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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 daad

krachtige partners nodig, die ons helpen om 

van het Prinses Máxima Centrum hét kinder

oncologische centrum van Europa te maken. 

Met maar één doel: meer kinderen genezen!

Foto omslag: entree van Koningin Máxima op het eerste 
benefietgaladiner van het Prinses Máxima Centrum, in Het 
Concertgebouw in Amsterdam op 5 september 2017.

Foto boven: de Roparun is een bekend loopevenement, waarvan  
de donaties al sinds 1996 giften voor mensen met kanker zijn.  
In 2017 was de opbrengst bijna € 5,5 miljoen, waarvan € 2 miljoen  
is toegekend aan het Prinses Máxima Centrum.



3 Jaarverslag 2017

Samenvatting 4

Organisatie 6
Wat doet Stichting Steun? 6
Bestuur en governance 6
Hoe verhoudt Stichting Steun zich tot KiKa? 6

Wervingsactiviteiten in 2017 7
Het fondsenwervingsteam 7
Waaraan kunnen gevers bijdragen? 7
Communicatie en nieuwe activiteiten voor de werving 8
Eerste schets van het behaalde resultaat 8

Hoogtepunten voor de werving 9
Het Prinses Máxima Centrum Benefietgaladiner 9
Ambassadeur Dafne Schippers op bezoek  10
Wat hebben we verder voor de werving gedaan? 11
Andere voorbeelden van giften 11

Resultaten 2017 12
Toelichting op de resultaten van Stichting Steun 12
Baten van particulieren 13
Baten van bedrijfsleven 14
Baten van vermogensfondsen 14
Ontwikkeling reserves en bestemmingsfondsen 15
Renteopbrengsten obligaties 15
Besteding aan investeringsdomeinen en kosten  15

 Financieel beleid 16
 Beleid inzake vermogensvorming 16
Risico’s en onzekerheden 16
Toekomst verwachtingen Stichting Steun 17

Jaarrekening 2017 18
Jaarrekening 2017  19
1. Balans per 31 december 2017 20
2. Staat van baten en lasten over 2017 22
3. Kasstroomoverzicht 2017 23
4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 24
5. Toelichting op de balans per 31 december 2017 29
6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017 37
7. Overige toelichting 39

Controleverklaring onafhankelijke accountant 42

Inhoud

Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Jaarverslag 2017



4 www.prinsesmaximacentrum.nl 

Samenvatting

Het Prinses Máxima Centrum brengt zorg, onderzoek en opleiding vanaf 

mei 2018 bijeen op één locatie, in een bijzonder gebouw in Utrecht. Door 

de concentratie van de kinderoncologie komen we sneller tot doorbraken 

in behandelstrategieën. Zo kunnen we op termijn meer kinderen 

genezen van kanker, met minder (late) bijwerkingen en meer kwaliteit van 

leven. Het Prinses Máxima Centrum biedt topklinische zorg gebaseerd 

op topresearch, beide op academisch niveau, gecombineerd met 

uitstekende shared care in de regio. Centraal wat moet, lokaal wat kan. 

 

Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum (hierna: Stichting Steun) is 

opgericht om de missie van het Prinses Máxima Centrum mede mogelijk 

te maken. Daarbij richt Stichting Steun zich op voorzieningen die niet 

onder de verzekerde zorg vallen. Deze inzet is cruciaal, want voor de 

beste zorg en het mogelijk maken van topresearch is veel geld nodig. De 

kosten van investeringen, bouw en apparatuur van ons centrum moeten 

grotendeels met eigen middelen worden gefinancierd. Vele miljoenen 

zijn jaarlijks nodig voor zorg die uitgaat van de ontwikkeling van het kind 

en voor het ondersteunen van ouders. Het verwezenlijken van dit alles 

maakt aanvullende fondsenwerving door Stichting Steun onmisbaar. 

Alleen zo kunnen we voor het Prinses Máxima Centrum het verschil 

maken en zaken verwezenlijken die anders niet zouden kunnen. 

 

In 2017 heeft Stichting Steun bijna € 7 miljoen aan baten weten te 

realiseren. Dit is een bedrag dat we elk jaar minimaal moeten zien te 

halen. De ambitie ligt zelfs hoger. Diana Monissen, bestuursvoorzitter 

van het Prinses Máxima Centrum en uitvoerend bestuurder van Stichting 

Steun, schetste op 24 maart 2018 in een interview met Het Financieele 

Dagblad de urgentie. De opgetelde bijdragen vanuit de verschillende 

bronnen zijn volgens haar ‘mager’ voor een centrum dat bij aanvang 

al het grootste van Europa is en de ambitie heeft uit te groeien tot 

het belangrijkste ter wereld voor kinderen met kanker. Hans Clevers, 

raad van bestuur (research), noemt de situatie elders in dezelfde krant 

‘kwetsbaar’. En Rob Pieters, raad van bestuur (zorg), stelt dat er nog een 

Foto rechts: minister Edith Schippers 
bezoekt de bouw. Verder v.l.n.r  

met groene helmen: Rob Pieters, 
Diana Monissen en Hans Clevers.
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grote inspanning nodig is om te komen tot een stevige infrastructuur 

voor kinderkanker. 

 

De komende jaren zullen alle partijen die zich sterk maken voor de 

bekostiging van het Prinses Máxima Centrum de handen ineen moeten 

slaan. Om haar aandeel aan deze gezamenlijke opdracht te kunnen 

waarmaken, wil Stichting Steun de eigen actieradius op het terrein 

van de fondsenwerving fors gaan uitbreiden. De resultaten over 2017, 

beschreven in dit jaarverslag, laten zien dat we er steeds beter in slagen 

om niet alleen bedrijven, vermogensfondsen en stichtingen aan onze 

doelen te binden, maar dat we ook bij particulieren goede resultaten 

weten te bereiken. 

 

Vanuit het perspectief van Stichting Steun was 2017 een bijzonder 

jaar: een zeer geslaagd eerste benefietgaladiner, hartverwarmende 

acties van bedrijven (waaronder Beter Bed en Dirk van den Broek) en 

succesvolle inzamelingen, waaronder een bijzondere autorally. In dit 

jaarverslag doen we daar uitgebreid verslag van. 

 

Cruciaal in al deze acties en gebeurtenissen is het begrip duurzaam

heid. Voor een duurzame financiering van het hele spectrum dat het 

werk van het Prinses Máxima Centrum omvat, zijn duurzame relaties 

nodig met alle potentiële gevers. Van bedrijven tot vermogende 

particulieren en van fondsen tot het brede publiek. Alleen door samen 

op te trekken  en dus ook samen alle doelgroepen van de fundraising 

aan te spreken  kunnen we ervoor zorgen dat het Prinses Máxima 

Centrum erin slaagt zijn missie te verwezenlijken.
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Organisatie
Wat doet Stichting Steun?

Om bij te dragen aan de missie van het Prinses Máxima 
Centrum, werft Stichting Steun op vijf investeringsdomeinen: 
Nieuwbouw, Kind & ontwikkeling, Research, Academy en 
Smart Hospital (slimme ICToplossingen op het gebied van 
kinderoncologie). Vertegenwoordigers van Stichting Steun 
of het Prinses Máxima Centrum nemen regelmatig deel aan 
sponsoractiviteiten om een toelichting te geven. We richten ons 
op (vermogende) particulieren, bedrijven, vermogensfondsen, 
stichtingen en serviceclubs, en op acties van derden. Financiële 
ondersteuning kan bijdragen aan de algemene doelen, of 
specifiek zijn geoormerkt. Ook giften in natura zijn mogelijk. 
Stichting Steun heeft geen winstoogmerk en heeft de ANBI
status.

Bestuur en governance

Stichting Steun heeft een ‘onetier board’ als bestuursmodel. 
Een onetier board is een eenlaags (monistisch) bestuursmodel. 
In dit model maken de toezichthouders deel uit van het 
bestuur. Er wordt in de onetier board onderscheid gemaakt 
tussen uitvoerende bestuurders en onafhankelijke bestuurders. 
Alleen een onafhankelijke bestuurder mag de taak van 
voorzitter van het bestuur vervullen. Stichting Steun kent geen 
apart toezichthoudend orgaan. 

