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VOORWOORD RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht (RvT) kijkt terug op een jaar waarin veel werk is verzet
door de Maag Lever Darm Stichting. 2017 was een jaar van opbouw en
samenwerking. Door volop te zaaien is een stevig fundament gelegd voor de
komende jaren. Daar zijn wij trots op.
SAMEN TASTBARE RESULTATEN NEERZETTEN
Het afgelopen jaar stond in het teken van samenwerken en het bouwen aan
een sterk en actief netwerk. Samen optrekken met patiëntenverenigingen
in het kader van voorlichting, maar ook samenwerking met maatschappelijk

De RvT houdt toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene
gang van zaken binnen de Maag Lever Darm Stichting. Ook dient de Raad
als vraagbaak en sparringpartner voor de directeur. Eind 2017 zijn de
voorbereidingen gestart voor een evaluatie, onder externe begeleiding,
van het eigen functioneren van de toezichthouders. Ook de verhouding
van de RvT tot de directie en de beoordeling van de directie werd daarin
meegenomen. Deze evaluatie is begin 2018 afgerond.

partners, het bedrijfsleven, artsen en onderzoekers. Zo is het toekennen van een
subsidie voortaan ook de start van een persoonlijke relatie. De stichting leert
de onderzoekers kennen en andersom. Gezamenlijk kijken we hoe het onderzoek
en de resultaten dichter bij de patiënt kunnen worden gebracht. Onderzoekers,
maar ook artsen en patiënten, worden steeds meer ‘het gezicht van de stichting’.
Bijvoorbeeld via laagdrempelige ‘live’ voorlichtingsvideo’s van artsen op facebook
en krachtige ervaringsverhalen van patiënten op de website en in social media.

Op het gebied van de spijsvertering is nog
veel te doen. We hebben nu de solide basis
om de komende jaren, samen met andere
belanghebbenden, zoveel mogelijk tastbare
resultaten voor patiënten te bewerkstelligen.”

ONTLUIKEN VAN TALENT EN MOGELIJKHEDEN
De organisatie van de Maag Lever Darm Stichting is het afgelopen jaar dienend

JHR. MR. JORIS BACKER

geworden aan de nieuwe strategie. Organisatorische belemmeringen zijn

Voorzitter Raad van Toezicht

weggenomen. Minder hiërarchie en meer persoonlijk leiderschap waren daarbij het
uitgangspunt. De Raad van Toezicht zag de stichting uitgroeien tot een moderne
en flexibele organisatie, waar mensen vanuit hun kracht en passie werken en hun
talenten optimaal inzetten voor de gezamenlijke droom: een gezonde buik voor
iedereen.
De Raad van Toezicht heeft veel waardering voor de manier waarop het afgelopen
jaar op inzichtelijke en efficiënte wijze is gerapporteerd over de ontwikkeling van

De RvT dankt alle vrijwilligers, adviesraden, artsen, onderzoekers,

activiteiten binnen de organisatie, de actuele financiële situatie en de voortgang

medewerkers, donateurs, samenwerkingspartners en sponsors voor hun

van projecten. Een nieuwe werkwijze heeft ertoe geleid dat veel sneller en beter

onmisbare betrokkenheid bij de Maag Lever Darm Stichting.

kan worden ingesprongen op trends en ontwikkelingen.
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MISSIE EN VISIE

1
MISSIE

VISIE

De Maag Lever Darm Stichting is een onafhankelijke stichting die maag-,

De Maag Lever Darm Stichting is – als kennisplatform, samenwerkingspartner

darm- en leverziekten wil voorkomen en bestrijden en de kwaliteit van leven

en facilitator van onderzoek – de drijvende kracht in het realiseren van een

van patiënten wil verbeteren.

gezonde buik voor iedereen.

De Maag Lever Darm Stichting helpt mensen hun spijsvertering en
bijbehorende organen gezond te houden. We maken mensen bewust van
het belang van een gezonde buik, niet voor niets het middelpunt van het
lichaam. We stimuleren een gezonde leefstijl en maken vroege opsporing
van spijsverteringsziekten mogelijk door onder andere wetenschappelijk
onderzoek te financieren. Zo helpen we mensen regie te nemen over hun
buikgezondheid en redden we levens.
De Maag Lever Darm Stichting staat achter alle buikpatiënten in Nederland
en steunt hen in hun strijd tegen hun ziekte. Er zijn meer dan 200
verschillende maag-, (slok-)darm,- en leverziekten, variërend van hinderlijk tot
levensbedreigend en dodelijk. Al 35 jaar zetten we ons in voor een optimale
kwaliteit van leven voor al deze buikpatiënten en bevorderen waar mogelijk
genezing.


JAARVERSLAG2017

4




NIEUWE STRATEGIE WERPT VRUCHTEN AF

In 2017 heeft de Maag Lever Darm Stichting een rol van betekenis gespeeld
voor ruim 2 miljoen buikpatiënten, ruim 100.000 donateurs en 14.000

PROGRAMMALIJNEN

vrijwilligers. Dit deden wij als kennisplatform, als samenwerkingspartner, als
fondsenwerver en als facilitator van onderzoek.
Om haar strategie optimaal uit te kunnen voeren, werkt de Maag Lever
Samen met patiënten, zorgverleners en onderzoekers werkten we aan het

Darm Stichting met een thematisch speelveld voor haar projecten:

realiseren van onze droom: een gezonde buik voor alle Nederlanders. Zo nu en
dan zetten we een spijsverteringsziekte ‘in de etalage’ om echt het verschil te
kunnen maken. Maar we waren er nadrukkelijk voor iedereen met een ziekte aan de
spijsvertering en bijbehorende organen.

DE GEZONDE BUIK

Stimuleren gezonde leefstijl

ALGEMEEN PUBLIEK

In 2017 ging een vernieuwd team met veel inzet en enthousiasme aan de slag met
diverse speerpunten, onderwerpen en uiteenlopende projecten verspreid over het
thematisch speelveld. Zo zetten we een breed project op rondom het Prikkelbare

BUIK ONDER DE LOEP

Darm Syndroom (PDS). Met de start van een landelijke campagne PDS creëerden

Vergroten bewustwording van risico’s

RISICOGROEPEN

we meer bewustzijn voor deze chronische darmaandoening met vaak een enorme
impact op de kwaliteit van leven van patiënten.
Vroege opsporing en behandeling

De Maag Lever Darm Stichting financierde in 2017 een breder palet aan

BUIK UIT DE PROBLEMEN

mogelijk maken

NIEUWE PATIËNTEN

wetenschappelijk onderzoek en innovatieve projecten dan in voorgaande jaren. In
het bijzonder bouwden we het MDL Diagnostiek programma verder uit door diverse
toekenningen via de WO Call MDL Diagnostiek. Dit leverde innovatieve en klinisch
toepasbare projecten op die binnen enkele jaren de zorg én kwaliteit van leven van
patiënten zullen gaan verbeteren.

Genezing bevorderen en verbeteren

ZORG VOOR DE BUIK

kwaliteit van leven

CHRONISCHE PATIËNTEN
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NIEUWE STRATEGIE WERPT VRUCHTEN AF

WERKEN VANUIT PASSIE, KRACHT EN VERANTWOORDELIJKHEID

In 2017 nam de Maag Lever Darm Stichting definitief afscheid
van het lijnmanagement als klassiek hiërarchisch sturend
orgaan. De organisatie heeft zich het afgelopen jaar ontwikkeld
tot een waardegedreven team dat zich zonder organisatorische
belemmeringen inzet om de droom van een gezonde buik voor
iedereen te verwezenlijken.
De inrichting en sturing van de organisatie zijn dienend gemaakt
aan de inhoudelijke doelen. Projectmatig werken in (zelfsturende)
multidisciplinaire teams is daarbij het uitgangspunt. Medewerkers
krijgen de ruimte om vanuit passie, kracht en verantwoordelijkheid bij te
dragen aan het realiseren van onze doelen.
Door in projectteams aan de doelen te werken ontstaat bovendien
multidisciplinaire versterking én samenwerking met stakeholders.
De ramen en deuren staan wijd open. De Maag Lever Darm Stichting
is in 2017 actief partnerships aangegaan met het medisch
beroepsveld en patiëntenorganisaties, andere gezondheidsfondsen,
overheidsinstanties en maatschappelijk partners.
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SPIJSVERTERING OP DE KAART

In 2017 is de Maag Lever Darm Stichting op zoek gegaan naar een duidelijke,
herkenbare positionering en aansprekende boodschap, gebaseerd op de
spijsvertering als integraal systeem. Maag, lever, alvleesklier en (slok-)
darm zijn geen losse organen. Alle organen in de buik staan met elkaar in
verbinding en beïnvloeden elkaar. De spijsvertering, als stelsel, is daarbij het
bindende element. Een helder en aansprekend profiel op de spijsvertering
zorgt voor samenhang in de grote diversiteit van maag- (slok-)darm- en
leveraandoeningen.
De Maag Lever Darm Stichting ziet de hele spijsvertering als haar werkgebied.
Zowel levensbedreigende als zeer impactvolle chronische ziekten horen daarbij.
Dat strekt van kanker aan de slokdarm of alvleesklier tot aan de 80.000 mensen
met chronische ontstekingsziekten in de darmen. En bijvoorbeeld ook het
Prikkelbare Darm Syndroom (PDS). Niet levensbedreigend, maar wel een aandoening
waar meer dan een miljoen Nederlanders dagelijks mee worstelen en daardoor
maatschappelijk relevant.
Onze spijsvertering is fundamenteel en essentieel voor ons welzijn. Hoewel
we steeds meer bewust worden van wat we eten (de input), heerst er op onze
stoelgang en ontlasting (de output) nog steeds een taboe. We hebben het er liever
niet over. Dit taboe zit buikpatiënten in de weg. Daarom willen we de spijsvertering
op de kaart zetten en de maatschappelijke relevantie en impact van ziektes aan
dit stelsel zichtbaar maken. Dit is onze ambitie voor de komende jaren. In 2017
maakten we hiermee een eerste begin.
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SAMENWERKING

De Maag Lever Darm Stichting wil partijen verbinden en werkt actief
samen met het medisch beroepsveld, met onderzoekers en met de diverse

GREEP UIT ONZE SAMENWERKINGEN IN 2017

patiëntenorganisaties. Vanuit deze ‘samenwerkingsdriehoek’ realiseren
we wetenschappelijke, medische en zorgoplossingen in het belang van de
buikcoalitie gevormd. Vanuit deze coalitie benoemen we verbindende thema’s

Toiletproject en platform
waarkaniknaardewc.nl

en voeren we samen diverse projecten uit.

Samen met de CCUVN, PDS Belangenvereniging,

patiënt. Samen met diverse patiëntenorganisaties hebben we bovendien een

Stomavereniging en SPKS kaartten we het tekort aan
Ook werkt de Maag Lever Darm Stichting al enkele jaren samen met bedrijven. In

openbare toiletten in Nederland aan. 17.000 mensen

2017 is de stap gezet om langdurige relaties met het bedrijfsleven op te bouwen,

tekenden een steunbetuiging. In 2017 introduceerden

waarin inhoudelijke samenwerking en het generen van inkomsten belangrijke

we de norm: iedere 500 meter een toilet in stedelijk

elementen zijn. De samenwerking met bedrijven begint altijd vanuit de inhoud en

gebied. We organiseerden twee toiletconferenties,

moet aansluiten bij onze belangrijke onderwerpen en thema’s. Zo zetten we samen

plaatsten het probleem op de publieke agenda van

stappen om Nederland gezonder te maken.

diverse gemeentes en startten de Toiletalliantie, een
samenwerkingsverband om het probleem duurzaam op

In 2017 realiseerden we meerdere mooie samenwerkingen en projecten, zowel op

te lossen.

de korte als op de lange termijn. Een gedeeld patiëntbelang stond hierin steeds
voorop.

PDS project
In 2017 startten we een samenwerking met
patiënten, artsen en andere zorgverleners om
het zorgpad voor mensen met het Prikkelbare
Darm Syndroom (PDS) te verbeteren. Met als drie
belangrijkste pijlers: het ontwikkelen van ‘e-Health
tools’ voor zelfmanagement en samen beslissen, het
opzetten van PDS expertisecentra en een landelijke
bewustwordingscampagne waarvoor in 2017 de
aftrap werd gegeven. 


JAARVERSLAG2017

8




SAMENWERKING

GREEP UIT ONZE SAMENWERKINGEN IN 2017

GREEP UIT ONZE SAMENWERKINGEN IN 2017

Artsen aan het woord

Samenwerking rond vezels

Op facebook organiseerden we live video’s over

We startten een project samen met TNO en

darmkanker, IBD, anale klachten en PDS. Een

Wageningen University & Research en diverse private

interviewer en een arts beantwoordden daarin

partners naar hoe de vezelinname van individuen

rechtstreeks vragen van mensen, waarna een

verhoogd kan worden door het geven van persoonlijke

gezondheidsvoorlichter het overnam op facebook.

adviezen.

Met succes: de live video over anale klachten
bereikte zelfs meer dan 80.000 personen. Artsen en

Lobby Donorwet

onderzoekers kregen ook een podium in ontmoetingen

Om het tekort aan donoren een halt toe te roepen

met actievoerders en op publieke bijeenkomsten.

steunt de Maag Lever Darm Stichting de donorwet die
in 2018 werd aangenomen door de Eerste Kamer. In

Zeldzame leverziekten dialoog

2017 participeerden we in de lobby voor de donorwet,

In het kader van het 40-jarig bestaan van de

samen met bijvoorbeeld de Nierstichting, NVN, de

Nederlandse Vereniging voor Hepatologie vond in

Hartstichting, het Longfonds en de Nederlandse

september de tweede Zeldzame Leverziekten Dialoog

Leverpatiënten Vereniging.

plaats. Dit initiatief brengt patiënten en onderzoekers
dichter bij elkaar. Vijf arts-onderzoekers gingen het
gesprek aan met vijf artsen. 
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FONDSENWERVING EN VOORLICHTING

FONDSENWERVING

Het CBF-percentage over 2017 bedraagt 24.4%. In 2016 was het percentage

De totale inkomsten vanuit eigen fondsenwerving vielen in 2017 hoger uit dan in

25,1% en in 2015 was dit 14,7%. Het gemiddelde over de jaren 2015 tot en met

2016, maar wel lager dan vooraf begroot. Gezien de organisatorische uitdagingen

2017 komt hiermee op 21.4% en valt hiermee binnen de geldende CBF norm.

in 2017 is het een mooi resultaat waar we trots op zijn. De inkomsten vanuit het
direct mail programma zijn in 2017 licht gestegen. Een verklaring hiervoor is de
meer persoonlijke aanpak. Zo werd in december een persoonlijke brief gestuurd

DUURZAME RELATIES

naar onze achterban, waarin Philip Rolefes zijn verhaal deelde over zijn vrouw die is
overleden aan darmkanker.
Eind 2017 is er vanuit de Maag Lever Darm Stichting een start
In 2017 zette de stichting in op de groei van structurele donateurs met een vaste

gemaakt met het centraal stellen van de donateur. We willen

bijdrage. In 2017 waren er in totaal 112.646 donateurs. Dit zijn mensen die ons

duurzame relaties opbouwen en niet alleen korte termijn inkomsten

steunen met een machtiging, een gift of periodieke schenking. Het aantal nieuwe

nastreven. In contact met bedrijven is een belangrijk uitgangspunt

donateurs op basis van de nieuwe rekenmethodiek is 4.699*. Wat het meest opvalt

hoe we vanuit de inhoud elkaar kunnen versterken. Dit is terug te

is de groei in de gemiddelde jaarwaarde per donateur, deze is met 3 euro gestegen

zien in duurzame relaties met partners als Yakult en Wageningen

naar 51 euro. Dit maakt dat de inkomsten substantieel en duurzaam zijn gegroeid.

