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Aan het bestuur van
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Proveniersstraat 5B
3033 CE Rotterdam

Betreft: jaarrekening 2015
Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij in concept rapport uit over boekjaar 2015 met betrekking tot de jaarrekening 2015 van uw
stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 222.723 en de staat van baten en lasten, sluitende met
een resultaat van € 6.831.
OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van uw stichting beoordeeld.
Ontbreken van de verklaring
Aangezien de werkzaamheden in het kader van de door u verstrekte opdracht nog niet zijn afgerond mogen
wij nog geen verklaring verstrekken.

Stichting Nina Foundation
te Rotterdam

ALGEMEEN
Bedrijfsactiviteiten
De activiteiten van Stichting Nina Foundation bestaan uit het financieel ondersteunen van lange termijn
projecten die maatschappelijk welzijn en welvaren van personen die het angelman syndroom hebben te
bevorderen alsmede het doen danwel financieren van onderzoek naar het angelman syndroom. De stichting
beoogt niet het maken van winst.
Bestuur
Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door de volgende personen:
- H. Kadiks, voorzitter
- D. Willemsen, penningmeester
- M. Hemmes, secretaris
- E.E. Willemsen
- M.E. van Irsen
- M.A.M. van Steensel
- P. van Mourik
- J. Cornelissen
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.

Concept
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Geen accountantscontrole toegepast

FINANCIEEL VERSLAG

Stichting Nina Foundation
te Rotterdam

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

Concept
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Geen accountantscontrole toegepast

Financieel Jaarverslag
In dit hoofdstuk worden de financiële resultaten van de Nina Foundation besproken.
Allereerst worden een aantal paragrafen gewijd aan het financiële beleid van de
Nina Foundation en daarna wordt er wat dieper ingegaan op de cijfers. Voor het
uitgebreide beleidsplan van de Nina Foundation verwijzen wij naar onze website
www.ninafoundation.eu, waar onder het kopje Nina Foundation het beleidsplan
2013 – 2016 kan worden gedownload.

Bestuur van de Nina Foundation
Het huidige bestuur van de Nina Foundation bestaat uit vijf personen. Al deze
personen zijn vrijwilligers en doen veelal hun bestuurstaken voor de Nina
Foundation naast andere werkzaamheden. Er wordt altijd geprobeerd om
een evenwichtig bestuur samen te stellen. Geen van de bestuursleden heeft
een nevenfunctie die conflicterend kan zijn met de doelstellingen van de Nina
Foundation. Tevens hebben alle bestuursleden een Verklaring Omtrent
Gedrag laten opstellen. Verdere informatie over het bestuur, benoeming,
zittingsduur, etc. is te vinden in de statuten die, voor iedereen toegankelijk,
op de website www.ninafoundation.eu te vinden zijn.
Het bestuur komt 10 maal per jaar bijeen voor een reguliere vergadering.
Tijdens deze vergadering wordt er met een vaste agenda gewerkt, die wordt
aangevuld met eventuele extra punten. De vaste punten die altijd ter sprake
komen zijn:
•
•
•
•

Bespreken en goedkeuren notulen voorgaande vergadering
Bespreken actiepunten
Stand van zaken financiën
Rapportage vanuit de commissies

Er zijn een drietal vaste commissies: Website, Communicatie en
Fondsenwerving. Daarnaast zijn er, afhankelijk van de behoefte, soms ook
tijdelijke commissies, een voorbeeld daarvan was het organiseren van het
congres in 2012, waar een aparte commissie voor in het leven was geroepen.
Aan iedere commissie is een bestuurslid toegewezen, dat is ook degene die in
de bestuursvergadering de stand van zaken binnen de desbetreffende
commissie rapporteert. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat de strategie en
het beleid van de stichting op een goede manier wordt gecommuniceerd
richting de commissies.
Minimaal 1 maal per jaar wordt het bovengenoemde beleidsplan besproken
om te bekijken of er nog aanpassingen voor nodig zijn. Het huidige
beleidsplan loopt van 2013 tot en met 2016 en in 2015 zal er nogmaals
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doorheen gegaan worden om te bekijken of alles nog actueel is en worden
er, indien nodig, aanvullingen toegevoegd.

