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ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Villa Joep
Soldeniersveld 304
7327 GK Apeldoorn
NEDERLAND
Utrecht, 23 mei 2019
Geachte bestuursleden,
Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar
2018 van uw onderneming samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid
van het bestuur van de entiteit. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring
inzake de jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening is met de overige gegevens opgenomen in de
bij deze rapportage opgenomen jaarstukken.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Met vriendelijke groet,
BDO Accountants
namens deze,
w.g.
A.M. Janssen AA MFSME

Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan het bestuur van Stichting Villa Joep

De jaarrekening van Stichting Villa Joep te Voorschoten is door ons samengesteld op basis van de van
u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst- en
verliesrekening over 2018 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 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, 23 mei 2019
BDO Accountants
namens deze,
w.g.
A.M. Janssen AA MFSME

BESTUURSVERSLAG
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Bestuursverslag
Organisatie en bestuur
Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:
•
•
•

J.J.W.M Huijbregts, Bestuursvoorziter
L.M.E. Heisen, Bestuurder
A.Koop, Bestuurder

De Raad van Toezicht bestaat uit:
•
•
•

V.M. Wolters, lid
J.J. de Witte, lid
D.J. van de Weerdt, lid

Activiteiten verslagjaar
Resultaat activiteiten
2018 was voor Villa Joep een jaar met goede voortgang. Fondsenwerving vestigde met € 1,3M aan
donaties voor Villa Joep een record, het Prinses Maxima Centrum kwam in bedrijf en er werd voor
€1,4M in goed beoordeelde onderzoeken geïnvesteerd. Lopende onderzoeken maakten voortgang.
Onze organisatie functioneerde solide en energiek en wij organiseerden mooie bijeenkomsten voor
supporters, betrokkenen en onderzoekers uit het neuroblastoom-veld.
Dankzij de sportscholen van de VES, diverse 1-patientstichtingen, La Cubanita, scholen, serviceclubs,
individuele sympathisanten en ons energieke fondsenwervingsteam realiseerden wij € 1,3M aan
donaties. Hiermee blijven wij in staat om al lopende onderzoeken te ondersteunen én jaarlijks
nieuwe onderzoeken te starten.
Het Prinses Máxima Centrum (PMC) werd in de eerste helft van 2018 in gebruik genomen. Daarmee is
het mogelijk dat zowel de bestaande behandeling van Neuroblastoma patiëntjes als het onderzoek
naar nieuwe behandelingen een stap vooruit maken. In 2018 hebben wij regelmatig contact met het
Prinses Máxima Centrum gehad over onderzoeksprogramma’s en over de mogelijkheden om
veelbelovende buitenlandse onderzoekers aan te trekken om het Nederlandse
Neuroblastomaonderzoek te versterken. Villa Joep ondersteunt het Prinses Máxima Centrum hierbij
van harte.
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Op het gebied van onderzoek zijn onder andere de volgende zaken vermeldenswaard:
•

•
•
•
•

In 2018 zijn 3 nieuwe onderzoeken gecontracteerd:
o Immune escape regulators (Stefan Nierkens, UMCU/PMC) - bedoel om
immunotherapie tegen Neuroblastoma effectief temaken;
o Verlenging ter afronding van onderzoek naar zebravisjes met neuroblastoom (Franki
Speleman, Gent) - bedoeld om de genen die bij Neuroblastoma een rol spelen te
zien;
o Neuroblastoma Resection Using Fluorescence-Guided Surgery (Marc Wijnen, PMC);
bedoeld om tijdens operaties Neuroblastoma cellen nauwkeuriger te kunnen zien.
In samenwerking met de wetenschappelijk directeur van Prinses Máxima Centrum zijn
beurzen ontwikkeld voor twee “VillaJoep Fellowships” – bedoeld voor het aantrekken van
internationaal talentvolle wetenschappers.
Uit lopende onderzoeken zijn meer dan 3 informatiebulletins verschenen.
Ons tegoed aan flying blue punten, ter beschikking gesteld door de KLM, is deels gebruikt om
een delegatie van 15 Nederlandse wetenschappers af te kunnen vaardigen naar het ANR
congres 2018, 9-12 mei in San Francisco.
In 2020 wordt het ANR congres in Amsterdam gehouden. Wij ondersteunen de
Belgisch- Nederlandse organisatie actief - o.a. de bij de organisatie Parent Symposium en
het managen van budget.

Ook in 2018 zijn verschillende nieuwe vrijwilligers toegetreden waarmee het totale team solide en
energiek bleef. Onder meer is het ons gelukt om ons onderzoeksteam uit te breiden met Raoull
Hoogendijk (Princes Maxima Centrum) en Remco Havermans (Maastricht University). De komst van
Victorien Wolters versterkte onze Raad van Toezicht. Dankzij de inzet van deze vrijwilligers én
belangrijke partners zoals Loyals, MakeContact en Borish is de nieuwe website in bedrijf en konden
wij de nieuwe televisiecampagne lanceren. Ook in 2018 organiseerden wij verschillende
bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld de goedbezochte familiedag en ook de scientific progress meeting
in het Prinses Maxima Centrum (PMC) was een succes onder de inspirerende leiding van onze
wetenschappelijk adviseur Professor Matthias Fischer, Medische Faculteit Universiteit Keulen.

