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1.1 Algemeen 
 
1.1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 
 
De Stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam 
ingeschreven onder nummer 34134902. De statutaire naam van de Stichting luidt: Ingeborg Douwes 
Stichting en is statutair gevestigd te Amsterdam. De rechtsvorm is de vorm van een stichting. 
 
1.1.2 Omschrijving van de doelstelling 
 
De Ingeborg Douwes Stichting is een initiatief dat is opgezet met als doel het werven van fondsen 
en middelen ter ondersteuning van psychosociale zorg aan patiënten en hun families die worden 
geconfronteerd met de ziekte kanker in de breedste zin van het woord. 
 
Doelstellingen zijn: 
 
Het werven van fondsen en middelen om daarmee initiatieven te kunnen steunen die gericht zijn 
op de hulpverlening en begeleiding van kankerpatiënten en hun naasten door middel van 
psychosociale zorg. Deze zorg richt zich op de kwaliteit van leven voor de gehele mens, voor zowel 
lichaam als geest. De steun aan het Ingeborg Douwes Centrum betreft de eerste prioriteit van de 
Stichting. 
 
Tevens is het uitdrukkelijke streven van de Stichting om haar financiële basis zodanig uit te 
breiden, dat zij naast de directe steun aan het IDC ook ondersteuning kan verlenen aan dergelijke 
initiatieven op het gebied van psychosociale zorg elders in het land. 
 
Daarnaast richt de Stichting zich op projecten met als doel het belang en de bewustwording van de 
psychosociale zorg te vergroten en in brede kring onder de aandacht te brengen, zoals het 
financieren van studies om de bewijslast voor dit onderdeel van het zorgstelsel te onderbouwen. 
 
1.1.3 Samenstelling van het bestuur, Raad van Toezicht en directie 
 
Aan het eind van het verslagjaar 2015 was de samenstelling van het bestuur als volgt. 
 
Voorzitter  : de heer E.J.M. Douwes 
Secretaris  : de heer A.A.G. Fluitman 
Penningmeester  : de heer J.J.L. Schmidt 
 
Raad van Toezicht:  
Voorzitter  : de heer P.P.A. Beerkens 
Lid   : de heer A.A.G. Fluitman 
 
Directie  : de heer B.F.M Botram 
 
1.1.4 Statutenwijziging 
 
Gedurende het verslagjaar zijn de statuten gewijzigd op 22 juni 2015. 
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1.2 Activiteiten en financiële positie 
 
1.2.1 Activiteiten van financieel belang 
 
De Ingeborg Douwes Stichting (IDS) is reeds 15 jaar actief op het terrein van de psychosociale zorg 
voor mensen met kanker en hun naasten.  
 
De Stichting heeft verder de volgende bijdragen c.q. ondersteuningen geleverd: 
 
 de jaarlijkse bijdrage van € 40.000 ter financiering van de exploitatietekorten van het 

Ingeborg Douwes Centrum, een afdeling van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam; 
 ondersteuning van administratieve druk van het Ingeborg Douwes Centrum voor € 15.000; 
 steun aan het Ingeborg Douwes Centrum naar aanleiding van de “Goede Doelen Loop” voor 

€ 3.840; 
 voorbereidend werk aan ons nieuwe speerpunt ‘het Nationaal meld- en actiepunt’ voor 

psychosociale ondersteuning; 
 vergroting van de bewustwording bij het grote publiek van het bestaan van deze vorm van 

zorg, met als doel te helpen het bestaande taboe op te heffen en inzichtelijk maken wat de 
werkelijke behoefte van de mensen met kanker is; 

 het samen mèt de sector stimuleren en faciliteren vàn de sector om de bestaande knelpunten 
op te lossen. 

 
1.2.2 Kengetallen 
 
     2015  2014 
     %  % 
Bestedingspercentage  
Totaal van de bestedingen aan de doelstelling in een  
percentage van het totaal van de baten.   323,3%  25,6% 
 
Percentage kosten fondsenwerving 
Kosten van eigen fondsenwerving uitgedrukt in een  
percentage van de baten uit eigen fondsenwerving.  156,0%  0,0% 
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1.2.3 Beleid kosten en methoden fondsenwerving 
 
Het beleid zal er altijd op gericht zijn de kosten van de fondsenwerving tot het uiterste te 
beperken en indien mogelijk geheel kostenvrij te laten zijn gezien het belangrijke doel van de 
Stichting. 
 