Universiteit.

Ook online werden er mooie resultaten behaald. Het websitebezoek is met 3%

In december 2017 hebben alle donateurs van de Maag Lever Darm

gestegen. In 2017 ontvingen we 2.448 online donaties. Dit is een groei van 739

Stichting een e-mail ontvangen waarin we hen bedankten voor de steun.

donaties ten opzichte van 2016. De gemiddelde jaarwaarde van structurele

We hebben hen geïnformeerd wat we dankzij deze steun hebben kunnen

machtigingen direct via de website steeg met 73% (van € 10.121 naar € 17.500).

doen. Daarbij is gebruik gemaakt van de aanwezige data om de e-mail
te kunnen personaliseren. Deze gepersonaliseerde e-mail is zeer goed

In 2017 zijn er bijna 150 acties door particulieren georganiseerd voor de Maag

ontvangen en heeft de doelstellingen overtroffen. 96 procent van de

Lever Darm Stichting. Dit heeft geresulteerd in een inkomstengroei van ruim

mensen die feedback heeft gegeven, geeft aan deze mail als positief te

26.000 euro in vergelijking met 2016. De inkomsten vanuit de collecte zijn

ervaren. In 2018 gaan we daarom vaker op deze manier te werk.

achtergebleven in vergelijking met voorgaande jaren. Deze daling is net als in 2016
deels toe te schrijven aan een instabiel collecteteam. Om deze reden hebben
wij besloten om eind 2017 de samenwerking met het Diabetes Fonds anders in
te richten en meer continuïteit en focus voor de Maag Lever Darm Stichting te
realiseren voor 2018 en de jaren hierna.
* Per 1 – 1- 2018 hanteren wij een andere rekensystematiek. Met deze nieuwe
rekensystematiek zijn wij 2017 gestart met totaal 107.947 donateurs (i.p.v. 100.588)
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FONDSENWERVING EN VOORLICHTING

VOORLICHTING
De online vindbaarheid en waarde van onze website www.mlds.nl is onverminderd

PATIËNTVERHALEN: DE BIJNA-OUDSTE-VLOGGER VAN NEDERLAND

groot. Met meer dan 6 miljoen unieke bezoekers bewees de website ook in 2017
weer haar relevantie. Op de website is betrouwbare en heldere informatie te vinden
over ruim tweehonderd spijsverteringsziekten. Daarnaast vinden mensen er het

Om een positieve bijdrage te leveren aan de zorg helpt het om

laatste nieuws en begrijpelijke informatie over de wetenschappelijke onderzoeken

in de huid van de patiënt te kruipen. In 2017 mochten we dit

die we subsidiëren.

heel concreet doen, dankzij Willem Brethouwer. Willem deelde
elementen van zijn leven, ziekte en behandeling door te vloggen.

Ook staan er op de website diverse online tests en gezondheidschecks, zoals
de familiecheck voor erfelijke darmkanker (bijna 3000 bezoekers in 2017), de 7

Eerder had Willem de diagnose alvleesklierkanker gekregen. Via een

signalen test voor darmkanker (ruim 200.000 bezoekers in 2017) en de poepwijzer

second opinion werd Willem geopereerd in het AMC en onderging hij

(ruim 70.000 bezoekers in 2017). Het platform ‘Hoe Gezond is Jouw Buik, gericht

een chemokuur. We volgden Willem en zijn vrouw Wil in dit traject via

op preventie, werd door meer dan 70.000 mensen bezocht. Eind december werd

interviews en reportages. En we spraken met zijn omgeving. Het meest

de ‘heb ik PDS-test’ gelanceerd, in samenwerking met de PDS Belangenvereniging

bijzondere was in dit traject echter de rol van Willem zelf, die al vloggend

(PDSB). Die kon in een korte periode rekenen op 7500 bezoekers.

heel veel mensen aan zich wist te binden.

In 2017 verlegden we de focus van een-op-een voorlichting naar thema- en

We kregen tienduizenden reacties op social media. Dankzij het

ziektespecifieke groepsvoorlichting. We werkten in onze voorlichting nauw

traject met Willem konden we de banden met patiënten- en

samen met patiëntenorganisaties. Door eenduidige informatie zorgden we dat

beroepsorganisaties verstevigen. En we kregen inzicht in wat ons werk

de zoekende burger met buikklachten zijn weg wist te vinden naar actuele en

betekent voor al die patiënten in Nederland. Hoe we hun zorg nog beter

betrouwbare informatie op maat.

kunnen maken.
Meer info: mlds.nl/willem
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FONDSENWERVING EN VOORLICHTING

HIGHLIGHTS 2017

HIGHLIGHTS 2017

Zuiderzeeklassieker

Darmkankermaand maart

Ons jaarlijkse evenement waarbij in 2017 meer

In maart 2017 vroegen we aandacht voor het alert zijn

dan 1000 deelnemers geld bij elkaar fietsten

op de alarmsignalen van darmkanker, in de campagne

voor een gezonde buik. De opbrengst van de

‘Dag tegen Darmkanker’. Daarmee bereikten we 2,6

Zuiderzeeklassieker was in 2017 bijna 200.000 euro.

miljoen mensen, deden ruim 150.000 bezoekers de

Het aantal deelnemers was weer overweldigend groot!

‘7 signalen test’ en lieten meer dan 20.000 personen
hun mailadres achter om blijvend geïnformeerd te

Vezels

worden over deze ziekte.

Via het platform ‘Hoe Gezond is Jouw Buik’ wisten we
ruim 70.000 mensen bewust te maken van het belang
van vezelrijke voeding.

Kerstavond met het Prikkelbare Darm
Syndroom (PDS)
Meer aandacht voor mensen met PDS en mensen

Nationale poepdag & het poeppaleis

met vage buikklachten bewust maken dat deze

Met veel media-aandacht, een ronde tafel en de

klachten mogelijk op PDS kunnen wijzen. Dat is in

poepquiz zette de Maag Lever Darm Stichting het

een notendop het doel achter de campagne die we

taboe rondom ontlasting ook in 2017 weer op de

in 2017 zijn gestart met de PDS Belangenvereniging

kaart.

en de Nederlandse Vereniging van MDL-artsen
(NVMDL). Rond kerst wezen we mensen op de nieuw

Verdere implementatie keuzehulp
darmkanker

geïntroduceerde PDS-test. Ruim 7500 mensen vulden

‘Samen beslissen’ wordt steeds belangrijker, ook in

volgen.

hem in en we verwachten dat in 2018 velen zullen

de palliatieve zorg. In 2017 toonden steeds meer
ziekenhuizen interesse in implementatie van de
keuzehulp darmkanker. Een hulpmiddel dat arts en
patiënt samen een behandelmethode laat kiezen bij
uitgezaaide darmkanker. 
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KENNIS EN INNOVATIE

WO PROGRAMMA EN TOEKENNINGEN

spijsverteringsziekten. Deze subsidieronde wordt aangevuld met

De Maag Lever Darm Stichting wil maag-, (slok-)darm- en leverziekten helpen

gelden uit publiek-private-partnerships (PPP). In 2017 is uitstel

voorkomen en bestrijden en de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren.

aangevraagd bij Health Holland, waarmee de toekenning van een project

Dit doen wij onder andere door het financieren van wetenschappelijk onderzoek.

in 2018 effectief kan worden.

In 2017 was ons wetenschappelijk onderzoeksprogramma (WO programma)
opgebouwd uit de volgende subsidierondes:

1

MDL DIAGNOSTIEK

4

DE IMPACT VAN VOEDING
In 2017 is een project gefinancierd dat de relatie tussen persoonlijke
voedingsadviezen en de ziektelast van IBD patiënten in kaart

Het WO Programma MDL Diagnostiek heeft als doel de diagnostiek

brengt. In een experiment is gebleken dat een specifiek persoonlijk

van alle MDL-aandoeningen, spijsverteringskankers uitgezonderd,

voedingspatroon een positieve invloed kan hebben op de ernst

te verbeteren. Vroegdiagnostiek is voor MDL aandoeningen cruciaal

van de ziektelast. Binnen dit onderzoek wordt bekeken of hier een

om het verschil voor patiënten te kunnen maken. Binnen deze call

wetenschappelijke basis voor is. In lijn met de aandacht voor publiek

zijn 5 indieningen gehonoreerd op advies van de wetenschappelijke

private samenwerking hebben we in 2017 een wetenschappelijk project

adviesraad.In het jaarplan 2017 is een ‘case for support’ opgenomen

opgezet samen met Wageningen Research en diverse private partners

met een relatie tot het MDL Diagnostiek programma. Het beoogde

om de impact van (een verhoging van) vezelinname in kaart te brengen.

project richt zich op wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de
camerapil. Na toetsing bij internationale referenten is deze case for
support toegekend.

2

3

5

MDL INNOVATIES
Het WO Programma MDL Innovaties levert een bijdrage aan een
beter toekomstperspectief voor MDL-patiënten. Door sneller in te

SPIJSVERTERINGSKANKERS

springen op actuele ontwikkelingen en door korte, innovatieve en

Dit WO programma heeft als doel meer inzicht te krijgen in alle

klinisch toepasbare projecten mogelijk te maken. Projecten die binnen

spijsverteringskankers. Hieronder valt bijvoorbeeld levensbelangrijk

enkele jaren de zorg en de kwaliteit van leven van patiënten kunnen

onderzoek naar darmkanker, slokdarmkanker en alvleesklierkanker.

verbeteren. In 2017 is deze subsidielijn zeer gewenst gebleken

Er zijn in 2017 binnen deze call, op advies van de wetenschappelijke

en zijn er 6 indieningen gehonoreerd. Deze projecten beslaan een

adviesraad, drie projecten toegekend. Elk van de drie verbonden aan

breed spectrum aan onderwerpen. Van de inzet van de ‘e-nose’ om

een ander deel van de spijsvertering. Het aantal voor-indieningen was

darmkanker op te sporen tot aan de implementatie van een innovatieve

overweldigend groot.

chirurgische methode voor de lever en alvleesklier.

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

De Maag Lever Darm Stichting kende in 2017 subsidie toe aan

Het doel van dit WO programma is het stimuleren van wetenschappelijk

16 wetenschappelijke onderzoeken en projecten. In 2017 is 80,0% van

onderzoek in publiek-private samenwerking (PPS) naar

de baten rechtstreeks ten gunste gekomen van de doelstellingen.

JAARVERSLAG2017
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KENNIS EN INNOVATIE

UITGELICHT: WEER KUNNEN ETEN MET EEN SLOKDARMVERNAUWING

FELICITATIETEAM NAAR ONDERZOEKERS

De Maag Lever Darm Stichting financierde in 2017 vanuit het WO

Wetenschappelijk onderzoek vormt de kern van het werk van de

programma MDL Innovaties onder andere een veelbelovend onderzoek

Maag Lever Darm Stichting. Daarom is het belangrijk dat de mensen

van Prof. Dr. Jacques Bergman (AMC). Hij ontwikkelde een methode

die een MLDS-subsidie krijgen dit meer gaan delen. Wat houdt hun

voor zelfdilatatie (oprekken) bij patiënten met een hardnekkige

onderzoek precies in? Waarom is het zo belangrijk? Wat zijn de

slokdarmvernauwing. Patiënten leren om thuis zélf hun slokdarm op te

verwachte resultaten voor patiënten en voor de (organisatie van)

rekken. Hierdoor ervaren patiënten een grote verbetering in de kwaliteit

zorg?

van hun leven doordat zij weer kunnen eten. Ook verlaagt deze methode
de druk op endoscopie-afdelingen in Nederlandse ziekenhuizen. Direct

Het is een eer om baanbrekend wetenschappelijk onderzoek te mogen

tastbare resultaten voor de patiënt én voor de (organisatie van) zorg!

financieren en dat onderzoek verdient een podium. Daarom bezochten
we eind 2017 alle mensen en organisaties die een subsidie van ons
ontvingen. We leerden elkaar kennen en maakten afspraken met de
onderzoekers hoe we hun onderzoek in 2018 een gezicht kunnen geven.


JAARVERSLAG2017

14




ORGANISATIE

GEZONDHEIDSFONDS
De Maag Lever Darm Stichting is een fondsenwervende instelling, een zogenaamd

doelstellingen en persoonlijk leiderschap staan centraal. Onze medewerkers krijgen

gezondheidsfonds, en is aangesloten bij Samenwerkende Gezondheidsfondsen

volop ontplooiingsmogelijkheden in een gezond arbeidsklimaat.

(SGF). De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer

Persoonlijke ontwikkeling en talentmanagement krijgen nadrukkelijk aandacht.

41010169 en staat onder leiding van een directeur/bestuurder. Een Raad van

Zo zorgen we ervoor dat het werk voor iedereen uitdagend blijft en dat de juiste

Toezicht, bestaande uit 5 leden, vormt het toezicht op de stichting.

mensen met de juiste kwaliteiten op de juiste plek zitten.

De personalia van de Raad van Toezicht van de Maag Lever Darm Stichting zijn

FUNCTIEHUIS EN PROFIELEN

opgenomen in Bijlage 2.

Door de nieuwe organisatiestructuur is het huidige functiehuis niet meer passend.
Besloten is om over te gaan van een specifiek naar een generiek functiehuis.

