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1. Accountantsrapport



 

 

 Aan het bestuur van
Stichting Lymph&Co
Muiderstraat 1
1011 PZ Amsterdam

Heerlen, 21 oktober 2021
Kenmerk: AC/31197

Geacht bestuur,

1.1 Opdracht 

Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van Stichting Lymph&Co te Amsterdam
samengesteld. Onze werkzaamheden in het kader van deze opdracht zijn verricht in overeenstemming met de
hiervoor geldende standaarden, zoals geformuleerd in Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten. De aard van de
opdracht houdt in dat geen accountantscontrole is toegepast. Derhalve geven wij geen verklaring omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening.

De samenstellingsverklaring is opgenomen in paragraaf 1.3 van dit rapport.

1.2 Algemeen

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Lymph&Co bestaan voornamelijk uit belangenbehartiging waarbij men gelden werft ter
ondersteuning van innovatief wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken van lymfklierkanker en de genezing en het
herstel daarvan.  

Kamer van Koophandel
De vennootschap is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 66226821.
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1.4 Bestuursverslag 
 
 
 
Algemeen 
 
Stichting Lymph&Co steunt grensverleggend onderzoek om de behandeling van lymfklierkanker te 
verbeteren. Het doel van Lymph&Co is financiering van wetenschappelijk onderzoek naar de aard en 
behandeling van lymfklierkanker en meer aandacht genereren voor deze vorm van kanker. Het 
streven is om vooraanstaande onderzoekers uit binnen- en buitenland, die onderzoek doen naar 
lymfklierkanker, te voorzien van middelen die hen de mogelijkheid geven dit onderzoek uit te voeren. 
 
Het bestuur bestaat uit de oprichter en voorzitter Bernhard van Oranje en de bestuursleden de heer 
Menno de Jong, professor dr. M. Levi, mevrouw Vroukje Boenk en de heren Mathijs Mennen, Marcel 
van Beek en Prof. dr. Mark Kramer. 
 
Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies, in 2020 bestaande uit Prof. dr. Bob 
Lowenberg, Prof. dr. Marianne de Visser, Prof. dr. Ton Hagenbeek, Prof. dr. Georg Lenz en Prof. dr. 
Thorsten Zenz. De heer Ton Hagenbeek is in mei 2021 overleden. 
 
Zowel de leden van het bestuur als de leden van de Raad van Advies verrichten hun werkzaamheden 
pro deo. 
 
De kosten, verbonden aan de activiteiten van Lymph&Co, worden enerzijds gedragen door betrokken 
bedrijven en komen anderzijds ten laste van een bestemmingsreserve, welke specifiek voor dit doel is 
ingebracht. Dientengevolge komen alle gelden, welke ingezameld worden via acties, donaties en 
schenkingen, volledig ten goede aan de doelstelling van de Stichting, namelijk het financieren van 
fundamenteel onderzoek naar de oplossing van lymfklierkanker. 
 
Fondswerving vindt plaats via een jaarlijks terugkerend initiatief van Stichting Lymph&Co, genaamd de 
Hollandse 100, alsmede via talloze door derden geïnitieerde acties. Daarnaast ontvangt de stichting 
gelden uit hoofde van (periodieke) schenkingen en donaties. 
 
 
Overzicht in de jaren 2015 tot en met 2020 gegenereerde bedragen 
 
In de jaren 2015 tot en met 2020 zijn via de Hollandse 100 en de door derden georganiseerde acties 
en donaties de navolgende baten gegenereerd. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totaal 

 euro euro euro euro euro euro euro 

Hollandse 100 0 359.372 409.497 297.710 332.102    217.375 1.616.056 

 446.521* 0 0 0 0 0 446.521 

Donaties derden 0 255.460 386.848 200.473 295.117 - 3.233 1.134.665 

 446.521 614.832 796.345 498.183 627.219 214.142 3.197.242 

Bankkosten -4.069 -5.970 -3.190 311 -2.241 - 1.763 -16.922 

Beleggingsresultaat 0 0 0 -26.856 236.815 127.826 337.785 

Netto baten 442.452 608.862 793.155 471.638 861.793 340.205 3.518.105 

* Specificatie niet beschikbaar 
 
 
  



 

 

 

 

4 

 

Financiering onderzoeken 
 
In continuïteit worden activiteiten ontplooit om onderzoeksvoorstellen vanuit binnen- en buitenland te 
ontvangen. Betreffende voorstellen worden vervolgens door de Raad van Advies beoordeeld. Bij een 
positieve beoordeling wordt de betreffende onderzoeker c.q. onderzoekers verzocht een volledige 
subsidieaanvraag in te dienen. Deze wordt vervolgens beoordeeld door de Raad van Advies, na 
inwinning van aanvullende externe expertise.  
 
