan dit fonds. Daarnaast heeft een donateur besloten om zijn 
algemene gift uit 2018 (100.819) alsnog toe te kennen aan dit fonds. 

Dit fonds heeft tot doel om kinderen ondanks hun ziekte in staat stellen om zich te blijven 
ontwikkelen en hun gewone activiteiten en dagelijks leven zoveel mogelijk voort te zetten.

Bestemmingsfonds academy 2019 2018
€ €

Stand per 1 januari 344.925          208.000            
Gevolgen stelselwijziging -                 -66.667             

Stand per 1 januari na stelselwijziging 344.925          141.333            
Dotatie 125.000          223.576            

469.925          364.909            
Onttrekking -135.467        -19.983             

Stand per 31 december 334.458          344.925            

Deze giften zijn door de donateurs geoormerkt voor de academy bij het Prinses Máxima Centrum voor
kinderoncologie. De academy van het Prinses Máxima Centrum wordt het kennis- en expertisecentrum
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Bestemmingsfonds researchprojecten KOC Nijmegen 2019 2018
€ €

Stand per 1 januari 4.814.999       -                   
Dotatie 383.294          4.835.999          

5.198.294       4.835.999          
Onttrekking -1.000.000      -21.000             

Stand per 31 december 4.198.294       4.814.999          

Deze gift is door middel van vermogensoverdracht vanuit Stichting KOC Nijmegen geoormerkt voor de 
researchprojecten. 

Bestemmingsfonds researchprojecten KOC Rotterdam 2019 2018
€ €

Stand per 1 januari 3.250.000       -                   
Dotatie 358.000          3.250.000          

3.608.000       3.250.000          
Onttrekking -                 -                   

Stand per 31 december 3.608.000       3.250.000          

Deze gift is door middel van vermogensoverdracht vanuit Stichting KOC Rotterdam geoormerkt voor
de researchprojecten.

Bestemmingsfonds Corefunding KiKa 2019 2018
€ €

Stand per 1 januari 7.500.000       -                   
Dotatie -                 7.500.000          

7.500.000       7.500.000          
Onttrekking -7.500.000      -                   

Stand per 31 december -                 7.500.000          

Deze gift is door de donateur geoormerkt voor de pre-klinische research faciliteit van het Prinses 
Máxima Centrum voor Kinderoncologie.

Bestemmingsfonds Neuroblastoom 2019 2018
€ €

Stand per 1 januari -                 47.500              
Dotatie -                 56.321              

-                 103.821            
Onttrekking -                 -103.821           

Stand per 31 december -                 -                   

Deze gift is door de donateur geoormerkt voor onderzoek naar neuroblastoom. Dit fonds is tot stand 
gekomen door de fusie met Go4Children. Dit bestemmingsfonds is ondergebracht in het 
bestemmingsfonds research met specifieke beklemming voor Neuroblastoom.
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Bestemmingsfonds Smart Hospital 2019 2018
€ €

Stand per 1 januari -                 -79.880             
Dotatie -                 10.000              

-                 -69.880             
Onttrekking -                 -175.000           
Aanvulling vanuit de overige reserve -                 244.880            

Stand per 31 december -                 -                   

Bestemmingsfonds Daan de Jong 2019 2018
€ €

Stand per 1 januari -                 -                   
Dotatie 40.000           -                   

40.000           -                   
Onttrekking -                 -                   
Overgeheveld vanuit het bestemmingsfonds Research 40.000           
Stand per 31 december 80.000           -                   

In 2019 is het Daan de Jong Fonds uit het bestemmingsfonds research gehaald. Nu wordt het apart 
verantwoord. Dit fonds wil onderzoek t.b.v. hersenresearch stimuleren.

Bestemmingsfonds Klinkerpad IV 2019 2018
€ €

Stand per 1 januari -                 -                   
Dotatie 100.000          -                   

100.000          -                   
Onttrekking -                 -                   

Stand per 31 december 100.000          -                   

Dit fonds is geoormerkt voor het mogelijk maken van wetenschappelijke promotietrajecten op het
gebied van kinderkanker.

