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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de 
LUMC Vrienden Stichting. Elke dag zetten 
artsen, onderzoekers en andere 
medewerkers van het Leids Universitair 
Medisch Centrum (LUMC) zich in om 
ernstig zieke patiënten nieuw perspectief 
te bieden. Deze patiënten – volwassenen 
en kinderen – willen we graag op een 
warme manier in het LUMC ontvangen, 
een manier die hun welzijn verhoogt. 
Hiervoor is geld nodig, omdat deze 
welzijnsprojecten niet kunnen worden 
betaald uit reguliere financierings-
bronnen. De LUMC Vrienden Stichting 
ondersteunt bij het werven van deze 
gelden. 
 
In dit voorwoord richt ik me graag tot 
onze donateurs. Het jaar 2020 was voor 
veel mensen en organisaties een 
memorabel jaar. Ook voor de LUMC 
Vrienden Stichting. Als gevolg van de 
coronaviruspandemie kondigde de 
Nederlandse overheid in maart 2020  
een aantal drastische maatregelen af, 
waardoor het openbare leven in 
Nederland nagenoeg tot stilstand kwam. 
Daardoor konden we u het afgelopen jaar 
helaas niet in levende lijve ontmoeten en 
moesten grote acties, die tot doel hadden 
geld te werven voor welzijnsprojecten in 
het LUMC, worden uitgesteld of 
geannuleerd.  
 
U bleef ons echter trouw en dankzij uw 
inzet en donaties werd onder andere de 
kindvriendelijke inrichting van de laatste 
verbouwingsfase van het Willem-
Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ), het 
kinderziekenhuis van het LUMC, een feit. 
Na een jarenlange verbouwing heropende 
afgelopen juni het kinderziekenhuis zijn 
deuren. 

Dit jaarverslag geeft u een inkijkje in het 
reilen en zeilen van de stichting. U leest 
over enkele acties waarbij particuliere 
gevers, bedrijven en stichtingen in geld of 
in natura gaven.  
 
De LUMC Vrienden Stichting blijft zich 
inzetten voor het mogelijk maken van 
welzijnsprojecten en – activiteiten in het 
LUMC, gekoppeld aan de kernwaarden 
van het LUMC: persoonlijk, nieuwsgierig 
en verbindend. De stichting zal de 
komende jaren een patiëntvriendelijke 
omgeving in het LUMC blijven steunen 
door aan te sluiten bij grote 
verbouwingen, bijvoorbeeld van 
de Poli Neurologie en de Kinder IC.  
Tevens blijft de stichting werven voor 
welzijnsprojecten en -activiteiten voor 
kinderen in het WAKZ. Ook ‘Kunst als 
medicijn’, de leidraad bij het samenstellen 
van de kunstcollectie van het LUMC, krijgt 
onze aandacht. Kunst biedt patiënten, hun 
naasten en bezoekers inspiratie en is vaak 
een welkome afleiding. 
 
Ik wil alle donateurs namens het bestuur 
heel hartelijk danken voor hun steun. 
Dankzij uw bijdrage kunnen we een kort 
bezoek of een langduriger opname voor 
patiënten – volwassenen en kinderen – 
een beetje aangenamer maken.  
Mag de LUMC Vrienden Stichting ook in 
2021 weer op u rekenen?  
 
 
Mevrouw B. Engelberts 
Voorzitter LUMC Vrienden Stichting 
 
Juli 2021 
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1. Beleid en organisatie 

De LUMC Vrienden Stichting is opgericht 
om financiering te realiseren voor 
projecten die het welzijn van patiënten en 
hun naasten in het Leids Universitair 
Medisch Centrum (LUMC) verhogen. 
Het LUMC heeft de ambitie grens-
verleggend te zijn op het gebied van 
fundamenteel wetenschappelijk 
onderzoek, innovatief onderwijs en 
vernieuwende, hoogwaardige en 
specialistische patiëntenzorg. De reguliere 
financiering van de zorg is veelal bestemd 
voor medische patiënt gerelateerde 
kosten, onderwijs- of onderzoekskosten. 
 