VRIJWILLIGERS

Hiermee komt er meer aandacht en nadruk op competenties, rollen en persoonlijke

Jaarlijks zetten ruim 14.000 mensen zich geheel belangeloos in voor de Maag

ontwikkeling. In het eerste kwartaal van 2018 wordt het project van beschrijven

Lever Darm Stichting. Van collectant en kantoorvrijwilliger tot lid van de Raad van

en implementeren afgerond. Tevens wordt het personeelshandboek aan een

Toezicht of in één van onze Wetenschappelijke Adviescommissies of patiënten-

update onderworpen in overeenstemming met wet- en regelgeving en passend bij

panels. De vrijwilligers ondersteunen verschillende afdelingen en krijgen de

de nieuwe organisatie inrichting. Ook dit wordt in het eerste kwartaal van 2018

eventuele onkosten die zij daarbij maken vergoed. Elke vrijwilliger heeft een vast

afgerond en geïmplementeerd.

aanspreekpunt binnen de stichting. Wij vinden het belangrijk om persoonlijk contact
met onze vrijwilligers te onderhouden. Zo kunnen we de wederzijdse verwachtingen

FUNCTIEWAARDERING

goed op elkaar afstemmen en duidelijk maken dat hun inzet van grote toegevoegde

Medewerkers worden beloond via de functiewaarderingssystematiek van Hay

waarde voor ons is.

Group. We bieden marktconforme salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Ook hanteren we een personeelshandboek waarin alle arbeidsvoorwaarden en

MEDEWERKERS

personele regelingen vastliggen. De directeur van de Maag Lever Darm Stichting

Op 31 december 2017 waren er 29 betaalde medewerkers in dienst (22,5 fte) bij

ontvangt een salaris conform de Adviesregeling van Goede Doelen Nederland.

de Maag Lever Darm Stichting. Hierbij waren er op 31 december 2017 nog twee
niet-ingevulde vacatures (totaal 1,7 fte). Als kleine organisatie moeten we efficiënt

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

werken en resultaatgericht opereren. We stellen hoge eisen aan professionaliteit

Voor verzuimbegeleiding en -preventie werkt de Maag Lever Darm Stichting samen

en betrokkenheid. Onze medewerkers moeten bezieling hebben voor het realiseren

met Rienks Arbodienst. In 2017 bedroeg het ziekteverzuimpercentage 5,91%

van maatschappelijke impact en een passie voor de spijsvertering. Bovendien is

exclusief zwangerschapsverlof (in 2016: 8,4%). Het gemiddeld aantal keer dat een

samenwerking, nieuwsgierigheid en innovatiekracht cruciaal gebleken. Duidelijke

medewerker zich ziek heeft gemeld in 2017 bedraagt 1,62 keer (in 2016: 1,56).
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ORGANISATIE

PERSONEELSBIJEENKOMST

DIRECTEUR-BESTUURDER

De Maag Lever Darm Stichting kent geen ondernemingsraad of personeels-

De directeur-bestuurder is belast met de (dagelijkse) besturing van de Maag Lever

vertegenwoordiging. In 2017 was er vier keer een personeelsbijeenkomst.

Darm Stichting en geeft richting aan de organisatie. De directeur-bestuurder

Daarin kwamen de aanvoerders en de medewerkers samen. Zij bespraken onder

zorgt voor de werving, besteding en het beheer van financiële middelen en

andere de positionering van de stichting, strategische keuzes, plannen en de

vertegenwoordigt de organisatie. Ook zorgt de directeur-bestuurder voor het

voortgang van projecten en activiteiten.

adequaat functioneren van de organisatie in het algemeen. Daarvoor stelt de
directeur-bestuurder de meerjarenbeleidsvisie, het jaarplan en de begroting op en

EFFICIËNTIE

legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. Over de uitvoering van het

De Maag Lever Darm Stichting heeft de benodigde kernkwaliteiten in huis en

jaarplan wordt periodiek gerapporteerd aan de Raad van Toezicht.

besteedt specialistische taken, zoals juridisch advies, uit. Dit vergroot de kwaliteit

Bernique Tool is op 16 januari 2017 gestart als directeur-bestuurder van de Maag

van de organisatie, evenals de daad- en innovatiekracht. In 2017 is afscheid

Lever Darm Stichting. De beloning van de directeur-bestuurder ligt onder de norm

genomen van de externe HR-adviseur en is de keuze gemaakt dit intern te

van de Adviesregeling van Goede Doelen Nederland.

beleggen.
STATUTENWIJZIGING
MILIEU

In 2017 zijn de statuten niet gewijzigd. De statuten zijn in overeenstemming met

De Maag Lever Darm Stichting gaat bewust om met het milieu. Op ons kantoor

de ANBI-regelgeving, de erkenningsregeling CBF, de Governance Code Cultuur (op

scheiden we afvalstromen, streven we naar hergebruik van verpakkingsmateriaal,

hoofdlijnen) en de algemene bepalingen van good governance. Tevens sluiten de

promoten we digitale archivering boven fysieke opslag en proberen we het aantal

statuten aan bij de recente wetgeving over bestuur en toezicht bij stichtingen en

afdrukken te beperken door een specifiek printbeleid. Bovendien laten we ons

verenigingen.

jaarverslag niet meer drukken; we publiceren het nu op onze website. Onze relaties
krijgen een digitale mededeling van ons wanneer het jaarverslag online staat.
KLACHTENREGELING
De Maag Lever Darm Stichting heeft een klachtenregeling. Wij registreren de
klachten die ons bereiken en nemen contact op met iedereen die een klacht
indient. Doel is altijd om te zoeken naar een passende oplossing. In 2017 kregen
we 85 klachten binnen (2016: 244). Het merendeel was naar aanleiding van
fondsenwervende activiteiten.
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RISICOBEHEERSING

De Maag Lever Darm Stichting hield in 2017 de actuele risico’s scherp in het
vizier. Evenals de acties om deze risico’s te beheersen. Hiervoor gebruikten
we een Risico Control Matrix. In vervolg op de risicoanalyse van 2016 heeft
de RvT in 2017 de top 6 van de risico-analyse vastgesteld, met daarbij de
(te nemen) maatregelen op de geïdentificeerde risico’s. Deze maatregelen
hadden onder andere betrekking op een mogelijke terugloop van inkomsten uit
fondsenwerving.
De risicobereidheid van de Maag Lever Darm Stichting is in zijn algemeenheid
laag. We zijn ons zeer bewust van het feit dat we met het geld dat donateurs en
vrijwilligers aan ons toevertrouwen zorgvuldig om moeten gaan. Dat is altijd het
uitgangspunt voor ons handelen. Op het gebied van reputatie is de risicobereidheid
ook zeer laag, omdat dit direct invloed kan hebben op onze inkomsten. Datzelfde
geldt voor fondsenwerving en wet- en regelgeving. Op het gebied van ICT is de
risicobereidheid tenslotte ook laag, waarbij we de mate van risico wel afwegen
tegen de benodigde investeringen. Die moeten in redelijke verhouding staan. Het
ICT-beleid is hierbij uitgangspunt
DE RISICO’S

1.
2.
3.
4.
5.

GOVERNANCE

Hoe waarborgen we onze onafhankelijkheid?
De Maag Lever Darm Stichting wil onafhankelijk opereren, zodat wij ons werk goed
en geloofwaardig kunnen uitvoeren. Om onafhankelijkheid te kunnen garanderen en
waarborgen:
⚪⚪ leggen we in samenwerkingsovereenkomsten onze onafhankelijkheid vast;
⚪⚪ volgen we een gedragscode voor samenwerking met het bedrijfsleven.

Hoe zorgen we voor compliance?
Het is voor ons van essentieel belang dat belanghebbenden (zoals het Nederlandse
publiek en wetenschappers) vertrouwen houden in onze werkwijze en beleidskoers.
Om dat vertrouwen te versterken:
⚪⚪ werken we in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving;
⚪⚪ hanteren we de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (de ‘Code Wijffels’);
⚪⚪ volgen we de normen van de Goede Doelen Nederland;
⚪⚪ leven we de normen na van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF);
⚪⚪ hebben we de fiscale Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)- status.

Minder herkenbaarheid bij de achterban door verbreding positionering

Hoe streven we continuïteit na?

Reputatieschade bij vergelijkbare organisaties

Om de continuïteit van de Maag Lever Darm Stichting te waarborgen, hebben we:

Imagoschade vanuit eigen acties en activiteiten
Kwetsbaarheid kleine organisatie

⚪⚪ duidelijk beleid op het gebied van inkomstenspreiding, met een goede balans

Ongeoorloofde toegang tot privacygevoelige gegevens en kwetsbaarheid

tussen a) het ontwikkelen van nieuwe fondsenwervende activiteiten die

systemen en databases

aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en b) het optimaliseren van

6. Terugloop van inkomsten vanuit de loterijen

bestaande fondsenwervende activiteiten;
⚪⚪ een gezonde continuïteitsreserve, die ons in staat stelt om gedurende één jaar

De maatregelen en een nadere omschrijving van de risico’s zijn opgenomen in

het (deels of volledig) wegvallen van inkomsten op te vangen. Zo kunnen we

bijlage 1.

ondanks het gebrek aan inkomsten toch onze doelstellingen blijven nastreven.
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BELEGGINGSBELEID

De gekwalificeerde activa dienen te bestaan uit liquide middelen,

gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde.

spaartegoeden en in voldoende mate liquide te maken beleggingen. Deze

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats

beleggingen dienen een rendement op te leveren dat marktconform is en

tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn

een risicoprofiel te hebben dat in logische relatie staat tot de statutaire

referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

doelstellingen.
We beleggen ons vermogen op een verantwoorde manier. We streven naar een
De Maag Lever Darm Stichting beschikt over de volgende passiva:

redelijk rendement met een minimum aan risico’s. Bovendien zijn we ‘Social
Responsible Investment (SRI) proof’, of anders gezegd: we beleggen niet in

⚪⚪ Een eigen vermogen als buffer ter hoogte van de volledige jaarkosten van de
stichting;
⚪⚪ Middellange termijnschulden uit hoofde van subsidietoezeggingen voor
wetenschappelijke projecten die langer dan één jaar en maximaal vier jaar

bedrijven die betrokken zijn bij de tabaks-, alcohol- of fastfoodindustrie.
Tevens beleggen we volgens de uitgangspunten zoals vastgelegd in de UN Global
Compact, waardoor we bedrijven uitsluiten die botsen met de uitgangspunten van
deze Global Compact.

belopen;
⚪⚪ Korte termijnschulden uit hoofde van genoemde projecten en stichtingskosten.

We spreiden de risico’s van beleggen zoveel mogelijk. Dat doen we door:

Bovenstaande passiva zijn in materiële zin geïnvesteerd in liquide middelen en

⚪⚪ het beheer van het eigen vermogen uit te besteden aan een professionele

enige beleggingen en hebben elk een eigen horizon qua opeisbaarheid:

vermogensbeheerder (IBS Asset Management). Daarmee hebben we afspraken
vastgelegd over de spreiding van de beleggingen;

⚪⚪ Eigen vermogen: gezien het feit dat het eigen vermogen bij normaal

⚪⚪ ons vermogensbeleid jaarlijks te evalueren, zowel intern als met de externe

functioneren van de stichting niet in geld aanwezig hoeft te zijn, mag het ook in

vermogensbeheerder. Indien nodig wijzigen we ons beleggingsbeleid. We sloten

(fondsen)aandelen belegd worden.

2017 af met een positief nettoresultaat (€ 179.642), dus er is geen reden om

⚪⚪ Middellange termijnschulden: uit hoofde van de liquiditeitsprognose voor
wetenschappelijke onderzoeksprojecten.
⚪⚪ Korte termijnschulden: uit hoofde van de liquiditeitsprognose voor
wetenschappelijke onderzoeksprojecten en stichtingskosten.

van de huidige lijn af te wijken;
⚪⚪ de korte- en middellange termijnmiddelen deels op een bankrekening en deels
op een spaarrekening aan te houden. Daardoor kunnen we enerzijds vermogen
opbouwen en hebben we anderzijds voldoende flexibiliteit;
⚪⚪ te kiezen voor een risicomijdende (‘conservatieve’) manier van beleggen. We

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen

beleggen in obligaties, deposito’s, spaarrekeningen en garantieproducten.

nominale waarde. Als kortlopende vorderingen respectievelijk schulden zijn de

Slechts een klein deel beleggen we in zakelijke waarden (aandelen). Hiervoor

bedragen verantwoord die in het eerstvolgende boekjaar zullen worden ontvangen

geldt dat we een bandbreedte hanteren tussen 10% en 40%, waarbij we het

respectievelijk betaald. Activa en verplichtingen worden in het algemeen

overige deel van de portefeuille beleggen in vastrentende producten.
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FINANCIËLE RESULTATEN

De Maag Lever Darm Stichting stuurt op een aantal belangrijke financiële

LIQUIDE MIDDELEN

parameters.

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarden. De liquide
middelen betreffen voor het grootste deel tegoeden bij banken. Tevens zijn er

RESULTAAT 2017

enkele bankgaranties afgegeven voor de huur van het aandeel van de Maag Lever

De Maag Lever Darm Stichting streeft ernaar de inkomsten zoveel mogelijk direct

Darm Stichting in het Huis voor de Gezondheid. We zien een kleine daling in de

te besteden. In voorgaande jaren is een bestemmingsreserve gevormd, die we

liquide middelen, maar dit wijkt niet significant af van 2016. De Maag Lever Darm

nu ook kunnen besteden. Daarnaast hebben we in 2015 een bestemmingsfonds

Stichting heeft een gezonde balanspositie, hetgeen blijkt uit de current ratio en het

gevormd inzake de nalatenschap van de heer Grondel, die we geheel kunnen

solvabiliteitspercentage (saldo eigen vermogen / totale vermogen).

besteden aan wetenschappelijk onderzoek. Dat verklaart het negatieve resultaat
van € 525.202: we hebben naast de inkomsten uit dit jaar ook een deel met geld uit

CBF-KEURMERK

dit bestemmingsfonds gefinancierd. Dat resultaat is minder negatief dan begroot,

Het CBF-keurmerk is in 2016 vervangen door de CBF Erkenningsregeling. De

er is minder uit de reserve gehaald dan aanvankelijk voorzien. Dit geeft in 2018

Maag Lever Darm Stichting heeft de Erkenning inmiddels gekregen en houdt zich

ruimte tot een stevig wetenschappelijk programma. De inkomsten liggen iets onder

aan de nieuwe normen die in deze regeling zijn opgenomen. Het CBF-percentage,

de begroting, maar zijn hoger dan het voorgaande jaar.

de verhouding tussen de kosten die de Maag Lever Darm Stichting maakt voor
de eigen fondsenwerving en de baten daaruit, komt in 2017 uit op 24.4%.