1.2.4 Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen 
 
De Stichting heeft er altijd naar gestreefd om ieder jaar weer nieuwe fondsen aan te trekken 
echter gezien de economische ontwikkelingen is dit niet altijd een eenvoudige opgave.  
 
1.2.5 Beleggingsbeleid 
 
Het bestuur van de Stichting draagt de uitvoering van de beleggingsrichtlijn op aan de voorzitter 
en de penningmeester. Elk kwartaal wordt aan het gehele bestuur verslag uitgebracht over het 
resultaat van het beheer en de beleggingen en het daarbij gevoerde beleid, aan de hand van de 
daartoe door de bank verstrekte overzichten. Bij de jaarlijkse vaststelling van de jaarrekening 
(balans en staat van baten en lasten) dient verantwoording te worden afgelegd over het gevoerde 
beleggingsbeleid en dient het bestuur haar goedkeuring hierover uit te spreken. 
 
 Het beheer van het eigen vermogen en de middellange schulden wordt uitbesteed aan een 

professionele vermogensbeheerder. 
 Het eigen vermogen en de middellange schulden worden conservatief belegd in de verhouding 

40% aandelen en 60% obligaties. Voor de aandelen wordt een bandbreedte van 25 tot 55% 
gehanteerd om in te kunnen spelen op de marktverwachtingen. De beleggingen zullen worden 
ingevuld met beleggingsfondsen met een zeer goede performance over de afgelopen jaren. 
Door de verdeling van de beleggingen over verschillende vermogenscategorieën en 
beleggingsfondsen worden de risico’s zo goed mogelijk gespreid. 

 De korte termijn schulden worden deels op een bankrekening aangehouden en deels op een 
deposito en/of spaarrekening (3 maanden) of een combinatie hiervan. 

 Elke vorm van vermogensaangroei wordt belegd zoals het eigen vermogen. 
 
1.2.6 Vrijwilligersbeleid 
 
Dit beleid was tot op heden geen factor van betekenis gezien de omvang van de Stichting. Dit zal 
veranderen als gevolg van de aandachtsgebieden van de Stichting in de loop van de komende 
jaren. Dan zal ook op dit onderdeel separaat beleid ontwikkeld moeten worden. 
 
1.2.7 Communicatiebeleid met belanghebbenden 
 
Het beleid op dit terrein is altijd onderdeel geweest van het handelen van alle leden van het 
Bestuur van de Stichting door gebruik te maken van hun eigen netwerken. Met de verandering 
zoals voorgenomen zal ook op dit terrein een separaat beleid ontwikkeld dienen te worden met 
hulp van professionals met ervaring in de charitatieve sector. Er is veelvuldig contact met 
belangengroepen en specialisten binnen de psychosociale zorg sector.  
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1.3 Informatie over het bestuur en directie 
 
1.3.1 Taak en werkwijze van het bestuur en directie 
 
Het bestuur en de directie hebben de taken die samenhangen met de werkzaamheden van de 
Stichting op een wijze gestructureerd conform de daartoe geldende regels voor goed Bestuur en 
Governance. 
 
1.3.2 Bezoldigings- en vergoedingenbeleid 
 
Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding in welke zin dan ook. Alle bestuursleden 
leveren hun werk volledig pro deo. Met andere woorden er worden door de bestuursleden geen 
gelden of andere vergelijkbare ontvangsten genoten. 
 
1.3.3 Wijze benoemen en zittingsduur bestuur 
 
Het bestuur wordt telkens benoemd voor een periode van 4 jaar volgens een vast rooster van 
aftreden. Op de betrokken datum wordt de eventuele herbenoeming overwogen. 
 
