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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan het bestuur van

Stichting Mijn Liefste Wens

Nijmegen

1 juli 2020

Geachte bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van Stichting Mijn 
Liefste Wens.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Mijn Liefste Wens te Bemmel is door ons samengesteld op 
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 
december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 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 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 Mijn Liefste 
Wens. 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.

Hoogachtend,

Namens Maters Accountants B.V. 

 

 

drs. J.A. Maters RA 

Was getekend 
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BESTUURSVERSLAG 
 

1. Identiteit van de organisatie 
 

De Stichting "Mijn Liefste Wens" is een organisatie die kinderen in een periode van ziekte 

steunt. De Stichting wordt gerund door vrijwilligers en richt zich op het realiseren van 

ondersteunende projecten voor de zieke kinderen in drie ziekenhuizen in Nijmegen. 

 
Naam Stichting Mijn Liefste Wens 

Bezoek en correspondentieadres:  Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis 

contactpersoon: Cindy Mast 

Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen 

Geert Grooteplein 10 (route 804) 
RSIN / Fiscaal nummer 813169689 

Nummer KvK 09140335 

Oprichtingsjaar 30 december 2003 

Contactpersoon Theo Schippers vrz. Stichting 

Telefoon 06-24426236 

E-mail info@mijnliefstewens.nl 

Website www.mijnliefstewens.nl 

 
 

2. Doelstelling 
De statutaire doelstelling van de stichting Mijn Liefste Wens luidt: 

a. 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; 

b. 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. 

Voor de onder 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. 

 

3. Visie 

“Ieder kind recht heeft op leven, bescherming, ontplooiing en participatie.” 

Zieke kinderen verdienen onze steun. Wij zetten ons volledig in, om de moeilijke tijd die 

deze kinderen in het ziekenhuis doormaken, zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. 

Artsen en verplegend personeel bieden topzorg, maar vinden aanvullende, 

kindvriendelijke projecten essentieel voor de allerbeste zorg voor kinderen. 

Bovendien zijn behandelende artsen/specialisten en wij er van overtuigd, dat 

kindvriendelijke voorzieningen en een kindvriendelijke inrichting van de ziekenhuizen een 

positieve bijdrage leveren in het genezingsproces en voorkomen van psycho-emotionele 

trauma’s. 

mailto:info@mijnliefstewens.nl
http://www.mijnliefstewens.nl/
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4. Missie 

“Doorbraken bewerkstelligen in de manier waarop wij omgaan met kinderen en directe, 

blijvende veranderingen in het leven van kinderen tot stand brengen.” 

Slogan: "Een gezond kind heeft duizenden wensen, een ziek kind maar één ......" 
 

In het Amalia Kinderziekenhuis van het Radboudumc, op de kinderafdelingen van het 

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en de kinderpolikliniek van de Sint Maartenskliniek staat 

het kind centraal. Teams van artsen, verpleegkundigen, andere zorgverleners, 

onderzoekers en vrijwilligers zetten zich dagelijks in om kinderen de allerbeste 

behandeling te geven. 

Extra gelden zijn nodig om deze kinderen positieve aandacht en ontspanning te bieden, 

en de ouders te begeleiden. Deze gelden worden niet vergoed door het reguliere 

zorgbudget. 

De Stichting Mijn Liefste Wens is opgericht om voor deze aanvullende financiering te 

zorgen. 

De Stichting ondersteunt een breed scala aan kindvriendelijke projecten. Om de 

allerbeste zorg te kunnen garanderen, realiseert de Stichting in samenspraak met artsen 

en verplegend personeel steeds nieuwe wensen.  Kijk voor de meest recente projecten 

op www.mijnliefstewens.nl 

 

 
5. Structuur van de organisatie 

Het bestuur wordt gevormd door minimaal vijf personen uit diverse maatschappelijke 

geledingen in Nijmegen en omgeving. 

Zij worden geadviseerd door vertegenwoordigers van de drie Nijmeegse ziekenhuizen. 

Het bestuur en de adviseurs vergaderen gemiddeld elke 6 weken. Onderwerpen worden 

door de leden aangedragen en de voorzitter doet een agenda voorstel. 

De onder handen zijnde projecten en acties worden besproken en vastgelegd in notulen. 