Beleid t.a.v. vrijwilligers en communicatie
De Nina Foundation werkt alleen met vrijwilligers die op onbezoldigde basis
werkzaamheden verrichten voor de stichting. Ook het bestuur bestaat uit
vrijwilligers. Van alle vrijwilligers wordt een Verklaring Omtrent Gedrag
gevraagd. Vrijwilligers worden op verschillende manieren geworven,
sommigen melden zich aan via de website, anderen via activiteiten, weer
anderen via via, etc.
Minimaal één maal per jaar wordt er een vrijwilligers dag gehouden. Op deze
dag wordt er door verschillende bestuursleden een presentatie gehouden
over wat de stand van zaken is van de stichting, zowel financieel als qua
strategie en doelstellingen. Daarnaast hebben de vrijwilligers toegang tot een
Sharenet omgeving waar alle documenten van de stichting te vinden zijn: de
statuten, het beleidsplan, notulen van vergaderingen, etc. Iedere vrijwilliger
die zich daarvoor aanmeldt krijgt toegang tot deze informatie.
Daarnaast staat de Nina Foundation zich voor een transparante stichting te
zijn en wordt vrijwel alle informatie m.b.t. de stichting op de website
geplaatst.

Beleid t.a.v. opbrengsten, bestedingen en beleggingen
De Nina Foundation is een geld wervende stichting om het doel van de
stichting te kunnen verwerkelijken. De stichting beoogt niet het maken van
winst. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Eén van haar
taken bestaat uit het voorkomen dat de stichting verlies maakt. Het bestuur
heeft er bewust voor gekozen de effectieve kosten van de stichting bij
voortduring extreem laag te houden. Zodoende kan bijna 100 procent van de
ontvangen gelden besteed worden aan de doelstelling.
Om dit doel te bereiken zijn alle mensen die aan de stichting verbonden dit
op vrijwillige basis en onbezoldigd. Zoals verderop wordt getoond, zijn de
niet aan de doelstelling toe te wijzen kosten 3.812 euro, dit is 9,70% van de
behaalde opbrengsten in 2015 en is substantieel hoger dan de 0,45% van
2014. De reden hiervoor is dat er in 2015 een duidelijke trend te zien is in het
teruglopen van de inkomsten, met name de reguliere inkomsten. In het
afgelopen jaar heeft RTL4 de Nina Foundation aangeboden een special te
maken over het Angelman Syndroom. Het doel hiervan was om de
naamsbekendheid te vergroten en meer donors te krijgen. Helaas is er geen
direct effect gemeten op het aantal ontvangen donaties.
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Het beleid is om minimaal 95% van de opbrengsten ten goede te laten komen
aan de doelstelling van de Nina Foundation, dit jaar is dit niet behaald.
De Nina Foundation voert geen actief beleggingsbeleid en is ook niet
voornemens om dit in de nabije toekomst te doen. Alle gelden van de Nina
Foundation die nog niet zijn besteed aan de doelstelling, staan op een
spaarrekening. Er zijn geen beleggingen waarin de Nina Foundation
deelneemt.

