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Betreft: Jaarrekening 2013
Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij rapport uit over boekjaar 2013 met betrekking tot de jaarrekening 2013 van uw stichting.

OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 170.724 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat na belastingen van € 6.238,
beoordeeld.

BEOORDELINGSVERKLARING
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Nina Foundation te Rotterdam
beoordeeld. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in
overeenstemming met de grondslagen van financiele verslaggeving zoals door de stichting gekozen zijn. Het is
onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemrning met Nederlands recht, waaronder Standaard 2400
"Opdrachten tot het beoordelen van financie!e overzichten". De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden
bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de stichting en het uitvoeren
van cijferanalyses met betrekking tot de financie!e gegevens. Door de aard en de omvang van onze
werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid om trent de getrouwheid
van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring kan worden
ontleend.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat
de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting
Nina Foundation per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013, in overeenstemming met de
grondslagen voor financie!e verslaggeving zoals door de stichting gekozen en beschreven zijn, en zijn
uiteengezet onder de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in de toelichting van de jaarrekening.
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ALGEMEEN
Doelstelling
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
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,
----Grant Thornton A~ntants en Adv:iseurs B.V.
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Voorwoord
Het succesvolle congres in 2012, waarbij wij in het vorige jaarverslag uitvoerig hebben
stilgestaan, had drie doelen. Een van de doelen was het binden van mensen aan de
doelstellingen van de Nina Foundation. Met name ouderverenigingen uit Europa willen
wij verenigen in deze om zodoende fundraising grootschaliger te maken door dit sam en
te doen en ons te richten op gezamenlijke onderzoekstrajecten.
Het jaar 2013 stand voor een groat dee! in het teken om deze doelstelling te realiseren.
Het Bestuur heeft vee! energie gestoken om zowel Europese ouderverenigingen als
wetenschappers bij elkaar te brengen. In dit verslag wordt uitvoerig bericht op welke
wijze wij in dat samenbrengen geslaagd zijn. Voorts dater actieplannen zijn uitgezet om
de volledige doelstelling te realiseren.
Het Bestuur wil een ieder danken die zich met grate inzet en vrijwillig deze
samenwerking heeft gerealiseerd. Daarnaast zijn er weer activiteiten geweest op terrein
van evenementen, waarbij voor de Foundation geld is ingezameld. Een overzicht treft u
aan in dit verslag. Wij danken de vrijwilligers dat zij zich hebben ingezet voor deze
activiteiten, alsmede de sponsors voor hun financiele bijdragen.
Verder is een verheugend feit te mel den dat de Foundation is opgenomen in het Rabo
Charity hestand, waardoor er een betere toegang is ontstaan voor ondernemers en
ondernemingen om voor hun donatie te kiezen voor de werkzaamheden van onze
Foundation.
In dit verslag wordt ook melding gemaakt van de wijzingen op terrein van het doen van
schenkingen. Voor de Foundation een belangrijke bran van inkomsten, die wij vooral
will en uitbreiden. Het is oak in 2013 gebleken dat het niet eenvoudig is om onze
inkomsten op peil te houden, laat staan om ze te Iaten stijgen. Er is een
fondswervingsplan gemaakt met het doe! gericht financiele bronnen aan te spreken en
voorts is vee! energie gestoken om vrijwilligers te werven. Deze beide activiteiten zullen
wij in oak 2014 met voile kracht voortzetten.
Tenslotte treft u in dit verslag onze financiele verantwoording aan, die onder regie van
een register accountant heeft plaatsgevonden. Dee uitkomst is dat de Foundation
financieel gezond is en dat is in deze tijd een gelukkige bijkomstigheid.
Rest ons nag een ieder die bij de activiteiten van de Foundation is betrokken hartelijk te
bedanken voor hem ofhaar inzet. Wij zijn hen vee! verschuldigd.
Namens het Bestuur,
Hans Kadiks,
Voorzitter van de Nina Foundation.
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De Organisatie
De personele werkzaamheden
De Nina Foundation werkt aileen met vrijwilligers en niet met werknemers. De
bestuursleden zijn onbezoldigd en er wordt geen werk uitbesteed . Aile vrijwilligers zijn
professioneel en serieus in het vervullen van de doelstelling van de foundation . ledereen die
activiteiten voor de foundation onderneemt moet een verklaring van goed gedrag
overleggen en ook een de gedragscode ondertekenen. De gedragscode wordt op de website
van de foundation vermeld .
De website is een belangrijk communicatie-en informatiemedium voor de Foundation. Veel
aandacht wordt gegeven om onze website voor onze belangrijke doelgroepen up to date te
houden . Met succes, want de website heeft per maand tussen de 30.000 en 50.000 hits en
wordt door gemiddeld 3.000 bezoekers geraadpleegd.
De vrijwilligers vertegenwoordigen de foundation bij tal van evenementen, acties en
collectes e.d. De vrijwilligers worden op onregelmatige basis ingezet. Commissieleden en
bestuur willen zich inzetten op regelmatige basis en voor langere tijd .
Een speciale wetenschappelijke adviesraad adviseert de foundation over de beste
onderzoeksmogelijkheden . Dit betekent dat de financiele middelen worden ingezet op een
beperkt aantal, veelbelovende projecten.
In 2012 is er een Comite van Aanbeveling ingesteld, waarin thans drie leden zitting nemen .
Het doel van dit Comite is om de foundation te helpen bij het vergroten van haar
naamsbekendheid en de kansen te vergroten bij het verwerven van donatiegelden . Het
Bestuur streeft ernaar het Comite de komende tijd uit te breiden .