Besluiten over voorgestelde projecten worden genomen met meerderheid van stemmen. 

Bij het nemen van besluiten door het bestuur hebben de adviseurs geen stem, maar 

slechts een adviserende rol. 

Van de adviseurs wordt verwacht dat zij projecten voor kinderen van het desbetreffende 

ziekenhuis inbrengen. 

 

Bestuurssamenstelling per 1 jan 2019 
Th.F.H. Schippers, voorzitter 

S.B.P. de Grood, vicevoorzitter/secretaris 

H.N. Dirks, penningmeester  
J.W.M. Gardeniers, lid 

G.A.L. Evers-Westerlaken, lid  

Secretariaat: Cindy Mast  
 

Bestuurssamenstelling per 31 dec 2019 

Th.F.H. Schippers, voorzitter 

S.B.P. de Grood, vicevoorzitter/secretaris 

H.N. Dirks, penningmeester  
J.W.M. Gardeniers, lid 

G.A.L. Evers-Westerlaken, lid  

Secretariaat: Cindy Mast  

 

 
Het bestuur onderging geen mutaties gedurende 2019. 

http://www.mijnliefstewens.nl/
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Adviseurs 
E.W.M. Spanjaards Kinderarts Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 

 Gestopt als adviseur per oktober 2019. 

E. Croonen Kinderarts Canisius Wilhelmina Ziekenhu   per november 2019is   

C. Noordam Directeur kindergeneeskunde Amalia Kinderziekenhuis van het 

Radboudumc 

M.J. Poelma Revalidatiearts voor kinderen en jongeren Sint Maartenskliniek 

Nijmegen 
 

6. Bestuursvergaderingen 

In 2019 is, zoals te doen gebruikelijk, volgens een vooraf vastgesteld schema 

vergaderd.  

Op de volgende data hebben de vergaderingen plaatsgevonden: 

 

9 jan, 27 febr, 1 mei (incl. workshop), 5 juni (cancelled), 10 juli, 11 sept, 4 dec. 2019. 

 

De agenda is vooraf onder de betrokkenen verspreid.  

Notulen zijn vastgelegd, verspreid en beschikbaar door het secretariaat van de Stichting 

zoals te doen gebruikelijk. Alle in- en uitgaande post wordt daar tevens gearchiveerd. 

 

7. Samenwerking 

De samenwerking tussen de SMLW en de ziekenhuizen is vooral vormgegeven d.m.v. de 

adviseurs van elk van die ziekenhuizen. Daarnaast zijn er enkele speciale acties geweest 

met o.a. Raad van Bestuur, altijd in overleg met de betreffende adviseur uiteraard. 

 

8. Wervings- commissie en -activiteiten 

Al enige jaren wordt er naast de bestuursvergaderingen tevens overlegd in een 

commissievergadering. Hier wordt verder doorgepakt op specifieke zaken die te maken 

hebben met PR, duidelijke voorlichting rondom de SMLW en alle zaken die het doneren 

aan de SMLW stimuleren. 

Alle bestuursleden hebben hierin zitting en de vergaderingen vinden doorgaans plaats bij 

een van de bestuursleden of op een neutrale locatie. 

 

In de afgelopen periode vonden die vergaderingen plaats op: 

 

2 jan, 6 maart, 1 mei, 24 juli, 4 sept en 30 sept 2019. 

 

Naast dit overleg zijn er diverse activiteiten van het bestuur geweest teneinde de 

bekendheid van de SMLW te vergroten en donaties te stimuleren. Zie o.a. onze 

nieuwsberichten op de vernieuwde website. 
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9. Gerealiseerde projecten 
In 2019 zijn de volgende projecten gerealiseerd: 

- Kinderboek voor kinderen met DSD 

- Narcosefilm 

- Kindvriendelijk maken van de trauma-, wacht- en behandelkamers  

 

Alle bovengenoemde projecten zijn gerealiseerd t.b.v. het Amalia kinderziekenhuis van 

het Radboudumc. Het project kindvriendelijk maken van de trauma-, wacht- en 

behandelkamers van de Spoedeisende hulp van het Amalia kinderziekenhuis was al in 

2017 goedgekeurd. In 2019 is het voor een deel gerealiseerd. De administratieve 

afhandeling heeft voor het grootste deel eind 2019 plaats gevonden en voor een klein 

deel in 2020. 