Beleid t.a.v. reserves en fondsen
De Nina Foundation werft fondsen voor wetenschappelijk onderzoek.
Hiermee worden zowel kort- als langlopende projecten gefinancierd. De
definitie van een langlopend project is een project dat over meerdere
boekjaren van de Nina Foundation loopt. In het geval van een langlopend
project, worden vooraf de kosten opgevraagd en vervolgens wordt in een
bestuursvergadering besloten of de Nina Foundation hieraan bij zal dragen.
Op het moment dat het project is goedgekeurd, zal er een
bestemmingsreserve worden aangemaakt voor dit project ter hoogte van een
bedrag dat nodig is voor de Nina Foundation om aan haar verplichtingen te
voldoen. Deze reserve zal naarmate het project vordert afnemen in grootte
(tenzij er natuurlijk een aanvullend verzoek tot financiering wordt
goedgekeurd).
Een kortlopend project wordt gestart en afgerond in een lopend boekjaar en
in dit geval zal het project betaald worden vanuit de lopende rekening. Indien
er niet voldoende fondsen aanwezig zijn op de lopende rekening, zal
laatstgenoemde worden aangevuld vanuit de algemene reserve.
De algemene reserve wordt aan het eind van het jaar gemuteerd met het
verschil tussen de baten en de kosten in het lopende jaar. Indien dit bedrag
negatief is, zal de reserve dus afnemen. Het beleid van de Nina Foundation is
om geen negatief vermogen te hebben, dus bestedingen zullen alleen gedaan
worden als er voldoende eigen fondsen voorhanden zijn. Er worden geen
verplichtingen aangegaan met financiële instellingen om bedragen te lenen
teneinde projecten te kunnen financieren.
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Balans 2015

ACTIVA

2015
Beginbalans

31-12-2015

LIQUIDE MIDDELEN
Liquide Middelen
1100 Rabobank - 1290.59.220

€

54.561

€

69.355

1150 Spaarrekening

€

153.368

€

153.368

€

207.929

€

222.723

207.929 €

222.723

Totaal Liquide Middelen

TOTAAL VAN LIQUIDE MIDDELEN

TOTAAL ACTIVA

€

€ 207.929

€ 222.723

Activa
Zoals hierboven te zien is, bestaan de activa van de Nina Foundation
volledig uit de gelden zoals die op de lopende rekening en de
spaarrekening staan.

Passiva
De passiva bestaan geheel uit de reserves van de Nina Foundation, er zijn
geen leningen. De openstaande crediteuren bestaat voornamelijk uit een
factuur voor één van de, door de Nina Foundation, gefinancierde
projecten; project Nina Nurse. Deze factuur is op 31-12-2015 aan ons
gestuurd. Zoals te zien valt in de balans, zijn de bestemmingsreserves
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enigszins gemuteerd. Dit heeft te maken met het feit dat in 2015 de eerste
deelbetalingen zijn gedaan zowel voor de First Call van de Angelman
Alliance als voor het project Nina Nurse in het Erasmus MC.
In 2015 is inmiddels ook de Second Call uitgeschreven voor de Angelman
Alliance en hiervoor is 60.000 euro toegezegd. Hiervoor is ook een
bestemmingsreserve opgenomen. Daarnaast is er nog een klein project
van 13.000 euro toegezegd in 2015 en zodra er voor dit project kosten
worden gemaakt zal dit worden gefinancierd uit de inkomsten in het
lopende jaar.

PASSIVA

2015
Beginbalans

31-12-2015

VERMOGEN STICHTING
Kapitaal
800

Eigen vermogen

€

86.929

€

810

Bestemmingsreserve First Call Angelman Alliance

€

67.000

€

50.000

815

Bestemmingsreserve Second Call Angelman Alliance

€

-

€

60.000

840

Bestemmingsreserve Nina Nurse

€

54.000

€

46.000

850

Resultaat boekjaar

€

-

€

-

Totaal Kapitaal

€

TOTAAL VAN VERMOGEN STICHTING

207.929

58.761

€

214.761

€

207.929 €

214.761

€

-

€

7.962

€

-

€

7.962

€

-

€

7.962

KORTLOPENDE SCHULDEN
Kapitaal
1600 Crediteuren
Totaal Kapitaal

TOTAAL VAN KORTLOPENDE SCHULDEN

TOTAAL PASSIVA
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€ 207.929

€ 222.723

Winst- Verliesrekening 2015
STAND DER BATEN EN LASTEN
Nr.