Uit de in de jaren 2015 tot en met 2020 gegenereerde baten zijn toezeggingen gedaan om bepaalde 
onderzoeken te financieren. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 Totaal 

 euro euro euro euro euro euro 

Onderzoek AMC/M. Kersten 500.000 0 0 0 0 500.000 

Onderzoek AMC/M. Spaargaren 0 720.000 0 0 0 720.000 

Onderzoek Ubbo Emmius Fonds J. Kluiver 0 772.000 0 0 0 772.000 

Onderzoek UMC Utrecht M. Boes 0 0 0 385.000 0 385.000 

Ontwikkeling Unmask door GFHE 0 0 0 75.000 0 75.000 

Onderzoek Rowan Imperial College London 0 0 0 0 708.297 708.297 

Onderzoek Kater Amsterdam UMC 0 0 0 0 824.000 824.000 

Totaal toezeggingen 500.000 1.492.000 0 460.000 1.532.297 3.984.297 

 
Uit de in de jaren 2015 tot en met 2020 gegenereerd baten, totaal groot euro 3.518.105, zijn derhalve 
ultimo 2020 voor een bedrag groot euro 3.984.297 aan financieringstoezeggingen gedaan. Derhalve is 
ultimo 2020 een bedrag groot euro 446.192 aangewend van de door Van Vlissingen Lymfoomfonds in 
2018 ingebrachte middelen, groot euro 1.621.399. Per saldo is er derhalve ultimo 2020 nog een 
bedrag groot euro 1.155.207 beschikbaar ter financiering van nieuwe onderzoeken. 
 
 
Investeringsstrategie effecten  
 
Het bestuur streeft ernaar de waarde van de effectenportefeuille in stand te houden. Het bestuur 
hanteert voor de beleggingen in effecten een laag risicoprofiel. Periodiek wordt de effectenportefeuille 
besproken met de beheerder, Van Lanschot Bankiers N.V. Het netto beleggingsresultaat 2020 
bedraagt € 127.826 (2019: euro 236.815). 
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Toekomstige ontwikkelingen 
 
Het ambitieniveau ten aanzien van het selecteren van te financieren onderzoeksprojecten ligt hoog. 
Het streven is om innovatief en baanbrekend onderzoek te financieren, welk onderzoek bij voorkeur, 
vanwege het innovatieve karakter, niet voor reguliere financiering in aanmerking komt. Inherent aan 
deze visie en strategie is de lange doorlooptijd vanaf het uitzetten van een zogenaamde “call for 
proposal” tot en met de uiteindelijke selectie en toekenning. 
 
Getracht wordt om enerzijds internationaal zo breed mogelijk de “call for proposal” uit te zetten en 
anderzijds te bezien op welke innovatieve manieren relevante onderzoekers bereikt kunnen worden. 
Dit alles om het aantal ingediende proposals substantieel te doen toenemen. Hierin zijn inmiddels al 
de nodige acties genomen. 
 
Om in continuïteit de financiering van onderzoeken te waarborgen is in maart 2021 een 5-jarig 
fondsenwervingsplan opgesteld. Dit plan richt zich de komende jaren op de volgende 5 speerpunten: 
 
Verstevigen van de positie van De Hollandse 100  
- Aantal deelnemers bestaand evenement verhogen 
- Start De Hollandse 100 @home september 2021 
 
Particuliere fondsenwerving 
- Aanstelling particuliere fondsenwerver 
- Ontwikkelen marketing tools 
 
Nieuw eigen evenement 
Voor 2022 ontwikkelen we een nieuw eigen evenement voor een andere doelgroep dan  
De Hollandse 100 
 
Major fondsenwerving derden 
Capaciteit uitbreiden voor key-accountmanagement en ontwikkelen van marketing tools 
 
Vergroten naamsbekendheid  
In de zomer van 2021 lanceert Lymph&Co de marketingcampagne: OverLeven. Deze multimediale 
campagne is met name gericht op het vergroten van de naamsbekendheid. 
 
 
De kosten van het plan bedragen €480.000 voor 2021, waarvan het grootste gedeelte bestemd is voor 
een reclamecampagne gericht op het vergroten van de naamsbekendheid.  
 