 

 

Alle drie de Nijmeegse Ziekenhuizen hebben in 2019 grote project aanvragen ingediend. 

Uitermate trots kunnen wij melden dat de volgende projectaanvragen zijn toegekend: 

 
Amalia kinderziekenhuis 

- Fietsergometers (reeds toegekend in 2018) 

- De gangen gaan leven 

- Geef het theater licht 

- Afleiding op de verbandwisselkamer 

- Afleiding op de behandelkamer 

Het totale bedrag aan toekende projecten per 31 december 2019 bedraagt maar liefst 

€138.327. 

 
CWZ 

- Fotobehang poli kindergeneeskunde (reeds toegekend in 2018) 

- Kindvriendelijk op de spoedeisende hulp 

- Kindvriendelijke wachtkamer en polikliniek 

- Animatiefilm voorbereiding OK 

Totaal toegekend voor het CWZ per 31 december 2019 €44.119. 
 

Sint Maartenskliniek 

- Kinderrevalidatiespeeltuin 

Per 31 december 2019 toegekend €60.000. 

 

De planning voor al deze projecten is dat ze in 2020 of daarna zullen worden 

gerealiseerd. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij naar onze website: 

www.mijnliefstewens.nl 

 
 

10. Financieel beleid en voornaamste risico’s 

Stichting Mijn Liefste Wens werft fondsen middels donaties van donateurs en bedrijven 

(“bedrijfsvrienden”). Door een toenemende naamsbekendheid krijgen wij regelmatig 

giften van voor ons, in eerste instantie, onbekende partijen. Daarnaast bestaan er 

donateurs of donaties die specifiek voor een bepaald ziekenhuis of project willen 

schenken. Het bestuur bewaakt deze randvoorwaarden nauwlettend. 

 

Het bestuur heeft geen formeel begrotingsproces en heeft geen begroting voor 2019 

opgenomen. Wel tracht het bestuur om de beheerskosten zo laag mogelijk te houden. 

Over 2019 zijn de PR en voorlichting kosten hoger i.v.m. de vervaardiging van onze 

nieuwe website en het ontwerpen van een lay-out voor onze nieuwe digitale nieuwsbrief. 

Over 2019 zijn de wervingskosten en de beheerskosten EUR 3.941(2018 EUR 2.048). Dit 

betreft een toename van EUR 1.893, mede veroorzaakt door hogere PR en 

voorlichtingskosten.  

 

 

http://www.mijnliefstewens.nl/


8 

 

 

 

De Stichting Mijn Liefste Wens gaat als regel geen financiële verplichtingen aan voor een 

termijn langer dan twee jaar. Er wordt uitsluitend gewerkt op projectbasis en alle 

projecten worden bijgehouden in een project register, waardoor er uitstekend inzicht is in 

de “lopende” verplichtingen. Daarnaast wordt de status van de lopende projecten vrijwel 

iedere vergadering door de betrokken adviseur toegelicht. Bij de aanvraag van een 

project wordt door de penningmeester informatie verstrekt over de overige Vrije 

Reserves. 

 

Als voornaamste risico kan gesteld worden dat Stichting Mijn Liefste Wens niet voldoende 

donaties werft. Om dit te mitigeren heeft het bestuur een continuïteitsreserve 

opgebouwd van EUR 10.000. Dit acht het bestuur als voldoende. 

Stichting Mijn Liefste Wens heeft een vermogen van EUR 345.216 waar EUR 257.246 

reeds aan bestemmingen voor de doelstellingen zijn toegekend. 

 

11. Vooruitblik 

De geïntensiveerde aandacht voor de fondsenwerving die het bestuur de afgelopen 

periode heeft gekozen, werpt zijn vruchten af. Het is zaak deze actieve houding vast te 

houden en goed vorm te blijven geven. 

 

Daarnaast heeft de website een prachtige volwassen en vlotte uitstraling gekregen. Dit 

zal meer en goed benut worden bij de connectie met andere social media, zoals 

Facebook. De projecten in aanvraag hebben voor alle drie de ziekenhuizen een forsere 

omvang gekregen, waardoor meer inkomsten nodig zijn.  Het bestuur is compleet en een 

goed team.  

