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Ref.:16.585 

Mijne heren, 

lngevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2016 
van Stichting Villa Joep te Voorschoten samengesteld. Wij hebben een samenstellingsverklaring bij 
deze jaarrekening afgegeven. U treft deze verklaring aan op pagina 5. 

Algemeen 

Doelstelling 

Villa Joep is opgericht op 21 oktober 2004 door de ouders van Joep, die op 21 oktober 2003 op 
4½-jarige leeftijd aan Neuroblastoom overleed. 

De stichting heeft ten doel het vergroten van de overlevingskansen van kinderen die getroffen zijn 
door Neuroblastoom kinderkanker door het werven van fondsen zowel in Nederland als in het 
buitenland voor onderzoek tegen Neuroblastoom kinderkanker alsmede het aanmoedigen van 
onderzoek tegen Neuroblastoom kinderkanker, welke onderzoeken in centra voor kinderoncologie 
plaatsvinden. 
De stichting is statutair gevestigd te Voorschoten. 

Bestuur 

Het bestuur is als volgt samengesteld: 

- J.J.W.M. Huijbregts - bestuurder, voorzitter
- T.M. van Teylingen - bestuurder, commerciele zaken
- L.M.E. Heisen - bestuurder, fondsenwerving en familierelaties
- P.D. Olden - bestuurder, financien en juridische zaken
- A.A.T. Huijbregts - bestuurder, marketing en communicatie

Volgens artikel 4 lid 3 van de statuten warden bestuursleden benoemd voor een periode van vijf jaar. 

Raad van Toezicht 

Sedert mei 2016 is de Raad van Toezicht als volgt samengesteld: 

- J.H.T. Knook - lid, voorzitter
- J.J. de Witte - lid
- D.J. van de Weerdt - lid

Resultaat 

Het negatieve saldo over 2016 bedroeg € 1.470.255, tegenover een positief saldo van E: 938.946 in 2015.

Jaarverslag en jaarrekening 2016 

Statutair gevestigd te Etndhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171188. 
BDO Accountants & Belastingadviseurs B. V. handelt tevens onder de namen BDO Accountants, BDO Belastingadviseurs, BDO Direct, 
BDO Global Outsourcing, BDO International Tax Services, BDO IT Audit & Security, BDO Tax Consultants. 
BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, 
en maakt deel uit van het wereldwtjde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam "BOO" optredeo. 
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Fiscale positie 

Algemeen 

De Stichting is aangemerkt als instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. 
De Stichting voldoet als ANBI instelling en heeft als fiscaalnummer 8140.01 .865. 

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

Hoogachtend, 
BDO Accountants 
namens deze, 

w.g. A.M. Janssen AA MFSME
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Samenstellingsverklaring van de accountant 

Aan het bestuur van Stichting Villa Joep 

De jaarrekening van Stichting Villa Joep is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen 
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en 
lasten over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard 
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening 
in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële 
verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking 
en financiële verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 
alle relevante informatie aanlevert.  
Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan 
ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als 
slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat 
het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vrienden van Villa Joep.  

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en 
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht 
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

Utrecht, 26 juli 2017 

BDO Accountants 
namens deze, 

w.g. A.M. Janssen AA MFSME
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Jaarverslag 2016 

2016 is voor Villa Joep een uitstekend jaar geweest. Fondsenwerving was opnieuw 
succesvol, op onderzoeksgebied zagen wij mooie stappen vooruit en nieuwe enthousiaste 
vrijwilligers versterkten de organisatie. Ook organiseerden wij weer verschillende 
bijeenkomsten voor betrokkenen uit het neuroblastoom-veld. 

Dankzij de sportscholen van de VES, diverse 1-patiëntstichtingen, honderden scholen, 
service clubs, individuele sympathisanten en het enthousiaste fondsenwervingsteam van 
Villa Joep konden wij ook in 2016 weer ruim €1 miljoen aan donaties boeken. Bestendig 
succes is op dit gebied belangrijk omdat onderzoekers erop moeten kunnen rekenen dat wij 
goede onderzoeken ook op langere termijn kunnen ondersteunen. Wij zijn daarom erg blij 
met de komst van Arjan Koop, ons nieuwe Hoofd Fondsenwerving. Arjan studeerde Business 
Studies aan de UvA. Hij was project manager bij onder andere ABN AMRO en Philips. 