VERHOUDING KOSTEN EN OPBRENGSTEN EIGEN FONDSENWERVING

Het driejaars gemiddelde blijft met 21.4% binnen de norm van 25% die het

Ons beleid is sterk gericht op het zo efficiënt mogelijk werven van fondsen. Dat

CBF stelt. Dat resultaat is te danken aan onze aandacht voor een efficiëntere

gebeurt met name door strakke monitoring van de fondsenwervende activiteiten,

fondsenwerving.

sturing op efficiency van de fondsenwervende activiteiten en door de ontwikkeling
van nieuwe activiteiten en samenwerkingen. Streven is om het percentage onder
de 25% te houden. Tegelijk wil de Maag Lever Darm Stichting wel de mogelijkheid
houden om te investeren als zich veelbelovende kansen voordoen.
VERHOUDING DOELBESTEDING EN INKOMSTEN
De Maag Lever Darm Stichting streeft ernaar zoveel mogelijk van de inkomsten
te besteden aan onderzoek en voorlichting. In 2017 bedroeg het percentage
doelbesteding ten opzichte van de inkomsten 80%. Dit is hoger dan we gemiddeld
uitgeven, omdat we eind 2015 een grote nalatenschap hebben ontvangen die we
vanaf 2016 konden besteden aan onze doelstellingen. Deze nalatenschap zal ook
komend jaar ingezet worden voor subsidies aan wetenschappelijk onderzoek.
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VERANTWOORDINGSVERKLARING

Onze maatschappelijke rol vereist dat we elk jaar verantwoorde keuzes maken

Op het kantoor van de Maag Lever Darm Stichting zijn per 31 december 2017 21,65

voor projectbestedingen met zoveel mogelijk maatschappelijk impact. En dat

fte in loondienst. Verspreid over het land heeft de organisatie een enthousiaste

we onze keuzes, aanpak en resultaten transparant richting onze achterban

achterban van 14.000 vrijwilligers (vooral collectanten). Zij ondersteunen het

verantwoorden.

kantoor bij het realiseren van de doelstellingen. De bedrijfsvoering is lean & mean.
Het team van aanvoerders geeft samen met de directie vorm aan het beleid van de

GOOD GOVERNANCE

organisatie. De projectmatig ingerichte organisatie stuurt op waarden en impact

De samenleving stelt hoge eisen aan integriteit en transparantie in de goede

via de inhoudelijke programmering. Aanvoerders, projectleiders en medewerkers

doelensector. De Raad van Toezicht en de directie van de Maag Lever Darm

worden door de HR-adviseur ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling.

Stichting onderschrijven de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen, de
zogenoemde Code Wijffels, en handelen hiernaar. Mede in het kader van good

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder (die

governance, waarbij het scheiden van de functies ‘toezicht houden’, ‘besturen’

de dagelijkse leiding in handen heeft) en op de gang van zaken in de stichting.

en ‘uitvoeren’ vooropstaat, is binnen de stichting aandacht besteed aan de

Raad van Toezicht - Functie: toezicht houden.

herinrichting van de organisatie en de toebedeling van verantwoordelijkheden

Directie - Functie: bestuur en strategisch beleid.

en bevoegdheden. In 2008 heeft het bestuur besloten dat bij de Maag Lever

Team van aanvoerders - Functie: aansturing, monitoring en uitvoering beleid.

Darm Stichting een structuur met directie en een Raad van Toezicht past. De

Medewerkers en vrijwilligers - Functie: uitvoering van doelstellingen, input voor

verschillende onderdelen van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen hebben hun

beleidsvorming.

weerslag gevonden in de herziene statuten en in nieuwe en herziene reglementen.
Deze statuten en reglementen staan op de website van de stichting.

De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar met de directie. Ook
worden er jaarlijks twee thematische sessies georganiseerd, waarbij ook de

De Code Goed Bestuur voor Goede Doelen onderscheidt drie principes:

aanvoerders betrokken zijn. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde
beleid en de dagelijkse gang van zaken en staat de directie met advies ter zijde. De

1

Toezicht houden, besturen en uitvoeren.

Raad van Toezicht houdt jaarlijks een evaluatie over en met de directie. De Maag
Lever Darm Stichting benoemt toezichthouders voor bepaalde tijd: een periode van

2

Optimaliseren van de effectiviteit en efficiency van bestedingen.

vier jaar. Toezichthouders zijn voor maximaal twee termijnen benoembaar.

3

Optimaliseren van de omgang met belanghebbenden.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging. Er zijn ook geen
leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt aan individuele (gewezen)

Het principe van toezicht houden, besturen en uitvoeren dwingt de stichting na

bestuurders en/of toezichthouders.

te denken over de vraag of zij intern genoeg maatregelen heeft getroffen om de
functie ‘toezicht houden’ voldoende te scheiden van de functies ‘besturen’ en

De Auditcommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht. Zij adviseren

‘uitvoeren’.

de Raad van Toezicht over het financiële beleid, de jaarrekening, de aanbevelingen
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VERANTWOORDINGSVERKLARING

van de accountant en de financiële beleidsvoorstellen van de Maag Lever Darm

De exploitatie van de Maag Lever Darm Stichting dient aan de volgende kengetallen

Stichting. De commissie vergadert minimaal drie keer per jaar en heeft tussentijds

te voldoen:

contact met directie en de Teamleider Financiën. Tevens heeft de Auditcommissie

⚪⚪ De kosten voor eigen fondsenwerving mogen (gemiddeld over 3 jaar gerekend)

tweemaal per jaar een gesprek met de externe accountant.

maximaal 25% van de baten uit eigen fondsenwerving zijn.
⚪⚪ De kosten van Beheer en administratie moeten zo laag mogelijk gehouden

De Benoemings- en remuneratiecommissie bestaat uit drie leden van de Raad van
Toezicht en geeft deze raad advies omtrent de invulling van vacatures (binnen de
Raad van Toezicht en/of binnen de directie) en de bezoldiging van de directie. De

worden.
⚪⚪ De bijdrage aan de doelbestedingen Voorlichting en Wetenschappelijk
onderzoek bedragen minstens 60% van de totale baten.

werkgeversrol en bijbehorende HR-gesprekscyclus met de directeur-bestuurder
wordt door (een deel van) de leden van deze commissie ingevuld.

Optimaliseren van de omgang met belanghebbenden. Vrijwilligers, donateurs en
sponsoren zijn van grote waarde voor de Maag Lever Darm Stichting. Zij geven

Directie en het team van aanvoerders vergaderen minimaal eens in de twee weken.

hun tijd en geld. Maar ook personen en organisaties die anderszins betrokken

Indien gewenst gebeurt dit vaker. De dagelijkse leiding is in handen van de directie,

zijn – zoals patiënten, patiëntenverenigingen, wetenschappers, de politiek en het

deze is eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

algemeen publiek – zijn voor ons belangrijk. Voorafgaand aan het opstellen van de

Samen met het team van aanvoerders stelt de directie het beleid vast. Ook de Raad

beleidsplannen communiceert de stichting met de belangrijkste stakeholders. Hun

van Toezicht dient het beleid goed te keuren conform de statuten.

standpunten en belangen worden meegewogen in het geformuleerde beleid.

Optimaliseren van de effectiviteit en efficiency van bestedingen. De Maag Lever

Alle belanghebbenden van de Maag Lever Darm Stichting – van patiënten,

Darm Stichting heeft een heldere planning- en control cyclus, gebaseerd op het

patiëntenverenigingen en donateurs tot wetenschappers, pers en het algemene

meerjarenbeleidsplan en de daaruit volgende jaarplannen. De Auditcommissie

publiek - dienen goed geïnformeerd te worden over activiteiten, bestedingen en

toetst de rapportages van het bureau, de rapportages van de vermogensbeheerder

resultaten van de stichting. De Maag Lever Darm Stichting probeert zoveel mogelijk

en in relatie met de voortgang van de activiteiten worden de budgetten

ruimte te geven aan wensen, vragen en klachten van belanghebbenden. Zij kunnen

geëvalueerd.

eenvoudig telefonisch of via de website contact met ons opnemen.

De Auditcommissie doet hiervan verslag aan de Raad van Toezicht. Daarnaast
zijn er interne controlemaatregelen, vastgelegd in de AO-IC beschrijving, die

Om haar relatiebeheer invulling te geven verspreidt de Maag Lever Darm Stichting

voorzien in het toezicht op de financiën van de Maag Lever Darm Stichting. De

driemaal per jaar algemene informatie onder donateurs. Deze offline nieuwsbrief

effectiviteit en efficiency van de bestedingen zijn belangrijke aandachtspunten bij

geeft inzicht in de behaalde resultaten en de geplande activiteiten. De stichting

de toetsing en dienen indien nodig van extra toelichtingen te worden voorzien. De

informeert collectanten door middel van mails en de collectekrant, waarin

wetenschappelijke onderzoeken worden gecontroleerd op voortgang door middel

teruggeblikt en vooruit gekeken wordt. Daarnaast publiceert de Maag Lever Darm

van voortgangs- en eindrapportages die aan vooraf gestelde voorwaarden dienen

Stichting haar jaarrekening online. Op onze website www.maagleverdarmstichting.nl

te voldoen.

is al het communicatiemateriaal te vinden.
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VOORUITBLIK

De open houding en samenwerkingsgerichtheid van de Maag Lever Darm

ENKELE SPEERPUNT THEMA’S VOOR 2018

Stichting zullen de komende jaren veel mooie en tastbare resultaten
opleveren. In 2018 gaan we de inhoudelijke programmering verder uitwerken.
Vanuit een MDL-brede urgentie en een fondsenwervende boodschap die
aansluit bij het algemene publiek, kiezen we onderwerpen waarop we echt

Innovatieve MDL (vroeg-) diagnostiek en behandeling

verschil kunnen maken en waarop we herkend willen worden.
Zo zijn er interessante ontwikkelingen gaande rond gepersonaliseerde voeding en

Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS)

zorg, kunstmatige intelligentie, het microbioom en innovatieve MDL-diagnostiek
en behandelingen. Deze ontwikkelingen gaan we vertalen naar concrete acties,
activiteiten en projecten. Dit doen we samen met partijen met wie we een

Vezels en voeding

gemeenschappelijk belang en doel hebben. Met zorgverleners, wetenschappers
en patiëntenverenigingen, maar waar mogelijk ook met het bedrijfsleven en met
maatschappelijke partners.

Openbare toiletten

Samen zijn we sterker, zichtbaarder en kunnen we meer maatschappelijke impact
creëren.

Spijsverteringskankers zoals darmkanker en
alvleesklierkanker

Spijsvertering en spijsverteringsaandoeningen ‘op de kaart’

Ontwikkeling roadmaps en gerichte samenwerking op IBD,
NAFLD (lever) en fondsenwervende samenwerking op
coeliakie.
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BEGROTING 2018

BEGROOT 2018
BATEN:
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van subsidies van overheden
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Baten andere organisaties zonder winststreven

4.959.000
425.000
1.850.000
100.000

SOM VAN DE GEWORVEN BATEN

7.334.000

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten e/o diensten
Overige baten
SOM VAN DE BATEN
LASTEN:
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
Wetenschappelijk Onderzoek
Voorlichting
Zorg

WERVINGSKOSTEN
KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE
SOM VAN DE LASTEN

7.334.000

2.817.856
3.401.002
565.000
6.783.858
1.503.427
726.215
9.013.500

SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Saldo financiële baten en lasten

-1.679.500
-35.000

SALDO VAN BATEN EN LASTEN
BEGROOT 2017

-1.714.500
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BIJLAGE 1 - RISICO’S EN MAATREGELEN

RISICO 1: MINDER HERKENBAARHEID BIJ DE ACHTERBAN DOOR VERBREDING

⚪⚪ We volgen de actualiteiten op de voet, houden ons persbeleidsplan up-to-date

POSITIONERING

en zorgen voor een snelle en adequate reactie als dat zinvol is. Zo voorkomen of

De verbreding in de koers, met een focus op de spijsvertering als geheel stelsel met

beperken we reputatieschade.

diverse betroken organen, krijgt steeds meer gestalte in de externe profilering en

⚪⚪ We geven onze pr-voorlichter en aanvoerders (crisis)mediatraining.

fondsenwerving. Met het loslaten van de eerdere focus op darmkanker kan de Maag

⚪⚪ We communiceren duidelijk en eerlijk over onze financiën en activiteiten.

Lever Darm Stichting tijdelijk minder herkenbaar zijn voor de bestaande achterban.

⚪⚪ We ondernemen gepaste (PR) actie indien nodig.

Bijvoorbeeld voor patiënten, vrijwilligers, donateurs, bedrijven, onderzoekers en de

⚪⚪ We reageren snel op vragen van consumenten via Social Media.

medische beroepsgroep.

⚪⚪ We communiceren open en duidelijk op onze website.
⚪⚪ We creëren een omslag in onze fondsenwerving naar een relatiegerichte aanpak.

Beheersmaatregelen:
⚪⚪ Er wordt een creatief concept ontwikkeld van waaruit we actief naar buiten gaan
treden en waarmee we stakeholders kunnen binden.
⚪⚪ We betrekken belanghebbenden voortdurend bij de ontwikkeling van onze

RISICO 3: IMAGOSCHADE VANUIT EIGEN ACTIES EN ACTIVITEITEN
De Maag Lever Darm Stichting kan imagoschade oplopen door de organisatie van
bepaalde acties en activiteiten.

strategie.
⚪⚪ We huren eventueel strategische experts in om borging te versterken.

Beheersmaatregelen:

⚪⚪ We blijven monitoren hoe de nieuwe positionering valt bij de achterban.

⚪⚪ Om imagoschade te voorkomen volgen we de richtlijnen en regelgeving van

⚪⚪ We toetsen positioneringskeuzes bij beleids- en projectevaluaties.
⚪⚪ We zoeken ambassadeurs die passen bij het brede profiel.
⚪⚪ We bouwen een netwerk op van gerenommeerde mensen in de wereld van
marketing, communicatie en media.

Goede Doelen Nederland en het CBF.
⚪⚪ We richten interne procedures in met betrekking tot reputatie issues. De
aanvoerder Communicatie coördineert onze woordvoering en stemt af met de
directie. Ook zorgen we voor meer interne bewustwording van reputatie risico’s.