De personele organisatie
Het Bestuur
Het Bestuur bestaat uit de volgende leden met hun specifieke aandachtsgebied:
voorzitter- fondswerving,
Hans Kadiks
Manon Molenaar
secreta ris,
Dennis Willemsen
penningmeester,
Martijn van Steensel
juridische zaken en externe betrekkingen,
Betty Willemsen
marketing, communicatie en externe betrekkingen,
Shelly van lrsen
lid .
De Wetenschappelijke Adviesraad
De Wetenschappelijke Adviesraad bestaat uit de volgende leden :
bijzonder hoogleraar moleculaire neurologie aan de EUR MC,
Prof. Dr. Ype Elgersma
voorzitter
Dr. Elenora Aronica,
neuropatholoog aan het AMC, lid,
Dr. Floor E. Jansen
kinderneuroloog aan het UMC, lid .
Het Comite van Aanbeveling
Het Comite bestaat uit de volgende leden :
Mr. Dian van Leeuwen
jurist en oud-politicus,
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Rosita Steenkamp
Drs . Johan van de Ende

sch rijfste r,
econoom en belegger

De Commissie Marketing en Communicatie
Betty Willemsen
voorzitter,
redacteur,
Bertus Bouwman
evenementen en webite,
Estera Knaap
marketing strategie,
Co by Tetteroo
redacteur wetenschappelijke artikelen en websitebeheer,
Thomas Schramm
coordinator evenementen en bedrijven sponsoring,
Carlo Trammels
websitebeheer,
Dennis Willemsen
websitebeheer
Johan Klein
De Commissie Fondswerving
Hans Kadiks
Marco Knaap
Eveline Kunst
Johan Meulen

voorz itter
secretaris en werving sponsors,
werving sponsors,
bedrijvensponsoring.
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lnternationalisering
In 2012 heeft de Nina Foundation haar eerste internationale congres georganiseerd waarbij
ze vele ouderorganisaties wereldwijd als haar gast mocht zien evenals vele spraakmakende
wetenschappers.
De intenties die daar zijn uitgesproken om met elkaar te gaan samenwerken zijn door de
Nina-Foundation daadkrachtig uitgewerkt in een memorandum waarin partijen zich
verb inden in een Alliantie.
(Tijdens het congres zijn meerdere brainstormsessies door de NF ingepland met de
ouderorganisaties om met elkaar van gedachten te wisselen over samenwerking. Zie
jaarverslag 2012)

Het ontwerp van het ' Memorandum Alliantie'
De juridische onde rbouwing van deze alliantie is door notarissen en juristen van Loyens en
Loeff opgemaakt, gecontroleerd en verwerkt om een zo werkzaam mogelijk document de
ontwerpen. Grootste uitdaging bij het ontwerpen van deze samenwerkingsvorm was dat
ieder land andere wetgeving heeft omtrent schenkingen stichtingen en verenigingen.
Uiteindel ijk is er een mooi document ontstaan dat betrekkelijk eenvoudig is in haar aanpak
(zie bijlage Memorandum Alliantie) .
De ouderorganisaties die in oktober 2012 aangaven dat zij ge"interesseerd zouden zijn in een
dergelijke samenwerking, hebben met grote regelmaat feedback gegeven op de
ontwikkeling van dit samenwerkings document. Zo is in maa rt 2013 een bijeenkomst
geweest om de eerste kaders te beschrijven van deze alliantie. Bij deze ontmoeting was
Harald Sitte als wetenschapper present, Tommaso Prisco en lvano Pillon van de ltaliaanse
ORSA, Nicolaas Viens van de Franse organisatie AFSA en Thomas Schram was representant
van de Oostenrijkse ouderorganisatie. Uiteraard waren Betty Willemsen en Martijn van
Steensel van de Nina Foundation daar bij.

Ondertekening Alliantie
1 oktober 2013 heeft uiteindelijk de presentatie plaatsgevonden van de uiteindelijke
samenwerkings afspraken, tijdens het congres in Rome. Hier konden de genodigden
internationale organisaties vragen stellen en toevoegingen bieden aan het
samenwe rkingdocument dat de Nina-Foundation had vorm gegeven. Deze was ruim van te
voren ter inzage gestuurd zodat men in rust de vragen kon formuleren samen met de
achterban in eigen land . De ouderenorganisaties hebben uiteindelijk allen toegezegd in deze
alliantie te willen participeren. Een fantastisch resultaat, echter vele organisaties konden
niet meteen een financieel bed rag toekennen aan de alliantie. De partijen die zich per
ommegaande verbonden hebben zijn Ita lie, Frankrijk, Belgie, Engeland, lerland en uiteraard
de Nina Foundation . De overige Ianden hebben toegezegd zich vanaf 2015 te committeren
aan de samenwerkings afspraken van de alliantie. Het totaalbedrag dat momenteel
toegezegd is best is bijna een kwart miljoen euro .
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Scientific Board
De wetenschappelijke Advies-Raad, in de terminologie van de internationalisering heet deze
Scientific Board, heeft zich vervolgens als taak gesteld om een document te schrijven waarin
wetenschappers wordt gevraagd om een onderzoek idee in te sturen om deze gefinanciert
te krijgen . In deze Board zijn aanwezig: Harald Sitte uit Oostenrijk, Sylvia Russo uit ltalie,
Michael Scheffner uit Duitsland, en Ype Elgersma uit Nederland . De kosten voor de
ontmoetingen die deze groep lijfelijk onderneemt ten behoeve van de alliantie, zijn te laste
van de alliantie. Daarom spreken deze wetenschappers elkaar merendeels via digitale
wegen, en eens in het jaar op een congres georganiseerd rondom het een Angel man
Sydroom .