 
Amsterdam, 
 
 
 
 
 
Het Bestuur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.4 Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Stichting Lymph&Co,

De jaarrekening van Stichting Lymph&Co te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020
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 de door de entiteit
gekozen grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, zoals opgenomen in de toelichting 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 Lymph&Co. Wij hebben geen controle- of beoordelings-
werkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrek-
king 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 van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en
objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar
www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Heerlen, 21 oktober 2021
RSM Netherlands Accountants N.V.

drs. N.P.E. Körver AA                                                          
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2. Jaarrekening



 

 

 2.1 Balans per 31 december 2020 

31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

Activa

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen uit donaties en acties 1 - 217.437

Effecten 2 2.915.007 2.788.961

Liquide middelen 3 951.905 1.308.414

3.866.912 4.314.812
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Jaarrekening 2020
bij accountantsrapportage d.d. 21 oktober 2021
Stichting Lymph&Co te Amsterdam

31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

Passiva

Stichtingsvermogen 4 

Stichtingsvermogen 1.155.207 2.347.299
Bestemmingsreserve Paul van Vlissingen -
Fellowship 500.000 500.000
Bestemmingsreserve apparaatskosten 125.131 284.117

1.780.338 3.131.416

Schulden
Toezeggingen onderzoeksfinanciering 2.078.797 1.155.500
Kortlopende overlopende passiva 5 7.777 27.896

2.086.574 1.183.396

3.866.912 4.314.812
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Jaarrekening 2020
bij accountantsrapportage d.d. 21 oktober 2021
Stichting Lymph&Co te Amsterdam

2.2 Staat van baten en lasten over 2020 

2020 2019
€ € € €

Fondswerving De Hollandse 100 6 217.375 332.102
Donaties uit door derden georganiseerde
acties

7 

-21.850 166.153
Overige donaties en schenkingen 8 18.617 128.964

214.142 627.219

Totaal van bedrijfsresultaat 214.142 627.219

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste
activa behoren en van effecten 2.536 9.068
Rentelasten en soortgelijke kosten -1.763 -2.241
Beleggingsresultaat 125.290 227.747

Financiële baten en lasten 126.063 234.574

Netto baten 340.205 861.793

Toezeggingen financiering onderzoeken 9 -1.532.297 -460.000

Saldo baten en lasten na toegezegde
financieringen -1.192.092 401.793
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Jaarrekening 2020
bij accountantsrapportage d.d. 21 oktober 2021
Stichting Lymph&Co te Amsterdam

2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de onderneming

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Lymph&Co is feitelijk gevestigd op Muiderstraat 1, 1011 PZ te Amsterdam en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 66226821.

Algemene toelichting

Informatieverschaffing over continuïteit

In de jaren 2020 en 2021 heeft de Stichting Lymph&Co te maken met de gevolgen van het Coronavirus. De Stichting
is voor wat betreft haar baten sterk afhankelijk van door derden georganiseerde fundraisingacties en -evenementen.
Deze acties en evenementen waren in 2020, en naar alle waarschijnlijkheid ook voor een belangrijk deel van 2021,
onmogelijk te organiseren. Hierdoor verwacht de Stichting voor het jaar 2021, evenals in 2020, een aanzienlijke
daling in de fundraisingbaten.

Het door de Stichting zelf georganiseerde jaarlijks terugkerende fundraisingevenement, de Hollandse100, heeft in
2020 geen doorgang kunnen vinden. De editie 2021 zou oorspronkelijk op 12 september 2021 gehouden worden.
Inmiddels is de editie verschoven naar maart 2022.

Al met al zal dus het Coronavirus ook voor het jaar 2021 een negatief effect op de baten hebben. De Stichting heeft
per balansdatum een ruim stichtingsvermogen en voldoende liquiditeiten en effecten. Op grond hiervan kan de
stichting haar activiteiten voortzetten en is er geen onzekerheid over de continuïteit van de ondersteuning van
onderzoeken.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder
winststreven. Daarbij is het continuïteitsbeginsel gehanteerd.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Tenzij anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen
voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Jaarrekening 2020
bij accountantsrapportage d.d. 21 oktober 2021
Stichting Lymph&Co te Amsterdam

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.