Extra voorzieningen, goede informatie en 
afleiding zijn belangrijke elementen voor 
het welbevinden van patiënten – kinderen 
en volwassenen – en hun naasten in het 
LUMC. De stichting maakt welzijns-
projecten mogelijk met externe 
financiering van particulieren, bedrijven 
en andere organisaties zonder 
winststreven.  
De speerpunten voor de komende jaren 
zijn vastgelegd in het Meerjaren-
beleidsplan 2020-2023. Het bestuur zet 
zich in voor de patiëntvriendelijke 
inrichting van grote verbouwings-
projecten, voor kleinschalige projecten die 
patiënten en hun naasten ondersteunen 
en voor kunstprojecten. Projecten die 
voor financiering in aanmerking komen, 
sluiten aan op de kernwaarden van het 
LUMC, zijnde: persoonlijk, nieuwsgierig, 
verbindend. Aansluiting bij deze kern-
waarden benadrukt de verbondenheid 
van de stichting met het LUMC en koppelt 
de projecten die de stichting financiert 
aan wat er al in het LUMC gebeurt. 
 
Alle middelen die de stichting werft, 
worden besteed aan projecten die waarde 
toevoegen aan het welzijn van patiënten 
en bezoekers van het LUMC. Donaties die 
voor een specifiek project zijn bedoeld 
komen uitsluitend daaraan ten goede. 
De LUMC Vrienden Stichting is door de 
Belastingdienst aangemerkt als Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI).

Historie 
De LUMC Vrienden Stichting is in 2016 
opgericht om naast de Bontius Stichting 
LUMC Research Foundation – gericht op 
(aanvullende) financiering voor weten-
schappelijk onderzoek – fondsen te 
werven voor projecten ten bate van het 
welzijn van onze patiënten. Eind 2016 is 
de stichting gefuseerd met het Willem-
Alexander Kinderfonds. 

Financiële vergoeding 
Het bestuur van de LUMC Vrienden 
Stichting is onbezoldigd en kwam in 2020 
vier keer bijeen. De LUMC Vrienden 
Stichting heeft geen (betaalde) 
medewerkers in dienst. Alle geoormerkte 
middelen die de LUMC Vrienden Stichting 
ontvangt, worden besteed aan het welzijn 
van patiënten. Van alle ongeoormerkte 
middelen wordt een deel besteed ter 
dekking van continuïteitskosten. 

Bestuur 
Mevrouw B. Engelberts (voorzitter) 
Prof. dr. A.M. van Hemert 
De heer W.R.J. Idema (secretaris) 
De heer W.G. Rijsbergen 
Prof. dr. E.H.H.M. Rings 
Mevrouw K. Smit (penningmeester) 
 
In 2020 vonden geen bestuurswisselingen 
plaats. 

Financieel adviseur 
Mevrouw S.C.M. van Houten  
(tot september 2020) 

Mevrouw R. Akerboom 
(vanaf september 2020) 

Adviseur 
Mevrouw drs. M.T. van ‘t Oever 

Uitvoerend secretaris 
Mevrouw M.E.J. Anthonisse 

Ambassadeurs 
De heer C. Faassen 
De heer M. Verschoor 
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2. Relatiegerichte fondsenwerving

2020 is voor de LUMC Vrienden Stichting 
geen gemakkelijk jaar geweest. De impact 
van de door de Nederlandse overheid 
genomen maatregelen om verspreiding 
van het coronavirus te beperken, was 
groot. Vele acties en geplande 
evenementen van donateurs, die als doel 
hadden geld bijeen te brengen voor 
welzijnsprojecten in het LUMC, werden 
tot nader order uitgesteld of zelfs 
definitief geannuleerd, wat een 
aanzienlijke afname in geoormerkte 
donaties betekende.  
Daarnaast kwamen er vanwege de invloed 
die de afgekondigde maatregelen voor het 
LUMC hadden weinig projectaanvragen 
vanuit het LUMC binnen. Tot tweemaal 
toe moest in 2020 de reguliere zorg in het 
LUMC worden afgeschaald. 
 
