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ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Villa Joep
Beijerscheweg 26
2821 NG Stolwijk
NEDERLAND
Utrecht, 3 juni 2020
Geachte bestuursleden,
Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar
2019 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 en de samenstellingsverklaring zijn
opgenomen in dit rapport.
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 gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van
baten en lasten over 2019 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 ervan uitgaan 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, 3 juni 2020
BDO Accountants
namens deze,
w.g.
A.M. Janssen AA MFSME

BESTUURSVERSLAG
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Bestuursverslag
Organisatie en bestuur
Samenstelling bestuur
·
A.A.T. Gummels, Voorzitter
·
L.M.E. Heisen, Secretaris
·
A.C. Koop, Penningmeester
·
M.P. Boogerd, Lid

Activiteiten verslagjaar
Resultaat activiteiten
2019 was op organisatorisch vlak een dynamisch jaar voor Villa Joep. De volgende wijzigingen
hebben plaatsgevonden.
·
Op de eerste plaats is Jos Huijbregts na 10 jaar bestuurswerk in overeenstemming met de
statuten teruggetreden uit het dagelijks bestuur.
·
Het bestuur en de Raad van Toezicht hebben besloten het bestuur te versterken met Ann
Gummels en Gilles Jonker[1]
·
De Raad van Toezicht en het bestuur hebben gezamenlijk besloten dat Villa Joep verder zal
gaan met een Raad van Advies, in plaats van een eindverantwoordelijke Raad van Toezicht
per 30-01-2020.
De afgelopen jaren hebben wij qua bemensing met een betrekkelijk kleine organisatie c.q. groep
vrijwilligers ontzettend veel bereikt en jaarlijks gemiddeld ruim één miljoen euro opgehaald waarbij
niet afgeweken is van ons uitgangspunt dat alle donaties en inkomsten uitsluitend ten goede komen
aan onderzoek.
De onderzoeken door ons gefinancierd hebben grote sprongen vooruit opgeleverd. Vijf teams met
briljante onderzoekers rekenen op onze steun voor hun verdere onderzoek. Wij danken Jos voor zijn
inzet, enthousiasme en bijdrage aan deze mooie resultaten.
Tenslotte, na rijp beraad is besloten om per 30-01-2020 verder te gaan zonder Raad van Toezicht
(teruggetreden) en terug te keren naar een Raad van Advies. Het bestuur is van mening dat een Raad
van Advies beter past bij de omvang en het karakter van Villa Joep. De komende tijd zullen wij
nadenken en een besluit nemen over de best mogelijke samenstelling van de Raad. Wij bedanken
Jan, Dirk-Jan en Victorien hartelijk voor hun professionele en betrokken bijdrage als leden van de
Raad van Toezicht.
Resultaat activiteiten 2019 was voor Villa Joep een jaar met goede voortgang. Fondsenwerving
leverde met € 1,2M aan donaties voor Villa Joep een solide jaar. Er werd een nieuwe overeenkomst
met het Prinses Maxima Centrum getekend voor een periode van 3 jaar. Hierin committeren wij ons
aan het financieren van kwalitatief hoogstaand onderzoek. Inmiddels is het Prinses Máxima Centrum
uitgegroeid tot een centrum van succesvol onderzoek, en onderhouden we een nauwe en intensieve
samenwerking. We hebben dit jaar geen nieuwe onderzoeksaanvragen ondertekend en dus geen
additionele gelden gereserveerd. Lopende onderzoeken maakten voortgang. Onze organisatie
functioneerde solide en wij organiseerden een mooie Familiedag, een bijeenkomst voor families en
lotgenoten en uiteraard weer de jaarlijkse Scientific Progress Meeting, waarin betrokkenen en
onderzoekers uit het neuroblastoom-veld elkaar konden treffen en informatie delen.
Een deel van de donaties was afkomstig van de sportscholen van de VES, diverse 1-patientstichtingen
waaronder stichting Jayden, La Cubanita, scholen, serviceclubs, individuele sympathisanten en met
ons energieke fondsenwervingsteam realiseerden wij € 1,2M aan donaties. Hiermee blijven wij in
staat om al lopende onderzoeken te ondersteunen én jaarlijks nieuwe onderzoeken te starten.
Dankzij de inzet van onze vrijwilligers én belangrijke partners zoals Loyals, MakeContact en Borish is
de nieuwe website in ontwikkeling gebleven en hebben we onze social media/digital capabilities
versterkt.
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2019 heeft in het teken gestaan van de organisatie van het. ANR congres. Mede dankzij de
inspanningen en sponsoring van Villa Joep zou het ANR congres (Advances in Neuroblastoma
Research) in 2020 voor het eerst in Nederland worden gehouden. Door de impact van het COVID-19
virus is dit evenement verplaatst naar 2021. De organisatie van het wereldwijde congres is in handen
van het Amsterdam UMC, het Prinses Maxima Centrum en van Villa Joep. Dit congres, bezocht door
vooraanstaande en jonge onderzoekers vanuit de hele wereld, is een mooie kans om deze
wetenschappers en ook internationale ouderorganisaties te ontmoeten en gezamenlijk belangrijke
thema’s aan de orde te stellen. Voorbeelden hiervan zijn patiëntenparticipatie en het uitroepen van
een gezamenlijke onderzoekscall. Villa Joep betrekt ouders die met neuroblastoom te maken
(gehad) hebben bij het congres door voor hen een Parent Symposium te organiseren.
Op het gebied van onderzoek zijn onder andere de volgende zaken vermeldenswaard:
·
Nieuwe overeenkomst PMC-Villa Joep voor periode 2020-2023
Nieuwe aanvraag groep Rogier Versteeg naar ‘Identification and testing of drugs that prevent
·
development of relapses in NB' is goedgekeurd voor periode van 2 jaar (€ 855.738,-) met
optie deze te verlengen met een additionele 2 jaar. Contract ondertekening volgt in 2020
·
Nieuwe aanvraag groep Frank Speleman naar ‘Identification and functional analysis of
replicative stress resistor as novel therapeutic targets in neuroblastoma’ is goedgekeurd
(€ 740.000,-) voor periode van 4 jaar. Contract ondertekening volgt in 2020
Lieve Tytgat krijgt toestemming om met restbedrag (€ 58.000,-) enkele vragen (gelieerd aan
·
het catecholamine project) te kunnen beantwoorden
·
Een site visit i.s.m. KiKa van onderzoeksgroepen Leusen en Nierkens
·
In nieuwe contracten wordt een nieuwe clausule voor revenue sharing toegevoegd zodat Villa
Joep kan participeren in eventuele inkomsten uit de patenten voorvloeiend uit het onderzoek
·
Succesvolle Scientific Progress Meeting
·
ANR Parent symposium voorbereidingen (uitgesteld naar 24-05-2021 i.v.m. COVID-19)
·
Er is veel werk gestoken in het vinden van sponsorgeld voor ANR congres bij charity fondsen
van grote farmaceutische bedrijven
·
Ondanks herhaaldelijk adverteren geen reacties vanuit het PMC op de VillaJoep Fellowship.
Wij blijven hierop inzetten omdat het aantrekken van een jonge, talentvolle buitenlandse
onderzoeker het onderzoek naar neuroblastoom in het PMC verder kan versterken
·
Ontmoeting Jos, Ann en Gilles met Alexander (Lex) Eggermont, de nieuwe wetenschappelijk
directeur van het PMC.
[1]