Komend verslagjaar
Bestuurlijke voornemens en besluiten
De vooruitzichten voor 2019 zijn goed. Fondsenwerving onderneemt veel goed georganiseerde
initiatieven en alle kritische posten zijn goed bemand. Onze verwachting is wel dat de donaties
vanuit 1-patientstichtingen zullen afnemen, om deze afname te compenseren zien wij de benadering
van de zakelijke markt als een speerpunt.
In 2019 verwachten wij onder meer nieuw onderzoek te zullen steunen naar MES Cellen (Rogier
Vesteeg, AMC).
Wij gaan er met uw steun hard tegenaan!
Voorschoten, juni 2019
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JAARREKENING 2018

Stichting Villa Joep, te Voorschoten

Balans per 31 december 2018
Activa
31-12-2018
€

(Na voorstel resultaatbestemming)

€

31-12-2017
€

€

Vlottende activa
Voorraden
Gereed product en
handelsgoederen

29.583

50.651
29.583

Vorderingen
Overige vorderingen

64.972

50.651

8.554
64.972

8.554

Liquide middelen

6.795.372

6.898.362

Totaal

6.889.927

6.957.567
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Villa Joep, te Voorschoten

Passiva
31-12-2018
€

(Na voorstel resultaatbestemming)

€
Eigen vermogen
Niet vrije reserve
Reserve knuffels
Reserve voor nieuw onderzoek

50.000
25.000
3.535.822

31-12-2017
€

€
50.000
25.000
3.617.346

3.610.822
Kortlopende schulden
Groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden

3.692.346

1.523

1.500
870

3.277.582

3.262.851

Totaal
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3.279.105

3.265.221

6.889.927

6.957.567

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Villa Joep, te Voorschoten

Staat van baten en lasten over 2018
2018
€

2017
€

Baten

1.339.774

1.213.504

Som der exploitatiebaten

1.339.774

1.213.504

Lasten
Overige bedrijfskosten

1.421.282
1.180

783.256
1.511

Overige bedrijfskosten
Algemene kosten

1.180

1.511

1.422.462

784.767

-82.688

428.737

Financiële baten en lasten

1.164

7.647

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

1.172
-8

7.647
-

-81.524

436.384

Reserve Vrienden van Villa Joep
Reserve voor nieuw onderzoek

-81.524

-105.629
542.010

Bestemd resultaat

-81.524

436.384

Som der exploitatielasten
Exploitatieresultaat

Resultaat
Resultaatbestemming
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Villa Joep, te Voorschoten

Algemene toelichting
Naam rechtspersoon
Rechtsvorm
Zetel rechtspersoon
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Stichting Villa Joep
Stichting
Voorschoten
28102947

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stichting Villa Joep, statutair gevestigd te Voorschoten bestaan voornamelijk uit
het vergroten van de overleveringskansen van kinderen die getroffen zijn door Neuroblastoom
kinderkanker door het werven van fondsen.
Locatie feitelijke activiteiten
Apeldoorn
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.
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Villa Joep, te Voorschoten

Grondslagen voor financiële verslaggeving
Algemeen
Algemene grondslagen
De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde
grondslagen voor de financiële verslaggeving. 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 grondslagen voor waardering activa en passiva
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.
Algemene grondslagen bepaling resultaat
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.

Grondslagen voor waardering activa
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. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek
van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld.
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
vennootschap.

Grondslagen voor waardering passiva
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen voor baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
De financiële baten betreffen de van derden ontvangen (te ontvangen) rente.
Rentelasten en soortgelijke kosten
De financiële lasten betreffen de aan derden betaalde (te betalen) rente.
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Villa Joep, te Voorschoten

Toelichting op balans
Voorraden
31-12-2018
€

31-12-2017
€

Gereed product en handelsgoederen
Voorraad Villa Joep knuffels
Voorraad Villa Joep olifanten groot
Voorraad Villa Joep wielrenshirts

24.106
2.043
3.434

45.035
2.157
3.459

Totaal

29.583

50.651

Vorderingen
31-12-2018
€

31-12-2017
€

Overige vorderingen
Nog te ontvangen sponsorbijdragen
Te ontvangen rente spaarrekeningen

63.800
1.172

907
7.647

Totaal

64.972

8.554

Liquide middelen
31-12-2018
€

31-12-2017
€

Banktegoeden
Rabobank, bedrijfsbonusrekening
Rabobank, doelreserveringsrekening
Rabobank, rekening-courant
Rabobank, verenigingsrekening Knuffel
Rabobank, verenigingsrekening Acties
ABN AMRO, rekening-courant
ABN AMRO, spaardeposito

