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Algemeen 
 
 

Doelstelling 

Stichting Dr. Bernard Verbeeten Fonds werd opgericht in Tilburg op 30 oktober 1984. 
Het Verbeeten Fonds heeft als voornaamste doel het verwerven van gelden uit schenkingen 
en het (doen) organiseren van activiteiten binnen het werkgebied van Instituut Verbeeten 
om in te kunnen zetten bij het bevorderen en ondersteunen van toegepast wetenschappelijk 
onderzoek gericht op het genezen of verlichten van de gevolgen van kanker of activiteiten 
gericht op het verlichten van de directe gevolgen bij het lijden aan kanker en voorts al 
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn. 

 

ANBI-status 
 

De stichting beschikt in 2020 over de ANBI-status. 

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, 
als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. 

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen: 
 

- Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen. 
- Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger 
geen schenkbelasting te betalen. 

- Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- 
of vennootschapsbelasting. 

- Vrijwilligers die voor een ANBI werken, kunnen onder bepaalde voorwaarden een 
vrijwilligersvergoeding ontvangen. 

 

Alle bedragen in dit rapport zijn in euro's, tenzij anders vermeld. 
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Samenstelling Bestuur en Raad van Toezicht 
 
 

Raad van Toezicht:   Functie   
 

Dick Flink Voorzitter  
Bas ten Dam Lid  
Jan Melis Lid  

 
Bestuur:      

 
Bart Franken Voorzitter  
Femke van der Schaaf Secretaris  
Jean-Paul Janss Penningmeester  
Aschwin Geerts Projecten  
Frans Bonants 
Frank Molkenboer 

Fondsenwerving 
Verbeeten Challenge 
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Bestuursverslag 
 

Het achter ons liggende jaar 2020 maar inmiddels ook 2021 zijn voor het Verbeeten Fonds beide 
jaren die we niet snel zullen vergeten. Evenals in 2020 hebben we inmiddels ook in 2021, als 
gevolg van het nog steeds aanwezige COVID-19 virus, het besluit moeten nemen de Verbeeten 
Challenge af te gelasten. Alle deelnemers en vrijwilligers hadden stiekem de hoop dat het 
sportieve evenement ergens in de loop van het jaar toch doorgang zou kunnen vinden, doch door 
de coronamaatregelen bleek dit al snel een illusie. Op diverse manieren heeft de organisatie toch 
geprobeerd de herinnering aan de Challenge levend te houden. Met name door activiteiten op 
social media, zoals het online evenement “Sportember”, is nog geprobeerd fondsen te verwerven 
voor onze strijd tegen kanker. 
 
Dankzij de inschrijfgelden en sponsorbijdragen voor de VC 2020 is nog een behoorlijk bedrag 
opgehaald voor het project “Hyperarc” van het Verbeeten Instituut. Dit project is erop gericht om 
de bestraling van hersentumoren te optimaliseren om zo geheugenproblemen proberen te 
voorkomen. Onze deelnemers en sponsoren waren zo bereidwillig om deze bedragen niet terug te 
vorderen, waardoor deze worden doorgezet naar de eerstvolgende Challenge.  
 
Vanuit de reserves van het fonds wordt het opgehaalde bedrag aangevuld tot € 143.600, 
waardoor de toezegging voor het project “Hyperarc” toch gestand kan worden gedaan. In 2021 is 
ook het groene licht gegeven voor het in 2020 goedgekeurde project “Cancer Survivors Back on 
Track”, waarmee een bedrag van € 50.000 gemoeid is. In 2020 werd uiteindelijk nog de laatste 
termijn van € 15.000 betaald voor het project “Bestralen zonder masker”, het doel van de 
Challenge in 2017. 
 
De overige activiteiten, zoals het sponsordiner en het tennistoernooi, die doorgaans rondom de 
Challenge worden georganiseerd, konden eveneens niet doorgaan. Ook de pas opgestarte 
activiteit “Vrienden van het Verbeeten” werd op een laag pitje gezet. Het bestuur is zich nog aan 
het beraden welke activiteiten nog kunnen worden opgezet om minder afhankelijk te worden van 
de Challenge. 
 
In oktober 2020 heeft Frank Molkenboer het voorzitterschap van de Verbeeten Challenge 
overgenomen van Cindy van Hamond. Het bestuur dankt Cindy nog voor het vele werk dat zij met 
veel enthousiasme heeft verricht. Frank Molkenboer is per diezelfde datum ook toegetreden tot 
het bestuur van het Verbeeten Fonds. 
 