Op 31 december 2017 zaten de volgende personen in het 
bestuur: 
• mr. Olav Muurmans  voorzitter
• ir. Resi Becker  onafhankelijk bestuurslid
• Ton van Dijk  onafhankelijk bestuurslid
•  drs. Diana Monissen*  uitvoerend bestuurslid en 

penningmeester
• drs. Peter Pennekamp  onafhankelijk bestuurslid 
• prof. dr. Rob Pieters*  algemeen uitvoerend bestuurslid
• Bas de Voogd - onafhankelijk bestuurslid
• vacature

*    Diana Monissen en Rob Pieters maken tevens deel uit van 
de raad van bestuur van Prinses Máxima Centrum voor 
kinderoncologie B.V.

Hoe verhoudt Stichting Steun zich tot 
KiKa?

Er is een samenwerkingsovereenkomst met KiKa. Met KiKa zijn 
afspraken gemaakt voor de core funding voor research. De 
opbrengsten uit fondsenwerving door KiKa worden rechtstreeks 
aan Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V. 
geschonken.

De Lions Wassenaar-Duin organiseerden op 10 juni de 
Prinses Máxima Centrum Rally. Een ontzettend leuke dag 
voor deelnemers, organisatie en patiënten. Bijna 80 oldtimers 
en bijzondere auto’s reden mee en mede door een succesvolle 
veiling is er ongelooflijk veel geld opgehaald: €125.500!
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Het fondsenwervingsteam

In 2017 bestond het fondsenwervingsteam uit een 
directeur, een teamleider, drie fondsenwervers en twee 
projectmanagers. Het team werd ook in 2017 ondersteund 
door een extern fondsenwervingsbureau. 

Waaraan kunnen gevers bijdragen?

Gevers kunnen hun gift bestemmen voor een van de vijf 
investeringsdomeinen van het Prinses Máxima Centrum:
• Nieuwbouw
• Kind & Ontwikkeling
• Research
• Academy
• Smart Hospital

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. 
Zodat zij zich zo goed mogelijk tot volwassenen 
kunnen ontwikkelen. Doelen die ondersteund kunnen 
worden zijn bijvoorbeeld de ouder-kindkamers of het 
programma MAXIMAAL Bewegen.

Nieuwbouw
Het Prinses Máxima Centrum is niet zomaar een 
kinder  oncologisch centrum. Onze inzet om de beste 
zorg te leveren, reikt verder dan het realiseren van 
een excellent medisch centrum. Het zo gewoon 
mogelijke leven van kind en gezin staat centraal en dat 
betekent ook iets voor het nieuwe gebouw. Ontwerp, 
inrichting en voorzieningen zijn gericht op een optimale 
ondersteuning van alle betrokkenen. Daarvoor zijn veel 
extra investeringen nodig, waaraan ook Stichting Steun 
bijdraagt.

Academy
Door de bundeling van kennis en expertise in het 
Prinses Máxima Centrum kunnen wij 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 arme landen wereldwijd. Hiervoor is een 
aparte stichting opgericht: Stichting World Child Cancer 
The Netherlands.

Research
Met de beste internationale research en integratie 
met zorg komen we tot nieuwe inzichten en betere 
behandelingen. Zo verhogen we de genezingskans 
en voorkomen we complicaties tijdens en na de 
behandeling. Door de combinatie van de beste 
onderzoekers op alle terreinen en de unieke 
samenwerking met de beste kinderoncologische 
zorgprofessionals, maken we echt het verschil. 
Gevers kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan de 
kinderoncologische biobank of sequencing van 
genetisch materiaal.

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 kunnen we ICT-hardware aanschaffen, 
maar bijvoorbeeld ook instructiemateriaal voor 
verpleegkundigen ontwikkelen.

Wervingsactiviteiten in 2017
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Het Prinses Máxima Centrum  

wil ieder kind met kanker genezen,  

met optimale kwaliteit van leven

Uw steun is hard nodig

  

‘ Het Prinses Máxima Centrum doet er alles aan om kinderen met kanker de grootste 
kans op genezing te bieden. Wij zijn er trots op dat wij als spelers iets aan het centrum 
kunnen toevoegen; de Sporttuin. Beweging, buitenlucht en met elkaar sporten zijn 
volgens de professionals van het Prinses Máxima Centrum superbelangrijk. Het 
vergroot de weerbaarheid van de kinderen, waardoor ze sneller herstellen van de zware 
behandelingen.’

Aanvoerder Wesley Sneijder, namens de spelers en trainers van Oranje

Communicatie en nieuwe activiteiten  
voor de werving

Voor potentiële gevers zijn er diverse communicatiemiddelen 
ontwikkeld, waarvan sommige ook in het Engels beschikbaar 
zijn. 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 doelen waarvoor in 2017 voor geworven is, zijn 
de ouderkindkamers en de intraoperatieve MRI. In 2017 zijn 
er twee grote fondsenwervende activiteiten geïntroduceerd: 
het benefietgaladiner van het Prinses Máxima Centrum zelf en 
fundraising dinners, georganiseerd door en voor vermogende 
particulieren.

Eerste schets  
van het behaalde resultaat

Stichting Steun richt zich op (vermogende) particulieren, 
bedrijven, vermogensfondsen, stichtingen/serviceclubs en op 
acties van derden. Voor al deze groepen is een breed palet 
aan activiteiten ontplooid, en met resultaat. In 2017 heeft de 
werving van gelden concreet geleid tot relevante en stevige 
bijdragen van de hierboven onderscheiden groepen.

Zo heeft telecombedrijf KPN besloten een hoeveelheid 
manuren te leveren ter waarde van € 100.000. Bovendien zal 
het bedrijf de komende negen jaar jaarlijks € 45.000 bijdragen. 
Naast de bijdrage aan de educatieruimtes uit het Philips
Van der Willigenfonds, heeft Philips ook een dummy-MRI 
geschonken. Daarmee kunnen kinderen hun komende scan 
oefenen, om zo te leren omgaan met hun eventuele angst en 
stress rond dit apparaat.

Vele stichtingen hebben substantieel bijgedragen: zo hebben 
we door een bijdrage van de Van Baaren Stichting de stilte-
ruimtes kunnen realiseren en heeft de VandenEnde Foundation 
van Joop en Janine van den Ende het theater mogelijk gemaakt.

Verschillende fundraising dinners door en voor particulieren 
hebben diverse periodieke schenkingen opgeleverd. Op deze 
wijze is een van de sportruimtes gefinancierd.

En door inspanningen van velen heeft het eerste Prinses 
Máxima Centrum Benefietgaladiner in Het Concertgebouw 
een bedrag opgeleverd van € 1,2 miljoen, plus een bijzondere 
bijdrage van maar liefst € 1,5 miljoen van het UMC Utrecht voor 
de bouw van een ruimte voor de intraoperatieve MRI.

Partnerships  
& Fundraising
Van links naar rechts:
Hermance Collot d’Escury · T +31 625 710 141 · h.collotdescury@prinsesmaximacentrum.nl
Pauline Geskes · T +31 625 710 155 · p.e.e.geskes@prinsesmaximacentrum.nl
Lot Jens · T +31 655 234 717 · c.o.jens@prinsesmaximacentrum.nl
Birgit van Etten · T +31 625 710 159 · b.vanetten@prinsesmaximacentrum.nl
Marjolein van Leeuwen · T + 31 627 744 464 · m.vanleeuwen@prinsesmaximacentrum.nl

Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum · IBAN: NL63RABO 0174 941 137

Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum
Deze stichting is opgericht met het doel financiële middelen bijeen te 
brengen om alle extra voorzieningen en mogelijkheden te realiseren die 
nodig zijn om onze missie te laten slagen: ieder kind met kanker genezen 
met optimale kwaliteit van leven. De stichting heeft de ANBIstatus.
 
Van Friends tot Founders: u bent welkom!
Met uw bijdrage kunt u ons helpen ons doel te bereiken. Hiernaast ziet u 
de mogelijk heden. Dit betreft perio dieke schenkingen die vijf jaar lopen 
en de genoemde bedragen zijn per jaar. Deze vorm van schenken is in 
veel gevallen fiscaal aftrekbaar. Als blijk van dank bieden wij u privileges 
op verschillende gebieden. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om een 
eenmalige bijdrage of een schenking op maat te doen.
 

Hoe wordt u donateur?
Bel of mail met een van onderstaande relatie managers. 
Zij helpen u graag verder. U kunt u ook aanmelden via 
www.prinsesmaximacentrum.nl  
of de QRcode scannen.