De nieuwbouw van het Prinses Max́ima Centrum vordert zienderogen en onder de gedreven 
leiding van Prof. Dr. Hans Clevers zijn verschillende onderzoeksgroepen al aan de slag. Villa 
Joep en het Max́ima tekenden een samenwerkingsovereenkomst die het Max́ima uitdaagt 
jaarlijks voor €1 miljoen aan neuroblastoom specifiek onderzoek van topkwaliteit te starten. 
Daarbij kan het gaan over voortzetting of vervolg van al bestaande onderzoekslijnen, maar 
ook om het werven van veelbelovende buitenlandse onderzoeksgroepen die verleid kunnen 
worden om hun focus naar neuroblastoom te verleggen. 

Naast de snelle ontwikkeling van het Max́ima zagen wij ook in het AMC, Gent, het Radboud 
en in het UMC goede voortgang. Onze onderzoekers begrijpen het mechanisme van 
neuroblastoom (na de doorbraak van de groep Versteeg 2013) steeds beter en we weten 
inmiddels dat dat in 2017 tot een nieuwe belangwekkende publicatie in Nature Genetics 
geleid heeft. Daarmee is duidelijk dat verschillende soorten kankercellen een rol spelen bij 
de vraag hoe neuroblastoom zich verspreidt en of patiëntjes na hun initiële behandeling 
schoon blijven. Eind 2015 adviseerde onze wetenschappelijke adviesraad positief over 
voorstellen voor vervolgonderzoek die (onder meer) zicht geven op de eerste concrete 
medicijntargets. Het vertalen van wetenschappelijke vondsten naar betere behandeling 
komt daarmee dichterbij, maar dat neemt niet weg dat we nog een lange weg te gaan 
hebben. 

In 2016 bleven de samenstelling van het bestuur en de raad van toezicht ongewijzigd. Voor 
het eerst in haar bestaan kan Villa Joep rekenen op de inzet van een betaalde kracht. Evelien 
Huising trad in dienst van de stichting Vrienden van Villa Joep. Zij wordt door de stichting 
Vrienden van Villa Joep ter beschikking gesteld van Villa Joep. Evelien ondersteunt het 
bestuur, onderhoudt contacten met de families van kinderen met neuroblastoom en is – 
meer in het algemeen – een verbindende factor tussen de vrijwilligers waarop het succes 
van Villa Joep al meer dan tien jaar is gebouwd. De stichting Vrienden van Villa Joep, die haar 
salaris opbrengt, zorgt voor haar eigen funding. Zo kan Villa Joep haar belangrijke motto: 
“100% naar onderzoek” blijven waarmaken. 
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Ook in fondsenwerving, in ons financieel-juridische team en in de afdeling families en 
netwerken konden wij verschillende nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Door onze 
vrijwilligers is ook in 2016 weer ontzettend veel werk verzet. Veel vrijwilligers hebben in hun 
directe omgeving met neuroblastoom te maken gehad. Het is hoopgevend te zien dat wij 
voor het 2e jaar op rij ook een survivor van neuroblastoom als vrijwilliger mochten 
verwelkomen. 

Ook in 2016 organiseerden wij verschillende bijeenkomsten. Zo waren er ronde 
tafelbijeenkomsten waar families en andere bij neuroblastoom betrokkenen elkaar konden 
leren kennen en kennis konden uitwisselen. Ook op de Villa Joep familiedag was daarvoor 
ruimte. Onderzoekers lichtten hun vorderingen toe. Op de scientific progress meeting 
vertelden de door Villa Joep gesteunde wetenschappers elkaar over het belang van hun 
onderzoeken voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen. 
De vooruitzichten voor 2017 zijn prima. Wij verwachten dat fondsenwerving tenminste op 
peil zal blijven. De afdeling fondsenwerving zal verder worden versterkt. 2017 belooft 
bovendien een jaar te worden met veel nieuw te starten onderzoek. Wij gaan er weer hard 
tegenaan. Blijf ons daarom steunen! 

Voorschoten, juni 2017 
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Jaarrekening 
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STICHTING VILLA JOEP TE VOORSCHOTEN 

JAARREKENING   

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

Algemeen  

Toegepaste standaarden 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving en 
met inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Dit impliceert dat voor dit jaarrapport de in 
Nederland geldende Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk C1 kleine 
organisaties zonder winststreven is toegepast.  

Algemene waarderingsgrondslag  
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het 
resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en 
passiva opgenomen voor de nominale waarde.  

Schattingen  
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende 
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de 
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.  

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Voorraden  
De voorraden producten worden opgenomen tegen kostprijs. Op de voorraadwaarde worden, indien 
noodzakelijk, voorzieningen voor incourantheid in mindering gebracht.  

Vorderingen  
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke beide gelijk zijn aan de nominale waarde, onder 
aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen 
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.  

Liquide middelen  
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. 

Kortlopende schulden  
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen  
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar 
toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. 
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.  