1.3.4 Nevenfunctie bestuursleden en lid Raad van Toezicht 
 
De heer E.J.M. Douwes  : Raad van Advies IPSO 
   : Lid Raad van Toezicht NFTE Nederland 
   : Bestuurslid van Art Breda kunstbeurs 
 
De heer J. Schmidt  : Voorzitter bestuur Stichting Uithoorn in bedrijf 
   : Lid bestuur Stichting Ondernemersfonds Uithoorn 
   : Commissaris Bieglo GmbH KG Hamburg 
 
De heer P.P.A. Beerkens  : Voorzitter Coördinatiegroep Orgaandonatie (CGOD) 
   : Lid Raad van Toezicht Nederlandse Transplantatie  
     Stichting 
   : Voorzitter Stichting Stem in de Stad, Haarlem 
 
De heer A.A.G. Fluitman : Voorzitter EK Atletiek 2016 Amsterdam 
   : Voorzitter Alzheimer Stichting VUMC 
  : Voorzitter Singer Laren 
  : Vice voorzitter NCWT/NEMO 
  : Lid RVT CompagnieTheater Amsterdam 
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1.4 Toekomstparagraaf 
 
In 2016 continueren wij de primaire ondersteuning aan het Ingeborg Douwes Centrum. Met name 
de afgelopen 2 jaar is dit centrum uitgegroeid tot één van de belangrijkste psycho-oncologische 
centra van Nederland. Tevens is voor 2016 een extra toezegging gedaan om de administratieve 
lasten te verlichten.  
 
De Stichting Marathon 365 (run-against-cancer) is in 2014 opgegaan in de Ingeborg Douwes 
Stichting. Deze samenvoeging gaf de mogelijkheid om slagvaardig te starten met het ontwikkelen 
van een meld- en vertelpunt voor psychosociale zorg.  
Na goedkeuring  in 2014 door het Ingeborg Douwes Stichting-bestuur is in 2015 ‘Nationaal Meld- en 
Vertelpunt Kanker 365’ in al haar facetten uitgewerkt tot een gedetailleerd projectplan. 
 
Allereerst heeft er een brede oriëntatie plaatsgevonden om te achterhalen of er nog andere 
organisaties zich parallel buigen over de oprichting van een oncologisch (24/7) meldpunt. Dit bleek 
niet het geval.  
 
Binnen de Ingeborg Douwes Stichting was dit tijdens een kort vooronderzoek in 2014 al voorzien 
omdat de actieve organisaties binnen de psycho-oncologische sector unaniem een chronisch gebrek 
blijken te hebben aan beschikbare middelen en medewerkers, voor het werk wat ze nog graag 
zouden willen verzetten.  
Verder zijn er een aanzienlijk aantal meldpunten van met name charitatieve instellingen benaderd 
en geanalyseerd om te leren van de organisatie, werkwijze, kosten, ervaringen, valkuilen e.d.  
 
Als beschrijving van de doelstelling, de activiteiten en de te volgen strategie is er een elevator 
pitch van projectplan ‘Nationaal Meld- en Vertelpunt Kanker 365’ ontwikkeld, deze luidt als volgt: 
 
 iedere dag en nacht telefonisch en per chat bereikbaar; 
 een luisterend oor voor alle verhalen en meldingen; 
 problemen definiëren en kwantificeren; 
 bundelen van getuigenissen en ervaringen; 
 veranderingen aanjagen. 
 
Het creëren van een draagvlak onder de actoren welke eveneens de rol als stakeholders zouden 
kunnen vervullen, is een tijdrovend proces. Met name synchroniciteit voor wat betreft 
vernieuwingen binnen beleid, besturen en directies werken vertragend.   
Dit maakt dat het realiseren van een werkbaar plan niet alleen om een inhoudelijke aanpak of 
strategie vraagt maar ook geduld en vastberadenheid.  
Vooralsnog is voorzien om in de loop van de tweede helft van 2016 het ‘Nationaal Meld- en 
Vertelpunt Kanker 365’ open te kunnen stellen voor het publiek. 
 
De Stichting blijft activiteiten richten op het voor iedereen bereikbaar maken van de psychosociale 
zorg, door bijvoorbeeld dit onderdeel te laten zijn van het zorgpakket. 
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1.5 Verslag toezichthoudend orgaan 
 
Raad van Toezicht  
 
Per de meest recente statuten (22 juni 2015) heeft de Ingeborg Douwes Stichting een Raad van 
Toezicht. Zij houdt toezicht op het beleid van de Ingeborg Douwes Stichting en de algemene gang 
van zaken. Minimaal 3x keer per jaar komen het bestuur en de directie bijeen met de Raad van 
Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning of salaris; ze mogen wel 
reiskostenvergoeding vragen. 
 