 

Founder 
€ 500.000 

per jaar
 

Pioneer 
€ 250.000 per jaar

 
Companion 

€ 100.000 per jaar
 

Partner 
€ 50.000 per jaar

 
Associate 

€ 25.000 per jaar
 

Fellow 
€ 10.000 per jaar

 
Participant 

€ 5.000 per jaar
 

Teamplayer 
€ 2.500 per jaar

 
Ally 

€ 1.000 per jaar
 

Friend 
€ 500 per jaar

Evt in kaders

Tóp opleidings centrum  
voor Nederland & Europa
en ontwikkelingslanden

Eén centrum, het kind centraal
en alle expertise en kennis gebundeld

Meer kwaliteit van 
leven, door minder (late) 

bijwerkingen

87 ouder-kindkamers,  
zodat ouders dag en nacht 

bij hun kind kunnen zijn

Tóp zorg- en 
researchcentrum voor

Nederland & Europa

Ieder kind met kanker 
genezen, met optimale 
kwaliteit van leven

De ontwikkeling van het 
kind tijdens verblijf zoveel 
mogelijk laten doorgaan

Uniek eigenaar schap
van ouders (VOKK) & 

zorgprofessionals (SKION)

Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum
Lot Jens · T +31 655 234 717 · c.o.jens@prinsesmaximacentrum.nl

www.prinsesmaximacentrum.nl

Unieke integratie van zorg & research



9 Jaarverslag 2017

Hoogtepunten voor de werving

Het Prinses Máxima Centrum 
Benefietgaladiner

Op 5 september 2017 vond de eerste editie van het 
Prinses Máxima Centrum Benefietgaladiner plaats 
in Het Concertgebouw te Amsterdam. De avond 
stond in het teken van twee doelen: de ouder
kindkamers, waardoor ouders 24/7 bij hun zieke 
kind kunnen zijn in een eigen woon en leefruimte. 
En de intraoperatieve MRI, een innovatieve 
MRIscanner die ervoor zorgt dat nauwkeuriger 
geopereerd kan worden bij kinderen met een 
hersentumor. De aanwezigheid van Hare Majesteit 
Koningin Máxima maakte de avond extra bijzonder 
en heeft daarnaast ook bijgedragen aan veel 
landelijke mediaaandacht.

  
‘ Het was in april 2012 dat wij de eerste brief kregen. De 
brief beschreef de lange en voortdurende strijd tegen 
kinderkanker heel duidelijk. De toekomstige kwaliteit 
van leven van de genezen kinderen is iets dat veel 
aandacht verdient. Ik vond dat een belangrijk initiatief. 
In de brief stond ook een concrete vraag. Het centrum 
had een naam nodig… dat was niet moeilijk…’

Uit de toespraak van Hare Majesteit Koningin Máxima  
op 5 september 2017, tijdens het benefietgaladiner in Het Concertgebouw

Benefietgaladiner

Dinsdag 5 september 2017
Concertgebouw

Amsterdam
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Ambassadeur Dafne Schippers  
op bezoek 

Sinds mei 2016 heeft het Prinses Máxima Centrum een 
boegbeeld als ambassadeur: hardloopster Dafne Schippers. 
Als Utrechtse is Schippers verbonden met onze vestigingsregio 
en als topsporter past zij goed bij de kernwaarden van het 
Prinses Máxima Centrum: gepassioneerd en grensverleggend. 
Als ‘BN’er’ heeft zij een groot landelijk bereik. Op 15 februari 
2017, Wereld Kinderkanker Dag, bezocht Schippers het Prinses 
Máxima Centrum, deed mee aan sportieve activiteiten met de 
patiënten en bezocht diverse zorgafdelingen. Haar bezoek heeft 
veel mediaaandacht getrokken.

Het Nederlands voetbalelftal 
draagt bij aan de Sporttuin 
‘Het Prinses Máxima Centrum doet er alles aan 
om kinderen met kanker de grootste kans op 
genezing te bieden. Wij zijn er trots op dat wij als 
spelers iets aan het centrum kunnen toevoegen: 
de Sporttuin. Beweging, buitenlucht en met elkaar 
sporten zijn volgens de professionals van het Prinses 
Máxima Centrum superbelangrijk. Het vergroot de 
weerbaarheid van de kinderen, waardoor ze sneller 
herstellen van de zware behandelingen.’
Toenmalig Oranjeaanvoerder Wesley Sneijder tijdens het 
bezoek van het Nederlands elftal aan het Prinses Máxima 
Centrum op 21 maart 2017

Actie van studenten van de 
Hogeschool Utrecht 
Onderdeel van het nieuwe curriculum van de 
opleiding Communicatie op de Hogeschool Utrecht is 
het organiseren van een evenement. In 2017 zijn de 
studenten uitgedaagd een evenement te organiseren 
waarmee ze geld konden ophalen én dat past bij de 
missie en visie van het Prinses Máxima Centrum. Er 
zijn mooie en verrassende projecten en acties bedacht 
en in totaal is circa € 17.000 opgehaald. 

Enkele voorbeelden van giften

  
‘ Het is heel belangrijk dat kinderen bewegen en ik 
hoop dat ik daar als ambassadeur van het Prinses 
Máxima Centrum aan kan bijdragen. In beweging 
blijven helpt om sneller te herstellen, maar ieder 
kind heeft een ander niveau van bewegen. Voor 
sommige kinderen met kanker is rechtop zitten echt 
al topsport. Ik hoop ze te stimuleren hun grenzen 
te verleggen, zodat ze zoveel mogelijk bewegen naar 
hun eigen kunnen.’

Dafne Schippers tijdens haar bezoek  
aan het Prinses Máxima Centrum op 17 februari 2017
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Wat hebben we verder voor de werving 
gedaan?

In 2017 heeft Stichting Steun opnieuw veel giften ontvangen. 
In het hele land zijn acties opgezet, waarvan de opbrengst 
ten goede kwam aan het Prinses Máxima Centrum. Vertegen-
woordigers van het Prinses Máxima Centrum waren vaak 
aanwezig voor het geven van een toelichting of speech en het 
in ontvangst nemen van een cheque. Stichting Steun voorzag 
initiatiefnemers desgewenst van communicatiemateriaal. 
Medewerkers presenteerden het Prinses Máxima Centrum 
ook regelmatig tijdens wetenschappelijke congressen en 
netwerkbijeenkomsten, en op uitnodiging van particulieren, 
bedrijven, fondsen en stichtingen.
 
Ook in 2017 zijn waardevolle nieuwe contacten gelegd tijdens 
diverse charityevents, waardoor het ambassadeursnetwerk 
van betrokken particulieren en bedrijven enorm is gegroeid. 
Dit ambassadeursnetwerk is een paar keer bijeengekomen 
om gezamenlijk te bespreken hoe elke ambassadeur zich het 
beste kan inzetten en in welke netwerken hij of zij het Prinses 
Máxima Centrum kan promoten. Ook is tijdens een zogeheten 
bedrijvenontbijt op Wereld Kinderkanker Dag (15 februari 2015) 
contact gelegd met een aantal grote in Utrecht gevestigde 

bedrijven. De inzet was om te komen tot partnerships en om 
via hun netwerken het aantal wervingsactiviteiten te kunnen 
verhogen. Een mooi resultaat daarvan is het partnership dat 
met Jaarbeurs Utrecht is gesloten. Dit biedt per 2018 een mooie 
financiële samenwerking en een platform voor netwerken.

Gedurende het jaar van de nieuwbouw van het Prinses Máxima 
Centrum zijn de ambassadeurs goed op de hoogte gehouden 
van de status van de bouw. Het filmpje ‘Patient journey door 
de nieuwbouw Prinses Máxima Centrum’, waarbij een kind 
een wandeling door de nieuwbouw maakt, is ook voor de 
ambassadeurs een belangrijk middel geweest om te kunnen 
laten zien waar de giften aan besteed zijn en nog aan besteed 
kunnen worden.

Het hoogtepunt van 2017 wat betreft de bouw was de plaatsing 
van de verbindingsbrug tussen het Prinses Máxima Centrum 
en het WKZ. Met de verbindingsbrug heeft het Prinses Máxima 
Centrum een mooie volgende mijlpaal in de aanloop naar de 
opening in mei 2018 bereikt. Het bereiken van mijlpalen in de 
bouw leidt altijd tot een toename van giften.

Andere voorbeelden
•  Domein Research: Stichting Loeka heeft geld 

ingezameld voor een tweejarig onderzoek naar 
osteosarcoom-organoïden. Het bedrag voor het eerste 
jaar is reeds overgemaakt (€ 48.600).