Financiële baten en lasten  
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te 
betalen) interest.   
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016 
(na voorstel winstbestemming) 

A c t i v a

31 december 2016 31 december 2015 

(in euro’s) 

Vlottende activa 

Voorraad Knuffels en wielershirts 29.981 25.480 

Vorderingen  75.359 50.358 

Liquide middelen 6.308.857 6.062.665 

Totaal activa 6.414.197 6.138.503    

P a s s i v a

Eigen vermogen 
Niet vrije reserve 50.000 50.000 
Reserve knuffels 25.000 25.000 
Reserve Vrienden van VJ 105.629 100.719 
Reserve beschikbaar voor nieuw onderzoek 3.075.336 4.550.501    

3.255.965 4.726.220 

Kortlopende schulden 
Kredietinstellingen – 
Omzetbelasting 2.080 689 
Overige schulden en overlopende passiva 3.156.152 1.411.594    

3.158.232 1.412.283   
Totaal passiva 6.414.197 6.138.503    
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 

2016 2015 
(in euro’s) 

Sponsorrekening 
Baten uit eigen fondsenwerving 1.149.206 917.951 
Onderzoeksbijdragen 2.680.472 53.804    

(1.531.266) 864.147 
Vrienden van Villa Joep 
Bijdragen Vrienden 10.300 – 
Kosten eigen fondsenwerving 5.390 2.484    

4.910 (2.484) 
Knuffelrekening 
Opbrengsten uit verkoop knuffels en wielershirts 75.323 60.755 
Kostprijs knuffels en wielershirts (42.971) (31.950) 
Overige kosten (1.194) (1.407)    

31.158 27.398   
Bedrijfsresultaat (1.495.198) 889.061 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 24.943 49.885    
Financiële baten en lasten 24.943 49.885    
Resultaat  (1.470.255) 938.946    

4.910 (2.484) 
31.158 27.398 

(1.506.323) 914.032 

Toevoeging, resp. onttrekking aan reserve Vrienden van VJ 

Toevoeging aan reserve knuffels 

 Mutatie reserve beschikbaar voor nieuw o nderzoek   
(1.470.255) 938.946   
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31-12-2016 31-12-2015

24.154 19.374 
2.270 2.500 
3.557 3.606   

29.981 25.480   

20.468 42.707 
166 473 

4.475 7.178 
50.000 – 

250 –   
75.359 50.358   

5.000.000 5.000.000 
592.614 335.701 
590.427 583.249 

9 75 
5.496 2.381 

61.958 39.206 
7.450 1.723 

49.283 98.810 
1.620 1.520 

STICHTING VILLA JOEP TE VOORSCHOTEN 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 

ACTIVA 

Vlottende activa 

(in euro’s) 

Voorraden 

Voorraad Villa Joep Knuffels 

Voorraad Villa Joep grote olifanten 

 Voorraad Villa Joep Wielrenshirts 

Vorderingen 

Overige vorderingen en overlopende activa 
Rabobank, nog te ontvangen rente bedrijfsbonusrekening 
Rabobank, nog te ontvangen rente spaarrekening Vrienden 
ABN-AMRO, nog te ontvangen rente spaar depositorekening 
Stichting Vrienden van Villa Joep, lening tot 1 oktober 2017 

 Rente lening Stichting Vrienden van Villa Joep (2%) 

Liquide middelen 

Rabobank, bedrijfsbonusrekening 
Rabobank, doelreserveringsrekening 
ABN-AMRO, spaardeposito 
ABN-AMRO, rekening-courant NL82ABNA0613396529 
Rabobank, rekening-courant NL78RABO0155013866 
Rabobank, verenigingsrekening Knuffel 
Rabobank, verenigingsrekening Vrienden 
Rabobank, bedrijfsspaarrekening Vrienden 

 Rabobank, verenigingsrekening Acties   
6.308.857 6.062.665   
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Niet vrije Reserve Reserve Reserve Onver- Totaal 
reserve knuffels Vrienden voor nieuw deelde 

van VJ onderzoek winst 

50.000 25.000 100.719 4.550.501 – 4.726.220
– – – – (1.470.255) (1.470.255) 

– 31.158 4.910 (1.506.323) 1.470.255 – 

– (31.158) – 31.158 – – 

STICHTING VILLA JOEP TE  

PASSIVA 

Eigen vermogen 

(in euro’s) 

Stand per 1 januari 2016 
Resultaat boekjaar 
Resultaatverdeling dit 
boekjaar m.b.t. de reserves 

Overige mutaties:

Reserve knuffels 
beschikbaar voor onderzoek    
Stand per 31 december 2016 50.000 25.000 105.629 3.075.336 – 3.255.965        

Niet vrije reserve 
Dit betreft het minimum kapitaal c.q. de reserve waarover de Stichting dient te beschikken teneinde 
de continuïteit te kunnen waarborgen. 