The Call
Deze wetenschappers hebben dit document geschreven, dit document noemen we The Call,
om wetenschappers op te roepen hun onderzoeksvraag te presenteren .
Dit document is in december 2013 uitgewerkt en in januari 2014 aan de Alliantie
aangeboden om feedback te geven . Het is de inzet om maart 2014 the call wereldwijd uit te
zetten .

15th February International Angel man day
Een dag om aan aile bijzonder mensen te denken die Angelman Syndroom hebben, dat leek
de ouders wei wat. Tijdens het congres in Rotterdam 2012, is daar de aftrap toe gegeven om
de 15e february wereldwijd te benutten voor dit thema. Dit was in wezen het eerste besluit
dat uit de samenwerking is ontstaan.
Men koos gezamenlijk voor 15 februari omdat de aandoening zich bevindt in het 15e
chromosoom. Er is met internationaal samengewerkt en een logo ontwikkeld, die door
iedereen wereldwijd wordt verspreidt en gebruikt. Hiertoe bleek Facebook een heel goed
medium . Ook is er een T-shirt antwerp gemaakt om via Facebook aan mensen de
mogelijkheid te bieden op deze dag memorabele tekens te dragen. In 2013 heeft de NinaFoundation op 15 februari gevraagd aan al haar volgers om het symbolische bed rag van € 15
over te maken. Dit jaar hebben de twee Johans die als vrijwilligers bij de Nina-Foundation
werken, het op zich genomen om een nieuwe actie te bedenken voor 15 februari 2014. Wij
kijken er naar uit.
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Communicatie
Een aantal professionaliseringsslagen waren te maken om NF beter en meer naar buiten
gericht te doen communiceren .

Sharepoint
De server van de NF raakte overbelast door de vele informatie. Oak de hoge aantallen
website bezoekers zorgden voor vee I data verkeer. Uiteindelijk is er een permanente
oplossing gekozen door Sharepoint in te richten voor de Nina Foundation.
De lnternationale samenwerking tussen ouderorganisaties leidde tot het inrichten van
Sharepoint als bundelingsplaats van informatie uitwisseling wereldwijd. Momenteel
gebruiken XXXX organisaties deze site om met elkaar in contact te blijven om informatie op
te slaan .

Face book
Via deze media weg is er een groat bereik van organisaties. De facebook pagina's worden
door een aantal medewerkers van NF met regelmaat voorzien van commentaar en
actualiteiten.

Angel Today Magazine
In de december uitgave 2013 is er door de NF een lang en uitgebreid artikel geschreven dat .
in dit wereldwijd gelezen magazine is geplaatst. Onderwerp was uiteraard De Alliantie.
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Fondsenwerving & Evenementen 2013
Onze vrijwilligers doen veel, heel veel werk . En zo oak onze vrienden, families en relaties.
Middels dit verkorte iijstje willen we u graag een vertellen over een aantal acties van het
afgelopen jaar en u tevens attent maken op een verandering in de procedures voor
periodieke schenkingen.

Schenkingen
De Nina Foundation ontvangt jaarlijks van vele donateurs bijdragen om het doe I van de Nina
Foundation te kunnen verwezenlijken. Daarbij gaat het enerzijds om eenmalige schenkingen,
maar anderzijds oak om periodieke schenkingen . Bij deze laatste vorm van schenkingen
verbindt de donateur zich om gedurende een aantal (minimaaiS) jaren een vast bedrag te
geven.
De Nina Foundation is uiteraard bijzonder gebaat bij dergelijke periodieke schenkingen,
aangezien hierdoor een jaarlijkse bran van inkomsten zeker wordt gesteld. Dientengevolge
wordt het onder meer mogelijk om financiele steun te verlenen aan langdurige
onderzoeksprojecten . Periodieke schenkingen hebben echter oak fiscale voordelen voor de
donateurs. Voor hen zijn onder voorwaarden de jaarlijkse betalingstermijnen aftrekbaar van
de inkomstenbelasting. Tot voor kart (1 januari 2014) werd hiervoor onder meer de
voorwaarde gesteld dat de periodieke schenking moest zijn vastgelegd in een notariele akte.
Alhoewel de kosten voor deze akte door de Nina Foundation werden gedragen, vormde
deze voorwaarde veelal een drempel voor donateurs om een periodieke schenking te doen .
Sinds 1 januari 2014 is deze voorwaarde vervallen. Dientengevolge kan men er
tegenwoordig voor kiezen om de periodieke schenking vast te leggen in een (niet-notariele)
schriftelijke overeenkomst tussen de donateur en de Nina Foundation. De Belastingdienst
heeft hiervoor een standaardovereenkomst voorbereid, die voldoet aan de overige
voorwaarden die aan periodieke schenkingen worden gesteld teneinde aftrekbaar te zijn . Op
de website van de Nina Foundation zal deze overeenkomst (toegespitst op donaties aan de
Nina Foundation) beschikbaar worden gemaakt.
De Nina Foundation is uiteraard verheugd met deze administratieve lastenverlichting en
hoopt van harte dat hierdoor zowel de huidige als oak nieuwe donateurs worden
uitgenodigd (wederom) hun steentje bij te dragen.