Kortlopende effecten

Beursgenoteerde effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen actuele waarde
(reële waarde). De reële waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de beurswaarde. Beursgenoteerde
obligaties die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Andere dan beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs of lagere actuele
(reële) waarde. In dat laatste geval wordt de reële waarde benaderd met behulp van algemeen aanvaarde
waarderingsmodellen en -technieken. 

Waardevermeerderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden onmiddellijk in de staat van baten
en lasten verwerkt. Waardeverminderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden eveneens
onmiddellijk in de staat van baten en lasten verwerkt.

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de effecten worden direct in de staat van baten
en lasten verwerkt.

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.

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves zijn gevormd in overeenstemming met RJ 640. Aan deze bestemmingsreserves is krachtens
bestuursbesluit een beperktere bestedingsmogelijkheid gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou
zijn toegestaan. Er zijn geen expliciete statutaire bepalingen voor het vormen daarvan.

Bestemmingsreserve Paul van Vlissingen Fellowship.
Deze bestemmingsreserve is gevormd voor de financiering van een jaarlijks gedurende 10 jaar aan onderzoekers
toe te kennen Fellowship van euro 50.000. 
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Jaarrekening 2020
bij accountantsrapportage d.d. 21 oktober 2021
Stichting Lymph&Co te Amsterdam

Bestemmingsreserve apparaatskosten
Deze bestemmingsreserve is gevormd voor de financiering van noodzakelijke apparaatskosten, welke verbonden
zijn aan de noodzakelijke activiteiten om optimaal aan fundraising te doen. Mede hierdoor kan voor vele jaren
gewaarborgd worden dat alle gelden, welke ingezameld worden via acties, donaties en schenkingen, volledig ten
goede komen aan de doelstelling van de Stichting, namelijk het financieren van innovatief wetenschappelijk
onderzoek naar de oplossing van lymfoomkanker.

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.

De bepaling van het resultaat

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de opbrengsten zijn gerealiseerd.

Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten
worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
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Jaarrekening 2020
bij accountantsrapportage d.d. 21 oktober 2021
Stichting Lymph&Co te Amsterdam

2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2020

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

1  Vorderingen uit donaties en acties
Donatie Rotterdam Charity Club - 150.937
Donatie Z.Z.F. Rally 2016 - 29.000
Vordering ASR Vitality - 37.500

- 217.437

31-12-2020 31-12-2019
€ €

2  Effecten
Effecten 2.915.007 2.788.961

De effectenportefeuille wordt beheerd door Van Lanschot Bankiers N.V. Per 31 december 2020 bestaan de effecten
uit:

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Effecten

Obligaties 2.169.402 2.204.815
Aandelen 571.381 504.181
Grondstoffen en overige 174.224 79.965

Totaal 2.915.007 2.788.961
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Jaarrekening 2020
bij accountantsrapportage d.d. 21 oktober 2021
Stichting Lymph&Co te Amsterdam

31-12-2020 31-12-2019
€ €

3  Liquide middelen
Rabobank - rekening-courant 457.883 1.260.739
ABN AMRO - bestuurrekening 249.893 -
ABN AMRO - spaarrekening 200.000 -
F. van Lanschot - vermogensbeheerrekening 41.527 39.676
F. van Lanschot - betaalrekening 2.577 2.649
Tegoed Stichting Derdengelden Buckaroo 25 5.350

951.905 1.308.414
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Jaarrekening 2020
bij accountantsrapportage d.d. 21 oktober 2021
Stichting Lymph&Co te Amsterdam

Passiva 

4  Stichtingsvermogen

Stichtings-
vermogen

Bestemmings
reserve Paul

van
Vlissingen -
Fellowship

Bestemmings
reserve appa
raatskosten

Totaal

€ € € €
Stand per 1 januari 2020 2.347.299 500.000 284.117 3.131.416
Saldo baten en lasten boekjaar -1.192.092 - - -1.192.092
Onttrekking bestemmingsreserve - - -158.986 -158.986

Stand per 31 december 2020 1.155.207 500.000 125.131 1.780.338

In 2018 heeft Stichting Lymph&Co haar krachten gebundeld met het door wijlen de heer Paul Van Vlissingen
opgerichte Stichting Van Vlissingen Lymfoomfonds. Dit fonds streefde gelijkluidende doelstellingen na. De
krachtenbundeling heeft plaatsgevonden door het inbrengen van de bij het fonds beschikbare financiële middelen die
aan het stichtingsvermogen zijn toegevoegd.