Omschrjiving

2015

2015

BEGROTING

Bedrag

Inkomsten
8500 Giften en Donaties

€

20.000

€

10.914

8510 4Daagse Nijmegen

€

-

€

70

8530 Sponsorbingo Loterij

€

2.300

€

2.121

8540 YouBeDo

€

100

€

22

8550 CamK onderzoek

€

-

€

12.500

8580 Kinderbeurs Sterksel

€

2.000

€

-

8600 Periodieke Schenkingen

€

2.000

€

220

8630 Charity Run

€

4.000

€

-

8650 Arctic Challenge

€

10.000

€

12.150

8660 CPC loop 2015

€

-

€

1.825

8640 Viswedstrijd

€

-

€

30

€

40.400

€

39.853

€

40.400

€

39.853

Totaal Netto Opbrengsten

TOTAAL VAN INKOMSTEN
Algemene Kosten
4300 Reclame- & Promotiekosten

€

-

€

3.812-

4500 Accountants/administratiekosten

€

100-

€

-

4530 Contributiekosten/abonnementen

€

100-

€

50-

4570 IT kosten

€

6-

€

6-

€

206-

€

3.868-

5000 Gefinancieerd Onderzoek

€

121.000-

€

25.976-

5100 Congressen, symposia, etc.

€

3.000-

€

3.000-

5300 Mutatie bestemmingreserves

€

82.806

€

6.832-

€

41.194-

€

35.808-

41.400- €

39.676-

Totaal Algemene Kosten
Kosten t.b.v. doelstelling

Totaal Kosten t.b.v. doelstelling

TOTAAL VAN KOSTEN

€

Financieringskosten
4900 Rente en kosten Bank/Giro

€

1.000

€

177-

€

1.000

€

177-

TOTAAL VAN FINANCIERINGSKOSTEN

€

1.000

€

177-

RESULTAAT

€

€

0-

Totaal Financieringskosten

Page 7 of 10

-

Baten
In 2015 is er bijna 40.000 euro binnen gekomen. Dit is een mooi bedrag maar
wat zorgelijk is, is dat steeds minder mensen zich via een periodieke
schenking willen verbinden aan de Nina Foundation. Hoewel dit een fiscaal
gunstige regeling is, zijn mensen toch terughoudend om dit te doen. Een
aandachtspunt voor 2016, want dit soort donateurs zijn broodnodig voor een
stichting, zeker in het geval van de Nina Foundation die met name meerjarige
projecten financiert. De opbrengt van 40.000 euro komt voornamelijk uit
twee “grote” bijdragen, die bij elkaar meer dan 25.000 euro hebben
opgeleverd
De eerste bijdrage betreft de tweede deelbetaling van een financier van het
CamK project. De betaling heeft wat op zich laten wachten omdat het project
eerst afgerond moest zijn en de rapportages compleet.
Daarnaast is er in het begin van het jaar de Arctic Challenge gehouden; een
race waarbij teams richting het Arctic gebied gaan en onderweg allerlei
bekwaamheidsproeven moeten uitvoeren. Eén van de teams heeft de Nina
Foundation als goed doel gekozen en dat heeft ruim 12.000 euro opgebracht.
De sponsorbingo loterij zorgt nog steeds voor een vaste inkomstenstroom
van rond de 2.000 euro per jaar.

Lasten
Er is in 2015 zijn de eerste deelbetalingen gedaan voor de First Call van de
Angelman Alliance. De 3.000 euro voor congressen was een bijdrage aan het
Angelman Congres dat door Engeland werd georganiseerd in Liverpool.
Tijdens dit congres is de First Call geëvalueerd en is er meteen een Second
Call uitgeschreven. Tevens is besloten om in 2016 het jaarlijkse congres te
houden in Lissabon en daarna de frequentie te verlagen naar eens per 2 jaar.
Zoals eerder genoemd waren de kosten 9,70 % van de binnengehaalde
fondsen en is het ook weer gelukt om de kosten van de webhosting tot een
symbolisch bedrag van 6 euro terug te brengen. Het overgebleven resultaat is
toegevoegd aan de reserves. De hoogte van de kosten werden met name
bepaald door de kosten voor het maken en uitzenden van een promotiefilm
in het RTL4 programma “Lifestyle Xperience”, helaas heeft deze promotiefilm
niet het gewenste resultaat opgeleverd.
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Begroting en jaarplan 2015
2015 zal in het kader van de Second Call Angelman Alliance staan. De eerste
onderzoeken zijn dan gefinancierd en de procedures van de Alliance zullen
worden geëvalueerd. Tevens zal er op het congres in Lissabon met grote
waarschijnlijkheid de derde call worden aangekondigd.
Daarnaast gaan de reguliere activiteiten van de Nina Foundation gewoon
door. Op dit moment hebben we nog geen zicht op bijzondere projecten en
dat baart toch enigszins zorgen.
Tevens zal er in 2015 aan de lastenkant een hoop gebeuren. De First Call gaat
gewoon door en ook voor de Second Call worden de eerste betalingen
verwacht. De verwachting is dan ook dat er reserves onttrokken zullen
moeten worden om dit allemaal te financieren want de reguliere inkomsten
zullen niet toereikend zijn.
Samengevat leidt dit tot de volgende begroting voor 2016:
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STAND DER BATEN EN LASTEN
Nr.

