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Het Bestuur van
Stichting Mijn Liefste Wens
NIJMEGEN

Nijmegen, 22 mei 2018

Geacht Bestuur,
Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw stichting
beoordeeld.
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Beoordelingsverklaring

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Mijn Liefste Wens
te Nijmegen beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en
de Staat van Baten en Lasten over 2017 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van
onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het
beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende
ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in
staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een
beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in
hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen
van de stichting, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens
Op al onze diensten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke kunnen worden verkregen via www.vwgnijhof.nl onder info.
VWGN Assurance is de handelsnaam van VWGNijhof registeraccountants B.V.

Via SRA International lid van

(international network of accountants and auditors).

alsmede het evalueren van de verkregen informatie.
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk
beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen
controleoordeel tot uitdrukking.
Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten
concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Mijn Liefste Wens per 31 december 2017 en
van het resultaat over 2017 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
Hoogachtend,
VWGN Assurance

w.g. Th. Verwoert RA
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Algemeen

2.1 Notariële oprichting
De stichting is op 30 december 2003 opgericht en had toen de statutaire naam ‘Stichting
Vrienden van het Universitair Kinderziekenhuis St. Radboud’ en heeft haar zetel in
Nijmegen. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
Op 15 mei 2007 zijn de statuten van de stichting gewijzigd, waarbij onder andere de
doelstelling is aangepast. Tevens zijn de statuten in lijn gebracht met de model statuten van
het CBF.
Op 5 juli 2012 is de te naamstelling van de stichting gewijzigd in Stichting Mijn Liefste
Wens, alsmede is de statutaire doelstelling aangepast.
2.2
a.

b.
c.

Statutaire doelstelling
Het ondersteunen van projecten die gericht zijn op het welzijn van het zieke kind dat
in behandeling of onder controle is van een van de Nijmeegse ziekenhuizen en diens
verzorgers door ondermeer het creëren van diensten en voorzieningen, die het welzijn
van het zieke kind bevorderen, doch niet binnen de reguliere exploitatie van een van
de Nijmeegse ziekenhuizen kunnen worden bekostigd.
Het bevorderen van het medisch wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de
Kindergeneeskunde.
Al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe
bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin.

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
–
de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de
verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of goederen;
–
donaties;
–
subsidies en sponsorgelden;
–
verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;
–
de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande
activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen, en
–
overige baten.
Voor de onder artikel 2, lid b. bedoelde doelstelling zullen alleen die middelen worden
ingezet, waarvan de verstrekker uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven deze voor medisch
wetenschappelijk onderzoek aangewend te willen zien.
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2.3 Samenstelling bestuur in 2017
Per 31 december 2017 bestond het bestuur van de stichting uit de volgende personen:
Th.F.H. Schippers
S.B.P. de Grood
M.M. van Berkel
G.A.L. Evers-Westerlaken
N.C.R.G. Jacobs
H.N. Dirks
J.W.M. Gardeniers

voorzitter
vice-voorzitter/secretaris
penningmeester
lid
lid
lid
lid

2.4 Directie en personele bezetting
Er zijn geen bezoldigde werknemers in dienst. Vanaf 1 november 2010 is een
administratieve externe kracht (niet in loondienst) voor de stichting werkzaam.
2.5 Fiscale status stichting
Door de belastingdienst, kantoor ’s-Hertogenbosch, is op 5 juli 2004 (dossier 23231) de
stichting aangemerkt zoals bedoeld in Artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Aan de
status zijn voorwaarden verbonden. Met ingang van 1 januari 2008 voldoet de stichting
tevens aan de bepalingen voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De beschikking hiervoor is op 10 december 2007 onder nummer 23231 afgegeven.
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Jaarrekening 2017

Stichting Mijn Liefste Wens

Statutaire vestigingsplaats: Nijmegen
Adres:
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
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Stichting Mijn Liefste Wens
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Balans per 31 december 2017
A c t i v a

Vorderingen

2017

2016

€

€

7.641

2.145

Liquide middelen

334.233

322.303

Totaal activa

341.874

324.448

215.511

191.995

113.624
2.722
10.000

119.715
2.722
10.000

341.857

324.432

17

16

341.874

324.448

P a s s i v a
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingreserve:
•
inzake Amalia kinderziekenhuis
•
inzake toegekende projecten
•
inzake continuïteit

Schulden op korte termijn
Overige schulden
Totaal passiva
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Staat van baten en lasten over 2017
2017

2016

€

€

Baten uit eigen fondsenwerving
Giften en schenkingen

28.408

75.864

Kosten eigen fondsenwerving
Uitvoeringskosten ((..) = per saldo last)

(5.127)

(4.519)

18%

6%

In % van baten uit eigen fondsenwerving
Netto baten
Aandeel in gezamenlijke acties
Aandeel in acties van derden
Overige baten
Subsidies overheden en anderen
Som der baten
Besteed aan doelstelling Projecten
Totaal besteed
Overschot

23.281

71.345

235
-

-

23.516
............

71.345
............

6.091

50.971

6.091
............

50.971
............