Focus 
Het bestuur stelde vorig jaar (2019) een 
Meerjarenbeleidsplan vast voor de jaren 
2020 - 2023. Dit plan haakt aan op het 
Langetermijnhuisvestingsplan (LTHP) van 
het LUMC en geeft daarmee richting aan 
de keuze van welzijnsprojecten en -
activiteiten. Deze focus biedt het (relatief) 
kleine fondsenwervingsteam de 
mogelijkheid gericht te werven, waardoor 
goede kansen ontstaan voor het verhogen 
van het patiëntenwelzijn. Het team maakt 
jaarlijks een jaarplan, naar het format van 
de jaarplannen van het LUMC. Dit jaarplan 
is door het bestuur goedgekeurd. 
 
Voor de jaren 2020 en begin 2021 ligt de 
focus op het werven van financiering voor 
de kindvriendelijke inrichting van de 
laatste verbouwingsfase van het Willem-
Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ), het 
kinderziekenhuis van het LUMC.  
Ondanks de coronamaatregelen verliep 
de verbouwing en de kindvriendelijke 
inrichting van de polikliniek en de 
dagbehandelingsruimten op schema. 
Begin 2021 is de verbouwing klaar.  
De kindvriendelijke inrichting kreeg de 
stad Leiden als thema. De feestelijke 
opening van het kinderziekenhuis vindt 
plaats in juni 2021. 

Wijze van fondsenwerving 
De stichting richt zich op het werven van 
financiering voor projecten of activiteiten 
in het LUMC die het welzijn van patiënten 
en hun naasten verhogen. Het betreft 
welzijnsprojecten of welzijnsactiviteiten 
waarin reguliere financieringsbronnen 
niet of niet volledig voorzien. Werving 
vindt plaats in nauwe samenwerking met 
afdelingshoofden en medewerkers van 
het LUMC.  
 
Voor het werven van financiering richt de 
stichting zich op het verkrijgen van 
donaties, periodieke giften en 
nalatenschappen van particulieren, 
bedrijven en andere organisaties zonder 
winststreven. Giften kunnen zowel 
geoormerkt als ongeoormerkt zijn. 
Dankzij de stichting is het ook mogelijk om 
fondsaanvragen te doen bij cultureel 
gerelateerde vermogensfondsen. 
Rapportage over de voortgang of het 
eindresultaat gebeurt aan de hand van 
een vastgesteld format of via het format 
van de externe fondsverstrekkende 
organisatie. 
 
Ter ondersteuning van de werving zijn 
communicatiemiddelen als websites, 
presentaties, brochures, foto’s en filmpjes 
beschikbaar. De stichting organiseert 
bijeenkomsten en neemt deel aan 
evenementen. Ook kent de LUMC 
Vrienden Stichting twee externe 
ambassadeurs die zich verbonden  
hebben aan de stichting. 

Acties voor de LUMC Vrienden Stichting 
Patiënten (of familie van patiënten) van 
het LUMC, bedrijven en verenigingen 
organiseren steeds vaker acties om 
fondsen te werven voor welzijnsprojecten 
in het LUMC. In dit bijzondere jaar waarin 
coronamaatregelen van kracht waren, 
vonden donateurs nieuwe wegen om geld 
in te zamelen. Verrassende en hart-
verwarmende initiatieven waarvoor de 
LUMC Vrienden Stichting alle donateurs 
zeer dankbaar is.  
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De stichting ondersteunt initiatieven van 
donateurs met informatiemateriaal en 
(social) media aandacht. Er is een speciaal 
logo beschikbaar, met een bijpassend 
format voor actieflyers en -posters. 
Ook beide ambassadeurs zetten zich 
regelmatig in bij acties van donateurs. 
De betrokkenheid van de medewerkers en 
de ambassadeurs helpt om de stichting 
bekendheid te geven.  
 
De bijzondere samenwerking tussen de 
30e Leiden Marathon, de TK Challenge 
Foundation en de LUMC Vrienden 
Stichting kreeg in 2020 door de corona-
maatregelen een andere vorm. 
De 30e editie van de marathon vindt 
plaats in het najaar van 2021, de extra 
Vlam Estafetterun, van Athena 
(Griekenland) naar Leiden, volgt in 2022. 
De opbrengst van deze acties is deels 
bestemd voor welzijnsprojecten in het 
WAKZ. De LUMC Vrienden Stichting is zeer 
verheugd dat de samenwerking met 
Leiden Marathon en de TK Challenge 
Foundation een vervolg krijgt. 