Van deze middelen is een bedrag groot euro 500.000 specifiek bestemd en gereserveerd voor een jaarlijks
gedurende 10 jaar aan onderzoekers toe te kennen Fellowship van euro 50.000. 

De bestemmingsreserve apparaatskosten is gevormd ter dekking van de apparaatskosten, welke verbonden zijn aan
de activiteiten van fundraising. Mede hierdoor kan gewaarborgd worden dat alle gelden, welke ingezameld worden
via acties, donaties en schenkingen, volledig ten goede komen aan de doelstelling van de Stichting, namelijk het
financieren van innovatief wetenschappelijk onderzoek naar de oplossing van lymfoomkanker.
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Jaarrekening 2020
bij accountantsrapportage d.d. 21 oktober 2021
Stichting Lymph&Co te Amsterdam

Een specificatie van de aan de bestemmingsreserve onttrokken middelen is als volgt:

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Apparaatskosten:

Fondswerving en account management              39.714 76.291
Directiekosten 68.855 54.008
Ondersteuning RvA                               29.716 24.711
Kantoorkosten 932 4.805
Website, Facebook, Salesforce en Kendaa 62.428 7.330
Bijdrage derden                                 -42.659 -

Totaal 158.986 167.145

Naast deze kosten worden door aan de stichting gelieerde partijen kosten gedragen welke niet ten laste van de
stichting worden gebracht.
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Jaarrekening 2020
bij accountantsrapportage d.d. 21 oktober 2021
Stichting Lymph&Co te Amsterdam

Schulden

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Ondersteuning onderzoek nog te betalen
Ondersteuning onderzoek AMC M. Spaargaren AMC Foundation 180.000 540.000
Ondersteuning onderzoek J. Kluiver Ubbo Emmius Fonds 96.500 193.000
Ondersteuning onderzoek M. Boes UMC Utrecht 270.000 385.000
Ontwikkeling UNMask door GFHE - 37.500
Ondersteuning onderzoek Rowan Imperial College London 708.297 -
Ondersteuning onderzoek Kater Amsterdam UMC 824.000 -

2.078.797 1.155.500

In continuïteit worden activiteiten ontplooit om onderzoeksvoorstellen vanuit binnen- en buitenland  te ontvangen.
Betreffende voorstellen worden vervolgens door de Raad van Advies, bestaande uit Prof. dr. Bob Lowenberg, Prof.
dr. Marianne de Visser, Prof. dr. Ton Hagenbeek (tot mei 2021), Prof. dr. Georg Lenz en Prof. dr. Thorsten Zenz,
beoordeeld. Bij een positieve beoordeling wordt de betreffende onderzoeker c.q. onderzoekers verzocht een
volledige subsidieaanvraag in te dienen. Deze wordt vervolgens beoordeeld door de Raad van Advies, na inwinning
van aanvullende expertise. 

Na honorering van de subsidieaanvraag wordt de financiële verplichting die hieruit voortvloeit volledig in het jaar van
honorering als verplichting verwerkt en volgt uitbetaling aan de onderzoekers op basis van het bereiken van
bepaalde mile stones gedurende de periode van het onderzoek.

18



 

 

 

Jaarrekening 2020
bij accountantsrapportage d.d. 21 oktober 2021
Stichting Lymph&Co te Amsterdam

2020 2019
€ €

Ondersteuning onderzoek AMC M. Spaargaren AMC Foundation
Stand per 1 januari
Hoofdsom 720.000 720.000
Cumulatieve betalingen -180.000 -180.000

Saldo per 1 januari 540.000 540.000

Mutaties
Uitbetaling -360.000 -

Stand per 31 december
Hoofdsom 720.000 720.000
Cumulatieve betalingen -540.000 -180.000

Saldo per 31 december 180.000 540.000

2020 2019
€ €

Ondersteuning onderzoek J. Kluiver Ubbo Emmius Fonds
Stand per 1 januari
Hoofdsom 772.000 772.000
Cumulatieve betalingen -579.000 -386.000

Saldo per 1 januari 193.000 386.000

Mutaties
Uitbetaling -96.500 -193.000

Stand per 31 december
Hoofdsom 772.000 772.000
Cumulatieve betalingen -675.500 -579.000

Saldo per 31 december 96.500 193.000
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2020 2019
€ €

Ondersteuning onderzoek M. Boes UMC Utrecht
Stand per 1 januari
Hoofdsom 385.000 -

