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Stichting Vrienden van Diabeter, Rotterdam

Algemene gegevens

Naam: Stichting Vrienden van Diabeter
Adres: Haringvliet 72, 3011 TG Rotterdam

Rechtsvorm: Stichting naar Nederlands recht

De stichting heeft ten doel het beheren en aanwenden van eigen financiële
middelen en onroerend goed ter bevordering en ondersteuning van de 
Stichting Diabeter te Rotterdam, alsmede al hetgeen met het vorenstaande 
in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur Tot 30 december 2019:
De heer P. Inklaar (voorzitter)
De heer B. Westendorp (penningmeester)
Mevrouw B.J. Wiggers-de Stoppelaar Blijdesteijn (secretaris)  

Vanaf 30 december 2019:
De heer P. Inklaar (voorzitter)
De heer M. van Will (penningmeester)
De heer E. Roijers (secretaris)  

Bestuursverslag
Bestuursverslag 2019
Het bestuur is alle donoren veel dank verschuldigd voor de vele giften. 

Met toestemming van het bestuur van de stichting zijn een aantal mooie projecten
gestart. Er is een mooi project gestart voor de aanschaf van oogmeetapparatuur 
ten behoeve van patiëntvriendelijk oogzorg. Daarnaast wordt er een app doorontwikkeld
om nog betere digitale patiëntenzorg te kunnen geven.

Ook is flink gefietst voor Nepal. In totaal is hiervoor meer dan 10.000 euro opgehaald. Deze giften
worden gebruikt voor materialen en educatieve ondersteuning in de twee klinieken in Nepal.

De stichting heeft een gift ontvangen van 50.000 euro voor een wetenschappelijk onderzoek in het 
Radboud UMC. Het onderzoek richt zich op angst en depressie bij jongeren met type 1 diabetes.
Wij zijn erg benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek.

Rotterdam, maart 2020

H.C.M. van Will
Penningmeester.
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Stichting Vrienden van Diabeter, Rotterdam

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten jaar 2019
1 Algemene toelichting

1.1 Activiteiten
De activiteiten van Stichting Vrienden van Diabeter betreffen voornamelijk het werven van 
donaties, subsidies en giften en andere baten ter ondersteuning van de Stichting Diabeter
en overige projecten in het kader van de ideële doelstellingen van de stichting. 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Bij beschikking d.d. 20 september 2007 is Stichting Vrienden van Diabeter door de  
Belastingdienst per 1 januari 2008 voor onbepaalde tijd aangemerkt als algemeen nut
beogende instelling.
Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI's veranderd.
De uitbreiding van de voorwaarden met als doel het vertrouwen van het publiek te bevorderen
heeft met name betrekking op het openbaar maken van diverse gegevens via de internetsite 
van de ANBI.
Met de brief van 20 juli 2013 heeft de Belastingdienst de daarin genoemde regeling van 
toepassing verklaard op de website van de Stichting Vrienden van Diabeter .
Een ANBI kan een vrijstelling krijgen voor de heffing van erfbelasting en het recht van schenking.
Uitkeringen die een ANBI doet ten algemene nutte zijn vrijgesteld van de heffing van erfbelasting
en het recht van schenking. Bedrijven en particulieren die giften doen aan een ANBI kunnen deze
gift (onder voorwaarden van drempels) aftrekken voor de inkomsten-vennootschapsbelasting.

1.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen 
De stichting past de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor organisaties zonder 
winstoogmerk toe.
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen
nominale waarden.

1.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal
der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten 
reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten
en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden
de nog niet bestede gelden in de balans onder de passiva opgenomen .

Toegezegde subsidies
Subsidieverplichtingen worden ten laste van het boekjaar gebracht waarin het 
bestuursbesluit tot toekenning is genomen, ongeacht in welk boekjaar de subsidie wordt
uitgekeerd.
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Stichting Vrienden van Diabeter, Rotterdam

Toelichting op de balansposten  31-12-2019  31-12-2018
€ €

Vlottende activa

Vorderingen
Transitoire posten 0 0

0 0

Liquide middelen
Rabobank , rekening-courant 154.325 91.180
Rabobank , bedrijfsspaarrekening 40.529 40.525

194.853 131.705

194.853 131.705

Vlottende passiva

Gelden ter besteding
Vastgestelde doelen

ICT gerelateerde zorgverbeteringen 110.000 110.000
Project Diabetes op school 4.042 4.042
Wetenschappelijk onderzoek Radboudumc 50.000
Projecten Nepal 10.422

174.464 114.042
Voor vrije besteding ter beoordeling van het bestuur is beschikbaar 18.750 17.361

193.214 131.403

Kortlopende schulden
Transitoire posten :
  Administratiekosten 2018 en 2019 664 302
  Bijdrage IJsselloop Deventer 2019, raming 975

1.639 302

194.853 131.705

Zie voor het overzicht van de mutaties in het verslagjaar  van de verkregen  en bestede gelden  
de Staat  mutaties Exploitatierekening en beschikbare Fondsen
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Stichting Vrienden van Diabeter, Rotterdam

Toelichting op de Staat van baten en lasten  31-12-2019  31-12-2018
€ €

Baten / herkomst

Donaties - giften
On Touch B.V. t.b.v. Wetenschappelijk onderzoek Radboudumc 50.000

x) Sponsoractie Fietsen voor Nepal 9.437
Overige bijdrage Nepal projecten 985
Bouwbedrijf ter Stegge 1.500 1.500
Segment opleidingen 2.500
Dr. E. van Ballegooie Stichting 5.000
Overige giften 1.545 3.685

A) 63.467 12.685
x) (zie specificatie in exploitatierekening blz. 6)

Lasten / besteding
Projecten en overige ondersteuning
IJsselloop Deventer 975 931
Wachtkamers diverse vestigingen: speelgoed en inrichting 3.929
Tolken-Vertaalbureau 500
Educatieboekjes Nepal incl. vertaling 1.684

975 7.043

Financiële lasten
Bankkosten 173 261

Overige kosten
Kantoor/ Algemene kosten 145 175
Administratiekosten 363 302

508 477

B) 1.656 7.781

Saldo herkomst - besteding middelen A -/-B) 61.811 4.904
Toevoeging bestemde Fondsen -60.422 0
Netto beschikbaar saldo 1.389 4.904

Werknemers
De Stichting heeft geen eigen personeel in dienst.

Het bestuur,
P. Inklaar (voorzitter)
M. van Will (penningmeester)
E. Roijers (secretaris)  
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Stichting Vrienden van Diabeter, Rotterdam

Bestemming van het resultaat over 2019

Vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur is het saldo over 2019 als volgt 
toegerekend:

Saldo vóór toevoeging bestemde Fondsen 61.811
Verdeling:
Toevoeging aan Fondsen met door donateurs bestemde projecten -60.422

Saldo toevoeging Vrij beschikbare gelden 1.389
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