Evenementen 2013
Maart 2013:
Kinderbeurs Sterksel:

De Kinderbeurs Sterksel wordt per jaar georganiseerd. Zowel in het voorjaar als in
het najaar worden tweedehands kinderkleding, speelgoed en babyartikelen ter
verkoop aangeboden. De beurzen vinden altijd plaats in dorpshuis Valentijn te
Sterksel op zaterdag van 10 tot 12 uur. De kinderbeurs € 1.062,50 opgeleverd.
Youbedo:

YouBeDo.com is een webwinkel voor boeken en verkoopt dezelfde boeken (4
miljoen titels) voor dezelfde prijzen* en onder dezelfde voorwaarden als andere
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boekenaanbieders. Doordat jij ais consument dezelfde prijs beta ait, gaat 10% van je
aankoopbedrag naar een goed doe I zonder dat het je iets extra's kost.
Op deze wijze creeren we sa men een nieuwe geldstroom die de goede kant op gaat:
Zij noemen dit 'het systeem van delen' . De Nina Foundation is aangesloten bij deze
organisatie en ontvangt per maand een afdracht van de verkochte boeken.
Opbrengst: € 60,-

April2013 :
Charity Run :
Ge·inspireerd door een aantal oud-collega's rent Steven Blokland op blote voeten
mee in de 2CharityRun voor de Nina Foundation." lk ben Steven 8/ok/and sport gek.
Na 10 jaar heb ik vorig jaar defensie verlaten. Daar heb ik goede col/ega/vrienden
aan overgehouden . Op sociale media zag ik dat een paar goede col/ega's voor de
Nina Foundation rennen".
Zijn streefbedrag was € 250. Steven heeft uiteindelijk € 656,- euro opgehaald.

Sponsor van de t-shirts die bij de Charity Run zijn gebruikt. Bas Safety & Gifts
bedrukt gratis de shirts voor de lopers aan de Charity Run die voor de Nina
Foundation !open . BAS Safety & Gifts startte met bedrijfskleding, maar Ievert
inmiddels een compleet pakket van promotiemateriaal tot relatiegeschenken,
meestal met bedrijfslogo, bedrukt of geborduurd in ieder gewenst antwerp en in
iedere kleur . Frank van Asseldonk en lne Bakker nodigen opdrachtgevers graag bij
hen uit in de showroom . "De vraag is meestal wei duide/ijk, de invulling niet. We zien
het als onze taak om vooral goed te luisteren ."

Mei 2013:
Gift familie v.d. Helm
De familie van de Helm (familie met een Angelman kind) heeft bij een
verjaardagfeestje een inzameling gehouden en € 900 voor de Nina Foundation
opgehaald .

Juli 2013
Walking for Angels:
Walking for Angels op 6 en 7 juli te Someren door Chris Croes, Roy Heesakkers en
Peter van Vroenhoven, werkzaam bij Fed Ex en collega ' s van een moeder met een
Angelman kind. Zij hebben zich ingezet bij de Kennedymars, een sportief
loopevenement over 80 kilometer .
Opbrengst: € 1549,24 en € 1.499,02
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September 2013:
In verband met een familiefeest van dhr Hans en Marjanka Verschure hebben ze
hun gasten gevraagd een donatie te doen aan de Nina Foundation.
Opbrengst : € 835,-

November 2013
Stichting Evenementen Junior Kamer heeft een gift gedaan aan de Nina Foundation.
Dit bed rag is opgehaald bij de Sonsbeek opendagen : een muziekfestival.
In de zomermaanden organiseert Park Open elke zondagmiddag gratis toegankelijke
(pop)concerten. Ruim twee decennia geleden startte dit zondagse muziekfestijn.
Festivallocatie is steevast de Ronde Weide in het Sonsbeekpark in Arnhem .
Zij hebben een bed rag gedoneerd van € 250.