RISICO 2: REPUTATIESCHADE BIJ VERGELIJKBARE ORGANISATIES

RISICO 4: KWETSBAARHEID KLEINE ORGANISATIE

Negatieve berichtgeving rond andere goede doelen zet de goede doelen sector

De organisatie is klein, er is beperkt sprake van dubbelfuncties en zaken worden

onder druk en straalt ook af op de Maag Lever Darm Stichting. Als een ander groot

soms ad hoc opgepakt. Opvang van taken bij tijdelijke uitval van een collega kan in

gezondheidsfonds (of de goede doelen branche in haar geheel) in opspraak raakt,

sommige gevallen een onvoorziene druk veroorzaken op de organisatie. De Maag

kan dat negatieve gevolgen hebben voor de manier waarop mensen tegen ons

Lever Darm Stichting heeft een eenhoofdige directie/bestuur.

aankijken.

Beheersmaatregelen:
⚪⚪ We zorgen dat kennis wordt verankerd binnen onze organisatie.

Beheersmaatregelen:
⚪⚪ We zoeken interactie en samenwerking met collega-organisaties binnen de
Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en het Huis voor de Gezondheid.

⚪⚪ We brengen processen in kaart zodat uitval van medewerkers snel opgevangen
kan worden.
⚪⚪ We zetten een intern ‘buddy systeem’ op.
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BIJLAGE 1 - RISICO’S EN MAATREGELEN

RISICO 5: ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT PRIVACYGEVOELIGE GEGEVENS EN

RISICO 6: TERUGLOOP VAN INKOMSTEN VANUIT DE LOTERIJEN

KWETSBAARHEID SYSTEMEN EN DATABASES

Het belang van particuliere fondsenwervers zoals de VriendenLoterij en de Lotto

De Maag Lever Darm Stichting heeft te maken met privacygevoelige gegevens.

neemt toe door bezuinigingen van de overheid. De kansspelwetgeving staat ook bij

Deze gegevens moeten goed beveiligd zijn en afgeschermd worden zodat alleen de

de overheid op de agenda. Er wordt gekeken naar de inrichting van de loterijmarkt,

interne (bevoegde) mensen ze kunnen zien en bewerken.

de manier waarop vergunningen worden verleend en naar de instelling van een
kansspelautoriteit. De Maag Lever Darm Stichting is in hoge mate afhankelijk van

Beheersmaatregelen:

maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van geefgedrag en de goede doelen

⚪⚪ Slechts een beperkt aantal personen binnen de organisatie heeft toegang tot

loterijen. Het is van belang dat de eventuele wijzigingen in de kansspelmarkt

databases en mappen op de server.
⚪⚪ We richten een procedure ‘uit dienst’ in.

voldoende ruimte laten om de succesvolle fondsenwerving op dit niveau voort te
zetten.

⚪⚪ Voor databases hanteren we een aparte log waarin wordt bijgehouden wie een
bewerking uitvoert.
⚪⚪ We hanteren een speciale procedure voor het aanvragen en verwijderen van
accounts en hanteren wachtwoorden dia een alle moderne beveiligingseisen
voldoen.
⚪⚪ De security instellingen op onze servers en onze firewall bieden in hoge mate
bescherming tegen hackers. Eventuele emergency updates worden direct
geïnstalleerd.

Beheersmaatregelen:
⚪⚪ We maken ons waar nodig sterk om dit punt onder de aandacht te brengen van
relevante partijen.
⚪⚪ We intensiveren de samenwerkingsverbanden.
⚪⚪ Er is regelmatig contact met de VriendenLoterij en Lotto.
⚪⚪ We volgen verdere ontwikkelingen op de voet en geven ruimte aan innovaties in
de fondsenwervende kanalen.

⚪⚪ Er vinden periodieke updates plaats van Microsoft patches om eventuele lekken
in software te dichten.
⚪⚪ Er is extra aandacht om compliant te worden met de nieuwe wetgeving Privacy
en Security door middel van een project (deels gezamenlijk met het Huis voor de
Gezondheid).
⚪⚪ We zorgen voor meer bewustwording intern op het omgaan met
persoonsgegevens/data.
⚪⚪ We voeren strenge Service Level Agreements met leveranciers op Privacy &
Security in.
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BIJLAGE 2 PERSONALIA

Afgezien van de directeur bestond het team aanvoerders van de Maag Lever

geen bezoldiging. Indien de leden van de Raad van Toezicht daar prijs op stellen,

Darm Stichting in 2017 uit drie personen. Eind 2017 is de werving en selectie

ontvangen zij een reiskostenvergoeding. Leden van de Raad van Toezicht worden

gestart voor de aanvoerder op team Kennis en Innovatie. Begin 2018 is

benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. Er is een

besloten om team Voorlichting en team Communicatie samen te voegen. Zo

rooster van aftreden, waarbij ook de herbenoemingen worden vastgelegd. De leden

blijft het team van aanvoerders uit drie personen bestaan.

van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht
en geworven aan de hand van een profielschets. De leden dienen te beschikken

Daarnaast zijn er een Raad van Toezicht, een jury voor de MLDS Award, diverse

over bestuurlijke kwaliteiten en blijk te geven van betrokkenheid bij de Maag Lever

Wetenschappelijke Adviescommissies en enkele patiëntenpanels. Samen

Darm Stichting.

bestendigen zij de kwaliteit van de organisatie:
Bernique Tool* 			

Directeur / bestuurder (tevens a.i. aanvoerder

					Kennis en Innovatie ivm vacature)
Marijke Boersma

		Aanvoerder Team voorlichting

Werner Tolsma 			Aanvoerder Team communicatie
Marloes Koorman 			Aanvoerder Team fondsenwerving
Hans Kolder

			Teamleider Financiën

* Naast haar functie als directeur/bestuurder heeft Bernique Tool de volgende
nevenfuncties:

⚪⚪ Raad van Toezicht CNV Jongeren, lid
⚪⚪ Bestuur Huis voor de Gezondheid, lid
⚪⚪ Bestuur Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), lid

Jhr. Mr. Joris Backer			

Voorzitter

Datum in functie 				08-07-2016
Commissie
Voorzitter Benoemings- en remuneratiecommissie
Werkkring
Zelfstandig adviseur voor organisaties op grensvlak van publieke en private
activiteiten
Nevenfuncties
Lid en tweede ondervoorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden
Lid Toezichthoudend Bestuur Stichting Werkplaats Kindergemeenschap, Bilthoven

RAAD VAN TOEZICHT

Lid bestuur Stichting Luchtmans (Koninklijke Brill N.V.)

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van 4 jaar.

Lid bestuur Stichting Fundatie Notelaers

Ze kunnen eenmaal herbenoemd worden. De Raad van Toezicht van de Maag Lever

Voorzitter Raad van Commissarissen Dunea NV

Darm Stichting bestaat uit vijf personen. Allen zijn vrijwillig lid en ontvangen
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BIJLAGE 2 PERSONALIA

Dhr. Hans Hendriks RA 			

Lid

Mw. Mieke Pennock			 Lid

Datum in functie 				17 april 2014

Datum in functie				

Commissie

Commissie

Voorzitter Auditcommissie

Lid Benoemings- en remuneratiecommissie

Nevenfuncties

Nevenfunctie

Lid Raad van Toezicht, Vilente

Lid Comité van Aanbeveling Document voor een Monument

22 juni 2015

Secretaris, Stichting Alexander van Heek
Penningmeester, Stichting Gemeenschapsservice Nijmegen Stad en Land

Prof. dr. Peter Siersema 		

Lid

Datum in functie 				

21 mei 2007

Herbenoemd 					23 april 2011
						23 april 2015*
Commissie
Lid Benoemings- en remuneratiecommissie
Werkkring
Hoogleraar Endoscopische Gastro-Intestinale Oncologie, Radboudumc
Nevenfuncties
Voorzitter, Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie (NVGE)

Drs. Pieter Plaisier 			

Lid

Datum in functie 				

17 april 2014

Commissie
Lid Auditcommissie
Werkkring
Commercieel directeur 12send
Nevenfunctie
Lid Raad van Advies Gradient
Lid Raad van Advies NPB Media
Bestuurslid ReachAnother Foundation NL

Lid Adviesraad, KWF Kankerbestrijding
Lid Bestuur, Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA)
Lid Bestuur, Dutch Upper GI Cancer Group (DUCG)
Lid bestuur, European Society for Gastrointestinal Endoscopy (ESGE)

* Met de statutenwijziging van 2016 is gewijzigd dat leden van de RvT eenmaal herbenoemd
kunnen worden.

Hoofdredacteur, internationaal wetenschappelijk tijdschrift Endoscopy
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BIJLAGE 2 PERSONALIA

BENOEMINGENOVERZICHT
NAAM
Functies & portefeuille

JHR. MR. JORIS BACKER

DHR. HANS HENDRIKS RA

DRS. PIETER PLAISIER

PROF. DR. PETER SIERSEMA

MW. MIEKE PENNOCK

Voorzitter Rvt
Voorzitter BRC
Governance / bestuurlijk

Voorzitter AC
Financiën

Lid AC
Commercie

Lid BRC
Beroepsveld MDL

Lid BRC
Public Affairs / communicatie

08.07.2016

17.04.2014

17.04.2014

21.05.2007

22.06.2015

26.03.2018

26.03.2018

11.04.2011

Begin 1e termijn
Begin 2e termijn
Begin 3e termijn
Einde zittingstermijn

23.04.2015
08.07.2020

26.03.2022

26.03.2022

23.04.2019

22.06.2019

Wetenschappelijke adviescommissie MLDS
SPIJSVERTERINGSKANKERS 2017

MDL DIAGNOSTIEK 2017

Prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge (voorzitter), Radboudumc

Dr. Daisy Jonkers (voorzitter), Maastricht UMC

Prof. dr. Geke Hospers, UMCG

Prof. Dr. Ulrich Beuers, AMC

Dr. Manon Spaander, Erasmus MC

Dr. Daan van den Broek, Nederlands Kanker Instituut

Prof. dr. Gerrit Meijer, VUmc Amsterdam

Prof. Dr. Marco Bruno, Erasmus MC

Prof. dr. Petra Peeters, UMC Utrecht Julius Centrum

Dr. Cyrille Krul, HU University of Applied Sciences Utrecht

Dr. Pieter Tanis, AMC

Dr. Meindert Sosef, Zuyderland Medisch Centrum Heerlen

Prof. Dr. Jacques Bergman, AMC
Dr. Dave Sprengers, Erasmus MC
Prof. Dr. Marc Besselink, AMC
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BIJLAGE 2 PERSONALIA

PATIËNTENPANEL
SUBSIDIERONDE SPIJSVERTERINGSKANKERS

JURY MLDS AWARD

Michiel Brandjes, ervaringsdeskundige

Prof. dr. Paul Fockens (voorzitter), AMC

Patty Veen, ervaringsdeskundige

Prof. dr. Geert Kazemier, VUmc Amsterdam

Harrie Keusters, ervaringsdeskundige

Tineke Markus, Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland

Bert Abbas, ervaringsdeskundige

Prof. dr. Herold Metselaar, Erasmus MC

(werd in 2017 niet uitgereikt vanwege gebrek aan aanmeldingen)

René van Rooij, ervaringsdeskundige
TKI GRANT
PATIËNTENPANEL
SUBSIDIERONDE DIAGNOSTIEK

Edwin Abeln, TNO Locatie Zeist
Paul Fockens, AMC

Eva Nagtegaal, ervaringsdeskundige

Geert Kazemier, VUmc

Nanda Bakker, ervaringsdeskundige

Thea van Kemenade, Radboud Universiteit Nijmegen

Kirsten Smit-Westerhof, ervaringsdeskundige

Maikel Peppelenbosch, Erasmus MC

Laurie Rijsdijk, ervaringsdeskundige

Frank Schuren, TNO

Dilek Gunes, ervaringsdeskundige

Annemiek Tepper, V.O. Patents & Trademarks

Tineke Markus, ervaringsdeskundige en directeur Crohn en Colitis Ulcerosa
Vereniging Nederland

MLDS CAREER DEVELOPMENT GRANT
(werd in 2017 niet toegekend)
Prof. dr. Joost Drenth, Radboudumc
Prof. dr. Richard van Hillegersberg, UMC Utrecht
Prof. dr. Ad Masclee (voorzitter), Maastricht UMC
Prof. dr. Maikel Peppelenbosch, Erasmus MC
Prof. R.K. Weersma, UMCG
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JAARREKENING 2017
BALANS
PER 31-12-2017 (NA RESULTAATBESTEMMING)

REFERENTIE

31-12-2017
€

31-12-2016
€

ACTIVA:
Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen

1

88.672

71.572

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa

2

1.482.220

1.081.746

Effecten

3

4.297.644

4.212.932

Liquide middelen

4

6.668.939

7.601.203

12.537.475

12.967.453

2.500.000
1.458.883
36.794
88.672
4.084.349

2.500.000
1.038.010
41.539
71.572
3.651.121

TOTAAL ACTIVA
PASSIVA:
RESERVES
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve projecten
Reserve vruchtgebruik
Reserve financiering activa
TOTAAL RESERVES
FONDSEN
Bestemmingsfondsen
TOTAAL RESERVES EN FONDSEN

5

1.016.570
5.100.919

1.975.000
5.626.121

LANGLOPENDE SCHULDEN
Wetenschappelijke projecten
TOTALE SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

6

3.674.769
3.674.769

3.855.638
3.855.638

7

2.978.652
510.608
38.401
234.126
3.761.787

2.510.031
752.647
24.916
198.100
3.485.694

12.537.475

12.967.453

KORTLOPENDE SCHULDEN
Wetenschappelijke projecten
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
TOTALE SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
TOTAAL PASSIVA
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JAARREKENING 2017
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
REFERENTIE

BATEN:
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van subsidies van overheden
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Baten andere organisaties zonder winststreven
SOM VAN DE GEWORVEN BATEN

8

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten e/o diensten
Overige baten
SOM VAN DE BATEN
LASTEN:
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
Wetenschappelijk Onderzoek
Voorlichting
9
WERVINGSKOSTEN
KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE
SOM VAN DE LASTEN
SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Saldo financiële baten en lasten
SALDO VAN BATEN EN LASTEN