17.425

20.374

23.516
(6.091)
(0)

71.345
(16.972)
(33.999)

17.425

20.374

Overschot is gemuteerd in:
Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserve inzake Amalia kinderziekenhuis
Bestemmingsreserve inzake toegekende projecten
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Toelichting
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Liquide middelen
Deze worden nominaal gewaardeerd en staan, indien niets anders is vermeld, ter vrije
beschikking van de rechtspersoon.
Overige activa en passiva
Deze worden nominaal gewaardeerd.
Baten uit eigen fondsenwerving en overige ontvangsten
De baten uit eigen fondsenwerving en overige ontvangsten en subsidies worden toegerekend
aan het jaar waarop deze betrekking hebben.
Kosten eigen fondsenwerving
Deze worden opgenomen tegen de historische uitgaafprijzen en toegerekend aan het jaar
waarop zij betrekking hebben.
Besteed aan doelstelling
De verantwoording van lasten verbandhoudend met de doelstelling van de rechtspersoon
geschiedt op basis van kasstelsel.

-8-

Stichting Mijn Liefste Wens
Behorende bij rapport d.d. 22 mei 2018

Specificatie van posten op de balans

Vorderingen
Rente
Sponsoring en giften bedrijven en instellingen
Donateurs december
St. Kindergeneeskunde inzake betaalde projecten
Overige

2017

2016

€

€

771
6.004
138
628
100

1.907
138
100

7.641

2.145

941
184.000
149.292

2.533
172.000
147.770

334.233

322.303

Vrij besteedbaar vermogen
Stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Vrijval ingetrokken project (Cleft Talk)
Toegekend aan CWZ (50% groeimodel KDCN)

191.995
23.516
-

104.533
71.345
18.839
(2.722)

Stand per 31 december

215.511

191.995

Liquide middelen
Rabobank Rijk van Nijmegen
Rabo doelreserveren
Rabo Vermogen Sparen

Bestemmingsreserves
Inzake Amalia kinderziekenhuis
In het boekjaar 2013 is een bedrag van € 188.689 verkregen van Stichting Fondsenwerving
Nieuwbouw Academisch Kindercentrum Nijmegen. Het bedrag is uitsluitend te besteden
aan projecten ten behoeve van het Amalia kinderziekenhuis.
Gedurende 2017 is deze bestemmingsreserve afgenomen met een bedrag van € 6.091. Dit
betreft een tweetal uitgaven goedgekeurd in het DB van 6 september 2017 (€ 1.291) en 11
oktober 2017 (€ 4.800).
Inzake toegekende projecten
In enig kalenderjaar toegekende bijdrage aan een project, welke ultimo dit betreffende
boekjaar nog niet is uitgekeerd, wordt verantwoord in deze bestemmingsreserve. De mutatie
in 2017 bedroeg € nihil, waardoor de stand ultimo 2017 € 2.722 is.
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Inzake continuïteit
De continuïteitsreserve dient ter dekking van de jaarlijkse te verwachten vaste kosten,
waarbij het bestuur van mening is dat de omvang met ingang van 2011 maximaal € 10.000
moet zijn.

Overige schulden
Bankkosten
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2017

2016

€

€
17

16

17

16
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Specificatie van posten van de staat van baten en lasten
2017

2016

€

€

Baten uit eigen fondsenwerving (bedragen >/= € 1.000)

-

Donateurs
Mailingacties

9.375
3.795

10.280
-

Overige bedrijven, instellingen, sponsoring, acties etc.:
Benefiet Kabarestafette van Studenten Dispuut Selene
NXP Semiconductors NV
Bovemij NV
SV Heumen
EuroParcs Resort Poort van Amsterdam
Coöperatiefonds Rabobank Rijk van Nijmegen
ING Nederland Fonds
Canisius College Nijmegen
Overige bedragen < 1.000

1.496
5.800
1.500
6.000
442

1.490
1.756
10.000
1.945
50.000
393

28.408

75.864

Kosten eigen fondsenwerving
Uitvoeringskosten
Administratieve dienstverlening
Beoordeling jaarrekening (sponsoring)
Bestuurskosten
Kantoorbehoeften
Bankrente en –kosten
PR en voorlichting
Wervingskosten bedrijfsvrienden
Portokosten
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2.738
p.m.
910
238
(567)
17
1.783
8

3.243
p.m.
587
692
(966)
17
937
9

5.127

4.519
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2017

2016

€

€

Besteed aan doelstelling Projecten
Amalia KZ Radboud UMC:
•
VisitU (DB 3/10 ’16)
•
2 i-pads met covers voor kinderen (DB 6/9 ’17)
•
Patiëntenvoorlichtingsfilmpjes (DB 11/10 ’17)

1.291
4.800

10.467
-

Radboud UMC:
•
Kindvriendelijk maken Radiologiekamer (DB 20/4’16)

-

6.505

CWZ:
•
•

-

15.000
18.999

6.091

50.971

Upgrade kinderafdeling A24 (DB 3/6 ’14 & 10/6’15)
Vloerprojectie (DB 9/12 ’15)
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