Behoud 
De LUMC Vrienden Stichting streeft 
ernaar alle donateurs te betrekken bij de 
projecten en hen op passende wijze te 
informeren over de voortgang. 
Alle donateurs ontvangen een bedank-
bericht voor hun gift en kunnen 
de voortgang op de Facebookpagina 
‘Steun het LUMC’ en via de website 
www.lumcvriendenstichting.nl op de voet 
volgen. Bij de voltooiing van (grote) 
projecten volgt meestal een bijeenkomst 
waarvoor ook donateurs worden 
uitgenodigd. In 2020 bleek het vanwege 
de afgekondigde coronamaatregelen 
helaas niet mogelijk donateurs-
bijeenkomsten te organiseren. 

Publiciteit 
Het LUMC kent naast de LUMC Vrienden 
Stichting de Bontius Stichting LUMC 
Research Foundation. Deze stichting werft 
financiering voor wetenschappelijk 
onderzoek in het LUMC en heeft een 
eigen bestuur. Naast de gezamenlijke 
Facebookpagina ‘Steun het LUMC’ is een 
brochure beschikbaar en is er een eigen 
website www.lumcvriendenstichting.nl 
waarop diverse welzijnsprojecten voor het 
voetlicht worden gebracht. 

Bestedingen 
Geoormerkte giften worden volledig en 
uitsluitend besteed aan welzijnsprojecten 
en -activiteiten waarvoor zij zijn bestemd. 
Verantwoording voor de bestedingen 
wordt afgelegd via de jaarrekening 
waarover een controleverklaring van de 
accountant wordt gevraagd.  
 
De kosten voor het werven van gelden 
worden vergoed door het LUMC en 
komen op geen enkele wijze ten laste van 
de geworven middelen. In coronajaar 
2020 is aan marketing- en communicatie-
kosten slechts € 1.170 aan het LUMC in 
rekening gebracht. De kosten Beheer en 
administratie bedroegen € 14.299.  

Risico’s en onzekerheden 
De LUMC Vrienden Stichting verwacht 
haar activiteiten in 2021 voort te zetten 
en nieuwe welzijnsprojecten in het LUMC 
te kunnen steunen. De stichting kiest voor 
meerdere jaren aandachtsgebieden zoals 
verwoord in het Meerjarenbeleidsplan 
2020-2023. Ondersteuning van lopende 
welzijnsprojecten wordt gecontinueerd. 
  

http://www.lumcvriendenstichting.nl/
https://www.lumc.nl/org/lumc-vrienden-stichting/
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Vooruitblik naar 2021 en verder 
Voor het werven van financiering voor 
relatief grote projecten kiest de stichting 
voor meerdere jaren aandachtsgebieden. 
Deze zijn beschreven in het Meerjaren-
beleidsplan 2020-2023. Met deze focus 
ontstaan goede kansen voor het verhogen 
van het patiëntenwelzijn en wordt 
versnippering voorkomen. De focus sluit 
eventuele werving voor andere welzijns-
projecten of -activiteiten niet uit, mits 
daar ruimte voor is. 

Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ) 

Eind 2020 en begin 2021 kreeg het 
werven van gelden voor de kind-
vriendelijke inrichting van de polikliniek 
en de dagbehandelingsruimten van het 
WAKZ aandacht. In de hierop volgende 
jaren ondersteunt de stichting een 
patiëntvriendelijke omgeving in het LUMC 
door aan te sluiten bij grote verbouwings-
plannen van bijvoorbeeld poliklinieken.  
De stichting blijft ook werven voor 
projecten in het WAKZ die op een directe 
manier bijdragen aan het welzijn van 
jonge patiënten en hun naasten in het 
kinderziekenhuis.  

Kunst als medicijn 
Met de kunstwerken die overal in het 
LUMC te vinden zijn wil het LUMC 
patiënten, hun naasten en bezoekers 
inspireren, afleiding bieden en bekend 
maken met ontwikkelingen in de 
hedendaagse kunst. Bij het zo aangenaam 
mogelijk maken van het verblijf in of een 
bezoek aan het LUMC neemt kunst een 
belangrijke plek in. De stichting steunt 
daarom specifieke kunstprojecten bij 
afdelingen of openbare ruimtes.