Begin 2020 is Gilles Jonker teruggetreden uit het bestuur en is Maurice Boogerd benoemd als
bestuurslid
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Komend verslagjaar
Bestuurlijke voornemens en besluiten
COVID-19
De Stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Voor de
Stichting kan dit mogelijk resulteren in een daling van het aantal activiteiten wat kan plaatsvinden
om fondsen te werven, alsmede een mogelijke daling in de ontvangen giften. De Stichting zegt
alleen gelden toe aan onderzoeken die behoren tot het vermogen van de Stichting. De Stichting
beschikt hierdoor over voldoende liquide middelen om aan de verplichtingen te voldoen. Hierdoor
heeft het bestuur vertrouwen op een duurzame voortzetting van de activiteiten. Derhalve is de
jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.
Komend verslagjaar
Wij werken de komende maanden aan een beleidsplan 2020-2023 wat ons in staat stelt onze visie uit
te voeren en daarmee onze doelen te behalen. We zullen daarbij een herverdeling van de
portefeuilles toepassen binnen het bestuur. De realiteit laat zien dat donaties uit bestaande
inkomstenbronnen zullen afnemen. Om deze afname te compenseren zien wij het aanboren van
andere inkomstenbronnen als een topprioriteit. Wij gaan er met uw steun hard tegenaan!
Voorschoten, mei 2020
Naam bestuurders