Bestemmingsfonds Westfield Mall of the Netherlands 2019 2018
€ €

Stand per 1 januari -                 -                   
Dotatie 7.650             -                   

7.650             -                   
Onttrekking -                 -                   

Stand per 31 december 7.650             -                   

Deze giften zijn door donateurs geoormerkt voor het beheer en het onderhoud van de Ouder-Kind
kamers in het Prinses Maxima Centrum

1952  Jaarrekening 2019 - Prinses Máxima Centrum Foundation Jaarverslag 2019 Prinses Máxima Centrum Foundation Jaarverslag 2019 -Jaarrekening 2019         53



5. Voorzieningen
31-12-2019 31-12-2018

Overige voorzieningen € €

Jubilea 1.560             1.110                
1.560             1.110                

Jubilea

Stand per 1 januari 1.110             -                   
Dotatie 615                547                   
Oprenting -                 563                   

1.724             1.110                
Onttrekking -164               -                   

Stand per 31 december 1.560             1.110                

De voorziening jubilea is berekend op basis van de contante waarde van de toekomstige uitkeringen 

Van de voorzieningen is een bedrag van € 1.560 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken.

6. Kortlopende schulden

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Crediteuren

Crediteuren 50.780           40.057              

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 7.122             -                   
Loonheffingen 26.133           26.932              
Pensioenen 6.174             -                   

39.429           26.932              

Overige schulden en overlopende passiva 31-12-2019 31-12-2018
€ €

Overige schulden 500.000          500.000            
Overlopende passiva 1.049.079       1.741.019          

1.549.079       2.241.019          

Overige schulden

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie Centrum B.V. 500.000          500.000            

De resterende looptijd is korter dan één jaar.
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Overlopende passiva 31-12-2019 31-12-2018
€ €

Reservering vakantiegeld 17.996           8.196                
Reservering vakantiedagen 3.680             15.565              
Accountantskosten 6.050             12.705              
Administratiekosten 3.050             10.000              
Nog te betalen Roadmap -                 175.000            
Nog te betalen LATER onderzoek 800.000          -                   
Nog te betalen Onderzoeksproject 102.000          102.000            
Nog te betalen Radboud UMC 25.500           25.500              
Nog te betalen salariskosten 8.576             45.399              
Overige nog te betalen kosten 67.702           1.332.233          
Reservering PLB-uren 14.526           14.421              

1.049.079       1.741.019          

De schuld aan het Radboud UMC (ad € 800.000) wordt in 4 jaarlijkse termijnen overgemaakt.
Derhalve is € 600.000 aan te merken als langlopen. Daarnaast wordt de reservering van de
PLB-uren (ad € 14.526) als langlopend gezien.

ZEKERHEDEN

Er zijn geen zekerheden verstrekt aan derden.

Algemeen
De Prinses Máxima Centrum maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financi ële instrumenten.

Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van debiteuren zijn allemaal gebaseerd op vrijwillige bijdragen. Derhalve is 
het kredietrisico minimaal.

Renterisico en kasstroomrisico
Er zijn geen leningen verstrekt waar een vast rentepercentage voor wordt betaald. Vandaar dat dit 
risico niet van toepassing is bij de Foundation.
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6                     TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

7. Baten van particulieren

De baten van particulieren bedroegen € 1.498.219 terwijl er € 3.718.900 begroot was. De voornaamste verklaring
voor dat verschil is gelegen in het feit dat er in de begroting rekening wordt gehouden met het feit dat de actie-
opbrengsten allemaal via particulieren komen. In werkelijkheid zie je dat ook veel bedrijven en organisaties zonder 
winststreven bijdragen aan acties of zelf in actie komen.

Daarnaast blijven de periodieke schenkinngen achter op de begroting. Dat komt met name doordat het gemiddelde
schenkingsbedrag lager is dan begroot.

De eenmalige schenkingen hebben dit jaar juist wel een stimulans gekregen vanwege alle free publicity die er
dit jaar is geweest. Zo was er tijdens de diverse televisie uitzendingen te zien dat mensen gestimuleerd 
werden om financieel bij te dragen aan het Prinses Máxima Centrum. Ook de acties van onze 
ambassadeurs hebben voor een groei van de eenmalige schenkingen gezorgd.

In 2019 is er € 261.603 ontvangen aan nalatenschappen van particulieren.