10
11

12

2017
€

BEGROTING 2017
€

2016
€

4.518.658
62.335
1.946.000
352.372

4.735.000
390.000
1.650.000
300.000

4.189.178
143.500
2.160.244
381.700

6.879.366

7.075.000

6.874.622

13.474
935

-

2.016
1.280

6.893.775

7.075.000

6.877.917

2.822.864
2.689.500
5.512.364

3.410.151
3.207.726
6.617.877

3.662.972
2.650.596
6.313.568

1.455.760
534.018
7.502.142

1.564.488
802.641
8.985.006

1.376.359
751.343
8.441.270

-608.367
83.166
-525.201

-1.910.006
-35.000
-1.945.006

-1.563.353
147.447
-1.415.906

BESTEMMING SALDO BATEN EN LASTEN

Toegevoegd of onttrokken aan Bestemmingsfondsen
Grondel, Finding them all
Toegevoegd of onttrokken aan Bestemmingsreserves
Projecten, Finding them all, vruchtgebruik, activa, doelstelling
RESULTAAT CONFORM STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2017

2016

-958.429

-936.383

416.128
-525.201

-491.692
-1.415.906
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KASSTROOMOVERZICHT 2017
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
€

2017
€

€

2016
€

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Saldo van baten en lasten
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen

-525.201

34.682

-1.415.906

25.983
34.682

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen
- mutatie effecten
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

-400.474
-84.712
276.092

25.983

3.128.642
-182.682
814.894
-209.094

3.760.854

Mutatie subsidieverplichtingen en langl. schulden

-180.869

1.157.138

TOTAAL KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

-880.482

3.528.069

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
mutatie financiële vaste activa
TOTAAL KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

MUTATIE GELDMIDDELEN
Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
MUTATIE GELDMIDDELEN

-51.782
-

-38.152
-51.782

-38.152

-932.264

3.489.917

7.601.203
6.668.939
-932.264

4.111.286
7.601.203
3.489.917
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ALGEMENE TOELICHTING

VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform

Grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling

RJ650. Deze RJ 650 is nieuw en voor zover van toepassing zijn de vergelijkende

ACTIVITEITEN

SCHATTINGEN

De Maag Lever Darm Stichting is een onafhankelijke stichting, die gevestigd is op

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening

het Stationsplein 123, 3818 LE te Amersfoort. De stichting wil maag-, darm- en

vormt de leiding van de Maag Lever Darm Stichting zich verschillende oordelen

leverziekten voorkomen en (doen) bestrijden en daarbij de kwaliteit van leven van

en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen

patiënten verbeteren. De rol die de Maag Lever Darm Stichting hierbij als geen

bedragen. Indien het noodzakelijk is voor het geven van het in artikel 2:362 lid

ander inneemt is die van voorlichter, kennisbron en facilitator van wetenschappelijk

1 BW vereiste inzicht, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief

onderzoek. Om haar missie te realiseren, werft de Maag Lever Darm Stichting

de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de

fondsen en werkt zij intensief samen met vrijwilligers, patiëntenorganisaties,

desbetreffende jaarrekeningposten.

cijfers hierop aangepast. Een nadere toelichting hierop is opgenomen in de
paragraaf stelselwijziging.

zorgprofessionals, onderzoekers, overheden en bedrijfsleven.
MATERIËLE VASTE ACTIVA
ALGEMENE GRONDSLAGEN

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingswaarde onder

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650

aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen. Indien op balansdatum vastgesteld wordt dat

Fondsenwervende organisaties. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Voor zover

een vast actief substantieel in waarde verminderd is, zal deze direct afgewaardeerd

niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale

worden ten laste van het resultaat.

waarde. Als kortlopende vorderingen respectievelijk schulden zijn de bedragen

De volgende afschrijvingspercentages van de aanschafwaarde worden gehanteerd:

verantwoord die in het eerstvolgende boekjaar zullen worden ontvangen

⚪⚪ Automatisering 33,3% per jaar;

respectievelijk betaald. Activa en verplichtingen worden in het algemeen

⚪⚪ Kantoorinventaris 20% per jaar.

gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten

referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

verstrekte leningen en overige vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot

De jaarrekening is gebaseerd op continuïteitsveronderstelling, die gebaseerd

het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden

is op een aantal aspecten. De verwachte inkomsten en bestedingen in 2018,

initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen

alsmede de liquiditeitsverwachting 2018 zijn positief en laten geen knelpunten

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van

zien. De omvang van de continuïteitsreserve, de beschikbare liquide middelen

leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste

op balansdatum en een stabiel donateursbestand zijn toereikend om risico’s en

respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve

tegenvallende inkomsten op te vangen.

rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en, als
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onderdeel van de effectieve rente, ten laste gebracht van het resultaat. Bijzondere

bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde;

waardeverminderingen worden in mindering gebracht, ten laste van de staat van

afwaardering vindt plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Indien van

baten en lasten.

een dergelijk individueel effect de reële waarde onder de kostprijs komt, wordt de
waardevermindering direct verwerkt ten laste van de staat van baten en lasten. De

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERING VASTE ACTIVA

onder de effecten opgenomen investeringen in eigenvermogensinstrumenten, die

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast

geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille en die beursgenoteerd zijn, worden

actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke

gewaardeerd tegen de reële waarde met ongerealiseerde waardeveranderingen via

indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.

de herwaarderingsreserve.

Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te

Gekochte, rentedragende obligaties die geen onderdeel zijn van de

bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende

handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien

eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is

de reële waarde van een dergelijk individueel effect onder de (geamortiseerde)

sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de

kostprijs komt, wordt de waardevermindering direct verwerkt ten laste van de

realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

staat van baten en lasten. Voor rentedragende effecten vindt verwerking van de

Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt

rentebaten plaats tegen de effectieve-rentemethode.

in de staat van baten en lasten. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere

Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na eerste

waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is

verwerking worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van de

afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa

waardeveranderingen via de staat van baten en lasten worden rechtstreeks in de

niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien er geen bijzondere

staat van baten en lasten verwerkt.

waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Het bedrag van de

Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na de eerste

teruggenomen bijzondere waardevermindering wordt ten gunste van het resultaat

verwerking worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van de

gebracht.

waardeveranderingen via het eigen vermogen worden in de eerste waardering
verwerkt. Bij verkoop van de effecten aan een derde worden de transactiekosten

EFFECTEN

in de staat van baten en lasten verwerkt. Sommige transactiekosten zijn toe te

Effecten worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde en

rekenen aan effecten die na eerste verwerking worden gewaardeerd tegen de

zijn voor waardering na de eerste verwerking onder te verdelen in effecten die

geamortiseerde kostprijs. Die transactiekosten worden verwerkt in de eerste

onderdeel zijn van de handelsportefeuille en effecten die geen onderdeel zijn van

waardering.

de handelsportefeuille, zijnde eigenvermogensinstrumenten of obligaties.

Effecten als onderdeel van de vlottende activa hebben een looptijd die korter is dan

Effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden, na de eerste

een jaar. De eventueel in de effectenportefeuille aanwezige vreemde valuta worden

verwerking, gewaardeerd tegen reële waarde. Waardeveranderingen worden

gewaardeerd tegen de slotkoers van het boekjaar.

rechtstreeks in de staat van baten en lasten verwerkt.
De onder de effecten opgenomen investeringen in eigenvermogensinstrumenten,

VORDERINGEN

die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille en die niet beursgenoteerd

Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde

zijn, worden gewaardeerd tegen de kostprijs. Indien er sprake is van een

van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
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tegen de geamortiseerde kostprijs. De voorzieningen worden bepaald op basis

ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing.

van een individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen en worden in

Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met

mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs van de vordering.

ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-enverliesrekening over de looptijd van het contract.

LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen en staan, voor

RESERVES EN FONDSEN

zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking.

Het eigen vermogen van de Maag Lever Darm Stichting is opgebouwd volgens het
reglement van het CBF-keur. Het CBF-keur schrijft voor dat eigen vermogen kan

SCHULDEN

worden aangewend in overeenstemming met de doelstellingen en dat de middelen

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde.

wenselijk zijn voor de continuïteit van de doelstellingen. Met betrekking tot het

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden

eigen vermogen van de Maag Lever Darm Stichting wordt onderscheid gemaakt

worden in de waardering bij de eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na

tussen bestemde reserves (op basis van een besluit van Maag Lever Darm

de eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Stichting gevormd) en bestemde fondsen (door derden bepaald).

PENSIOENEN

PROJECTVERPLICHTINGEN

De Maag Lever Darm Stichting heeft de pensioenregeling van haar medewerkers

Projectverplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin de (meerjaren)

ondergebracht bij Centraal Beheer in een Renteniersplan. Dit is een beschikbare

toezegging door de Maag Lever Darm Stichting heeft plaatsgevonden, ongeacht

premieregeling gebaseerd op middelloon. Het contract voorziet in een

het jaar waarin de feitelijke betaling van de projectverplichting plaatsvindt. In de

gegarandeerd rendement van 4%. Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn

jaarrekening worden de projectverplichtingen verantwoord in een langlopend deel

de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden

(verwachte betaling > 1 jaar) en een kortlopend deel (verwachte betaling < 1 jaar).

verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en/
of verzekeringsmaatschappijen betaald door de Maag Lever Darm Stichting. De

KASSTROOMOVERZICHT

premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met

een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog

uitzondering van deposito’s met een looptijd langer dan drie maanden. Kasstromen

niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen, voor zover

in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

ze betrekking hebben op het verslagjaar of daarvoor.

Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht
getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder

OPERATIONELE LEASING

de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom

Bij de stichting kunnen leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van

of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht

de voor- en nadelen die aan het eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting

opgenomen.
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STELSELWIJZIGING
In oktober 2016 is door de Raad voor de Jaarverslaggeving RJ-Uiting 2016-

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

13 uitgebracht met als gevolg dat de Richtlijn 650 voor Fondsenwervende
organisaties is aangepast. Deze Richtlijn moet voor boekjaren die aanvangen op of

ALGEMEEN

na 1 januari 2017 worden toegepast. Gekozen is voor retrospectieve verwerking

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan

van de stelselwijziging. Door de introductie van deze Richtlijn is voornamelijk de

de periode waar ze betrekking op hebben. Bij toerekening wordt een bestendige

presentatie van de baten aangepast en zijn de vergelijkende cijfers geherrubriceerd

gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de

om vergelijking mogelijk te maken. Als gevolg van de toepassing van deze Richtlijn

aan de periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden

heeft de Maag Lever Darm Stichting de waardering van vruchtgebruiken uit

ontvangen, dan wel betaald. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar

nalatenschappen aangepast. Onder de oude Richtlijn was de waardering nihil.

zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. In de jaarrekening wordt
tevens gebruik gemaakt van schattingen van het bestuur.

Het effect van deze aanpassing is als volgt:
COLLECTEN
BALANS DEBET
Vorderingen en overlopende activa
BALANS CREDIT
Reserve vruchtgebruik
Baten uit Nalatenschappen

2016 WAS

STELSELWIJZIGING

2016 NIEUW

1.040.207

41.539

1.081.746

Collecten worden verantwoord in het jaar waarin de collecte is gehouden.
GIFTEN
Giften worden verantwoord in het jaar waarin een specifieke actie heeft

0
480.636

41.539
0

41.539
480.636

plaatsgevonden of in het jaar van ontvangst indien er geen specifieke actie heeft
plaatsgevonden.
NALATENSCHAPPEN

Het financiële effect op het resultaat is nihil, omdat de nalatenschappen met

De baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de

vruchtgebruik al voor 01-01-2016 bestonden.

omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Wanneer dit niet mogelijk is,
worden uitbetalingen in de vorm van voorschotten verantwoord in het boekjaar van
ontvangst.
De omvang van een bate uit nalatenschap kan betrouwbaar worden vastgesteld
als op grond van het stadium waarin de afhandeling zich bevindt, een redelijke
schatting van de hoogte van de nalatenschap kan worden gemaakt. Vervolgens
wordt deze voor contante waarden vastgesteld op 90% en wordt onroerend goed
gewaardeerd op € 1 tot het moment dat de WOZ- of taxatiewaarde bekend is. Zodra
die bekend is, wordt het onroerend goed op 50% daarvan gewaardeerd. Het restant
van de bate wordt verantwoord bij de financiële afwikkeling van de nalatenschap



(ontvangst op de bank).

JAARVERSLAG2017

37




JAARREKENING 2017
VRUCHTGEBRUIK
De uit nalatenschappen verworven kapitalen waarop derden een vruchtgebruik
hebben, worden in de jaarrekening verwerkt. De waarderingsmethodiek die door
de Maag Lever Darm Stichting wordt gehanteerd, is gestoeld op de berekening die
de belastingdienst hanteert voor de berekening van erf- en schenkbelasting. De
vorderingen uit hoofde van deze waardering zijn opgenomen op de balans. De baten
worden via de staat van baten en lasten verwerkt.
AANDEEL IN ACTIES VAN DERDEN
De bijdragen van loterijen worden verantwoord in het boekjaar waarop de
loterijbaten betrekking hebben.
UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE
De uitvoeringskosten eigen organisatie zoals de kantoor-, huisvestings- en overige
bedrijfskosten worden evenredig verdeeld op basis van de mate van belasting door
de medewerkers.
PERSONEELSBELONINGEN
Algemeen
Personeelsbeloningen (lonen, sociale lasten, enz.) vormen geen aparte regel in de
staat van baten en lasten. Deze kosten zijn opgenomen in andere onderdelen van
de staat van baten en lasten, te weten kosten besteed aan doelstellingen, kosten
eigen fondsenwerving en kosten beheer en administratie. Zie hiervoor ook de
verdeling kosten naar bestemming.
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden
verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan
werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
Pensioenen
De Maag Lever Darm Stichting heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als



last verantwoord.
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA 		
				
1.MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa bestaan volledig uit bedrijfsmiddelen die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering.
KANTOOR INVENTARIS
€

AUTOMATISERING
€

TOTAAL
€

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

535.756

637.324

1.173.080

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

510.040

591.468

1.101.508

25.716

45.856

71.572

4.690

47.092

51.782

395.693

576.139

971.832

10.090

24.592

34.682

Waardevermindering

-

-

-

Terugneming van waardevermindering

-

-

-

395.693-

576.139-

971.832-

5.400-

22.500

17.100

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

144.753

108.277

253.030

Cumulatieve waardeverminderin-gen en afschrijvingen

124.437

39.921

164.358

BOEKWAARDEN

20.316

68.356

88.672

Afschrijvings-percentages

20,00%

33,30%

STAND PER 1 JANUARI 2017

BOEKWAARDEN
MUTATIES
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen

Afschrijvingen desinvesteringen
SALDO
STAND PER 31 DECEMBER 2017

De desinvesteringen hebben betrekking op geheel afgeschreven activa, die in het verleden zijn gekocht en niet meer in gebruik zijn.
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2. VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
De samenstelling van deze post is:
Te ontvangen rente
Debiteuren
Vooruitbetaalde kosten
Betaalde waarborgsommen tbv huisvesting
Nog te ontvangen bedragen loterijen
Nog te ontvangen bedragen nalatenschappen
Nog te ontvangen bedragen donateurs
Nog te ontvangen bedragen overig
STAND PER 31 DECEMBER