Handtekening

A.A.T. Gummels,
Voorzitter
L.M.E. Heisen,
Secretaris
A.C. Koop,
Penningmeester
M.P. Boogerd,
Bestuurslid
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JAARREKENING 2019

Stichting Villa Joep, te Voorschoten

Balans per 31 december 2019
Activa
31-12-2019
€

(Na voorstel resultaatbestemming)

€

31-12-2018
€

€

Vlottende activa
Voorraden
Gereed product en
handelsgoederen

9.045

29.583
9.045

Vorderingen
Belastingvorderingen
Overige vorderingen

24
5.449

29.583

64.972
5.473

64.972

Liquide middelen

6.912.752

6.795.372

Totaal

6.927.270

6.889.927
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Villa Joep, te Voorschoten

Passiva
31-12-2019
€

(Na voorstel resultaatbestemming)

€
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve
Reserve knuffels
Reserve voor nieuw onderzoek

50.000
25.000
4.647.329

31-12-2018
€

€
50.000
25.000
3.535.822

4.722.329
Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

3.610.822

-

1.523

2.203.941
1.000

3.277.582
-

Totaal
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2.204.941

3.279.105

6.927.270

6.889.927

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Villa Joep, te Voorschoten

Staat van baten en lasten over 2019
2019
€

2018
€

Baten

1.157.131

1.339.774

Som der baten

1.157.131

1.339.774

45.202

1.421.282

Overige lasten
Algemene lasten

1.232

1.180

Som der lasten

46.434

1.422.462

1.110.697

-82.688

810
-

1.172
-8

1.111.507

-81.524

Reserve knuffels
Reserve voor nieuw onderzoek

14.505
1.097.002

13.928
-95.452

Bestemd resultaat

1.111.507

-81.524

Lasten

Resultaat
Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke lasten
Bestemd resultaat
Resultaatbestemming
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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
Utrecht
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, 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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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 lasten. De lasten 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 lasten
De financiële lasten betreffen de aan derden betaalde (te betalen) rente.
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Stichting Villa Joep, te Voorschoten

Toelichting op balans
Voorraden
31-12-2019
€

31-12-2018
€

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

3.568
2.043
3.434

24.106
2.043
3.434

Totaal

9.045

29.583

Vorderingen
31-12-2019
€
Belastingvorderingen
Omzetbelasting
Overige vorderingen
Nog te ontvangen sponsorbijdragen
Te ontvangen rente spaarrekeningen

Totaal

31-12-2018
€

24

-

4.672
777

63.800
1.172

5.449

64.972

5.473

64.972

Liquide middelen
31-12-2019
€

31-12-2018
€

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

5.005.247
653.920
618.329
37.571
49
597.636

5.004.692
953.825
219.416
20.310
15
597.114

Totaal

6.912.752

6.795.372
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Stichting Villa Joep, te Voorschoten

Eigen vermogen
31-12-2019
€

31-12-2018
€

Bestemmingsreserve
Reserve knuffels
Reserve voor nieuw onderzoek

50.000
25.000
4.647.329

50.000
25.000
3.535.822

Totaal

4.722.329

3.610.822
2019
€

Bestemmingsreserve

Stand 1 januari

50.000

Stand 31 december

50.000

Deze bestemmingsreserve betreft een door het bestuur afgezonderd deel van het kapitaal om de
continuïteit van de Stichting te kunnen waarborgen.
2019
Reserve knuffels
€
Stand 1 januari
Resultaatverdeling boekjaar

25.000
14.505
39.505

Rechtstreekse onttrekkingen
Reserve knuffels beschikbaar voor onderzoek

-14.505
25.000

Stand 31 december

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.
2019
Reserve voor nieuw onderzoek
€
Stand 1 januari
Resultaatverdeling boekjaar