2016

Omschrjiving

BEGROTING

Inkomsten
8500 Giften en Donaties

€

15.000

8510 4Daagse Nijmegen

€

-

8530 Sponsorbingo Loterij

€

2.000

8540 YouBeDo

€

100

8550 CamK onderzoek

€

-

8580 Kinderbeurs Sterksel

€

2.000

8600 Periodieke Schenkingen

€

220

8630 Charity Run

€

-

8650 Arctic Challenge

€

-

8660 CPC loop 2015

€

-

8640 Viswedstrijd

€

-

€

19.320

TOTAAL VAN INKOMSTEN €

19.320

Totaal Netto Opbrengsten

Algemene Kosten
4300 Reclame- & Promotiekosten

€

-

4500 Accountants/administratiekosten

€

100-

4530 Contributiekosten/abonnementen

€

100-

4570 IT kosten

€

6-

€

206-

5000 Gefinancieerd Onderzoek

€

50.000-

5100 Congressen, symposia, etc.

€

3.000-

5300 Mutatie bestemmingreserves

€

33.386

€

19.614-

TOTAAL VAN KOSTEN €

19.820-

Totaal Algemene Kosten
Kosten t.b.v. doelstelling

Totaal Kosten t.b.v. doelstelling

Financieringskosten
4900 Rente en kosten Bank/Giro

€

500

€

500

TOTAAL VAN FINANCIERINGSKOSTEN €

500

Totaal Financieringskosten

RESULTAAT €
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Stichting Nina Foundation
te Rotterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na winstbestemming)

31 december 2015

31 december 2014

€

€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

Concept

(1)

-4-

222.723

207.928

222.723

207.928

Stichting Nina Foundation
te Rotterdam

31 december 2015

31 december 2014

€

€

€

€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Overige reserves
Bestemmingsreserves

Kortlopende schulden

58.759
156.000
214.759

207.928

7.964

-

222.723

207.928

(3)

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Concept

86.928
121.000

-5-

Geen accountantscontrole toegepast

Stichting Nina Foundation
in Rotterdam

BATEN EN LASTEN VOOR HET JAAR 2015

€
Baten

gerealiseerd 2015
€

(- 3)

Totale baten

Lasten

budget 2015
€

gerealiseerd 2014
€
€

39.852

41.400

40.378

39.852

41.400

40.378

33.021

41.400

3.174

6.831

0

37.204

€

(- 4)

Lasten

Saldo van baten en lasten

Bestemming 2015
Dotatie/onttrekking:
Vrijval Nina Nurse
Vrijval First Call Angelman Alliance
Dotatie Second Call Angelman Alliance
Dotatie Overiges reserves