 
Het Bestuur van het Verbeetenfonds  
 
Bart Franken 
Femke van der Schaaf 
Jean-Paul Janss 
Aschwin Geerts 
Frans Bonants 
Frank Molkenboer 
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Kengetallen 

       2020  2019  2018 

 

percentage fondsenwerving   9,5%  26,2%  35,8% 

Dit percentage drukt de kosten van fondsenwerving uit als percentage van baten uit eigen 
fondsenwerving. 

 

Bestedingspercentage    22,8%  62,6%  102,2% 

Het bestedingspercentage geeft het totaal aan de doelstelling besteedde bedrag weer als 
percentage van de totale baten na aftrek van de totale kosten en financiële baten en lasten. Dit 
dient voor het behouden van de ANBI status langjarig minimaal 90% te bedragen.  

Zoals in het bestuursverslag reeds is vermeld was 2020 een bijzonder jaar. Door Corona is niet 
alleen de VC 2020 niet doorgegaan wat z’n weerslag had op de opbrengsten, maar is ook het in 
2020 voorgenomen project Hyperarc door het Instituut Verbeeten uitgesteld tot 2021. Dit project 
behelst een bijdrage ad EUR 143.600,-. Het moge duidelijk zijn dat hierdoor het 
bestedingspercentage aanmerkelijk is achtergebleven bij de verwachtingen.  
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Jaarrekening 
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Overige gegevens 
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Waarderingsgrondslagen 2020 

 

Algemeen 

De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de 

jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek BW waar mogelijk rekening houdend met de 

bijzondere bepalingen van richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 inzake organisaties zonder 

winststreven. 
 

Activa en passiva 

 

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. 

 

Vorderingen en overlopende activa 

 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 

gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 

oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen. 
 

Liquide middelen 
 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
 

Bepaling van het saldo 

 

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het jaar, gewaardeerd 

tegen historische kostprijzen. De opbrengsten van de bepalingen zijn verantwoord in het jaar, 

waarin deze zijn verricht. De kosten worden toegerekend aan de periode, waarop deze betrekking 

hebben. 



Jaarverslag 2020 Stichting Dr. Bernard Verbeeten 

Fonds 

 
 

22 

Toelichting reserves 
 

 

Bestemming van het saldo 
 

Het bestuur heeft besloten het saldo van de baten en lasten ad 50.662,88 ten gunste te brengen 

van het eigen vermogen. 

 

 

Besteed aan doelstelling 
 

 

 2020 2019 

 

Project: Bestralen zonder masker 2017 15.000 

Project: Bestralen zonder Tattoo-puntjes  60.000 

Project: Verwendag patiënten  10.000 

Project: Stichting Zingen voor je leven                       1.300 

   

Totaal 15.000 71.300 

 

 

De besteding ad 15.000,- in 2020 betreft een nagekomen betaling uit hoofde van Project 

Bestralen zonder masker 2 uit 2017. Gebleken is dat een destijds door het toenmalige bestuur 

voor dit project gedane toezegging ter grootte van dit bedrag nog niet was voldaan. Het bestaan 

van deze openstaande verplichting was het huidige bestuur niet eerder bekend, wat de reden is 

dat deze niet eerder in de jaarrekeningen is verwerkt. Het huidige bestuur heeft in overleg met 

de Raad van Toezicht besloten om deze toezegging uit het verleden alsnog gestand te doen. 

 

 

Lopende verplichtingen versus reserves  

De Stichting heeft momenteel 2 verplichtingen u.h.v. toezeggingen aan projecten. Deze zullen 

naar verwachting in 2021 en 2022 tot daadwerkelijke besteding aan de doelstelling leiden. Het 

betreft de volgende projecten: 

 

Project: Hyperarc 143.600 (2021) 

Project: Cancer Survivors Back on Track       50.000 (2022) 

  

Totaal 193.600 

 

Na aftrek van dit totaal van het eigen vermogen ad 254.478,09 resteert een vrij besteedbare 

reserve ad 60.878,09. Dit bedrag is liquide aanwezig. De jaarlijkse vaste kosten bedragen minder 

dan 10.000,- zodat de continuïteit van de Stichting voldoende is gewaarborgd. 
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Overige 
 

 

De jaarrekening 2020 is door het bestuur ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd 

op 12 mei 2020 en deze heeft hier haar goedkeuring aan verleend. 

 

 

De Raad van Toezicht en het Bestuur vervullen hun functie volledig onbezoldigd. 

 

 

Er is een toe- en aftreedschema voor de leden van de Raad van Toezicht en het Bestuur 

opgesteld dat past binnen de statutaire bepalingen daaromtrent en waarbij de continuïteit van 

beide zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. In 2020 zijn Raad van Toezicht lid Melis en 

bestuurslid Geerts herbenoemd door de Raad van Toezicht. 

 