3.535.822
1.097.002
4.632.824

Rechtstreekse stortingen
Reserve knuffels beschikbaar voor onderzoek

14.505
4.647.329

Stand 31 december
Dit betreft de vrije reserve welke beschikbaar is voor nieuwe onderzoeksprojecten.
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Stichting Villa Joep, te Voorschoten

Kortlopende schulden
31-12-2019
€
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Overige schulden
Gereserveerd voor onderzoek
Gereserveerd voor onderzoek
Gereserveerd voor onderzoek
Gereserveerd voor onderzoek
Gereserveerd voor onderzoek
Gereserveerd voor onderzoek
Gereserveerd voor onderzoek
Gereserveerd voor onderzoek
Gereserveerd voor onderzoek
Gereserveerd voor onderzoek
Gereserveerd voor onderzoek
Te betalen inkoop knuffels

Radboud
Erasmus MC
Ghent Unerversity
AMC CG201017 Versteeg
PMC/AMR Lieve Tytgat
BCL-remmers
DC Vaccination
IgA anti GD-2
PMC Anti GD-1 Biomarker
Tackling Key Immune Regulators
Fluorescence-guided Markers

Overlopende passiva
Vooruit ontvangen inzake Spin for Life 2020
Totaal

31-12-2018
€
-

1.523

86.400
126.015
351.873
13.338
128.879
58.573
648.244
58.349
405.821
326.449
-

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

2.203.941

3.277.582

1.000

-

2.204.941

3.279.105

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

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Overige niet in de balans opgenomen 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. In november 2019 is de
samenwerkingsovereenkomst met het Prinses Máxima Centrum verlengd. De stichting stelt voor de
jaren 2020-2023 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
2019
€
Baten
Opbrengst incasso's
Opbrengsten donaties
Opbrengst Spin for Life
Opbrengst stichtingen
Opbrengst knuffel
Omzet grote olifanten
Omzet wielershirts

Som der baten
Lasten
Onderzoekskosten
Inkoop knuffels
Beoordelingskosten onderzoeken
Kostprijs grote olifanten
Kostprijs wielershirts

2018
€

60.887
391.674
138.209
531.586
34.775
-

57.865
665.856
187.305
392.675
35.639
413
21

1.157.131

1.339.774

1.157.131

1.339.774

25.000
19.036
1.166
-

1.394.848
20.827
5.468
114
25

45.202

1.421.282

1.111.929

-81.508

Overige lasten
2019
€

2018
€

Algemene lasten
Porto- en verzendkosten knuffels

1.232

1.180

Totaal

1.232

1.180
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Stichting Villa Joep, te Voorschoten

Financiële baten en lasten
2019
€
Rentebaten banken
Rente opbrengsten Rabobank, bedrijfstelerekening
Rente opbrengsten ABN Amro, depositorekening
Rente opbrengsten ABN-Amro rekening-courant

Rentelasten bank
Financiële baten en lasten (saldo)
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2018
€
585
192
33

650
522
-

810

1.172

-

-8

810

1.164

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Villa Joep, te Voorschoten

Overige toelichtingen
Werknemers
2019
fte

Gemiddeld aantal werknemers over periode

2018
fte

Werkzaam binnen Nederland
Werkzaam buiten Nederland

-

-

Totaal

-

-

Gebeurtenissen na balansdatum
De Stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Voor de
Stichting kan dit mogelijk resulteren in een daling van het aantal activiteiten wat kan plaatsvinden
om fondsen te werven, alsmede een mogelijk daling in de ontvangen giften. De Stichting zegt alleen
gelden toe aan onderzoeken die behoren tot het vermogen van de Stichting. De Stichting beschikt
hierdoor over voldoende liquide middelen om aan de verplichtingen te voldoen. Hierdoor heeft het
bestuur vertrouwen op een duurzame voortzetting van de activiteiten. Derhalve is de jaarrekening
opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

Ondertekening
Voorschoten,
Naam

Handtekening

A.A.T. Gummels
(Voorzitter)
L.M.E. Heisen
(Secretaris)
A.C. Koop
(Penningmeester)
M.P. Boogerd
(Bestuurslid)
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