-8.000
-17.000
60.000
-28.169

Saldo

Concept

6.831

-6-

Geen accountantscontrole toegepast

Stichting Nina Foundation
te Rotterdam

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Nina Foundation bestaan uit het financieel ondersteunen van lange termijn projecten
die het maatschappelijk welzijn en welvaren van personen die het angelman syndroom hebben te bevorderen
alsmede het doen danwel financieren van onderzoek naar het angelman syndroom. De stichting beoogt niet het
maken van winst.
De stichting is in het handelsregister ingeschreven onder nummer 24408322.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen van richtlijn 650 "fondsenwervende
instellingen" van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt,
voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.
De rapporteringsvaluta van de jaarrekening van de onderneming is euro (€).
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde. Overlopende passiva worden tegen
nominale waarde gewaardeerd.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte
diensten enerzijds en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Concept
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Geen accountantscontrole toegepast

Stichting Nina Foundation
te Rotterdam

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

31-12-2015

31-12-2014

€

€

222.723

207.928

58.759
156.000

86.928
121.000

214.759

207.928

1. Liquide middelen
Rabobank

2. Stichtingskapitaal
Overige reserves
Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves: deze reserves zijn gevormd op grond van besluiten van het bestuur.
Overige
reserves
€
Stand per 1 januari 2015
Mutatie

86.928
-28.169

Stand per 31 december 2015

58.759

31-12-2015

31-12-2014

€

€

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve Nina Nurse
Bestemmingsreserve First Call Angelman Alliance
Bestemmingsreserve Second Call Angelman Alliance

Concept

-8-

46.000
50.000
60.000

54.000
67.000
-

156.000

121.000

Geen accountantscontrole toegepast

Stichting Nina Foundation
te Rotterdam

Bestemmingsreserve Nina Nurse
Doel is bekostiging van een verpleegster voor de periode van 3 jaar met als taak om kinderen en ouders in het
Expertisecentrum Angelman Syndroom te begeleiden.
Aangezien in 2015 een bedrag van € 8.000 aan de doelstelling is besteed, heeft het bestuur besloten om deze
bestemmingsreserve tot een niveau van € 46.000 te verlagen.
Stand per 1 januari
Dotatie
Vrijval

54.000
-8.000

54.000
-

Stand per 31 december

46.000

54.000

Bestemmingsreserve First Call Angelman Alliance
Dit betreft het participatie-aandeel van de Nina Foundation in de Angelman Alliance, een samenwerkingsverband
van verschillende Europese verenigingen, met als doel het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek naar het
Angelman Syndroom door het gezamenlijk uitschrijven van Calls.
Aangezien in 2015 een bedrag van € 17.000 aan de doelstelling is besteed, heeft het bestuur besloten om de reserve
te verlagen tot een niveau van € 50.000.
Stand per 1 januari
67.000
100.000
Vrijval
-17.000
-33.000
50.000

67.000

Stand per 1 januari
Dotatie

60.000

-

Stand per 31 december

60.000

-

Stand per 31 december

Bestemmingsreserve Second Call Angelman Alliance

Doel is gelijk aan die van First Call Angelman Alliance met dit verschil dat deze bestemmingsreserve is ingesteld
voor het houden van een second call/ congres.
Het bestuur heeft besloten om een reserve van € 60.000 in te stellen.
3. Kortlopende schulden
31-12-2015

31-12-2014

€

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

Concept

7.964

-9-

-

Geen accountantscontrole toegepast

Stichting Nina Foundation
te Rotterdam

TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2015
2015

2014

€

€

4. Overige bedrijfsopbrengsten
Giften en donaties
Periodieke schenkingen
Rentebaten

39.632
220
-

36.512
2.410
1.456

39.852

40.378

28.976
4.045

3.000
174

33.021

3.174

25.976
3.000

3.000

28.976

3.000

3.812
56
177

174
-

4.045

174

5. Overige bedrijfskosten
Kosten collectie en projecten
Algemene kosten

Kosten collectie en projecten
Gefinancierd onderzoek
Congressen (2015: 4th Congres International Angelman Syndrome)

Algemene kosten
Reclame en Promotiekosten
Contributiekosten/abonnementen en overigen
Bankkosten

Ondertekening van de jaarrekening

Rotterdam, ........................ 2016

H. Kadiks
Voorzitter

D. Willemsen
Penningmeester

M. Hemmes
Secretaris

Concept
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