2017
307
46.818
32.642
65.578
524.493
751.562
58.405
2.415

2016
8.239
23.122
27.121
65.578
491.880
424.037
39.741
2.028

1.482.220

1.081.746

De vordering u.h.v. de waarborgsom ad € 65.578 heeft een looptijd langer dan 1 jaar, de nalatenschappen kunnen een looptijd van langer dan een jaar hebben. Alle andere
vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar.
3. EFFECTEN
De effecten bestaan uit:
Obligaties
Aandelen
Alternatieven
Liquiditeiten

2017
2.585.357
1.470.572
220.779
20.936

2016
1.472.528
1.357.188
1.383.216

Stand per 31 december

4.297.644

4.212.932

De effecten zijn onderdeel van de handelsportefeuille, zijn ter beurze genoteerd en staan ter vrije beschikking van de stichting.
4. LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
Rekening courant
Bedrijfsspaarrekening
Kruisposten

2017
856.778
5.807.303
4.858

2016
846.080
6.755.123
-

STAND PER 31 DECEMBER

6.668.939

7.601.203
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PASSIVA
5. RESERVES EN FONDSEN
Reserve financiering activa
Stand 1 januari
Mutatie boekjaar

2017
71.572
17.100

2016
59.403
12.169

STAND PER 31 DECEMBER

88.672

71.572

De reserve financiering activa is gevormd om zichtbaar te maken dat de balanswaarde van de materiele vaste activa gefinancierd is met eigen middelen.
Continuïteitsreserve
Stand 1 januari
Dotatie

2017
2.500.000
-

2016
2.500.000
-

STAND PER 31 DECEMBER

2.500.000

2.500.000

BELEID INZAKE DE CONTINUÏTEITSRESERVE
De Continuïteitsreserve heeft als doel de voortgang van de werkzaamheden van de Maag Lever Darm Stichting veilig te stellen. De hoogte is gebaseerd op een
risicoanalyse en is vastgesteld op € 2.500.000.
Als Continuïteitsreserve geldt, volgens GDN, een maximum van anderhalf maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Onder kosten van de werkorganisatie worden
verstaan: kosten van eigen personeel (zowel voor de werving als voor de doelstellingsuitvoering), huisvestingskosten, kantoor- en administratiekosten ten behoeve van de
eigen organisatie, bestuurskosten, de kosten van fondsenwerving, alsmede kosten van de uitbestede diensten voor bovenstaande posten.
De Continuïteitsreserve heeft ultimo 2017 een omvang van 0,75 maal de kosten van de werkorganisatie.
BESTEMMINGSRESERVES
Bestemmingsreserve Projecten
Stand 1 januari
Dotatie / Onttrekking

2017
1.038.010
420.873

2016
1.363.273
-325.263

STAND PER 31 DECEMBER

1.458.883

1.038.010
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De bestemmingsreserve Projecten kan strategisch ingezet worden als zich een bijzondere kans voordoet waar de Maag Lever Darm Stichting in wil investeren. De reserve
wordt gemuteerd met het exploitatieresultaat dat overblijft na aftrek van dotaties aan fondsen of reserves. Door de hoge onttrekking aan het bestemmingsfonds Grondel
hebben we deze reserve verhoogd met € 420.873
Reserve vruchtgebruik
Stand 1 januari
Dotatie / Onttrekking

2017
41.539
-4.745

2016
41.539
0

STAND PER 31 DECEMBER

36.794

41.539

De baten uit vruchtgebruik worden toegevoegd aan de reserve vruchtgebruik. Dit omdat onduidelijk is wanneer de baten t.g.v. de Maag Lever Darm Stichting komen. Deze
reserve valt vrij bij beëindiging van het vruchtgebruik.
2017

2016

4.084.349

3.651.121

Stand 1 januari
Dotatie
Onttrekking

2017
1.975.000
88.241
-1.046.671

2016
2.750.000
75.000
-850.000

STAND PER 31 DECEMBER

1.016.570

1.975.000

TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES

BESTEMMINGSFONDSEN
Bestemmingsfonds Grondel

We hebben in 2015 een hele mooie nalatenschap ontvangen van de heer Grondel. Hij heeft als voorwaarde aan zijn nalatenschap gesteld, dat deze gebruikt zal worden
voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hiervoor hebben we een bestemmingsfonds ingesteld. In 2017 hebben we drie projecten uit de call Spijsverteringskankers en twee
diagnostiek projecten hieruit kunnen financieren. Het restant van dit bestemmingsfonds wordt in 2018 benut.

TOTAAL RESERVES EN FONDSEN

2017

2016

5.100.919

5.626.121
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6. LANGLOPENDE SCHULDEN
Toegekende, nog niet uitgekeerde Subsidies. Wetenschappelijke projecten. Het verloop van deze post is:
2017
6.365.669

2016
4.696.819

-2.044.083
0

-1.382.831
-

Bij:
in het verslagjaar toegezegde subsidies

2.331.835

3.051.681

Beschikbaar

6.653.421

6.365.669

-2.978.652

-2.510.031

STAND PER 31 DECEMBER

3.674.769

3.855.638

TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN

3.674.769

3.855.638

Stand per 1 januari
Af:
In het verslagjaar verrichte betalingen
vrijval wegens afloop / niet doorgaan project

Af:
Te betalen binnen 1 (één) jaar

SUBSIDIEVERPLICHTINGEN
Subsidies voor (wetenschappelijk) onderzoek worden toegekend aan projecten die in beginsel langer dan één jaar duren. In het jaar van toekenning wordt de gehele
verplichting ten laste van de exploitatie gebracht.
Op balansniveau worden de verplichtingen gesplitst in korte termijn- en lange termijnschulden. Verplichtingen die maximaal één jaar na balansdatum verschuldigd zijn,
worden als een korte termijnschuld opgenomen. Alle overige verplichtingen worden als een langlopende schuld verantwoord.
7. KORTLOPENDE SCHULDEN
De specificatie hiervan is:
Subsidies wetenschappelijke projecten
Crediteuren
Af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen
Vakantiegeld verplichting
Vakantiedagen verplichting
Nog te betalen kosten overig

2017
2.978.652
510.608
38.401
55.609
26.677
151.840

2016
2.510.031
752.647
24.916
48.815
16.344
132.941

TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN

3.761.787

3.485.694
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SCHULDEN
Schulden worden per balansdatum gewaardeerd tegen de reële waarde. Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan een jaar. De langlopende schulden
hebben een looptijd variërend tussen de één en vier jaar.
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Meerjarige financiële verplichting
Medio 2016 is in het kader van de leasekosten voor de kantoorapparatuur in het kantoor te Amersfoort een nieuwe meerjaren overeenkomst afgesloten met leverancier
Itec. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 36 maanden en eindigt medio 2019.
Per 15 maart 2013 hebben de partners van het Huis voor de Gezondheid een huurovereenkomst met de stichting Huis voor de Gezondheid afgesloten en een waarborgsom
gestort ter grootte van drie maanden huur. De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van tien jaar en op 01 juni 2016 herzien i.v.m. de verhuizing van de Maag Lever
Darm Stichting naar de 6e etage.
De Maag Lever Darm Stichting least voor algemeen gebruik een leaseauto bij Leaseplan voor de duur van 36 maanden. De genoemde kosten zijn inclusief brandstof.
De leaseovereenkomst is beëindigd per 17-01-2018.
Looptijd < 1 jaar
Looptijd 1 tot 5 jaar
Looptijd > 5 jaar
TOTAAL

HUUR KANTOORPAND
139.797

OPERATIONELE LEASE AUTO
-

LEASE KANTOORAPP
11.465

TOTAAL
151.262

559.188

-

2.866

562.054

29.124

-

-

29.124

728.109

-

14.331

742.440

Niet verwerkte rechten
Per einde boekjaar is er een vruchtgebruik of fideï-commis de residu op zes nalatenschappen. Deze nalatenschappen zijn op nihil gewaardeerd. Het genot van deze vruchten
wordt in het jaar van ontvangst tot de baten gerekend en verantwoord onder de post legaten en erfstellingen.
De Maag Lever Darm Stichting is in gesprek met de belastingdienst over de BTW-positie.
KASSTROOMOVERZICHT
Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen de investeringen opgenomen waarvoor in 2017 geldmiddelen zijn opgeofferd.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
					
8.TOELICHTING OP DE GEWORVEN BATEN CONFORM RJ650 NIEUW
817.781

VAN PARTICULIEREN
817.781

2.851.705

2.499.333

62.335

-

780.722

780.722

10.000

10.000

120.863

120.863

91.765

91.765

198.195

198.195

Acties van derden

1.946.000

-

TOTAAL 2017

6.879.366

4.518.659

62.335

1.946.000

352.372

TOTAAL 2016

6.877.917

4.189.177

143.500

2.160.244

381.700

Collecte
Donateurs en giften
Bijdrage bedrijfsleven
Nalatenschappen
Geoormerkte giften
major Donors
Particuliere acties
Zuiderzeeklassieker

VAN BEDRIJVEN

VAN LOTERIJORGANISATIES

ANDERE ORGANISATIES ZONDER WINSSTREVEN
352.372

62.335

-

-

1.946.000

Collecte
Collecte opbrengst

2017
€ 817.781

2016
€ 883.144

2015
€ 930.196

2014
€ 877.739

2013
€ 865.218

Aantal collectanten

13.485

14.159

15.171

15.133

15.190

Gemiddelde opbrengst per collectant

€ 60,64

€ 62,37

€ 61,31

€ 58,00

€ 56,96

Helaas zijn ondanks al onze inspanningen de inkomsten uit de collecte in 2017 verder gedaald. Er gingen ruim 13.000 vrijwilligers met een collectebus op pad. De
opbrengst zakte ten opzichte van vorig jaar naar € 817.781. (2016: € 883.144). De daling heeft te maken met tegenvallende resultaten op het gebied van werving van
collecteorganisatoren en personele discontinuïteit in het collecteteam in Amersfoort.
BIJDRAGEN BEDRIJFSLEVEN, MAJOR DONORS EN ZUIDERZEEKLASSIEKER
In 2017 ontving de Maag Lever Darm Stichting een bedrag van € 62.335 uit het bedrijfsleven. De bijdrage van de major donors is iets gedaald ten opzichte van 2016.
De Zuiderzee Klassieker was weer succesvol dit jaar, in zowel opbrengt als het aantal deelnemers. Met een totaalbedrag van € 198.195 heeft deze editie weliswaar minder
opgebracht dan vorig jaar (2016: € 264.036), maar meer dan in de jaren daarvoor. Het aantal deelnemers dat dit jaar heeft meegefietst was 1.044 (in 2016: 1.125).
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DONATEURS EN GIFTEN
In 2017 kwamen de inkomsten uit het donateursprogramma uit op ruim € 2.800.000. Dit was 9% hoger dan de inkomsten uit 2016. Het aantal donateurs is door
nieuwe activiteiten gestegen van 100.558 in 2016 (oude rekensystematiek, volgens nieuwe rekensystematiek waren dit er ruim 107.000) naar 112.646 (nieuwe
rekensystematiek). De gemiddelde gift bedroeg € 25,32 per donateur.
NALATENSCHAPPEN
In 2017 zijn de inkomsten uit nalatenschappen hoger dan in 2016. De Maag Lever Darm Stichting maakt gebruik van Bureau Nalaten van Goede Doelen Nederland voor de
administratieve afwikkeling van de ontvangen erfstellingen en/of legaten. Nalatenschappen worden gewaardeerd op basis van een reële inschatting op de balansdatum.
BATEN UIT ACTIES VAN DERDEN
Hieronder worden de bijdragen van de VriendenLoterij en de Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV) verantwoord. De Maag Lever Darm Stichting ontvangt deze
bijdragen sinds 1996.
De vaste afdracht van de VriendenLoterij is met een opbrengst over dit boekjaar van €602.372 licht gedaald ten opzichte van de € 637.506 in 2016. Daartegenover is het
aandeel geoormerkte loten voor de Maag Lever Darm Stichting toegenomen: de organisatie ontving in 2017 € 975.451 tegenover € 961.529 in 2016. Deze trend hebben
we vanaf 2008 ingezet door actief en creatief middels diverse acties loten te verkopen die geoormerkt zijn ten behoeve van de Maag Lever Darm Stichting. Zo binden we
zoveel mogelijk spelers aan de stichting en vangen we daarmee het natuurlijk verloop van spelers op. De nieuwe acties om de dalende trend te doorbreken en het aantal
geoormerkte loten in 2017 nog verder te laten stijgen, waren dus succesvol. We hebben dit jaar geen extra project toegewezen gekregen vanuit de VriendenLoterij. De
opbrengsten uit Lotto en Krasloterij zijn gedaald met 6%.
De loterijopbrengsten zijn als volgt te specificeren:			
VriendenLoterij extra project
VriendenLoterij ongeoormerkt loten
VriendenLoterij geoormerkte loten
Lotto & Krasloterij
TOTAAL

2017
602.372
975.451
368.178

2016
171.429
637.506
961.529
389.780

1.946.000

2.160.244

BATEN ALS TEGENPRESTATIE
Hieronder is opgenomen de opbrengst uit de verkoop van WC Doeboeken.
OVERIGE BATEN
Hieronder vallen de opbrengsten uit een aantal kleinere posten.
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9. BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
Subsidies Wetenschappelijk onderzoek
2017

2016

Deskundigheidsbevordering
Goedgekeurde projecten wetenschappelijk onderzoek
Doorbelaste uitvoeringskosten t.b.v. W.O.