•  Domein Academy: het Prinses Máxima Centrum is een 
driejarig partnership aangegaan met Celgene; het 
bedrijf doneert € 25.000 per jaar voor de komende drie 
jaar.

•  Domein Academy: CH Robinson doneert € 33.000 per 
jaar gedurende drie jaar.

•  Domein Kind & ontwikkeling: het Nederlands Elftal 
doneert € 225.000 ten behoeve van de Sporttuin in de 
nieuwbouw van het Prinses Máxima Centrum.

•  Domein Kind & ontwikkeling: het theater wordt 
gefinancierd door de VandenEnde Foundation met 
een totale bijdrage van € 150.000. 

•  Obligatiehouders: € 234.250 aan renteopbrengsten die 
door de houders van de obligatieleningen worden 
geschonken aan Stichting Steun, die de opbrengsten 
ten gunste laat komen van research.

•  Ongeoormerkte bedrijfsgift: het beursgenoteerde 
bedrijf Wolters Kluwer doneert vanaf 2017 jaarlijks 
€100.000.

•  Het Voogd Open, een jaarlijks charity-golftoernooi,  
heeft € 125.000 opgebracht.

Statiegeldactie Dirk van den Broek 
Van 2 juli tot en met 27 augustus 2017 organiseerde 
Dirk van den Broek een landelijke statiegeldactie. 
De lancering was in het filiaal van Nieuwegein, waar 
Tycho (zie foto) en zijn klasgenoten tassen vol lege 
flessen overhandigden aan supermarktmanager René 
Wijnsma. In alle Dirk van den Broek-filialen konden 
klanten hun statiegeld doneren aan het Prinses 
Máxima Centrum. De actie heeft geresulteerd in 
een recordopbrengst van € 44.305 voor de ouder-
kindkamers in het Prinses Máxima Centrum.
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Toelichting op de resultaten van Stichting 
Steun

Conform de wettelijke verplichtingen die gelden voor de 
verantwoording van de inkomsten, zien de inkomsten van de 
werving door Stichting Steun over 2017 er als volgt uit (ter 
vergelijking staan in de rechterkolom de cijfers uit 20161):

1) Op 1 januari 2017 is Stichting Steun gefuseerd met de Stichting 
Geneesmiddelenonderzoek voor Kinderen met Kanker, Go4Children 
te Rotterdam. Om de vergelijking tussen 2016 en 2017 mogelijk te 
maken, zijn de resultaten van Go4Children over 2016 in dit jaar-
verslag toegevoegd aan de resultaten van Stichting Steun over 2016.

Resultaten 2017

Giften  Realisatie 2017 Realisatie 2016

Baten van particulieren € 1.642.675 € 437.708

Baten van bedrijfsleven € 2.094.546 € 1.556.742

Baten van vermogensfondsen en stichtingen € 3.127.640 € 808.672

Baten van kerken € 500 € 317

Som der baten € 6.865.361 € 2.803.439

Donaties komen niet alleen in de vorm van bedragen. Bezoek van 
bijvoorbeeld brandweerman Sam en Claudia de Breij zijn welkome 
afleidingen voor de kinderen die in het Prinses Máxima Centrum 
onder behandeling zijn.
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Baten van particulieren

In 2017 is er € 1.642.675 opgehaald via giften van particulieren 
en giften van serviceclubs en acties van derden (zoals scholen 
en verenigingen). De stijging ten opzichte van 2016 is in 
belangrijke mate te verklaren door een aantal grote giften van 
vermogende particulieren.

Particuliere giften 
Particuliere giften komen vaak binnen via acties rond huwe
lijken, jubilea of verjaardagen. Soms wordt na het over lijden 
van een dierbare geld voor het Prinses Máxima Centrum 
opge haald. Aan deze mooie acties ligt vaak een bijzonder 
verhaal ten grondslag. Stichting Steun heeft ook in 2017 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.
 
Het Prinses Máxima Centrum is opgenomen in 
de registers van de fondsenwervende website 
www.geef.nl. Gevers kunnen er een eigen 
actiepagina aanmaken, gekoppeld aan de 
goededoelenpagina van het Prinses Máxima 
Centrum binnen geef.nl. Giften worden 
per pagina getoond en één keer per 
maand gestort op de rekening van 
Stichting Steun, met aftrek van een 
kleine administratieve vergoeding. In 
2017 is er € 30.400 ontvangen via 
de donatiemodule op geef.nl. De 
module is ook in de website van 
het Prinses Máxima Centrum 
ingebouwd, om online 
doneren laagdrempelig en 
toegankelijk te maken.

In 2017 zijn onder andere via het ambassadeursnetwerk 
van Stichting Steun gesprekken op gang gekomen met 
potentiële particuliere gevers. Met een aantal particulieren is 
gesproken over een rol als ‘Founder’ van het Prinses Máxima 
Centrum (overeenkomend met de punt van de piramide in de 
afbeelding). Inmiddels hebben die gesprekken geresulteerd 
in een aantal toezeggingen die begin 2018 zullen worden 
geformaliseerd. 

Uiteraard streeft Stichting Steun ernaar om het aantal vaste 
afspraken de komende jaren verder uit te breiden, om zo een 
goede basis te realiseren voor de vijf investeringsdomeinen. 

Serviceclubs en acties van derden (scholen, 
verenigingen)

In 2017 hebben opnieuw serviceclubs, scholen en 
verenigingen acties op touw gezet. Daaraan ligt vaak 

een persoonlijke betrokkenheid bij kinderen met 
kanker ten grondslag. 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 een actie van de Lions Club Wassenaar 

Duin, die in juni 2017 een rally met 
oldtimers organiseerde. Daarmee is een 

bedrag van € 125.500 opgehaald ten 
behoeve van de ouderkindkamers. 

Ook de kinderen hebben genoten 
van een supermiddag door een 

rondje in een oldtimer te mogen 
meerijden (zie ook pagina 6).

 

Founder 
€ 500.000 
per jaar

 
Pioneer 

€ 250.000 per jaar
 

Companion 
€ 100.000 per jaar

 
Partner 

€ 50.000 per jaar
 

Associate 
€ 25.000 per jaar

 
Fellow 

€ 10.000 per jaar
 

Participant 
€ 5.000 per jaar

 
Teamplayer 

€ 2.500 per jaar
 

Ally 
€ 1.000 per jaar

 
Friend 

€ 500 per jaar 
 

Dit betreft periodieke schenkingen die vijf jaar lopen. De genoemde bedragen zijn per jaar.  
Deze vorm van schenken is in veel gevallen fiscaal aftrekbaar.



14 www.prinsesmaximacentrum.nl 

Baten van bedrijfsleven

In 2017 heeft Stichting Steun € 2.094.546 aan giften van 
bedrijven ontvangen. In 2017 zijn deze giften weer verder 
gestegen als gevolg van de partnerships die we met 
bedrijven zijn aangegaan. Ook hebben bedrijven spontaan 
eenmalige giften gedaan, bijvoorbeeld als onderdeel van 
een bedrijfsjubileum, een afscheid of bijvoorbeeld een 
goededoelenactie rond de feestdagen. Met sommige bedrijven 
is na afloop van een actie verder gesproken over een meer 
structurele vorm van steun. Bijvoorbeeld in de vorm van een 
Fonds op Naam of met een schenkingsovereenkomst waarbij 
de inrichting van een concrete ruimte in het Prinses Máxima 
Centrum volledig door het betreffende bedrijf gesteund wordt.

Een aantal bedrijven heeft spontaan hun producten en/of 
diensten beschikbaar gesteld. Dat deden zij vanuit het 
perspectief van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
én de wens om een bijdrage te leveren aan de missie van 
het Prinses Máxima Centrum. Stichting Steun wil met meer 
bedrijven langjarige partnerships aangaan, waarbij deze 
partners met producten en/of diensten bijdragen aan het 
Prinses Máxima Centrum. 

Daarnaast zijn er contacten met bedrijven die zich willen ver
binden aan het Prinses Máxima Centrum vanuit strategische, 
productinhoudelijke of maatschappelijke betrokkenheid. Zo’n 
samenwerking wordt door Stichting Steun ondersteund met 
verschillende niveaus van tegenprestaties, onder andere in 
de (marketing)communicatie en het relatiemanagement. Een 
voorbeeld is het een samenwerking met Loyens & Loeff, dat 
helpt om partnerships vorm te geven. 