December 2013
Tineke Schouten:
Nederlands meest getalenteerde 'rare-typetjes- cabaretier' gaf 30 kaarten gratis weg
voor vrijwilligers die zich inzetten voor Angel man Syndroom.
En zo kwamen dertig vrijwilligers vrolijk naar Den Haag waar haar show draaide.
Sommigen kenden elkaar niet omdat ze nooit met elkaar hadden samen gewerkt.
Denk aan de notaris die gratis aile juridische zaken uitwerkt en de wijnhandelaar die
de winst van zijn Limoncello verkoop jaarlijks doorsluist naar het goede doel van de
Nina Foundation. De collectant die van deur naar deur gaat en die naast de
vrijwilliger zit die bedrijven benadert voor sponsoring. En ook ouders die zich

inzetten voor hun kind door het grotere doel te ondersteunen met website beheer
en sponsorlopen.
Tineke een bijzonder lied geschreven over ouders met kinderen die anders zijn. Een
hoop kregen een brok in de keel want ze sloeg de spijker op z'n kop met de tekst. Er
werd door Tineke en haar gezelschap gecollecteerd voor de Nina Foundation. Na de
show mochten de vrijwilligers backstage en kregen een drankje aangeboden! Er zijn
veel foto's gemaakt waarop een geweldige Tineke staat met een of meerdere
vrijwilligers. Opbrengst collecte bij show Tineke Schouten: € 281
Vriendenloterij:
Via de vriendenloterij is er in 2013 ongevee r € 2350 binnengekomen .
Periodieke schenkingen:
Opbrengst van de periodieke schenkingen in 2013: € 8.545

Donaties via de donatie module en giften totaal : € 13.141
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Nawoord
De Nina Foundation ontplooit activiteiten om het onderzoek naar het Syndroom
mogelijk te maken.
Daarom is de gestarte samenwerking tussen Europese ouderorganisaties en
internationaal werkende wetenschappers van wezenlijk belang voor de financiering
van het toekomstig onderzoek op dit gebied. Wij moeten ook niet vergeten de dag
tot dag problematiek van en rondom het kind. De opvang in het Expertisecentrum in
het Sofia Kinderziekenhuis in Rotterdam mag dan ook niet stokken bijvoorbeeld door
een gebrek aan capaciteit.
Dit alles brengt ons bij de kern van de inzet van ons allen en dat is fondswerving . Wij
hebben voor de komende jaren veel geld nodig om onze doelstellingen voor de
komende vijf jaar te realiseren. Op talrijke wijzen wordt er met veel enthousiasme
aan fondswerving gedaan en daar zijn wij heel dankbaar voor. Maar .... dat is niet
voldoende . De komende jaren vragen wij aan een ieder die ons van harte
ondersteunen zich extra in te zetten voor de financiering van onze doelen. Een
miljoen euro per jaar moet mogelijk zijn!
Tenslotte en het meest waardevolle en daarom het belangrijkste . De Nina
Foundation is ontstaan voor de zorg en welzijn van een kind, genaamd Nina.
Laat haar naam het symbool zijn voor de toekomst van het Angelman kind.
En u, als lezer, kunt daaraan bijdragen.
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Financieel Jaarverslag
In dit hoofdstuk worden de financiele resultaten van de Nina Foundation besproken.
Allereerst worden een aantal paragrafen gewijd aan het financiele 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 . AI 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 aile bestuursleden een Verklaring Omtrent
Gedrag Iaten 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 financien
Rapportage vanuit de commissies

Er zijn een drietal vaste commissies: Website, Communicatie en
Fondsenwerving. Daarnaast zijn er, afhankelijk van de behoefte, soms oak
tijdelijke commissies, een voorbeeld daarvan was het organiseren van het
congres in 2012, waar een aparte commissie voor in het Ieven was geroepen.
Aan iedere commissie is een bestuurslid toegewezen, dat is oak 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.
Minimaal1 maal per jaar wordt het bovengenoemde beleidsplan besproken
om te bekijken of er nag aanpassingen voor nodig zijn. Het huidige
beleidsplan loopt van 2013 tot en met 2016 en in 2014 zal er nogmaals

Page 13 of 21

Ni[@;'

Foundation

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 aileen met vrijwilligers die op onbezoldigde basis
werkzaamheden verrichten voor de stichting . Ook het bestuur bestaat uit
vrijwilligers. Van aile 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 een maal per jaar wordt er een vrijwilligersdag 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 aile documenten van de stichting te vinden zijn: de
statuten, het beleidsplan, notulen van vergaderingen, etc. ledere 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 aile informatie m.b.t. de stichting op de website
geplaatst.