 

De uitbraak van het coronavirus en de ontstane coronacrisis heeft ook enige invloed op 

Stichting Mijn Liefste Wens gehad. Zo is in maart 2020 een Bedrijfsvriend failliet gegaan 

en hebben wij 3 storno’s gehad na de maart-incasso bij onze donateurs. De april en mei 

incasso’s hebben gelukkig geen problemen opgeleverd en gelukkig heeft de Stichting in  

februari 2020 twee fraaie giften mogen ontvangen. 

 

In 2020 stonden gesprekken gepland om een samenwerking aan te gaan met de Hoge 

School Arnhem-Nijmegen voor het projectmatig in kaart brengen van zogenaamde 

verdienmodellen voor onze Stichting. Dit is helaas anders gelopen dan verwacht. Doordat 

alle evenementen uitgesteld zijn tot 1 september 2020 konden zij geen evenement 

organiseren om de naamsbekendheid te vergroten en nieuwe donaties en donateurs 

genereren. Wel hebben de studenten eind juni in hun eindrapport adviezen geven om 

een dergelijke actie op te zetten in het najaar van 2020 of begin 2021. Contacten 

hierover zijn inmiddels gelegd met twee docenten van de HAN. 

 

De verwachting is dat de coronacrisis het resultaat van de Stichting niet sterk zal 

beïnvloeden. Bij het opmaken van de jaarstukken 2019 is de volledige impact van de 

economische crisis nog niet geheel duidelijk. De continuïteitsreserve is toereikend om de 

continuïteitsveronderstelling te hanteren.  

 

Nijmegen, 1 juli 2020 

Namens het bestuur, 

 

Th.F.H. Schippers H.N. Dirks, 

Voorzitter Penningmeester 

 
S.B.P. de Grood J.W.M. Gardeniers 

vicevoorzitter/secretaris lid 

 
G.A.L. Evers-Westerlaken 

lid
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JAARREKENING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Kinderrevalidatiespeeltuin Sint Maartenskliniek 

 
 

Foto’s van de website www.mijnliefstewens.nl 

http://www.mijnliefstewens.nl/
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
 

 

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen 1 360 639

Liquide middelen 2 344.856 337.842

Totaal 345.216 338.481

PASSIVA

Reserves en fondsen

 

Reserves

 - Bestemmingsreserve Amalia Kinderziekenhuis 3 4.800 21.607

 - Toegezegde projecten Amalia Kinderziekenhuis 4 138.327 72.524

 - Toegezegde projecten CWZ 5 44.119 2.020

 - Toegezegde projecten St. Maartenskliniek 6 60.000 0

 - Continuiteitsreserve 7 10.000 10.000

 - Overige reserves 8 87.955 231.968

345.201 338.119

Fondsen

     - Bestemmingsfonds 0 0

0 0

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 9 15 362

Totaal 345.216 338.481

2019

2019

2018

2018
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 
 

EUR 2019 2018

Baten:

Baten 10 34.376 120.129

Som van de gew orven baten 34.376 120.129

Overige baten 11 4.800 0

Som van de baten 39.176 120.129

Lasten:

Besteed aan doelstellingen

- Doelstellingen 12 (28.513) (122.215)

(28.513) (122.215)

Kosten beheer en administratie 13 (3.941) (2.048)

Som van de lasten (3.941) (2.048)

Saldo voor financiële baten en lasten 6.722 (4.134)

Saldo f inanciële baten en lasten 14 360 396

Saldo van baten en lasten 7.082 (3.738)

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoegingen/onttrekkingen aan:

- Overige reserves 35.595 18.477

- Onttrekking bestemmingsreserve Amalia Kinderziekenhuis 0 (16.770)

- Onttrekking doelstelling toegekende projecten Radboud UMC (20.020) 0

- Onttrekking doelstelling toegekende projecten Radboud UMC (8.493) (2.723)

- Onttrekking doelstelling toegekende projecten CWZ 0 (2.722)

7.082 (3.738)
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ALGEMEEN 
 

 

 
1          Algemeen 

 
Oprichting vennootschap 

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 

modelstatuten 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. 