Rondom de nieuwbouw is met verschillende 
toeleveranciers gesproken over mogelijke sponsoring 
in de vorm van producten, materialen en/of 
diensten. Een voorbeeld is de samenwerking 
met Beter Bed, die de ouderbedden met 
toebehoren voor de ouderkindkamers gaat 
leveren.

Bij acties die hoge bedragen opleveren, vragen de bedrijven 
vaak om een ‘tastbare’ bestemming. Geoormerkte 
bestemmingen zijn de financiering van ruimtes die afleiding 
bieden of beweging stimuleren, en bijdragen voor het 
researchcentrum of voor specifiek onderzoek naar een 
bepaalde vorm van kinderkanker. Een voorbeeld is Nutricia 
Research, dat net als in 2015 en 2016 een bedrag heeft 
gedoneerd voor de inrichting van een ruimte bestemd voor 
voeding, zoals een ouderkeuken. Dit keer ging het om een 
bedrag van € 23.252,45. 

Baten van vermogensfondsen

Stichting Steun onderhoudt structurele relaties met (familie)
fondsen en stichtingen, die specifieke, meerjarige 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 specifieke doelstelling. De afgelopen 

jaren hebben ruim dertig fondsen en stichtingen 
substantiële financiële toezeggingen gedaan aan het 

Prinses Máxima Centrum. 

Over 2017 is er € 3.127.640 aan giften 
binnengekomen via vermogensfondsen. Dat is 

fors hoger dan in 2016. Dat komt door een 
toekenning van de Roparun (€ 2 miljoen).

> Vervolg resultaten

 

Founding 
Partner 

€ 500.000 
per jaar

 
Domeinpartner 

€ 250.000 per jaar
 

Projectpartner 
€ 100.000 per jaar

 
Adoptie van ruimtes 
€ 50.000 per jaar

 
Friend 

€ 25.000 per jaar
 

Supporter 
€ 10.000 per jaar 

Doelstelling:
langdurige relaties

Domeinen:
• Kind & ontwikkeling
• Research
• Academy
• Smart Hospital 
• Gebouw

Een van de vele acties in 2017: de ouders van kanjer Koen 
hebben een prachtig bedrag ingezameld. Deze mooie 
donatie van € 2.360 kwam ten goede aan de zorgvloer.
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Ontwikkeling reserves en 
bestemmingsfondsen

De ontwikkeling van reserves en bestemmingsfondsen van 
Stichting Steun ziet er als volgt uit (ter vergelijking staan in de 
rechterkolom de cijfers uit 2016). 

Als een gift voor een concreet doel wordt gedaan, wordt 
hiervoor een zogeheten bestemmingsfonds gevormd. 
Bijvoorbeeld voor een voedingsruimte of de ruimte voor 
‘brussen’ (broers en zussen van patiënten). Giften die niet 
voor een expliciet doel geschonken zijn, nemen we op in de 
algemene bestemmingsreserve. Het bestuur van Stichting 
Steun besluit over de doelen van deze bestemmingsreserves.

De stijging van het vermogen wordt voornamelijk veroorzaakt 
doordat we de geworven gelden in 2018 gaan aanwenden voor 
besteding. Dan zullen de reserves en bestemmingsfondsen 
verder afnemen.

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 Stichting Steun, die deze renteopbrengsten 
ten gunste laat komen van Prinses Máxima Centrum voor 
kinderoncologie B.V.

Besteding aan investeringsdomeinen en 
kosten 

Er zijn kosten gemaakt voor beheer, administratie, PR en 
wervingsacties. De kosten voor de fondsenwerving door 
Stichting Steun in 2017 bedragen 7% 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. Stichting Steun blijft in 2017 
dus ruimschoots onder dit plafond. 

Stichting Jaimy voor kinderen met kanker haalde samen met de Lions 
Club Arnhem € 30.000 op tijdens de jaarlijkse Golf4Jaimydag. Het 

geld is bestemd voor Kinekt gaming in onze ouder-kindkamers in de 
nieuwbouw. Zo beschikt elk kind straks aan bed over een moderne 

game console met de daarbij behorende spellen voor alle leeftijden.

Realisatie reserves en 
bestemmingsfondsen 
 2017 2016
 
Algemene reserve € 2.549.423 € 1.487.331

Bestemmingsreserve  
opbouw organisatie € 0 € 500.000

Bestemmingsfondsen  
(waaronder nieuwbouw) € 4.489.268 € 1.889.434

Bestemmingsreserve  
Crizotinib € 250.000 € 750.000

Totaal reserves en  
bestemmingsfondsen € 7.288.691 € 4.126.765
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 Financieel beleid
In 2015 heeft Stichting Steun geformuleerd op welke wijze zij het ontvangen vermogen 
verantwoord beheert. Dit beleid is ook in 2017 gecontinueerd. Het financieel beleid van 
Stichting Steun kenmerkt zich door een gedegen beleid inzake vermogensvorming en een 
beleggingsbeleid dat risico’s zoveel mogelijk beperkt.

Stichting Steun 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 Stichting Steun toegekend aan de 
volgende vijf domeinen: 
• Nieuwbouw
• Kind & ontwikkeling 
• Research 
• Academy 
• Smart Hospital 

 Beleid inzake vermogensvorming

Net als in 2016 heeft Stichting Steun in 2017 aan vermogens
vorming gedaan. Het vermogen van Stichting Steun bedroeg 
per 31 december 2017 afgerond € 7,3 miljoen (2016: € 4,1 
miljoen). Het vermogen is liquide aangehouden op een spaar
rekening, zodat het op korte termijn kan worden ingezet. 
Vanwege het specifieke doel en de verbondenheid aan Prinses 
Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V. heeft het bestuur 
van Stichting Steun besloten om geen continuïteitsreserve aan 
te leggen.

Risico’s en onzekerheden

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

Een belangrijk risico is dat op fraude bij fondsenwervende 
acties met contante inzamelingen. Stichting Steun wil daarom 
de contante geldstromen bij dergelijke acties beperken. 
Collectes vinden niet plaats en inzamelingen gaan via 
bankoverschrijvingen. Op deze manier kan geen twijfel ontstaan 
over de verwerking van de ingezamelde gelden.

Financiële instrumenten worden in de jaarrekening van 
Stichting Steun verantwoord en omvatten vorderingen, 
geldmiddelen, uitkeringsverplichtingen, crediteuren en overige 
te betalen posten. In de toekomst kunnen daar ook leningen 
u/g, obligaties en aandelen aan worden toegevoegd. Wanneer 
de omvang van de liquide middelen stijgt, zal nader gekeken 
worden naar risicospreiding bij aan te houden gelden. Stichting 
Steun loopt geen valutarisico, omdat geen transacties of 
beleggingen worden verricht in buitenlandse valuta.
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De nieuwbouw wordt  
op 18 mei 2018 in gebruik genomen.

Toekomst
verwachtingen 
Stichting Steun
In 2017 zijn weer vele aanvragen vanuit het 
Prinses Máxima Centrum gedaan vanwege de 
ingebruikname van de nieuwbouw in 2018. Hierbij 
is ingezet op het realiseren van zaken die in elk 
geval nodig zijn om open te kunnen. Ook in de 
laatste fase tot aan de opening is de grootste 
inspanning van Stichting Steun hierop gericht. 
Na de opening is er tijd om te kijken naar het 
onderhoud van de nieuwbouw, de realisatie van 
de gewenste innovaties en funding van de uitbouw 
van inhoudelijke programma’s. Wij hopen daarbij 
opnieuw op steun van onze gevers.
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Jaarrekening 2017
Stichting Steun het Prinses Máxima

Centrum voor kinderoncologie, Utrecht



19 Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2017 
Stichting Steun het Prinses Máxima
Centrum voor kinderoncologie, Utrecht

INHOUDSOPGAVE  Pagina

JAARREKENING
1. Balans per 31 december 2017 20
2. Staat van baten en lasten over 2017 22
3. Kasstroomoverzicht 2017 23
4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 24
5. Toelichting op de balans per 31 december 2017 29
6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017 37
7. Overige toelichting 39

OVERIGE GEGEVENS
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 39

BIJLAGEN
Kostenverdeelstaat 40
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 42



20 www.prinsesmaximacentrum.nl 

Jaarrekening 2017 
Stichting Steun het Prinses Máxima
Centrum voor kinderoncologie, Utrecht