8. Baten van bedrijfsleven

De opbrengsten van bedrijven bedroegen € 1.259.007, terwijl er € 881.000 was begroot. Dat heeft te maken 
met het feit dat veel mensen die naar onze acties komen, en daar geld aan ons doneren, een factuur op het
bedrijf willen ontvangen. Deze inkomsten waren bij particulieren begroot.

Schenking in natura
In 2019 heeft er één gift in natura plaats gevonden waarvan de reële waarde betrouwbaar kon 
worden ingeschat. Het gaat om de gift van LaPlace voor een diner tijdens het familie event in Duinrell. 
Die gift had een waarde van € 11.249 

9. Baten van andere organisaties zonder winststreven

De opbrengsten van organisaties zonder winststreven bedroegen € 3.990.506, terwijl er € 4.150.000 was
begroot. In de begroting voor 2019 was rekening gehouden met een bijdrage van € 2 miljoen van Stichting KOC
Rotterdam. Deze stichting had in 2018 reeds het grootste gedeelte van zijn doelvermogen overgeheveld
naar de Stichting Prinses Máxima Centrum Foundation. Daar stond tegenover dat Stichting Quality of Life Gala 
een gala voor ons heeft gehouden. De opbrengst van dat gala was € 2.300.000. Daarvan is € 1.500.000 in 2019
verantwoord.

Besteed aan de doelstellingen
Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018

€ € € 
10. Doelstellingen

Algemeen 1.201.086       -                  1.734.250       
Kind & ontwikkeling 1.395.176       485.000           916.542          
Research 2.485.838       8.906.369         1.562.511       
Pre-klinische researchfaciliteit 7.500.000       7.500.000         -                
Academy 135.467          280.000           19.983           
Smart Hospital -                175.000           175.000          
Nieuwbouw 264.527          3.474.800         4.352.708       
Auditorium / IO-MRI -                -                  800.000          

12.982.095     20.821.169       9.560.994       

Het verschil tussen realisatie en begroting wordt met name veroorzaakt door het feit dat de KOC-gelden
die in 2018 zijn gedoneerd, nog niet allemaal besteed zijn (€ 7,8 mln).
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Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018
€ € € 

11. Wervingskosten

Kosten fondsenwerving 429.056          920.000           475.167          

Het percentage van de kosten fondsenwerving ten opzichte van de baten fondsenwerving 
bedraagt 14,71%

12. Lonen en salarissen

Bruto lonen 439.097          540.000           407.092          

13. Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten 61.892           -                  63.162           
Werkgeverslasten pensioenen 37.883           -                  35.514           

99.775           -                  98.676           

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en toezichthouders
Het bestuur is onbezoldigd.

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2019 gemiddeld 7 fte werkzaam (2018: 7 fte).
Hiervan waren geen medewerkers werkzaam buiten Nederland (2018: - fte).

Gemiddeld 2019 Gemiddeld 2018

Management 1                   1                   
Fondsenwerving en Projectleiders 6                   6                   

Totaal 7                   7                   

Naast bovengenoemde fte zijn er ultimo 2019 2 medewerkers die worden ingehuurd.

Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018
€ € € 

14. Overige personeelskosten

Overige personeelskosten 24.805           30.000             27.329           
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15. Kosten beheer en administratie Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018
€ € € 

Kosten van beheer en administratie 127.194          54.000             136.016          

Kosten van beheer en administratie

Accountantslasten 12.100           10.000             19.389           
Administratielasten 25.559           15.000             58.286           
Advieslasten 15.989           20.000             488                
Juridische lasten 4.760             7.000               11.388           
Kantoorkosten 21.002           -                  31.764           
Bestuurskosten -                -                  2.279             
Beleggingskosten 41.051           1.000               1.046             
Kosten voorzieningen 450                -                  11.112           
Overige algemene lasten 6.283             1.000               265                

127.194          54.000             136.016          

De accountantskosten  betreffen honoraria voor de werkzaamheden die bij de Stichting zijn uitgevoerd door een 
accountantsorganisatie zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). Deze honoraria 
hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2019, ongeacht of de werkzaamheden
reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

16. Financiële baten en lasten

Rente baten en soortgelijke opbrengsten

Dividenden 31.531           100                  285                

Resultaat op effecten 799.109          -                  35.999           

Rest ons nog te vermelden dat wij het beleid en advies van de diverse nationale instellingen en van overheden blijven volgen. 
Het Prinses Máxima Centrum is normaliter al streng met het oog op de gezondheid van de kwetsbare groep kinderen die bij 
ons onder behandeling staat. Tegelijkertijd doen wij ons uiterste best om onze activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te 
zetten, zonder daarbij de gezondheid van onze medewerkers in gevaar te brengen.