Professionalisering 
De stichting werkt voortdurend aan het 
verbeteren en uitbreiden van de huidige 
wervingskanalen en leert daarbij veel van 
de werkprocessen van de Bontius 
Stichting. In 2020 is er achter de schermen 
aandacht besteed aan de uitbreiding en 
verdere professionalisering van het 
fondsenwervingsteam. Ook is het 
Customer Relationship Management-
systeem (database) ingericht en zijn 
afspraken over het aanvragen, 
rapporteren en afronden van projecten 
verder verbeterd. Deze professionalisering 
krijgt ook in 2021 aandacht. 

Impact Coronapandemie 
Als gevolg van de Coronapandemie 
kondigde de Nederlandse overheid begin 
maart 2020 een aantal drastische 
maatregelen af, waardoor het openbare 
leven in Nederland nagenoeg tot stilstand 
kwam. De overheidsmaatregelen 
(intelligente lockdown en social distancing 
en later ook een avondklok) hebben geen 
gevolgen voor de bedrijfsvoering en het 
voortbestaan van de LUMC Vrienden 
Stichting voor het jaar 2021 en daarna. 
Wel is op dit moment nog onvoldoende 
duidelijk wat het langetermijneffect is op 
het financiële resultaat van het tot nader 
order uitstellen of annuleren van vele 
acties en evenementen van donateurs die 
als doel hebben gelden bijeen te brengen 
voor welzijnsprojecten in het LUMC.  
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3. Toelichting op de resultaten

Algemeen In € 
Kindvriendelijke inrichting Willem-Alexander Kinderziekenhuis 28.649 
Kinderentertainment Willem-Alexander Kinderziekenhuis 5.100 
Chillroom LUMC Oncologie Centrum Klinisch 2.500 
Kunstzaken 2.475 
Studio KidzFlitz Willem-Alexander Kinderziekenhuis 750 
  
Subtotaal 39.474 
  
Ongeoormerkte giften en donaties 15.882 
  
Totaal 55.356 

 
Dit overzicht toont het geheel aan donaties dat in 2020 is ontvangen door 
de LUMC Vrienden Stichting.
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4. Acties in het zonnetje 

Dit jaarverslag geeft u een inkijkje in 
enkele acties waarvoor particulieren, 
bedrijven en stichtingen doneerden, 
in geld of in natura. 

De LUMC Vrienden Stichting wil iedereen 
bedanken die op welke wijze dan ook een 
bijdrage leverde aan het welzijn van 
patiënten en hun naasten in het LUMC.  
 

____________________________________________________________________________ 
 
Kindvriendelijke inrichting WAKZ 
Na de verbouwing van de NICU en de 
twee verpleegafdelingen, is in 2020 een 
start gemaakt met de verbouwing en het 
kindvriendelijk aankleden van de poli-
kliniek en de dagbehandelingsruimten. 
 
In een omgeving die afleiding biedt 
vergeten kinderen vaak dat ze in een 
ziekenhuis zijn en wordt een bezoek aan 
de polikliniek minder eng. Een omgeving 
waarin kinderen kunnen spelen en 
ontspannen stelt ook de ouders in staat 
hun kind beter te ondersteunen. 
Daarnaast zorgt een ontspannen sfeer 
ervoor dat ouders de informatie van de 
arts beter tot zich nemen.

De Ronde Tafel Oegstgeest 
De serviceclub De Ronde Tafel Oegstgeest 
sponsort goede doelen in en rond 
Oegstgeest. Ter gelegenheid van 
Koningsdag 2020 bedachten zij een 
‘Oud-Hollandsche Spellendoos’ voor thuis.  
De opbrengst van de spellendozen was 
maar liefst € 5.000 en is besteed aan het 
grote aquarium in de wachtruimte van de 
polikliniek van het WAKZ.  
Veel dank voor deze prachtige donatie! 
 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 
Op de fiets van Dordrecht naar Leiden 
 

Familie De Koning overhandigt een cheque 
van € 4.000. (De actie dateert van vóór de 

uitbraak van het coronavirus.)

 
 

De vader van een van de jonge patiënten 
in het kinderziekenhuis fietste met een 
gemiddelde snelheid van 30 km per uur 
van Dordrecht naar het LUMC in Leiden. 
 