Voorzitter is het voormalig bestuurslid van de Stichting, de heer Paul Beerkens, voormalig 
Algemeen directeur van de Nierstichting Nederland. 
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2.1  Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 
 
ACTIVA        31-12-2015  31-12-2014 
            
                        €           € 
Vaste activa 
 
Financiële vaste activa   2.7.1 
Effecten        455.696  604.879 
 
Vlottende activa 
 
Vorderingen    2.7.2 
Overige vorderingen en activa       407  883 
 
Liquide middelen    2.7.3    189.109  230.116 
 
 
 
            
Totaal activa        645.212  835.878 
            
 
 
PASSIVA        31-12-2015  31-12-2014 
            
                         €           € 
Reserves  
Continuïteitsreserve   2.7.4    80.000  80.000 
Bestemmingsreserves   2.7.5    518.035  653.834 
            
         598.035  733.834 
        ---------------  --------------- 
 
Kortlopende schulden    
Belastingen      2.418  2.293 
Pensioen      27.353  12.050 
Overige kortlopende schulden  2.7.6    17.406  87.701 
            
         47.177  102.044 
        ---------------   --------------- 
Totaal passiva        645.212  835.878 
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2.2  Staat van baten en lasten 
 
           Realisatie    Begroting        Realisatie 
           2015       2015       2014 
            
             €           €           € 
BATEN 
 
Eigen fondsenwerving 2.8.1   6.190  P.M.  392.402 
Beleggingen 2.8.2   35.850  50.000  65.230 
            
Totaal baten      42.040  50.000  457.632 
          
 
LASTEN 
 
Besteed aan doelstellingen 
Bijdragen psychosociale zorg 2.5   63.480  50.000  50.300 
Ontwikkeling meld- en vertelpunt 2.5   72.425  245.500  66.906 
Projecten 2.5   -  80.000  - 
            
       135.905  375.500  117.206 
      ---------------  ---------------   --------------- 
 
Kosten werving baten 
Kosten eigen fondsenwerving 2.5    9.657  9.000  - 
Kosten van beleggingen 2.5    7.998  5.000  4.821 
            
       17.655  14.000  4.821 
      ---------------  ---------------   --------------- 
 
Beheer en administratie 
Kosten van beheer en administratie 2.5    24.279  23.500  12.874 
      ---------------   --------------  --------------- 
Totaal lasten      177.839  413.000  134.901 
          
            
Resultaat      -135.799  -363.000  322.731 
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2.3 Resultaatbestemming 
 
            Realisatie            Realisatie 
           2015         2014 
            
             €                     € 
Resultaatbestemming reserves 
 
Continuïteitsreserve    -    20.000 
Bestemmingsreserves    -135.799    302.731 
          
Totaal    -135.799    322.731 
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2.4 Kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschik-
baar zijn gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar. 
 
            2015        2014 
          
              €          € 
 
Totaal baten      42.040  457.632 
Totaal lasten      177.839  134.901 
          
Cash-flow      -135.799  322.731 
      ---------------  --------------- 
 
Mutaties in: 
Effecten      149.183  -175.602 
Overige vorderingen en activa      476  -721 
Belastingen      125  2.293 
Pensioen      15.303  12.050 
Overige kortlopende schulden      -70.295  -17.329 
          
       94.792  -179.309 
      ---------------   --------------- 
Totale kasstroom      -41.007  143.422 
          
 
Saldo liquide middelen begin      230.116  86.694 
Totale kasstroom      -41.007  143.422 
          
Saldo liquide middelen eind      189.109  230.116 
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2.5 Overzicht lastenverdeling 
 
Bestemming   
  
   Doel- 
  stelling   Werving baten  
             
   Psycho-     Eigen-      Beheer-   
   sociale   fondsen-     Beleg-   en admi-    Totaal     Totaal 
Lasten     zorg   werving    gingen   nistratie      2015      2014 
             
        €         €         €         €         €         € 
 
Subsidies/bijdragen 2.9.1  63.480  -  -  -  63.480  50.300 
Personeelskosten 2.9.2  72.425  9.657  -  14.485  96.567  66.906 
Kosten effecten 2.9.3  -  -  7.998  -  7.998  4.821 
Algemene kosten 2.9.4  -  -  -  9.794  9.794  12.874 
             