1                BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Overige vorderingen en overlopende
activa  (1) 3.886.181 4.360.571
Liquide middelen  (2) 7.615.417 4.535.119

 11.501.598 8.895.690

 11.501.598 8.895.690

Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

- 4 - 

1. Balans per 31 december 2017
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Jaarrekening 2017 
Stichting Steun het Prinses Máxima
Centrum voor kinderoncologie, Utrecht

31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Algemene reserve 2.549.423 1.487.331
Bestemmingsreserves 250.000 750.000
Bestemmingsfondsen 4.489.268 1.889.434

7.288.691 4.126.765

Kortlopende schulden  (4)

Crediteuren 295.241 31.106
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 5.728 -
Overige schulden en overlopende passiva 3.911.938 4.737.819

4.212.907 4.768.925

 11.501.598 8.895.690

- 4 - 

Vervolg Balans van vorige pagina
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Jaarrekening 2017 
Stichting Steun het Prinses Máxima
Centrum voor kinderoncologie, Utrecht

2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie
2017

€

Realisatie
2016

€
Baten

Baten van particulieren  (5) 1.642.675 437.708
Baten van bedrijfsleven  (6) 2.094.546 1.556.742
Baten van vermogensfondsen  (7) 3.127.640 808.672
Baten van kerken  (8) 500 317

Som der baten 6.865.361 2.803.439

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Doelstellingen  (9) 3.106.548 2.187.767

Wervingskosten

Wervingskosten  (10) 501.914 304.867

Kosten beheer en administratie  (11) 95.820 53.075

Som der lasten 3.704.282 2.545.709

Saldo voor financiële baten en lasten
3.161.079 257.730

Financiële baten en -lasten  (12) 850 7.430

Resultaat 3.161.929 265.160

Bestemming saldo van baten en lasten

Algemene reserve 1.062.095 936.548
Bestemmingsreserves -500.000 -125.971
Bestemmingsfondsen 2.599.834 -545.417

3.161.929 265.160

Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

- 5 - 

2. Staat van baten en lasten over 2017
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Jaarrekening 2017 
Stichting Steun het Prinses Máxima
Centrum voor kinderoncologie, Utrecht

3                KASSTROOMOVERZICHT 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2017

€ €

2016

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 3.161.929 265.160
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 474.387 503.455
Mutatie kortlopende schulden (exclusief schulden
aan kredietinstellingen) -556.018 -9.099

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.080.298 759.516

Kasstroom uit operationele activiteiten 3.080.298 759.516

Samenstelling geldmiddelen

2017

€ €

2016

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 4.535.119 3.775.603

Mutatie liquide middelen 3.080.298 759.516

Stand per 31 december 7.615.417 4.535.119

Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

- 6 - 

3. Kasstroomoverzicht 2017
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Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor
Kinderoncologie
Utrecht

Jaarrapport 2017

Jaarrekening 2017 
Stichting Steun het Prinses Máxima
Centrum voor kinderoncologie, Utrecht

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 kinderoncologie 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. 
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 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.
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Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie (statutaire zetel Utrecht, geregistreerd onder
KvK-nummer 56702361) is gevestigd op Uppsalalaan 8 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
Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie 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.
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Fusies en overnames

Op 11 april 2017 is de fusie overeenkomst met Stichting Geneesmiddelenonderzoek voor Kinderen met Kanker,
Go4Children te Rotterdam getekend. De fusie heeft een terugwerkende kracht naar 1 januari 2017. 
De cijfers van Go4Children zijn verwerkt op basis van de geldende grondslagen van Stichting Steun het Prinses
Máxima Centrum. De vergelijkende cijfers van Go4Childeren zijn volledig opgenomen voor een beter inzicht.  
Het resultaat van de vergelijkende cijfers 2016 is door de fusie gedaald met € 125.971 en het eigen vermogen is per
31 december 2016 gestegen met € 755.527. 

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN  DE   JAARREKENING .

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. 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 Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie 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 toelichting op
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. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de
verwachte ontvangsten en worden op basis van effectieve rente, rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten
en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden (indien van toepassing) bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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.
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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.

Algemene reserve
Donaties zonder bestemming worden toegevoegd aan de algemene reserve. Wanneer het bestuur zelf een
bestemming geeft aan de reserve wordt dit onttrokken aan de algemene 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. De projecten zullen toenemen zodra het centrum geopend is in mei
2018.

Bestemmingsreserve
Het bestuur heeft eeen deel van de reserves afgezonderd voor een speciaal doel. De beperkte
bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen verplichting. Het
bestuur kan deze beperking zelf opheffen.

Bestemmingsfonds
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.

 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 ontvangen of toegekende baten worden verantwoord in het jaar van ontvangst c.q. toekenning tenzij anders
vermeld.

Giften welke worden toegekend voor de nieuwbouw:
- Worden gerealiseerd op het moment van toekenning, met uitzondering van 
- Giften voor de nieuwbouw waar mijlpalen aan worden toegekend, die worden op het realisatiemoment van de
mijlpaal gerealiseerd. 

Giften in natura
Baten en lasten betreffende bijdragen in natura zijn opgenomen tegen de hiervoor geldende waarde in het
economisch verkeer.
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Baten van particulieren

Baten van particulieren zijn ontvangen gelden c.q. toekenningen door acties van 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 Stichting.
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 ontvangen gelden c.q. toekenningen door acties van commerciële bedrijven. 

Baten van vermogensfondsen

Baten van vermogensfondsen zijn ontvangen gelden c.q. toekenningen door acties van steunstichtingen en
vermogensfondsen.

Baten van kerken

Baten van kerken zijn ontvangen gelden c.q. toekenningen door acties van kerken en moskeeën.

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.

Overige baten

De overige baten worden verantwoord in het jaar waarin de opbrengst betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

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 verwerkt op het moment van ontvangst van de factuur in
het jaar waarop het betrekking heeft. 

Kosten eigen fondsenwerving

Kosten eigen fondsenwerving zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van het werven van baten en niet
worden toegerekend aan de doelstelling.
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Baten van bedrijfsleven

Baten van bedrijfsleven zijn ontvangen gelden c.q. toekenningen door acties van commerciële bedrijven. 

Baten van vermogensfondsen

Baten van vermogensfondsen zijn ontvangen gelden c.q. toekenningen door acties van steunstichtingen en
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Baten van kerken zijn ontvangen gelden c.q. toekenningen door acties van kerken en moskeeën.

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.

Overige baten

De overige baten worden verantwoord in het jaar waarin de opbrengst betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

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 verwerkt op het moment van ontvangst van de factuur in
het jaar waarop het betrekking heeft. 

Kosten eigen fondsenwerving

Kosten eigen fondsenwerving zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van het werven van baten en niet
worden toegerekend aan de doelstelling.
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Belastingen

De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting gezien de aard van haar activiteiten en omdat
ze niet deelneemt in het economisch verkeer. 
Aangezien de stichting de ANBI-status heeft toegewezen gekregen van de Belastingdienst hoeft over de
schenkingen aan deze stichting geen schenkingsbelasting afgedragen te worden.

 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.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Overige vorderingen en overlopende activa

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 3.837.430 4.350.000
Overlopende activa 48.751 10.571

3.886.181 4.360.571

Overige vorderingen

Nog te ontvangen Stichting Innovatiefonds Zorgverzekeraars 850.000 4.150.000
Nog te ontvangen Roparun 1.600.000 -
Nog te ontvangen schenkingen 1.387.430 200.000

3.837.430 4.350.000

De post "nog te ontvangen Stichting Innovatie Zorgverzekeraars" betreft de subsidie voor de realisatie van ouder
kind eenheden, zie ook pagina 18. Van deze subsidie is al een voorschot van € 4.150.000 ontvangen, resteert nog
€ 850.000 te ontvangen binnen een jaar.

De post "nog te ontvangen Roparun" betreft de subsidie voor de realisatie van de verblijfs- en activeringsruimtes, zie
ook pagina 18. Van deze subsidie is al een voorschot van € 400.000 ontvangen, resteert nog € 1.600.000 te
ontvangen binnen een jaar.

De post nog te ontvangen schenkingen betreft periodieke schenkingen uit een fonds, uit het bedrijfsleven en
periodieke schenkingen van particulieren donateurs.
Van deze vorderingen heeft € 786.733 een looptijd langer dan een jaar.