5.004.692
953.825
219.416
20.310
15
597.114

5.000.000
1.203.082
56.383
42.302
1.670
23
594.902

Totaal

6.795.372

6.898.362
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Villa Joep, te Voorschoten

Eigen vermogen
31-12-2018
€

31-12-2017
€

Niet vrije reserve
Reserve knuffels
Reserve voor nieuw onderzoek

50.000
25.000
3.535.822

50.000
25.000
3.617.346

Totaal

3.610.822

3.692.346
2018
€

Niet vrije reserve

Stand 1 januari

50.000

Stand 31 december

50.000

Dit betreft het minimum kapitaal c.q. de reserve waarover de Stichting dienst te beschikken
teneinde de continuïteit te kunnen waarborgen.
2018
Reserve knuffels
€
Stand 1 januari
Resultaatverdeling boekjaar
Reserve knuffels beschikbaar voor onderzoek

25.000
13.928
-13.928

Stand 31 december

25.000

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. Ingevolge
bestuursbesluit is deze reserve gesteld op maximaal € 25.000. Het restant wordt toegevoegd aan de
Reserve beschikbaar voor nieuw onderzoek.
2018
Reserve voor nieuw onderzoek
€
Stand 1 januari
Resultaatverdeling boekjaar
Reserve knuffels beschikbaar voor onderzoek

3.617.346
-95.452
13.928
3.535.822

Stand 31 december

3.535.822

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

16

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Villa Joep, te Voorschoten

Kortlopende schulden
31-12-2018
€
Groepsmaatschappijen
Rekening-Courant Stichting Vrienden van Villa Joep
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Overige schulden
Gereserveerd voor onderzoek AMC Amsterdam
Gereserveerd voor onderzoek Radboud
Gereserveerd voor onderzoek Erasmus MC
Gereserveerd voor onderzoek Ghent Unerversity
Gereserveerd voor onderzoek AMC CG201017 Versteeg
Gereserveerd voor onderzoek PMC/AMR Lieve Tytgat
Gereserveerd voor onderzoek BCL-remmers
Gereserveerd voor onderzoek DC Vaccination
Gereserveerd voor onderzoek IgA anti GD-2
Gereserveerd voor onderzoek PMC Anti GD-1 Biomarker
Gereserveerd voor onderzoek Tackling Key Immune Regulators
Gereserveerd voor onderzoek Fluorescence-guided Markers
Te betalen inkoop knuffels
Te betalen kosten

Totaal

31-12-2017
€
-

1.500

1.523

870

86.400
126.015
22.000
743.299
113.194
246.029
58.573
579.331
179.537
612.560
492.751
17.893
-

156.563
86.400
126.015
1.465.686
252.502
429.452
58.573
648.244
39.211
205

3.277.582

3.262.851

3.279.105

3.265.221

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

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Investeringsverplichtingen
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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Stichting Villa Joep, te Voorschoten

Toelichting op staat van baten en lasten
Baten en brutomarge
2018
€
Baten
Opbrengst incasso's
Opbrengsten donaties
Opbrengst Spin for Life
Opbrengst stichtingen
Opbrengst knuffel
Omzet grote olifanten
Omzet wielershirts
Bijdragen Vrienden St. Villa Joep

2017
€

57.865
665.856
187.305
392.675
35.639
413
21
-

58.632
668.749
180.875
257.771
45.749
413
65
1.250

1.339.774

1.213.504

Som der exploitatiebaten

1.339.774

1.213.504

Lasten
Onderzoekskosten
Beoordelingskosten onderzoeken
Inkoop knuffels
Kostprijs grote olifanten
Kostprijs wielershirts
Kosten Vrienden

1.394.848
5.468
20.827
114
25
-

648.244
2.614
26.557
114
98
105.629

1.421.282

783.256

-81.508

430.248

Brutomarge (dekkingsbijdrage)

Overige bedrijfskosten
2018
€

2017
€

Algemene kosten
Porto- en verzendkosten knuffels

1.180

1.511

Totaal

1.180

1.511
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Stichting Villa Joep, te Voorschoten

Financiële baten en lasten
2018
€
Rentebaten banken
Rente opbrengsten Rabobank, bedrijfstelerekening
Rente opbrengsten ABN Amro, depositorekening

Rentelasten banken
Financiële baten en lasten (saldo)
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2017
€
650
522

5.435
2.212

1.172

7.647

-8

-

1.164

7.647

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Villa Joep, te Voorschoten

Overige toelichtingen
Werknemers
2018
fte

Gemiddeld aantal werknemers over periode

2017
fte

Werkzaam binnen Nederland
Werkzaam buiten Nederland

-

-

Totaal

-

-

Ondertekening
Voorschoten,
Naam

Handtekening

J.J.W.M. Huijbregts
(Bestuursvoorzitter)
L.M.E. Heisen
(Bestuurder)
A. Koop
(Bestuurder)
V.M. Wolters
(Lid Raad van Toezicht)
J.J. de Witte
(Lid Raad van Toezicht)
D.J. van de Weerdt
(Lid Raad van Toezicht)
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