Beleid t.a.v. opbrengsten, bestedingen en beleggingen
De Nina Foundation is een geldwervende 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. Een 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 aile mensen die aan de stichting verbonden dit
op vrijwillige basis en onbezoldigd . Zeals verderop wordt getoond, zijn de
niet aan de doelstelling toe te wijzen kosten 927 euro, dit is 1,16% van de
behaalde opbrengsten in 2013. Het grootste deel van deze 927 euro, namelijk
515 euro is betaald aan het CBF, want om in aanmerking te komen voor het
CBF keurmerk, meet er een hoop betaald worden. De verwachting is dat de
kosten t.g.v. het CBF in 2014 verder zullen oplopen aangezien de eisen aan de
administratie en boekhouding dusdanig groot en vergaand zijn, dat het zeer
de vraag is of dit nog steeds met vrijwilligers kan worden ingevuld. Zender
het CBF zou het percentage onder de 1% liggen.
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Het beleid is om minimaal 95% van de opbrengsten ten goede te Iaten komen
aan de doelstelling van de Nina Foundation.
De Nina Foundation voert geen actief beleggingsbeleid en is ook niet
voornemens om dit in de nabije toekomst te doen. Aile 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 kart- 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
bestuursvergade ring besloten of de Nina Foundation hie raan bij zal dragen .
Op het moment dat het project is goedgekeurd, zal er een
bestemmingsreserve worden aangemaakt voor dit project ter hoogte van een
bed rag 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. lndien
er niet voldoende fondsen aanwezig zijn op de lopende rekening, za l
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. lndien dit bed rag
negatief is, zal de reserve dus afnemen . Het beleid van de Nina Foundation is
om geen negatief vermogen te hebben, dus bestedingen zullen aileen gedaan
wo rden als er voldoende eigen fondsen voorhanden zijn . Er worden geen
verplichtingen aangegaan met financiele instellingen om bed ragen te lenen
teneinde projecten te kunnen financieren .
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Balans 2013

ACTIVA

2013
31-12-2013

Begi nba I a ns

VLOTIENDE ACTIVA
Handelsdebiteuren

~b_3o_o~l_oe_bi_te_ur_en__________________~IIF:======~IF:=======9
TOTAAL VAN VLOTIENDE ACTIVA

I€

I€

LIQUIDE MIDDELEN
Liquide Middelen
1100

Rabobank- 1290.59.220

€

14.486

€

18.976

1150

Spa a rrekeni ng

€

150.000

€

151.749

(

164.486

€

170.724

TOTAAL VAN LIQUIDE MIDDELEN 1€

________
TO_T_A_A_L_A....;.C_TI_V.....~AI

164.4861 €

€ 164.486

170.7241

€ 170.7241

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

Pass iva
De passiva bestaan geheel uit de reserves van de Nina Foundation, er zijn
geen crediteuren, geen leningen, etc. Zoals te zien valt, zijn de reserves
enigszins gemuteerd. Het tunesieproject heeft op het laatste moment geen
doorgang gevonden terwijl er wei gelden voor waren gereserveerd. Deze
gelden zijn weer vrijgevallen. De andere grate mutatie is de First Call
Angelman Alliance. Er wordt in 2014 een eerste call uitgeschreven door
de Angelman Alliance, waarvan de Nina Foundation de penvoerder en
initiator is, en het bestuur heeft een bedrag van 100.000 euro toegezegd
voor deze First Call.
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PASS IVA

2013
31-12-2012

Begi nba I a ns

VERMOGEN STICHTING
Kapitaal

800

Eigen vermogen

€

810

Bestemmi ngsreserve First Call Angel man Alliance

€

820

Bestemmi ngsreserve CamK onderzoek

€

830

Bestemmi ngsreserve Communi catie-onderzoek

840
850

€

18.224

€

100 .000

38.500

€

32 .500

€

20 .000

€

20.000

Bestemmi ngsreserve Tunesi e project

€

25.000

€

Resultaat boekjaar

€
€

TOTAAL VAN VERMOGEN STICHTING 1€

_ _ _ _ _ _ _. . :. .T. . ;;.O. . ;. ;TA.. .;.;A.. .;.;L;;..;P.. .:. .A.:. ;;;S.. .;;.SI:.. .;;.V. ;. . ;.JAI
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€

80.986

€

164.486

€

164.4861 €

164.486

€

170.724

170.7241

170.724
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Winst- Verliesrekening 2013
STAND DER BATEN EN LASTEN
Nr.

Omschrjiving

2013

2013

BEGROTING

Bed rag

lnkomsten
8500 Giften en Dona ti es

€

20 .000

€

8510 4Daagse Nijmegen

€

4.000

€

8520 Specs avers actie

€

8530 Sponsorbingo Loterij

€

13 .141

€
2.300

€

2.341

8540 YouBeDo

€

250

€

59

85 50 Ca mK onderzoek

€

5.000

€

10.400

8560 Expertisecentrum

€

45.000

€

45.421

8570 Collectes

€

350

€

8580 Kinderbeurs Sterksel

€

2.000

€

8590 Goede doel en SMS

€

8600 Periodi eke Schenki ngen

€

8610 Donaties en lnschrijfgeld congres 2012
8620 Lega ten
8630 Charity Run

€

8.545

€

€

1.348-

€

€

6.600

€

TOTAAL VAN INKOMSTEN

1.063

€

€

85.500

I€

85.5oo

€

300

€

79.921

I ~...I€_ _ _
79_.9_21....~1

Algemene Kosten
4330 Rep res enta ti ekosten

€

-

€

22-

4500 Accountants/a dmi nistra ti ekosten

€

25-

€

4530 Contri buti ekosten/a bonnementen

€

100-

€

4570 IT kosten

€

6·

€

390-

€

515-

€

927-

4580 CBF Kosten
€

131-

5000 Gefinancieerd Onderzoek

€

85.000-

€

72.921-

5100 Congress en, symposia, etc.

€

€

1.183-

5200 Kosten Congres

€

€

5250 Kosten Charity Run

€

€

151-

5300 Mutatie bestemmingreserves

€

€

6.238-

€

80.493-

Kosten t.b.v. doelstelling

€

TOTAAL VAN KOSTEN

1€

85.000-

85.131-11 €

81.420-1

Financie ringskosten

I

I:

14900 Rente en kosten Bank/ Giro

TOTAAL VAN FINANCIERINGSKOSTEN

RESULTAAT
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I

€

€

200-1

€

1.499

200-

€

1.499

20o-ll €

169

II €

1.4991

0

Nfi1a=l

Foondatlo~~
Baten

Het jaar 2013 is een goed jaar geweest voor de Nina Foundation. Er is bijna
80.000 euro opgehaald en dit is t.o .v. 2012 een verhoging van 18,9% een
mooie prestatie! Als we hier wat beter naar kijken dan zien we een opbrengst
van 45.421 voor het CamK onderzoek. Deze fondsen zijn binnengekomen via
een gala dat georganiseerd was door een netwerkclub en de opbrengst
daarvan is gedoneerd aan de Nina Foundation. Dit was een eenmalige actie
en zal in 2014 er niet zijn .
Wat verder opvalt is dat de giften en donaties lager zijn dan in 2012 en oak
fors lager dan begroot. Er is hier geen reden voor aan te voeren; de post
giften en donaties zijn voor 95% eenmalige donaties van mensen en
bedrijven en het hangt er maar net van af hoeveel er binnen komt. Met name
de Kerst periode is daar belangrijk, als er een aantal bedrijven zijn die de Nina
Foundation opnemen als een goed doel, dan zie we deze post over het
algemeen toenemen.
De 4daagse in Nijmegen is in dit boekjaar wei gehouden ai leen waren er geen
mensen van de Nina Foundation die hieraan deelgenomen hebben, dus hier
geen inkomsten . De sponsorbingo is een groep van 35 mensen die meedoen
aan de Sponsorbingo en die hebben aangegeven dat zij de Nina Foundation
steunen.
Voor het CamK onderzoek is een extra bed rag verkregen van de PWAV (de
oudervereniging voor het Angelman Syndroom) dit had te maken met het feit
dat de toezegging van de PWAV bij aanvang van het CamK onderzoek een
variabele post had van 5.000 euro, deze variabele post is in 2013 tach nag
uitgekeerd . De post donaties en inschrijfgeld congres 2012 laat een negatief
bedrag zien, m.a.w. er is een bedrag terugbetaald. Dit had te maken met een
sponsoring van een bedrijf voor het congres; de Nina Foundation had niet
geheel voldaan aan de voorwaarden van sponsoring en daardoor is een
bedrag terug betaald.
De periodieke schenkingen waren hager dan begroot . De reden hiervoor was
dat 2013 en 2014 de jaren zijn waarin de meeste bestaande periodieke
schenkingen aflopen. De doelstelling is natuurlijk om iedereen het te Iaten
verlengen, maar de praktijk is vaak wat weerbarstiger. We zijn wei zeer
verheugd dat we meer mensen hebben kunnen behouden dan we vooraf
haddeningeschat.

Lasten
Er is in 2013 meer uitgegeven dan dater is binnengekomen, vandaar de
mutatie op de bestemmingsreserve. Zoals in een voorgaande paragraaf
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beschreven, is er 1,16% van de opbrengsten besteed aan kosten die niet
direct met de doelstelling te maken hebben. Het hoogste bed rag hiervan is
reeds verklaart, namelijk de CBF kosten . Ook de IT kosten zijn fors hager dan
begroot en dan voorgaande jaren . De reden hiervoor is dat de hostingpartij in
2013 is gestopt met de sponsoring van de kosten, waar we voorheen het
symbolische bedrag van 5,95 euro moesten betalen, is dat in 2013 verhoogt
naar 390 euro. Het is ons streven om weer een sponsor hiervoor te vinden .
De representatiekosten van 22 euro zijn besteed aan het sturen van een
boeket naar de ouders van een overleden Angelman kind.
Ten behoeve van de doelstelling is er meer uitgegeven dan er is opgehaald,
dus dat maakt het percentage hager dan 100%. Veruit het grootste gedeelte
is naar het CamK onderzoek gegaan. In 2013 is het onderzoek bijna afgerond
en het eindrapport zal begin 2014 verschijnen. De post voor congressen en
symposia zijn de kosten voor het bijwonen van het congres in Trevi (ltalie)
door twee bestuursleden en een wetenschapper. Tijdens dit congres is de
basis gelegd voor de Europese Alliantie voor het Angelman Syndroom,
waarvan de Nina Foundation de initiator en penvoerder is. Voor de Charity
Run moesten deelnemende stichtingen inschrijfgeld betalen de kosten
hiervan bedroegen 151 euro.
Doordat er een relatief hoog bedrag aan reserves is, heeft de Nina
Foundation in 2013 ook een renteuitbetaling van 1749 euro ontvangen, dit
verminderd met de kosten voor het gebru ik van de bankrekening van 250
euro Ievert de post op van 1.499 euro.