Totaal lasten  135.905  9.657  7.998  24.279  177.839  134.901 
             
 
Doelbestedingspercentage van de baten 
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten       323,3%  25,6% 
   
Doelbestedingspercentage van de lasten 
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten       76,4%  86.9% 
 
Fondsenwervingspercentage 
Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving     156,0%  0,0% 
 
Percentage beheer en administratie 
Kosten beheer en administratie/totale lasten       13,7%  9,5% 
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2.6 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat  
 
2.6.1 Algemene grondslagen 
 
De jaarrekening is opgesteld op basis Richtlijn 650 voor “Richtlijn Fondsenwervende Instellingen” 
van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van 
de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeenge-
bracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in Euro’s.  
 
2.6.2 Vergelijkende cijfers 
 

De cijfers over 2014 zijn, waar relevant, aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mo-
gelijk te maken. 
 
2.6.3 Verbonden partijen 
 
Ingeborg Douwes Centrum. 
 

Grondslagen van waardering 
 
2.6.4 Algemene grondslagen van waardering 
 
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde 
kostprijs. 
 
2.6.5 Effecten 
 
De effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarden per 31 december.  
 
2.6.6 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 
 
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen 
tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens 
oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Subsidieverplichtingen zijn opgenomen op basis van een besluit ter zake, welke schriftelijk is 
kenbaar gemaakt aan de ontvanger van de subsidie. 
 
2.6.7 Reserves en fondsen 
 
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting. Door het bestuur kunnen 
doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. 
 
Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor 
deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en 
andere fondsen.  
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2.6 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat (vervolg) 
 
Grondslagen van resultaatbepaling 
 
2.6.8 Algemene grondslagen van resultaatbepaling 
 
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en an-
dere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waar-
deringsgrondslagen. 
 
2.6.9 Baten 
 
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. 
 
Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap 
betrouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten 
worden verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen.  
 
2.6.10 Lasten 
 
Lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende bestedingen. 
 
2.6.11 Personeelsbeloning 
 
Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd 
zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten. 
 
De Stichting heeft aan haar personeel een pensioen toegezegd op basis van middelloon. De pensi-
oenregeling is ondergebracht bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn. In de jaarrekening wordt de 
jaarlijkse pensioenpremie als last verantwoord. 
 
Voor per balansdatum nog niet betaalde premies wordt een schuld opgenomen. De risico’s voor 
prijsindexatie en beleggingsrendement kunnen mogelijk leiden tot aanpassing van de toekomstige 
bijdragen aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een 
in de balans opgenomen voorziening. In geval van een tekort bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn 
heeft de Stichting geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen anders dan toekomstig 
hogere premies.  
 
Het pensioenfonds PFZW heeft een dekkingsgraad van 97% ultimo 2015 (2014: 102%). PFZW heeft 
op 1 juli 2015 het nieuwe herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). In het herstel-
plan staan de maatregelen die genomen worden om te zorgen dat de dekkingsgraad weer op het 
vereiste niveau komt. PFZW heeft 12 jaar de tijd om weer op de dekkingsgraad van 127% te ko-
men.  
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2.6 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat (vervolg) 
 
Dit zijn de maatregelen die nu in het herstelplan zijn opgenomen: 
 

 de pensioenen niet verhogen bij een dekkingsgraad onder de 110%; 

 de pensioenen verhogen met slechts een deel van de loonstijging (indexeren) bij een dek-
kingsgraad hoger dan 110%; 

 een opslag voor herstel in de premie van 2%, deze opslag is al opgenomen in de huidige pre-
mie. 

 
Als de aannames onder het herstelplan niet uitkomen en het echt niet anders kan, is PFZW ge-
noodzaakt de pensioenen te verlagen en zal tijdelijke een extra premie van 2,5% worden gevraagd. 
 
2.6.12 Kostentoerekening 
 
Kostentoerekening vindt plaats middels de directe methode. 
 
De volgende kostensoorten worden als volgt nader verdeeld over de bestedingscategorieën. 
 