 
Statutaire doelstelling 

a. 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. 

b. Het bevorderen van het medisch wetenschappelijk 

onderzoek op het terrein van de Kindergeneeskunde. 

c. 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 

bijeengebrachte 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. 

 

Samenstelling bestuur in 2019 

Per 31 december 2019 bestond het bestuur van de Stichting 

uit de volgende personen: 

Th.F.H. Schippers  voorzitter 

S.B.P. de Grood  vice-voorzitter/secretaris 

H.N. Dirks  penningmeester 

G.A.L. Evers-Westerlaken lid 

J.W.M. Gardeniers  lid 
 

 
Bestuur 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. 

 

 
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. 

 

 
2 Algemene toelichting 

 
Vestigingsadres en inschrijfnummer 

handelsregister 

Stichting Mijn Liefste Wens is feitelijk gevestigd op 

Kruidenstraat 60, 6681 NH te Bemmel Nederland en is 

statutair gevestigd in Nijmegen en is ingeschreven bij het 

handelsregister onder nummer 09140335. 

 
Activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting Mijn Liefste Wens bestaan 

voornamelijk uit: het ondersteunen van projecten, die 

gericht zijn op het welzijn van het zieke kind in de drie 

Nijmeegse ziekenhuizen. 
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3 Algemene grondslagen voor 

verslaggeving 

 
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is 

opgesteld. De jaarrekening is opgesteld in 

overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 

Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 

voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de 

Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en passiva worden 

in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen 

specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt 

waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

 

4 Grondslagen van waardering en 

resultaatbepaling 

 
Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd 

tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de 

transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is 

van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde 

kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de 

vorderingen. Vorderingen worden na eerste verwerking 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering 

gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

 
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. 

 
 

Foto van de website www.mijnliefstewens.nl

 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking 

gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag 

rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 

transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

 

 
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 verband houdend met de 

doelstelling van de rechtspersoon geschiedt op basis van 

kasstelsel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto van de website www.mijnliefstewens.nl 

http://www.mijnliefstewens.nl/
http://www.mijnliefstewens.nl/
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER  2019 
 

 

 

1 Vorderingen en overlopende activa 

 

 

2 Liquide middelen 

 

3 Bestemmingsreserve Amalia Kinderziekenhuis 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EUR 2019 2018

Overige vorderingen en overlopende activa

Rente 360 396

Sponsoring en giften 0 143

Overige vorderingen 0 100

360 639

EUR 2019 2018

Liquide middelen

Rabobank Rijk van Nijmegen 10.396 3.778

Rabobank Doelreserveren 184.196 184.166

Rabobank Vermogen Sparen 150.264 149.898

344.856 337.842

EUR 2019 2018

 Amalia Kinderziekenhuis 

 Stand per 1 januari 21.607 45.901

 Toevoeging / (onttrekking) (8.493) (16.770)

 Naar toezeggingen Amalia Kinderziekenhuis (52.291) (7.524)

 Vanaf toezeggingen Amalia Kinderziekenhuis 39.177 0

 Restitutie project All4Small 4.800 0

(16.807) (24.294)

 Stand per 31 december 4.800 21.607
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4 Toegezegde projecten Amalia Kinderziekenhuis 

 

 

5 Toegezegde projecten CWZ 

 

 

6 Toegekende projecten St. Maartenskliniek 

 

 
 

EUR 2019 2018

 Toegezegde projecten Amalia Kinderziekenhuis 

 Stand per 1 januari 72.524 67.723

 Besteding groeimodel kinder Diabetes Centrum 0 (2.723)

 Toezegging project Fietsergometers 0 7.524

 Vrijval Amalia project Spoedeisende hulp (39.177) 0

 Gerealiseerd kindvriendelijk maken SHE (20.020) 0

 Toezegging project De gangen gaan leven 73.040 0

 Toezegging project Geef het theater licht 30.000 0

 Toezegging project Afleiding op de verbandw isselkamer 13.500 0

 Toezegging project Afleiding op de behandelkamers 8.460 0

65.803 4.801

 Stand per 31 december 138.327 72.524

EUR 2019 2018

 Toegekende projecten CWZ 

 Stand per 1 januari 2.020 2.722

 Toevoeging / (onttrekking)  0 (2.722)