37.944

35.132

2.367.983
416.937

3.093.185
534.655

TOTAAL

2.822.864

3.662.972

2017
33.528
98.228
648.043
102.013
161.300
691.771
8.492
77.704
868.422

2016
37.040
87.670
540.923
274.645
317.452
502.967
12.549
171.429
61.370
644.551

2.689.500

2.650.596

2017
47.738
98.228
648.043
77.704
247.499
336.550

2016
58.665
87.670
540.923
61.370
199.815
427.916

1.455.760

1.376.359

Eigen activiteiten Voorlichting
Voorlichtingsmateriaal
Collecte
Donateurs
Website
Campagnes
Publiciteit
Verstrekte subsidies Patientenverenigingen
Centraal Medisch Centrum
Overige voorlichtingskosten
Doorbelaste uitvoeringskosten t.b.v. voorlichting
TOTAAL

We hebben in 2017 extra voorlichtingsactiviteiten ondernomen om een goede basis te leggen voor de komende jaren.
10. WERVINGSKOSTEN
Voorlichting
Collecte
Donateurs
Overige kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties derden
Doorbelaste uitvoeringskosten t.b.v. fondsenwerving
TOTAAL

De wervingskosten zijn licht gestegen (€ 1.455.760 in 2017 t.o.v. € 1.376.359 in 2016) door extra investeringen in het donateursprogramma. In 2017 bedroeg het



percentage wervingskosten 21,1% van de totale baten.
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11. BEHEER EN ADMINISTRATIE
De Maag Lever Darm Stichting heeft een transparant systeem opgezet voor de toerekening van de kosten van Beheer en Administratie. Zo zijn alle ‘overhead’-functies
hieraan toegerekend. De kosten van de directie zijn conform de verdeelsleutel voor indirecte kosten doorbelast aan de teams Kennis en Communicatie, Marketing en
Fondsenwerving en Bedrijfsvoering.
Er zijn geen werknemers werkzaam buiten Nederland (over 2017 en 2016 : nihil).
12. SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Ontvangen rente en overige inkomsten
Dividend
Gerealiseerde beleggingsresultaten
Ongerealiseerde beleggingsresultaten
Totaal
Kosten van beleggingen
Netto beleggingsresultaat
Bankkosten
Saldo Financiele baten en lasten

TOTAAL RENDEMENT EFFECTEN

2017
60.307
5.943
79.066
34.326
179.642
42.725136.917
53.75083.166

2016
14.067
20.431
73.252
123.552
231.302
34.553196.749
49.302147.447

3,2%

4,1%
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VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING
BESTEMMING

DOELSTELLING

WERVING BATEN

WO

Voorlichting

Eigen
fondsenwerving

Acties derden

Beleggingen

BEHEER EN
ADMINISTRATIE

TOTAAL
2017

BEGROTING
2017

TOTAAL
2016

185.841

387.081

150.010

0

0

238.027

960.959

1.054.852

934.571

32.305

67.287

26.077

0

0

41.377

167.047

195.154

149.751

8.071

16.811

6.515

0

0

10.338

41.735

60.000

44.414

- overige personeelskosten

67.978

141.588

54.871

0

0

87.067

351.504

381.000

523.275

Huisvestingskosten

32.306

67.289

26.077

0

0

41.378

167.051

160.000

152.927

Kantoorkosten

51.204

106.652

41.332

0

0

65.583

264.771

375.000

245.533

Advieskosten

24.527

51.086

19.798

0

0

31.414

126.825

220.250

244.347

Bedrijfsvoeringkosten

14.704

30.627

11.869

0

42.725

18.834

118.760

129.750

147.503

416.937

868.422

336.550

0

42.725

534.018

2.198.651

2.576.006

2.442.321

Publiciteit

0

26.560

0

0

0

0

26.560

15.000

108.403

Voorlichting

0

809.244

0

0

0

0

809.244

1.492.000

890.227

Collecte

0

98.228

98.228

0

0

0

196.456

210.000

175.339

Donateurs

0

648.043

648.043

247.499

0

0

1.543.584

1.655.000

1.281.661

Voorlichtingscampagne

0

161.300

47.738

0

0

0

209.038

175.000

376.117

Overig

0

77.704

77.704

0

0

0

155.407

197.000

122.741

0

1.821.078

871.712

247.499

0

0

2.940.289

3.744.000

2.954.488

2.405.928

0

0

0

0

0

2.405.928

2.700.000

3.128.317

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.405.928

0

0

0

0

0

2.405.928

2.700.000

3.128.317

2.822.864

2.689.500

1.208.261

247.499

42.725

534.018

7.544.867

9.020.006

8.525.126

LASTEN
Uitvoeringskosten eigen
organisatie:
Personeelskosten
- salarissen
- sociale lasten
- pensioenen

Eigen activiteiten

Verstrekte subsidies
Wetenschappelijk Onderzoek
Voorlichting / Zorg
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Specificatie ‘Verdeling kosten naar bestemming’

DOELSTELLINGEN

TOELICHTING OP DE LASTENVERDELING

Hiervan is een bedrag van € 5.512.364 besteed aan de doelstellingen. Dat betekent

In de specificatie ‘Verdeling kosten naar bestemming” worden de kosten die de

dat 80,0% van de baten rechtstreeks ten gunste is gekomen van de doelstellingen.

Maag Lever Darm Stichting maakt, verdeeld over doelstellingen, over werving baten

Dit is hoger dan we gemiddeld uitgeven omdat we eind 2015 een grote

en over beheer en administratie. De totalen komen overeen met de totaalbedragen

nalatenschap hebben ontvangen die we vanaf 2016 konden besteden aan onze

die in de staat van baten en lasten zijn opgenomen met bijbehorende toelichting.

doelstellingen. Deze nalatenschap zal ook komend jaar ingezet worden voor

Uit de specificatie wordt duidelijk hoe de vermelde kosten zijn besteed.

subsidies aan Wetenschappelijk Onderzoek.

In 2016 is een strategiewijziging ontwikkeld. In 2017 is de organisatie ingericht

WERVING BATEN

op en dienend gemaakt aan effectieve uitvoering van deze nieuwe strategie.

Om fondsen te verkrijgen zoekt de Maag Lever Darm Stichting contact met haar

De organisatie inrichting is gestoeld op principes van persoonlijk leiderschap,

gevers door middel van mailingen, telemarketing, de website en haar collecte.

zelfsturende vakteams en projectmatig multidisciplinair samenwerken. Zowel

Deze middelen worden niet alleen ingezet voor de ‘geefvraag’ maar zijn ook altijd

intern als met externe stakeholders. Er is afscheid genomen van het klassieke

zeer duidelijk voorlichtend van karakter. Omdat de fondsenwervende activiteiten

hiërarchische model met een managementteam. Met deze wijziging zijn de

altijd een inhoudelijke boodschap hebben, wordt een gedeelte van de gemaakte

vakteams anders geclusterd, waarmee verschuivingen zijn ontstaan in de

kosten ten laste gebracht van Voorlichting. Per kostensoort wordt beoordeeld welk

toerekening van personele kosten naar doelbesteding. Tegelijkertijd is gewerkt

percentage fondsenwerving betreft en welk percentage voorlichting.

In 2017 bedroegen de totale baten van de Maag Lever Darm Stichting € 6.893.775.

aan het versterken van de interne kennis, kunde en uitvoeringskracht en worden
alleen externen en bureaus ingehuurd op cruciale deelgebieden. Zo is de capaciteit

BEHEER EN ADMINISTRATIE

uitgebreid en direct daarmee ook de out-of-pocket kosten op bijvoorbeeld

Dit zijn kosten die de Maag Lever Darm Stichting maakt voor de (interne)

Voorlichting verlaagd. Ook is de samenwerking met patiëntenorganisaties

beheersing en administratievoering. Goede Doelen Nederland (GDN) heeft in

versterkt, waarmee we afscheid hebben genomen van de eigenstandige

januari 2008 een aanbeveling gedaan voor de toepassing van deze kostenpost,

informatielijn. De servicedeskmedewerksters hebben hierdoor een deels

om op die manier tot zoveel mogelijk vergelijkbaarheid te komen tussen de

voorlichtende functie gekregen in de 1e lijn- afvang van vragen

Fondsenwervende organisaties. Ook de Maag Lever Darm Stichting heeft deze
post in overeenstemming met deze aanbeveling berekend. Tot de kosten van

BEREKENINGSWIJZE

beheer en administratie behoren de algemene indirecte kosten, die van de afdeling

De gemaakte kosten zijn in overeenstemming met de voorgeschreven indeling

Bedrijfsvoering, met uitzondering van de directe inspanningen ten behoeve van de

verdeeld over de kostensoorten. Hier zijn de directe kosten, waarvoor een

doelstellingen. De personele kosten evenals de kosten voor huisvesting, advisering

factuur is ontvangen, direct ten laste van de betreffende kostensoort gebracht.

en algemene kosten zijn verdeeld op basis van een verdeelsleutel gebaseerd op de

De personeelskosten zijn afdeling gerelateerd en direct toe te schrijven aan de

bruto personeelslasten.

verschillende bestemmingen. De huisvesting-, kantoor-, advies- en algemene

De totale lasten van de Maag Lever Darm Stichting bedroegen in 2017

kosten worden verdeeld op basis een %-verdeelsleutel aan de hand van de

€ 7.502.142. Hiervan is een bedrag van € 534.018 besteed aan beheer en

personeelskosten.

administratie: 7.1%.
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HET BUREAU VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING

22,5 fte’s (2016: 17,4 fte). Het gemiddeld aantal fte in 2017 was 20,0. In 2017 is

De activiteiten van de Maag Lever Darm Stichting worden gecoördineerd en

toegewerkt naar het zoveel mogelijk zelf uitvoeren van projecten en ontwikkelen

uitgevoerd vanuit het bureau in Amersfoort. Op 31 december 2017 had de Maag

van eigen expertise. Dit verklaart de groei in fte, waar de inhuur van zelfstandigen,

Lever Darm Stichting 29 (2016: 23) medewerkers in dienst. Dit komt overeen met

adviseurs, etc. drastisch is teruggebracht.

BEZOLDIGING DIRECTIE
NAAM

B.M. TOOL

MR. M.A. VERASDONCK-VAN
WIJCHEN

B. KUIPERS

Functie

algemeen directeur

algemeen directeur

interim directeur

DIENSTVERBAND
Aard (looptijd)
Uren
Part-time percentage
Periode
BEZOLDIGING (EUR)
Jaarinkomen
Bruto loon / salaris
Vakantiegeld
Variabel jaarinkomen

SV Lasten werkgeversdeel
Ontvangen ziekengeld
Belastbare vergoedingen/bijtellingen
Pensioenlasten werkgeversdeel
Uitkering beeindiging dienstverband
TOTAAL BEZOLDIGING 2017
TOTAAL BEZOLDIGING 2016

2017
jaarcontract
40
100
16-01 / 31-12

2016

2017
uit dienst

2016
onbepaald
40
100
01-01 / 31-10

2017
uit dienst

2016
contract
20
50
01-01 / 31-12

84.525
7.379
91.904

-

84.880
11.544
96.424

-

149.435
149.435

9.689
5.478
-

-20.066
-

8.244
-21.277
4.400
9.304
55.000

-

-

-

-

107.071

-20.066
-

152.095

149.435

Het jaarinkomen van de directie (in loondienst) blijft met € 91.904 bruto binnen het maximum (1 fte/11,5 mnd.) volgens de GDN Beloningsregeling voor directeuren van
goede doelen. De functie was ingeschaald in functiegroep G (max. € 102.470). Het ontvangen ziekengeld is in mindering gebracht op het jaarinkomen, in 2017 heeft de
Maag Lever Darm Stichting nog een nagekomen uitkering ontvangen. De pensioenlast betreft het werkgeversdeel van de aan het pensioenfonds verschuldigde premie.
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JAARREKENING 2017
Opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgemaakt d.d. 16 mei 2018 ten kantore van de Maag Lever
Darm Stichting op het Stationsplein 123 te Amersfoort.
Vaststelling en goedkeuring
De jaarrekening 2017 is door de Raad van Toezicht goedgekeurd in de vergadering
van 16 mei 2018 en diezelfde dag vastgesteld door de directeur.
Gebeurtenissen na de balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na de balansdatum voorgedaan, die hier
vermeld dienen te worden.
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JAARREKENING 2017
ONDERTEKENING DIRECTEUR EN LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Mw. Bernique Tool				

Jhr. Mr. Joris Backer				

Directeur					Voorzitter Raad van Toezicht			

Prof. dr. Peter Siersema
lid Raad van Toezicht

Dhr. Hans Hendriks RA			 Drs. Pieter Plaisier				Mw. Mieke Pennock
lid Raad van Toezicht				lid Raad van Toezicht				lid Raad van Toezicht

Origineel getekend door directeur en leden Raad van Toezicht.
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JAARREKENING 2017
OVERIGE GEGEVENS
Controleverklaring

CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de raad van toezicht van Maag Lever Darm Stichting
VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING
2017
ONS OORDEEL
Wij hebben de jaarrekening voor het jaar geëindigd op 31 december 2017 van Maag Lever
Darm Stichting te Amersfoort gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Maag Lever Darm Stichting per
31 december 2017 en van het saldo van baten en lasten over 2017 in overeenstemming met
de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de staat van baten en lasten over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
DE BASIS VOOR ONS OORDEEL
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Maag Lever Darm Stichting zoals vereist in de Verordening inzake
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags-en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Accountants - Belastingadviseurs - Management Consultants

Wilhelmina Tower, Delflandlaan 1 - Postbus 7266 - 1007 JG Amsterdam
Tel: 088 27 72 400 - Fax: 088 277 2245 - amsterdam.audit@mazars.nl
Mazars N.V.
Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296).

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:

Voorwoord raad van toezicht, missie en visie, nieuwe strategie werpt vruchten af,
spijsvertering op de kaart, samenwerking, fondsenwerving en voorlichting, kennis en
innovatie, organisatie, risicobeheersing, beleggingsbeleid, financiële resultaten,
verantwoordingsverklaring, vooruitblik, begroting 2018, bijlage 1 risico’s en maatregelen,
bijlage 2 personalia;

Overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

alle informatie bevat die op grond van RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties
is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten
in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als
onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650
Fondsenwervende organisaties.
BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT
DE JAARREKENING
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT
VOOR DE JAARREKENING
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende
organisaties. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de entiteit in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief
is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de entiteit haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de stichting.
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JAARREKENING 2017
OVERIGE GEGEVENS
Controleverklaring

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de entiteit;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de entiteit haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een entiteit haar continuïteit niet langer kan handhaven;
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.
3

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad van toezicht over
alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden
en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te
waarborgen.
Amsterdam, 19 juni 2018
MAZARS N.V.

w.g. drs. M.G.W. Quaedvlieg RA AA MBA
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