Kostensoort  Toerekening 
 
Promotiekosten  100% aan kosten eigen fondsenwerving 
Kosten beleggingen 100% aan kosten werving baten 
Personeelskosten  75% aan de doelstelling, 10% aan fondsenwerving en 15% aan 

  beheer en administratie 
Bestuur  100% aan beheer en administratie 
Kantoor- en algemene kosten 100% aan beheer en administratie 
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2.7  Toelichting op de balans 
 
ACTIVA 
 
VASTE ACTIVA 
 
2.7.1 Effecten 
 
                    2015        2014 
            
                      €           € 
 
Saldo per 1 januari        604.879  429.277 
Aankopen        616.494  303.445 
Verkopen        -787.911  -178.552 
Gerealiseerde koersresultaten       56.101  6.600 
Ongerealiseerde koersresultaten       -33.867  44.109 
            
Saldo per 31 december       455.696  604.879 
            
 
Ontvangen dividenden worden verantwoord via de staat  
van baten en lasten. 
 
VLOTTENDE ACTIVA 
 
2.7.2 Overige vorderingen 
 
Te ontvangen rente     407  816 
Netto lonen      -  67 
          
Saldo per 31 december     407  883 
          
 
2.7.3 Liquide middelen 
 
ABN AMRO Bank, rekening-courant     15.281  6.589 
ABN AMRO Bank, spaarrekening     91  5.709 
ABN AMRO Bank, vermogenbeheerrekening     143.597  116.663 
ABN AMRO Bank, charitas spaarrekening     30.140  101.155 
          
Saldo per 31 december     189.109  230.116 
          
 
De liquide middelen zijn vrij opneembaar. 
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2.7  Toelichting op de balans (vervolg) 
 
                    2015        2014 
            
                      €           € 
PASSIVA 
 
2.7.4 Continuïteitsreserve 
 
Saldo per 1 januari  80.000  60.000 
Mutatie volgens resultaatbestemming  -  20.000 
        
Saldo per 31 december   80.000  80.000 
        
 
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s  
op korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst  
aan verplichtingen kan worden voldaan.  
 
2.7.5 Bestemmingsreserves 
 
Saldo per 1 januari  653.834  351.103 
Mutatie volgens resultaatbestemming  -135.799  302.731 
        
Saldo per 31 december   518.035  653.834 
        
 
     Vrijgevallen/ 
        Saldo  Toegevoegde    Bestede       Saldo 
    01-01-2015     reserves     reserves   31-12-2015 
          
           €           €           €           € 
 
Ingeborg Douwes Centrum  130.000  45.000  55.000  120.000 
2e Project Cancer Center Amsterdam  15.000  -  15.000  - 
Ingeborg Douwes Prijs  50.000  -  -  50.000 
Meld- en vertelpunt psychosociale zorg  178.000  -  -  178.000 
Projecten   280.834  -  110.799  170.035 
           
    653.834  45.000  180.799  518.035 
           
 
Bestemmingsreserves zijn door het bestuur bepaald en betreffen geen verplichting. 
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2.7 Toelichting op de balans (vervolg) 
 
                    2015       2014 
            
                      €          € 
 
2.7.6 Overige kortlopende schulden 
 
Accountantskosten      3.630  3.630 
Reservering vakantiegeld     3.021  3.021 
Nog te betalen personeelskosten     7.500  - 
Beheerloon effectenportefeuille     850  850 
Bijdrage Ingeborg Douwes Centrum     -  80.000 
Overlopende passiva     2.405  200 
          
Saldo per 31 december     17.406  87.701 
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2.8  Toelichting op de baten 
 
      Realisatie    Begroting    Realisatie 
          2015        2015        2014 
          
             €           €           € 
BATEN 
 
2.8.1 Baten uit eigen fondsenwerving 
 
Donaties en giften     6.190  P.M.  392.401 
         
 
Ten opzichte van 2014 zijn de baten uit eigen 
fondsenwerving gedaald met 33%. 
In 2014 is een bate ontvangen uit de Samenwerking 
met Stichting Marathon 365 van € 383.111. 
 