Gebeurtenissen na balansdatum: de coronacrisis

De uitbraak van Covid-19 heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. Maatregelen die door diverse overheden zijn genomen om 
het virus in te perken, hebben negatieve gevolgen gehad voor de economische activiteit in Nederland. Dat raakt ook de 
Foundation. 

Vanzelfsprekend heeft ook de Foundation maatregelen genomen om de verspreiding van het Covid-19-virus te voorkomen, 
zoals veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor onze medewerkers (zij werken vanuit huis) en het uit- of afstellen van 
reeds geplande events. In dit stadium zijn de gevolgen voor onze fondsenwervende activiteiten in de komende maanden 
tamelijk ingrijpend. Onze begroting voor 2020 zullen we vanwege bovenstaande maatregelen – en vanwege het feit dat 
potentiële donateurs in deze crisis minder snel geneigd zullen zijn om geld aan een goed doel te geven – naar beneden 
bijstellen. Hoewel het in dit stadium lastig is om te voorspellen hoe de coronacrisis zich verder zal ontwikkelen, gaan wij uit 
van het volgende scenario: in het tweede en derde kwartaal zal er sprake zijn van crisis. In het vierde kwartaal zal er enige 
mate van stabilisatie optreden.

Uitgaande van een afschaling van fondswervende activiteiten tot aan september 2020, houden we rekening met een halvering 
van de opbrengsten. Uiteraard betreft dit een schatting met onzekerheid over de impact en duur van de Covid-19-
pandemie. Afhankelijk van de duur van de Covid-19-crisis, de aanhoudende negatieve gevolgen voor de fondsenwerving en de 
uitwerking van compensatieregeling, is het mogelijk dat de opbrengstontwikkeling van 2020 meer of minder wordt geraakt. 
Het is niet mogelijk de exacte gevolgen voor onze activiteiten in de rest van 2020 en daarna te voorspellen. Wij verwijzen 
tevens naar onze toelichting bij de continuïteitsveronderstelling.

3

7                    ONDERTEKENING

Ondertekening bestuur

Utrecht, 30 juni 2020

de heer prof. dr. R. Pieters de heer drs. P.H.B. Pennekamp

de heer B. de Voogd (voorzitter) mevrouw drs. B.J.M. Gallé

mevrouw ir. M.T.J.Y. Becker de heer prof. dr. A.J.M. Plasschaert
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OVERIGE GEGEVENS

1                    Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van de Stichting Prinses Maxima Centrum Foundation heeft de jaarrekening 2019
vastgesteld in de vergadering van 30 juni 2020.

2                    Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring treft u aan, achter de kostenverdeelstaat.

1

Bijlagen
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3                    KOSTENVERDEELSTAAT

Bestemming (€)
Wervings-
kosten (€)

Beheer en 
administratie (€)

Totaal 2019 (€)
Begroting 
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Besteed aan doelstelling 264.527    1.485.838 1.395.176 135.467    -      1.000.000 -       7.500.000  1.201.086 -          -                   12.982.095      20.821.169 9.560.995        
Uitbesteed werk -          -          -      -     -          -          -      -          -       -            -           24.530     -                   24.530            110.000      78.642            
Communicatiekosten -          -          -      -     -          -          -      -          -       -            -           404.526    -                   404.526          880.000      396.525          
Personeelskosten -          -          -      -     -          -          -      -          -       -            -           563.677    -                   563.677          500.000      533.096          
Huisvestingskosten -          -          -      -     -          -          -      -          -       -            -           -          -                   -                 -             -                 
Kantoor- en algemene 
kosten

-          -          -      -     -          -          -      -          -       -            -           -          127.194            127.194          54.000        136.016          

Afschrijving en rentelasten -          -          -      -     -          -          -      -          -       -            -           -          -                   -                 -             -                 

Totaal 264.527    1.485.838 -      -     1.395.176 135.467    -      1.000.000 -       7.500.000  1.201.086 992.733    127.194            14.102.022      22.365.169 10.705.275      

Doelstelling (€)
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