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Doorn, 23 april 2018
Behandeld door: N.A. Imminkhuizen

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het accountantsrapport over het boekjaar 2017, waarin is opgenomen de jaarrekening
van Stichting Patiëntenplatform Sarcomen.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Patiëntenplatform Sarcomen te Utrecht is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de
staat van baten en lasten over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Patiëntenplatform Sarcomen. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitge-
voerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de
getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
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Resultaten 

Bespreking van de resultaten
Realisatie

2017
Begroting

2017
Realisatie

2016
€ € €

Baten 74.666 64.600 65.385

Lotgenotencontact 25.212 15.000 19.708
Voorlichting 33.624 24.300 16.054
Belangenbehartiging 5.516 6.000 5.778
Instandhoudingskosten 26.282 19.300 19.536

Som der lasten 90.634 64.600 61.076

Resultaat -15.968 - 4.309

Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn tot nadere toelichting gaarne bereid.

Hoogachtend,
NonProfit Support

drs. A.H.J. Kraaij
Registeraccountant
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Balans  per 31 december 2017 
(na saldobestemming)

31 december 2017 31 december 2016
€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen 550 550

Liquide middelen 100.136 97.734

Totaal 100.686 98.284



31 december 2017 31 december 2016
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen 33.738 33.738
Bestemmingsreserve doelstelling 46.308 62.276

80.046 96.014

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers 1.886 770
Overige schulden 18.754 1.500

20.640 2.270

Totaal 100.686 98.284
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Staat van baten en lasten  over 2017 

Realisatie
2017

Begroting
2017

Realisatie
2016

€ € €

Baten
Subsidie CIBG 29.749 25.000 25.000
Subsidie KWF 29.040 30.000 29.518
Bijdragen donateurs 9.958 8.000 8.849
Overige bijdragen en baten 5.758 1.500 1.468
Rente 161 100 550

74.666 64.600 65.385

Lasten
Lotgenotencontact 25.212 15.000 19.708
Voorlichting 33.624 24.300 16.054
Belangenbehartiging 5.516 6.000 5.778
Instandhoudingskosten 26.282 19.300 19.536

Som der lasten 90.634 64.600 61.076

Resultaat -15.968 - 4.309

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve doelstelling -15.968 4.309
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Patiëntenplatform Sarcomen is feitelijk en statutair gevestigd op Postbus 8152, 3503 RD te
Utrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 20112471.

Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
Omtrent de activiteiten van Stichting Patiëntenplatform Sarcomen is in artikel 3 van de statuten het
volgende bepaald:

De stichting is een patiëntenorganisatie voor (ex) patiënten met een sarcoom, waaronder GIST (Gastro
Intestinale Stromacel Tumor), en hun naasten en heeft ten doel: 
a. het geven van persoonlijke ondersteuning aan patiënten met een sarcoom en hun naasten;
b. het in contact brengen van (ex) patiënten met een sarcoom en hun naasten met lotgenoten;
c. het verstrekken van zoveel mogelijk Nederlandstalige informatie aan patiënten om hen op de hoogte
te brengen en te houden van de ontwikkelingen op het gebied van de diagnose en de behandeling van
sarcomen;
d. artsen en specialisten bekend te maken met beschikbare informatie over sarcomen om zo te komen
tot een snellere en betere diagnose en goede richtlijnen voor de behandeling van patiënten met een
sarcoom, waaronder GIST;
e. het stimuleren van verder wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe medicijnen en behandelmethoden
voor sarcomen, waaronder GIST, en dit onderzoek, alsmede het belang hiervan, onder de aandacht
brengen, ook naar de politiek;
f. het verhogen van de naamsbekendheid van de stichting door het uitdragen van haar doelstellingen en
activiteiten;
g. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van bij de stichting aangesloten (ex) patiënten
met een sarcoom en hun naasten;
h. al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld op basis van de grondslagen zoals opgenomen in de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving C1 voor kleine organisaties zonder winststreven. De waardering van activa en
passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de
specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.

Grondslagen
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten (subsidies en overige baten) en alle hiermee
verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van
de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
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Toelichting op de balans

Vlottende activa
31-12-2017 31-12-2016

€ €

Overige vorderingen

Rente 550 550

De overige vorderingen hebben een resterende looptijd van ten hoogste één jaar.

Liquide middelen

ING Betaalrekening 4.156 6.914
ING Spaarrekening 95.980 90.820

100.136 97.734

Stichtingsvermogen

Stand per 31 december 33.738 33.738

2017 2016
€ €

Bestemmingsreserve doelstelling

Stand per 1 januari 62.276 57.967
Resultaatverdeling -15.968 4.309

Stand per 31 december 46.308 62.276

In 2014 is er door het bestuur besloten om de egalisatiereserve KWF en de algemene risicoreserve om
te zetten naar een bestemmingsreserve doelstelling. Doel is om deze reserve in de komende jaren te
gaan besteden.

Kortlopende schulden
31-12-2017 31-12-2016

€ €

Schulden aan leveranciers

Crediteuren 1.886 770

Overige schulden

Voucher SIDN 14.918 -
Accountantskosten 2.121 1.500
Maatwerksubsidie 1.715 -

18.754 1.500
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Realisatie
2017

Begroting
2017

Realisatie
2016

€ € €

Baten

Subsidie CIBG 29.749 25.000 25.000
Subsidie KWF 29.040 30.000 29.518
Bijdragen donateurs 9.958 8.000 8.849
Overige bijdragen en baten 5.758 1.500 1.468
Rente 161 100 550

74.666 64.600 65.385

Subsidie KWF

Basissubsidie 30.000 30.000 16.128
Maatwerksubsidie Samenwerking -1.715 - 7.500
Deelname Voucher 755 - 5.890

29.040 30.000 29.518

Lotgenotencontact

Contactdag 25.212 15.000 19.429
Nabestaandencontact - - 279

25.212 15.000 19.708

Voorlichting

Nieuwsbrief / Magazine 11.124 11.000 8.207
Beurzen en congressen 7.413 4.000 -
Kosten maatwerksubsidie 5.785 1.500 -
Onkosten vrijwilligers 4.020 2.000 3.905
Communicatie 1.680 2.000 -
Patiëntenfolder 1.309 1.000 1.498
Medische informatie 1.070 - 2.073
Kosten Voucher 755 - -
Website 334 1.800 253
Klankbord groep bestuur 134 1.000 118

33.624 24.300 16.054
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Realisatie
2017

Begroting
2017

Realisatie
2016

€ € €

Belangenbehartiging

Internationale contacten 3.375 4.000 3.971
Samenwerking NFK 1.330 - 338
Samenwerking KWF 90 - 64
Farmaceuten contacten - 2.000 -
PR activiteiten - - 610
Diversen 721 - 795

5.516 6.000 5.778

Instandhoudingskosten

Kosten jaarverslag 6.403 - 6.552
Secretariaats- en kantoorkosten 6.528 5.000 6.059
Bestuurskosten / Vergoedingen bestuur 8.409 6.000 3.322
Financiële administratie 3.382 4.500 2.561
Verzekeringen 420 1.000 420
Bankkosten 156 300 -
Diversen 984 2.500 622

26.282 19.300 19.536
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Utrecht, 23 april 2018
Stichting Patiëntenplatform Sarcomen

G. van Oortmerssen H.J.M. Mijnsbergen H.S. van Rooijen
Voorzitter Penningmeester Secretaris

G.W.M. Degen - Jansen P.M.G. van Kampen C. Caresani - Kooij
Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

M.S. Dhondt
Voorzitter België
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