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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Prinses Máxima Centrum Foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

5 6 7 0 2 3 6 1

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Heidelberglaan 25

Telefoonnummer

0 8 8 9 7 2 7 2 7 2

E-mailadres

info@prinsesmaximacentrum.nl

Website (*)

https://foundation.prinsesmaximacentrum.nl

RSIN (**)

8 5 2 2 7 3 2 2 8

Actief in sector (*)

Gezondheid - Genezing en zorg
Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
Gezondheid - Patiënten en families

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

de heer B. de Voogd

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

de heer prof. dr. R. Pieters

Algemeen bestuurslid

de heer P.H.B. Pennekamp

Overige informatie
bestuur (*)

mevrouw drs. B.J.M. Gallé
mevrouw ir. M.T.I.Y. Becker en de heer prof. dr. A.J.M. Plasschaert

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De beste zorg, beste research en beste opleidingen. Dat wil de Stichting Prinses
Máxima Centrum Foundation financieel faciliteren. Zodat in de toekomst ieder kind met
kanker kan worden genezen, met optimale kwaliteit van leven. Daarvoor is de steun
van daadkrachtige partners nodig, die ons kunnen helpen om deze belangrijke missie
van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie te versnellen.
Primair door nieuwe doelgroepen te bereiken, welke baten ten gunste van: Prinses
Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V., statutair gevestigd te Utrecht,
geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag
onder nummer 54327946 ("Prinses Máxima Centrum") komen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Op basis van het strategisch meerjarenplan van het Prinses Máxima Centrum
(‘Doelgericht en kansrijk’) werven we gelden, waarmee we een vliegwieleffect en/of
overbrugging creëren om innovatieve behandelingen en vooruitstrevend onderzoek
mogelijk te maken, die direct bijdragen aan een betere genezingskans en een optimale
kwaliteit van leven (nu en later), maar die (nog) niet bekostigd worden vanuit het
reguliere zorgbudget.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Foundation werft haar donateurs onder (vermogende) particulieren, bedrijven,
vermogensfondsen, stichtingen, (service)clubs, verenigingen en scholen. De financiële
ondersteuning die daaruit voortkomt, draagt bij aan de algemene doelen van het
Máxima of is specifiek geoormerkt.

Het realiseren van de missie van de Foundation doen we vanuit de visie dat hiervoor
duurzame verbintenissen met donateurs én belanghebbenden nodig zijn. Vandaar dat
we al sinds de opening onze donateurs meenemen in het belang van het
tegemoetkomen aan de blijvende behoefte aan financiering voor het Prinses Máxima
Centrum.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Het bestuur kent de financiële middelen toe aan de programma's en projecten, op
basis van een projectomschrijving en begroting die wordt opgesteld door de
desbetreffende projectleider. Het bestuur checkt het voorstel op basis van het
toetsingsreglement en beleid accordeert en geeft prioriteit aan voor fondsenwerving.

https://www.prinsesmaximacentrum.nl/storage/configurations/foundati
onprinsesmaximacentrumnl/files/jaarverslag_foundation_2020_lr.pdf

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur is onbezoldigd. Voor personeel geldt de CAO voor ziekenhuizen.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie url jaarverslag.

Url van het activiteiten
https://www.prinsesmaximacentrum.nl/storage/configurations/foundati
verslag. Vul de link in waar het
onprinsesmaximacentrumnl/files/jaarverslag_foundation_2020_lr.pdf
activiteitenverslag te vinden is.

Open

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

449.275

€

1.129.470

Effecten

€

5.856.639

€

5.564.679

Liquide middelen

€

9.540.404

€

9.997.102

+
0

€

+
€ 15.846.318

+
€ 16.691.251

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€ 15.846.318

31-12-2019 (*)

€
€ 11.275.862

8.692.451

€
4.084.635

€

+

+

€ 12.777.086

€ 15.050.403

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 15.846.318

€

2.000

1.560

€
€

3.067.232

+
€ 16.691.251

3.774.541

1.639.288

+

https://www.prinsesmaximacentrum.nl/storage/configurations/foundationprinsesmaximacentrumnl/files/jaarverslag_foundation_2020_lr.pdf

+
€ 16.691.251
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

67.772

Overige baten particulieren

€

1.418.411

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

3.238.901

Som van de geworven baten

€

5.685.702

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

€
€

261.603

€

1.236.616

1.486.183

€

1.498.219

960.618

€

1.259.007

+

+

€

3.990.506

€

6.747.732

+

+

€

+
5.685.702

€
€

+
6.747.732
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

Evangelisatie en zending

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

2.149.537

1.465.614

€

4.174.866

9.985.838

€
€

62.623

135.467

€

Anders, namelijk (vul hier in)

Kind en ontwikkeling (kwaliteit van leven)

€

639.927

€

1.395.176

Besteed aan doelstellingen

€

7.026.953

€

12.982.095

Wervingskosten

€

1.103.411

€

992.733

Kosten beheer en administratie

€

134.213

€

127.194

Som van de lasten

€

8.264.577

€

14.102.022

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

501.495

€

563.677

Saldo financiële baten en lasten

€

305.558

€

830.641

Saldo baten en lasten

€

-2.273.317

€

-6.523.649

+

+

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.prinsesmaximacentrum.nl/storage/configurations/foundati
onprinsesmaximacentrumnl/files/jaarverslag_foundation_2020_lr.pdf

Open

+

+