2.8.2 Baten uit beleggingen 
 
Dividenden beleggingen   11.748    10.651 
Gerealiseerde koersresultaten   56.101    6.600 
Ongerealiseerde koersresultaten   -33.845    44.167 
Rente spaargelden   1.846    3.812 
           
    35.850  50.000  65.230 
         
 
  



accountants in 
non-profit

 
 
 
 
Ingeborg Douwes Stichting 
BUSSUM 

  07-06-2016 - 23 

 
2.9  Toelichting op de lasten 
 
      Realisatie    Begroting    Realisatie 
          2015       2015        2014 
          
             €           €           € 
LASTEN 
 
2.9.1 Subsidies en bijdragen 
 
Ingeborg Douwes Centrum    40.000    50.300 
Bijdrage kosten secretaresse    15.000    - 
Bijdrage Pluk de dag    5.000    - 
Bijdrage Amsterdam Marathon    3.480    - 
           
    63.480  50.000  50.300 
         
 
2.9.2 Personeelskosten 
 
Lonen en salarissen  69.917    52.438 
Sociale lasten  9.288    6.844 
Pensioenlasten  8.062    6.274 
Overige personeelskosten  9.300    1.350 
          
   96.567  245.500  66.906 
          
 
Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het 
boekjaar 2015 bedroeg 1,0 (2014: 0,8). 
 
2.9.3 Kosten van beleggingen 
 
Bewaarloon effecten en provisies transacties  7.998  5.000  4.821 
         
 
2.9.4 Kosten beheer en administratie 
 
Accountantskosten  5.388    4.065 
Verzekeringen  605    675 
Overige algemene kosten  3.801    8.134 
          
   9.794  23.500  12.874 
          
 
De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen. 
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2.10  Ondertekening 
 
Vastgesteld en goedgekeurd te Bussum, 7 juni 2016. 
 
 
 
  
De heer E.J.M. Douwes 
Voorzitter 
 
 
   
De heer A.A.G. Fluitman 
Secretaris 
 
 
   
De heer J.J.L. Schmidt 
Penningmeester 
 
 
   
De heer A.G.M. Hoogeveen 
Lid 
 
 
   
De heer P.P.A. Beerkens 
Voorzitter Raad van Toezicht 
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3.1  CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJK ACCOUNTANT 
 
Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van de Ingeborg Douwes Stichting te 
Bussum gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat 
van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaar-
verslag, beiden in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Het bestuur 
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als ge-
volg van fraude of fouten. 
 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethi-
sche voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate 
van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over 
de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van 
de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of 
fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandighe-
den. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen 
over de effectiviteit van de interne beheersing van de Stichting. Een controle omvat tevens het 
evalueren van de geschiktheid van de door het bestuur van de Stichting gemaakte schattingen, 
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de 
door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons 
oordeel te bieden. 
 
Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 
het vermogen van de Ingeborg Douwes Stichting per 31 december 2015 en van het resultaat over 
2015 in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. 
 
Verklaring betreffende andere voorschiften 
Wij melden dat het bestuur- en directieverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar 
is met de jaarrekening zoals vereist in Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.  
 
Was getekend, 
Sliedrecht, 7 juni 2016. 
WITh accountants B.V. 
P. Alblas RA 
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Begroting 2016 
 
            Begroting     Realisatie         Begroting 
            2016        2015       2015 
            
             €           €          € 
BATEN 
 
Eigen fondsenwerving    50.000  6.190  PM 
Beleggingen    30.000  35.850  50.000 
            
Totaal baten      80.000  42.040  50.000 
          
 
LASTEN 
 
Besteed aan doelstellingen 
Bijdragen psychosociale zorg    61.600  63.480  50.000 
Ontwikkeling meld- en vertelpunt    141.762  72.425  245.500 
Projecten    25.000  -  80.000 
            
       228.362  135.905  375.500 
      ---------------  ---------------  --------------- 
Kosten werving baten 
Kosten eigen fondsenwerving    9.135  9.657  9.000 
Kosten van beleggingen     8.000  7.998  5.000 
            
     17.135  17.655  14.000 
      ---------------  ---------------  --------------- 
Beheer en administratie 
Kosten van beheer en administratie     23.703  24.279  23.500 
      ---------------  ---------------   --------------- 
Totaal lasten      269.200  177.839  413.000 
          
            
Exploitatieresultaat     -189.200  -135.799  -363.000 
          
 
 
 