Reserve knuffels 
De investering in voorraad, verkoopacties en het verschaffen van werkkapitaal ten behoeve van de 
Villa Joep Olifant mag niet ten laste komen van de baten uit fondsenwerving voor onderzoek. In het 
verleden zijn sponsors gevonden om het knuffelproject te financieren. Het verkoopresultaat over 
het boekjaar wordt toegevoegd aan de reserve beschikbaar voor nieuw onderzoek.

Reserve Vrienden van Villa Joep 
De kosten voor eigen fondsenwerving worden gedragen door voor dit doel geworven sponsors. 

Reserve beschikbaar voor nieuw onderzoek 
Dit betreft de vrije reserve welke beschikbaar is voor nieuwe onderzoeksprojecten. 

VOORSCHOTEN
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31-12-2016 31-12-2015

2.080 689   

53.907 124.034 
156.563 292.454 
202.200 290.200 

– 119.084
126.014 126.014

90.000 255.000
– 199.488

1.465.685 – 
323.815 – 
616.668 – 
105.000 –   

3.139.852 1.406.274 
15.200 5.320 

1.100 – 

STICHTING VILLA JOEP TE VOORSCHOTEN 

Kortlopende schulden 

(in euro’s) 

Omzetbelasting 

 Omzetbelasting knuffels 

Overige schulden en overlopende passiva 
Gereserveerd voor onderzoek CDK2 
Gereserveerd voor onderzoek Neuritogenesis (AMC) 
Gereserveerd voor onderzoek Immunocombination (Radboud) 
Gereserveerd voor onderzoek UMC Utrecht DC Vac. 
Gereserveerd voor onderzoek Erasmus MC 
Gereserveerd voor onderzoek Gent University 
Gereserveerd voor onderzoek AMC overbrugging 1e halfjaar 2016 
Gereserveerd voor onderzoek AMC CG201017 Versteeg 
Gereserveerd voor onderzoek PMC/AMR Lieve Tytgat 
Gereserveerd voor onderzoek BCL-remmers 

 Gereserveerd voor onderzoek DC Vaccination 

Nog te betalen inkoop knuffels 

 Te betalen kosten diversen   
3.156.152 1.411.594    

Dit betreft de nog te betalen onderzoekskosten volgens reeds diverse aangegane contracten met 
onderzoeksinstellingen. 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Eind mei 2015 is een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Prinses Máxima Centrum te 
Utrecht. De stichting stelt voor de jaren 2016-2019 jaarlijks een bedrag van € 1.000.000 beschikbaar 
voor onderzoek. Het betreft een voorwaardelijke verplichting. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 

Baten 
2016 2015 

(in euro’s) 

Sponsorrekening 
Ontvangen bijdragen 1.149.206 917.951 
Af: onderzoeksbijdragen (2.680.172) (199.488) 
Bij: ontvangst onderzoeksbijdrage, softloan 2005 – 94.711
Bij: vrijval restant van beëindigd onderzoek – 53.813
Af: beoordelingskosten onderzoeken (300) (2.840)  

(1.531.266) 864.147    
Lasten 
Bijdragen dekking kosten door Vrienden van Villa Joep 
Bijdragen dekking kosten door Vrienden van Villa Joep 10.300 –    

Kosten eigen fondsenwerving 
Bankrente en –kosten 75 81 
Portokosten en overige kosten 56 434 
Administratiekosten 624 471 
Kosten Archie 1.123 545 
Kosten opslag materialen 595 – 
Assurantie  646 402 
Kosten Villa Joep-dag 195 389 
Kosten vrijwilligersdag 328 – 
Drukkosten posters 241 – 
Polsbandjes 823 – 
Rentebaten Vrienden van Villa Joep (416) (473)
Representatiekosten 1.100 – 
Diverse kosten – 635 

5.390 2.484   

Financiële baten en lasten 
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
Rente Rabobank bedrijfstelerekening 20.468  42.707 
Rente ABN-AMRO, spaar deposito 4.475 7.178    

24.943 49.885   
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Voorschoten, 26 juli 2017 

Bestuur: 

J.J.W.M. Huijbregts L.M.E. Heisen T.M. van Teylingen P.D. Olden A.A.T. Huijbregts 
voorzitter bestuurder bestuurder bestuurder bestuurder 

Raad van Toezicht: 

J.H.T. Knook J.J. de Witte D.J. van de Weerdt
voorzitter lid lid