Overlopende activa

Nog te ontvangen Rally Masters - 3.142
Nog te ontvangen rente 849 7.429
Nog te ontvangen OGZ in Beeld 47.902 -

48.751 10.571

Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
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31-12-2017 

€

31-12-2016

€

2. Liquide middelen

Rabobank 7.615.417 4.520.496
ING Bank N.V. - 14.623

7.615.417 4.535.119

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.
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PASSIVA

3. Reserves en fondsen

2017

€

2016

€Algemene reserve

Stand per 1 januari 1.487.331 550.783
Dotatie 1.659.648 1.445.679

3.146.979 1.996.462
Onttrekking -597.556 -509.131

Stand per 31 december 2.549.423 1.487.331

Giften zonder bestemming worden toegevoegd aan de algemene reserve. De toevoeging in 2017 komt via giften van
bedrijven ruim € 832.000, via stichtingen bijna € 76.000 en het restant via particulieren. 
Wanneer het bestuur zelf een bestemming geeft aan de reserve wordt dit onttrokken aan de algemene 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. De projecten zullen toenemen zodra het centrum geopend
is in mei 2018.

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve opbouw organisatie - 500.000
Bestemmingsreserve Crizotinib 250.000 250.000

250.000 750.000

2017

€

2016

€Bestemmingsreserve opbouw organisatie

Stand per 1 januari 500.000 500.000
Onttrekking -500.000 -

Stand per 31 december - 500.000

De bestemmingsreserve opbouw organisatie is bedoeld voor de opbouw van Het Prinses Máxima Centrum voor
kinderoncologie B.V.

Bestemmingsreserve VIT Studie 

Stand per 1 januari - 28.500
Onttrekking - -28.500

Stand per 31 december - -

Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
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2017

€

2016

€Bestemmingsreserve Project Prednizon Studie  -FASE 2

Stand per 1 januari - 196.001
Onttrekking - -196.001

Stand per 31 december - -

Bestemmingsreserve Crizotinib

Stand per 1 januari 250.000 50.000
Dotatie - 200.000

Stand per 31 december 250.000 250.000

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

Bestemmingsreserve project Vidaza

Stand per 1 januari - 135.318
Onttrekking - -135.318

Stand per 31 december - -

Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
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Bestemmingsfondsen

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Bestemmingsfonds nieuwbouw instituut 2.465.904 817.669
Bestemmingsfonds research 733.025 603.227
Bestemmingsfonds kind & ontwikkeling 1.114.719 361.038
Bestemmingsfonds academy 208.000 60.000
Bestemmingsfonds Neuroblastoom 47.500 47.500
Bestemmingsfonds Smart Hospital -79.880 -

4.489.268 1.889.434

Aan het bestemmingsfonds zijn de schenkingen die in 2017/2016 zijn gerealiseerd voor de omschreven doelen,
toegevoegd. De fondsen die betrekking hebben op de inrichting van de research en kind & ontwikkeling, zijn ook
hieronder gebracht. 

Bestemmingsfonds nieuwbouw instituut

Stand per 1 januari 817.669 1.500.769
Dotatie 3.882.485 951.150

4.700.154 2.451.919
Onttrekking -2.234.250 -1.634.250

Stand per 31 december 2.465.904 817.669

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 2017 € 2.234.250 besteed aan de bouw van het Prinses
Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Bestemmingsfonds research

Stand per 1 januari 603.227 496.679
Dotatie 188.100 106.548

791.327 603.227
Onttrekking -58.302 -

Stand per 31 december 733.025 603.227

Deze giften zijn door de donateurs geoormerkt voor research naar Kinderoncologie om zo tot nieuwe inzichten en
betere behandelingen te komen. 

Bestemmingsfonds kind & ontwikkeling

Stand per 1 januari 361.038 331.055
Dotatie 892.005 200.000

1.253.043 531.055
Onttrekking -138.324 -170.017

Stand per 31 december 1.114.719 361.038

Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
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Deze giften zijn door de donateurs geoormerkt voor kind & ontwikkeling. Van dit bedrag is er in 2017 € 138.324 
(2016 € 170.017) besteed aan kind & ontwikkeling. 
Het project betreft kinderen ondanks hun ziekte in staat stellen om zich te blijven ontwikkelen en hun gewone
activiteiten en dagelijks leven zoveel mogelijk voor te zetten.

31-12-2017 

€

31-12-2016

€Bestemmingsfonds academy

Stand per 1 januari 60.000 25.000
Dotatie 148.000 35.000

Stand per 31 december 208.000 60.000

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 voor
opleidingen en (bij)scholing op  het gebied van kinderoncologie.

Bestemmingsfonds Neuroblastoom

Stand per 1 januari 47.500 47.500

Stand per 31 december 47.500 47.500

Deze gift is door de donateur geoormerkt voor onderzoek naar Neuro Blastoom. Deze is totstand gekomen door de
fusie met Go4Children.

Bestemmingsfonds Smart Hospital

Stand per 1 januari - -
Dotatie 95.120 -

95.120 -
Onttrekking -175.000 -

Stand per 31 december -79.880 -

Deze giften zijn door donateurs geoormerkt voor het project Smart Hospital. Project De Roadmap valt onder Smart
Hospital.

4. Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren 295.241 31.106

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 5.728 -

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden 850.000 4.150.000
Overlopende passiva 3.061.938 587.819

3.911.938 4.737.819

Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
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31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Overige schulden

Nog te betalen toezegging Stichting Innovatiefonds Zorgverzekeraars voor
Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie Centrum B.V. 850.000 4.150.000

De betalingsdatum aan Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V. loopt gelijk aan de ontvangsttermijn van
de toekenning van Stichting Innovatiefonds Zorgverzekeraars. 
De resterende looptijd is korter dan één jaar.

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten Roparun 2.000.000 -
Accountantskosten 6.050 6.050
Nog te ontvangen facturen Adviesbureau Van Dooren 12.554 72.600
Administratiekosten 4.834 2.500
Schenking voor Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V. 350.000 75.563
Nog te betalen kosten OGZ in beeld - 62.606
Nog te betalen Roadmap 175.000 175.000
Nog te betalen Project Prednizon Studie  -FASE 2 - 180.000
Nog te betalen kosten VIT Studie 13.500 13.500
Nog te betalen schenking Opbouw organisatie 500.000 -

3.061.938 587.819

De nog te betalen kosten Roparun is een schuld aan Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.. Deze
schuld zal in 2018 worden geeffectueerd.

ZEKERHEDEN

Er zijn geen zekerheden verstrekt aan derden.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Meerjarige financiële verplichtingen

Roadmap

Er is een verplichting aangegaan voor het komende jaar aan Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V.
inzake het project Roadmap ad € 175.000.
Het project Roadmap betreft een ICT ontwikkeling voor een optimale ondersteuning van Prinses Máxima Centrum
voor kinderoncologie B.V.

Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

- 18 - 

Jaarrekening 2017 
Stichting Steun het Prinses Máxima
Centrum voor kinderoncologie, Utrecht



36 www.prinsesmaximacentrum.nl 

Niet in de balans opgenomen activa

In totaal is er voor € 7.307.627 aan toezeggingen gedaan aan Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor
Kinderoncologie. Onder toezeggingen die zijn gedaan worden verstaan nalatenschappen, schenking
overeenkomsten en schenkingen vastgelegd in notariële akten.
Er zal onder voorwaarden € 6.469.502 binnen een jaar ontvangen worden. Tussen één en vijf jaar zal er onder
voorwaarden € 838.125 ontvangen worden. 
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie
2017

€

Realisatie
2016

€
5. Baten van particulieren

Donaties en giften 1.642.675 437.708

Er is in 2015 door een deel van de obligatiehouders eenmalig vooraf rente op de obligatielening geschonken.
  
6. Baten van bedrijfsleven

Donaties en giften 2.094.546 1.556.742

Er is in 2017 € 500.000 geschonken door Alea Lacta Est B.V. zonder specifieke eisen van besteding. Daarnaast is er
€ 500.000 geschonken door J.G. Kaemingk Beheer B.V. dit is voor de realisatie van het gebouw.

7. Baten van vermogensfondsen

Donaties en giften 3.127.640 808.672

Er is in 2015 € 5.000.000 geschonken door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars voor de realisatie van ouder-
kindkamers. Deze subsidie is op verzoek van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars aan de Stichting Steun het
Prinses Maxima Centrum verstrekt. De realisatie van deze ouder-kindkamers is gestart, daarom heeft de B.V. de
subsidie bij de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum opgevraagd en verantwoordt de stichting deze subsidie
als besteed aan doelstellingen.
Daarnaast is er in 2017 een definitieve schenkingsovereenkomst van Stichting Roparun van € 2.000.000 getekend.