Saldo per 1 januari 385.000 -

Mutaties
Toezegging financiering - 385.000
Uitbetaling -115.000 -

Saldo mutaties -115.000 385.000

Stand per 31 december
Hoofdsom 385.000 385.000
Cumulatieve betalingen -115.000 -

Saldo per 31 december 270.000 385.000

2020 2019
€ €

Ontwikkeling UNMask door GFHE
Stand per 1 januari
Hoofdsom 75.000 -
Cumulatieve betalingen -37.500 -

Saldo per 1 januari 37.500 -

Mutaties
Toezegging financiering - 75.000
Uitbetaling -37.500 -37.500

Saldo mutaties -37.500 37.500

Stand per 31 december
Hoofdsom 75.000 75.000
Cumulatieve betalingen -75.000 -37.500

Saldo per 31 december - 37.500
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2020 2019
€ €

Ondersteuning onderzoek Rowan Imperial College London
Saldo per 1 januari - -

Mutaties
Toezegging financiering 708.297 -

Stand per 31 december
Hoofdsom 708.297 -

Saldo per 31 december 708.297 -

2020 2019
€ €

Ondersteuning onderzoek Kater Amsterdam UMC
Saldo per 1 januari - -

Mutaties
Toezegging financiering 824.000 -

Stand per 31 december
Hoofdsom 824.000 -

Saldo per 31 december 824.000 -

31-12-2020 31-12-2019
€ €

5  Kortlopende overlopende passiva
Vooruitontvangen donaties De Hollandse 100 - 11.268
Vooruitontvangen inschrijfgelden De Hollandse 100 - 16.628
Overlopende passiva 7.777 -

7.777 27.896
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Gebeurtenissen na Balansdatum

Onderzoeken
In 2020 heeft Stichting Lymph&Co een internationale research call uitgeschreven. Naar aanleiding hiervan zijn 30
zogenaamde pre-proposals ontvangen, waaruit door de Raad van Advies viertal kansrijke aanvragen zijn
geselecteerd. Betreffende onderzoekers zijn uitgenodigd een full proposal in te dienen. Uiteindelijk is door de Raad
van Advies de onderzoeksaanvraag van Fitzgibbon met een positief advies voorgelegd aan het bestuur. Het betreft
een onderzoeksaanvraag van 3 gerenommeerde onderzoeksteams uit Londen, Boston en New York. Het bestuur
heeft begin 2021 het advies van de Raad van Advies overgenomen en een onderzoekfinanciering groot afgerond
euro 958.000 voor een periode van 4 jaar toegezegd.

Fondsenwerving
In maart 2021 is een 5-jarig fondsenwervingsplan opgesteld. De kosten van het plan bedragen €480.000 voor 2021,
waarvan het grootste gedeelte bestemd is voor een reclamecampagne gericht op het vergroten van de
naamsbekendheid.

De Hollandse 100
Als gevolg van de maatregelen ten aanzien van COVID19 is in 2021 besloten De Hollandse 100, editie 2021, door te
schuiven naar maart 2022.
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

2020 2019
€ €

6  Fondswerving De Hollandse 100
Donaties De Hollandse 100 163.235 278.993
Inschrijfgelden De Hollandse 100 48.560 53.109
Correctie saldo Buckaroo voorgaand jaar 5.580 -

217.375 332.102

2020 2019
€ €

7  Donaties uit door derden georganiseerde acties
Donatie RVC '33 4.100 -
Donatie Stichting Hondsrug College 1.800 1.586
Donatie White Collar Boxing -27.750 150.937
Donaties uit MECC Interclassic - 30.130
Donatie Dirk Deneer - 6.000
Donatie P. Jongendijk - 3.000
Donatie Adam Hotel Management - 2.000
Donatie rally Kiwanis Leiden - 1.500
Donatie reeds verwerkt in voorgaande jaren - -29.000

-21.850 166.153

2020 2019
€ €

8  Overige donaties en schenkingen
ASR Vitality inzake Games For Health - 75.000
Overige donaties en schenkingen 18.617 53.964

18.617 128.964
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2020 2019
€ €

9  Toezeggingen financiering onderzoeken
Ondersteuning onderzoek Kater Amsterdam UMC -824.000 -
Ondersteuning onderzoek Rowan Imperial College -708.297 -
Ontwikkeling Games For Health Europe - -75.000
Ondersteuning onderzoek M. Boes UMC Utrecht - -385.000

-1.532.297 -460.000

Amsterdam, 21 oktober 2021

Stichting Lymph&Co

........................................ ........................................

........................................ ........................................
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