 Toezegging project fotobehang 0 2.020

 Toezegging project Animatiefilm voorbereiding OK 1.815 0

 Toezegging project Kindvriendelijke w achtkamer poli 26.500 0

 Toezegging project Kindvriendelijk maken SHE 13.784 0

42.099 (702)

 Stand per 31 december 44.119 2.020

EUR 2019 2018

 Toegekende projecten St. Maartenskliniek 

 Stand per 1 januari 0 0

 Toezegging project kinderevalidatiespeeltuin 60.000 0

60.000 0

 Stand per 31 december 60.000 0
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7 Continuïteitsreserve 

 

 
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 EUR 10.000 moet zijn.   

8 Overige reserve 

 

 

9 Overige schulden en overlopende passiva 

 
 

 

Gebeurtenissen na balansdatum  
 

De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus worden aangemerkt als gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere 
informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en zijn derhalve niet in de jaarrekening over 2019 verwerkt. 
De verwachting is dat de coronacrisis het resultaat van de Stichting niet sterk zal beïnvloeden. Bij het opmaken van de jaarstukken 
2019 is de volledige impact van de economische crisis nog niet geheel duidelijk. De continuïteitsreserve is toereikend om de 
continuïteitsveronderstelling te hanteren.  
 

 

EUR 2019 2018

 Continuïteit 

 Stand per 1 januari 10.000 10.000

 Toevoeging / (onttrekking) 0 0

0 0

 Stand per 31 december 10.000 10.000

EUR 2019 2018

 Overige reserve 

 Stand per 1 januari 231.968 215.511

 Uit resultaatsbestemming 35.595 18.477

 Toegekend aan project CWZ (42.099) (2.020)

 Toegekend aan project St. Maartenskliniek (60.000) 0

 Toegekend aan project Amalia (72.709) 0

 Toevoeging aan bestemmingsfonds Amalia (4.800) 0

(144.013) 16.457

 Stand per 31 december 87.955 231.968

EUR 2019 2018

Overige schulden en overlopende passiva

Bankkosten 15 362

15 362
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LATEN OVER 2019 
 

10 Baten 

 

 
 

11 Overige baten 

 

 

12 Doelstellingen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR 2019 2018

Donateurs 9.550 9.750

Giften via Geef.nl 1.316 0

Stichting Dries en Fien 10.000 0

ITT-desk 0 100.000

Kruidvat 0 3.776

SV Heumen 2.150 2.500

ING Nederland Fonds 1.000 0

Sociëteit Rijk van Nijmegen 2.500 0

Canisius College Nijmegen 5.000 3.000

Rabo Clubkas Campagne 1.375 0

Overige bedragen <1000 1.485 1.103

34.376 120.129

EUR 2019 2018

Restitutie All4Small 4.800 0

4.800 0

EUR 2019 2018

Doelstelling Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) 0 100.000

Doelstelling Toegekende projecten (CWZ) 0 2.722

Doelstelling Amalia Kinderziekenhuis Radboud UMC 20.020 2.723

Doelstelling Amalia Kinderziekenhuis Radboud UMC 1.891 16.770

Doelstelling Amalia Kinderziekenhuis Radboud UMC 6.602 0

28.513 122.215
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13 Wervingskosten 
 

 
 

14 Kosten beheer en administratie 
 

 

 

15 Financiële baten en lasten 
 

 
 

 

 

Nijmegen, 1 juli 2020 

Namens het bestuur, 

 

Th.F.H. Schippers H.N. Dirks, 

Voorzitter Penningmeester 

 
 

 
S.B.P. de Grood J.W.M. Gardeniers 

vicevoorzitter/secretaris lid 

 

 

G.A.L. Evers-Westerlaken 

lid 

EUR 2019 2018

Wervingskosten 0 0

0 0

EUR 2019 2018

Bestuurskosten 1.379 1.222

Administratieve dienstverlening 372 363

Kantoorbenodigdheden 175 254

Bankrente en kosten 204 209

PR en voorlichting 1.702 0

Portkosten 109 0

3.941 2.048

EUR 2019 2018

Bankrente 360 396

360 396
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