8. Baten van kerken

Donaties en giften 500 317

Besteed aan de doelstellingen

9. Doelstellingen

Kosten research - Bijdragen aan OGZ in beeld project zorginnovatie Prinses
Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V. 125.575 170.017
Besteding geschonken rente op obligatieleningen voor bouw Prinses Máxima
Centrum voor kinderoncologie B.V. 234.250 234.250
Besteding voor Project Vidaza 35.299 -
Besteding voor bouw Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie 2.000.000 1.400.000
Besteding voor Roadmap Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V. 175.000 175.000
Besteding voor VIT Studie - 28.500
Besteding voor Project Prednizon Studie  -FASE 2 -26.997 180.000
Besteding voor research 50.000 -
Besteding voor ontwikkelingsgerichte zorg 12.749 -
Diverse bestedingen 672 -
Opbouw organisatie 500.000 -

3.106.548 2.187.767

Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
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Realisatie
2017

€

Realisatie
2016

€
10. Wervingskosten

Kosten fondsenwerving 501.914 304.867

De hele bedrijfsvoering is ondergebracht bij het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V., integraal
onderdeel hiervan zijn in brede zin de persvoorlichting, communicatie, personeelskosten (waaronder
fondsenwerving), administratie en huisvesting.
Jaarlijks besluit Stichting Steun om een bedrag te doneren aan de B.V. Dit bedraagt in 2017 € 350.000 en in 2016
€ 100.000.
Daarnaast is er een derde ingehuurd voor het opzetten van de fondsenwervingsorganisatie.

Het percentage van de kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten eigen fondsenwerving bedraagt 10%.

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

Het bestuur is onbezoldigd.

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2017 waren geen werknemers in dienst bij de stichting.

11. Kosten beheer en administratie

Kosten van beheer en administratie 95.820 53.075

Kosten van beheer en administratie

Accountantslasten 9.063 11.495
Administratielasten 28.804 23.352
Advieslasten 32.855 635
Juridische lasten 5.959 3.212
Kantoorkosten 4.739 3.704
Publiciteitslasten 9.762 9.231
Giften 2.000 -
Bankkosten 654 662
Overige algemene lasten 1.984 784

95.820 53.075

12. Financiële baten en -lasten

Rente spaarrekening 850 7.430

Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
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7                OVERIGE TOELICHTING

Statutaire regeling resultaatbestemming

De statuten bevatten geen specifieke bepalingen voor de bestemming van het resultaat.

Resultaatbestemming

De resultaatbestemming is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Ondertekening bestuur

Utrecht, 17 mei 2018

de heer prof. dr. R. Pieters mevrouw drs. D.M.J.J. Monissen 

de heer mr. E.A.O. Muurmans de heer drs. P.H.B. Pennekamp 

mevrouw ir. M.T.J.Y. Becker de heer B. de Voogd 

de heer prof. dr. A.J.M. Plasschaert

Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
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7. Overige toelichting

OVERIGE GEGEVENS

1                Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting Steun het Prinses Maxima voor Kinderoncologie heeft het jaarverslag 2017 

vastgesteld in de vergadering van 17 mei 2018.

2                Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring is opgenomen op pagina 42.

Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
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3                KOSTENVERDEELSTAAT

Bestemming Doelstelling 
 

Werving baten Beheer en 
administratie Totaal 2017 

Begro
ting 
2017 

Totaal 2016 

Lasten Nieuwbouw Research 
Kind & 
Ontwikkeling Academy 

Smart 
Hospital Algemeen 

Kosten eigen 
fondsenwerving         

 
Besteed aan 
doelstelling       2.234.250  

                     
58.302           138.324  

                     
-  

         
175.000   500.672                      -  

                     
-  

      
3.106.548  

                     
-  

      
2.187.767 

Uitbesteed werk 
                     

-  
                     

-  
                     

-  
                     

-  
                     

-  -          501.914  
                     

-  
         

501.914  
                     

-  
           

304.867 

Communicatiekosten 
                     

-  
                     

-  
                     

-  
                     

-  
                     

-  -                      -               9.762  
             

9.762  
                     

-  
                     

9.231 

Personeelskosten 
                     

-  
                     

-  
                     

-  
                     

-  
                     

-  -                      -  
                     

-  
                     

-  
                     

-  
                     

- 

Huisvestingskosten 
                     

-  
                     

-  
                     

-  
                     

-  
                     

-  -                      -  
                     

-  
                     

-  
                     

-  
                     

- 

Kantoor- en 
algemene kosten 

                     
-  

                     
-  

                     
-  

                     
-  

                     
-  -                      -             86.058  

           
86.058  

                     
-  

                     
43.371 

Afschrijving en rente 
                     

-  
                     

-  
                     

-  
                     

-  
                     

-  -                      -        -850           -850 
                     

-            -6.957 

 

Totaal  € 2.234.250  
                     

€ 58.302        € 138.324  
                     

€          -      € 175.000  € 500.672        € 501.914        € 94.970    € 3.703.432  
                     

-    € 2.538.279 
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PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Fascinatio Boulevard 350, 3065 WB Rotterdam, Postbus 8800, 
3009 AV Rotterdam 
T: 088 792 00 10, F: 088 792 95 33, www.pwc.nl 
  

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: het bestuur van Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie  
  

  

Verklaring over de jaarrekening 2017 
  

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de 
stichting op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met Richtlijn 650 
‘Fondsenwervende instellingen’ van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 650). 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Steun het Prinses 
Máxima Centrum voor Kinderoncologie te Utrecht (‘de stichting’) gecontroleerd. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
 de balans per 31 december 2017; 
 de staat van baten en lasten over 2017; en 
 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en overige toelichtingen. 

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is 
RJ 650. 

  

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie zoals 
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) 
en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Controleverklaring
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Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere 
informatie 
  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, 
die bestaat uit: 
 het jaarverslag; 
 de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
 alle informatie bevat die op grond van RJ 650 is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het verslag in 
overeenstemming met RJ 650. 

  

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
en de accountantscontrole 
  

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor: 
 het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJ 650; 

en voor 
 een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten 
of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening. 

  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Vervolg Controleverklaring
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Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen 
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle 
afwijkingen ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect 
van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 

Rotterdam, 18 mei 2018 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door drs. C. Hameeteman RA 

Vervolg Controleverklaring
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2017 
van Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie 
  

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een 
controle inhoudt. 

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de 
jaarrekening 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om 
een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als 
gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit: 
 Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

 Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de stichting. 

 Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan. 

 Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie 
haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

 Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Vervolg Controleverklaring
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Steunt u ook het 
Prinses Máxima 
Centrum?
Het Prinses Máxima Centrum, een nationaal 
kinderoncologisch centrum dat behoort tot de 
allerbeste van de wereld, wil ieder kind met kanker 
genezen, met minimale bijwerkingen en optimale 
kwaliteit van leven. De directe zorg voor kinderen 
met kanker wordt door zorgverzekeraars betaald. 
Maar extra financiering is gewenst voor research, 
het kind en zijn of haar ontwikkeling, smart hospital 
solutions én een opleidings en trainingscentrum voor 
kinderoncologische professionals in de vorm van een 
eigen Academy.

Wij bespreken graag met u hoe u kunt bijdragen aan 
het financiële fundament van het Prinses Máxima 
Centrum voor kinderoncologie. Zo zetten we ons 
samen voor 100% in vóór kinderen, tégen kanker!

Team fondsenwerving
Hans Snijder
Marjolein van Leeuwen 
Lot Jens 
Birgit van EttenBroekman 
Hermance Collot d’Escury 
Pauline Geskes 
Germaine Custers
Renske Fernandes
Simone Freling
Patrüschka Wolfsen

Postadres Stichting Steun
p/a Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie BV
Postbus 113 | 3720 AC Bilthoven

Bezoekadres Stichting Steun
Heidelberglaan 25| 3584 CS Utrecht
T 088-972 87 51 | stichtingsteun@prinsesmaximacentrum.nl

Doneer direct:
NL63 RABO 0174941137
Kamer van Koophandel 56702361.
De belastingdienst heeft Stichting Steun 
de ANBIstatus toegekend.

www.prinsesmaximacentrum.nl
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