Begroting en jaarplan 2014
2014 zal in het kader van de First Call Angel man Alliance staan. In dit jaar
zullen de verschillende Ianden op 11ijn worden gebracht, de fondsen worden
toegezegd, de procedures worden opgesteld en, niet onbelangrijk, de call
worden uitgeschreven.
Daarnaast gaan de reguliere activiteiten van de Nina Foundation gewoon
door. Er zal een viswedstrijd worden georganiseerd, er wordt deelgenomen
aan sportactiviteiten en er zal actief geworven worden om meer mensen een
periodieke schenking te Iaten ondertekenen . Daarnaast zullen er ook acties
worden opgestart bij supermarkten voor statiegeld.
Aan de lasten kant wordt het CamK onderzoek afgerond en zal er actief
gezocht worden naar nieuwe projecten die veelbelovend genoeg zijn om te
financieren.
Samengevat leidt dit tot de volgende begroting voor 2014:
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2014

STAND DER BATEN EN LASTEN
Nr.

BEGROTING

Omschrjiving

lnkomsten

8500 Giften en Donaties

€

17.500

8510 4Daagse Nijmegen

€

4.000

8530 Sponsorbingo Loterij

€

2.300

8540 YouBeDo

€

150

8570 Collectes

€

350

8580 Ki nderbeurs Sterksel

€

1.500

8600 Periodieke Schenkingen

€

9.500

8630 Charity Run

€

300

€

35.600

TOTAAL VAN INKOMSTEN

~. .I€_ _3_5_.6_0_o_.l

Algemene Kosten

4330 Representatiekosten
4500 Accounta nts/admi ni stratiekosten

25-

4530 Contri buti ekosten/a bonnementen

100-

4570 ITkosten

€

390-

€

515-

4580 CBF Kosten

Kosten t .b.v. doelstelling

5000 Gefinancieerd Onderzoek

50.0002.000-

5100 Congress en, symposia , etc.
5200 Kosten Congres
5250 Kosten Charity Run

€

5300 Mutatie bestemmingreserves

€

15 .3 16

€

36.835-

TOTAAL VAN KOSTEN

151-

~. .I€_ _3_7._3s_o......-l

Financieringskosten

I

14900 Rente en kosten Bank/Giro

€

1.750

€

1.750

1=======1

TOTAAL VAN FINANCIERINGSKOSTEN

.._l_€_ _1_.7_5_0_.1

____

RESULTAAT ....._€
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na winstbestemming)

31 december 2013

31 december 2012

€

€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

(1)

170.724

164.486

170.724

164.486

Stichting Nina Foundation
te Rotterdam

31 december 2013
€

€

31 december 2012
€

€

PASSIVA
Stichtingskapitaal

(2)

-4-

170.724

164.486

170.724

164.486

Stichting Nina Foundation
in Rotterdam

BATEN EN LASTEN VOOR HET JAAR 2013

budget 2013

gerealiseerd 2013

€
Baten

(- 3)

Totale baten

Uitgaven
Uitgaven

Saldo van baten en uitgaven

€

€

€

85.500

67.183

81.670

85.500

67.183

75.432

85.331

46.930

6.238

169

20.253

(- 4)

Dotatie/ onttrekking:
-6.000

Vrijval Tunisie project

-25.000

D o tatie First Call Angelman Alliance
Vrijval Overiges reserves

100.000
-62.762

Sal do

gerealiseen.l 2012

€

81.670

Bestemrning 2013

Vrijval CamK onderzoek

€

6.238

-5-

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.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
D e jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen van de entiteit, zoals hieronder zijn
beschreven.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en pas siva geschiedt,
voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.
D e 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.

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.

-6-

Stichting Nina Foundation
te Rotterdam

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

31-12-2013

31-12-2012

€

€

170.724

164.486

18.224
32.500

80.986
38.500
25.000
20.000

1. Liquide middelen
Rabobank

2. Stichtingskapitaal
O verige reserves
Bestemrningsreserve CamK onderzoek
Bestemrningsreserve Tunisie proj ect
Bes temmingsreserve Communicatie-onderzoek
Bestemrningsreserve First Call Angelman Alliance

20.000
100.000
170.724

164.486

Bestemrningsreserves: deze reserves zijn gevormd op grand van besluiten van het bestuur.

Overige reserves
Overige
reserves
€
Stand per 1 januari 2013
Uitgifte van aandelen

80.986
-62.762
18.224

Stand per 31 december 2013

2013

2012

€

€

Bestemmingsreserve CamK onderzoek
Stand per 1 januari
Vrijval

38.500
-6.000

Stand per 31 december

32.500

- 7-

38.500

-----38.500

Stichting Nina Foundation
te Rotterdam

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013
2013

2012

€

€

3. Baten

71.376
8.545
1.499

Giften en donaties
Periodieke schenkingen
Rentebaten

81.420

55.538
11.645

-----67.183

4. Lasten

Kosten collectie en projecten
Algemene kosten

74.255
927

46.681
249

75.182

46.930

72.921
1.183
151

32.500
14.181

74.255

46.681

927

80
169

927

249

Kosten collectie en projecten

Gefinancierd onderzoek
Congressen
Charity Run

Algemene kosten

Contributiekosten/ abonnementen
Bankkosten

Ondertekening bestuur

Rotterdam, 21 oktober 2014
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