Met zijn spontane actie haalde hij voor 
het Willem-Alexander Kinderziekenhuis 
het geweldige bedrag op van € 4.000! 
De schenking kreeg inmiddels een mooie 
bestemming: VR-brillen voor de kinderen 
in het kinderziekenhuis, die daar heel veel 
plezier aan beleven. 
 
Hartelijk dank aan familie De Koning voor 
dit mooie initiatief.  
 
 

____________________________________________________________________________ 
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Ik kan er nét niet bij 
Eind juni 2020 overhandigde Sander 
Verheijen zijn boek Ik kan er nét niet bij 
aan dr. Cacha Peeters-Scholte, 
kinderneuroloog van het Willem- 
Alexander Kinderziekenhuis. 
In zijn boek beschrijft hij zijn ervaringen 
over de eerste levensjaren van zijn 
tweeling, waarvan de ene zoon een zware 
hersenbeschadiging blijkt te hebben en bij 
de andere zoon autisme wordt 
geconstateerd. 
 
Het WAKZ mocht maar liefst 700 
exemplaren uitdelen aan ouders die een 
vergelijkbare periode doormaken, en aan 
verpleegkundigen waarvoor dit boek heel 
leerzaam kan zijn.  

De LUMC Vrienden Stichting is  
Sander Verheijen zeer dankbaar 
voor deze bijzondere bijdrage aan 
het kinderziekenhuis.  

 
____________________________________________________________________________ 
 
LEGO voor het kinderziekenhuis 
In november 2020 ontving het Willem-
Alexander Kinderziekenhuis voor de 
tweede keer maar liefst 70 zakjes LEGO 
(Polybags).  

Draag een Bouwsteentje bij 
De Polybags zijn afkomstig van de actie 
‘Draag een Bouwsteentje bij’. Deze 
inzamelingsactie is bedoeld voor kinderen 
die door diverse (ernstige) ziektebeelden 
in het ziekenhuis liggen of psychische 
problemen hebben. De kinderen krijgen 
rond de feestdagen een leuk presentje 
van de LEGO community in de Benelux. 
Alle aspecten die komen kijken bij het 
bouwen, helpen gegarandeerd om de 
aandacht even af te leiden van de pijn en 
stress die de zieke kinderen ervaren. 
 
Heel hartelijk dank voor deze donatie. 
 

____________________________________________________________________________ 
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Knutselen met de Kerstman 
Vlak voor Kerst werden de kinderen in het 
Willem-Alexander Kinderziekenhuis 
verrast met cadeautjes van de Kerstman.  
 
De presentjes – tasjes met een knutsel-
boekje, kleurpotloden en andere 
extraatjes om mee te knutselen – waren 
zeer in trek bij de kinderen.  
De tasjes zijn geschonken door de 
Stichting Projects for Superkids.  
 
Namens kinderen en medewerkers van 
het WAKZ en de LUMC Vrienden Stichting; 
heel hartelijk dank voor deze bijdrage! 

 
____________________________________________________________________________ 
 
 

https://www.facebook.com/steunLUMC/photos/a.454614531562383/1317340735289754/?__cft__%5b0%5d=AZWOLGKTfuCoaVa4aVCYTv9CQfhdSyffDSTnoSSXNo3ZrvtLDLh8kJCUEFPbnClsjw86pbQ3vnHmRJc9Xgd8C_p5fdnr5E6dVw0-Ix61GW3eCPEkjFxS4M3JQFQb7GGE77sRz5x8uwkdL5_zPNbdDtvlMHf0M8fnabDqVlMfw79yK4FjV0RrYj-0gGukIbY1NUw&__tn__=EH-R
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Jaarrekening 2020 
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5. Balans LUMC Vrienden Stichting 

(na verwerking resultaat) 
 

 
  

Balans LUMC Vrienden Stichting (na verwerking resultaat)

ACTIVA Ref. 31-12-2020 31-12-2019
€ €

Financiële vaste activa

Effecten 1 1.243.760 0

Totaal financiële vaste activa 1.243.760 0

Vlottende activa

Vorderingen 2 182.068 170.000

Liquide middelen 3 180.125 1.250.824

Totaal vlottende activa 362.193 1.420.824

Totaal Activa 1.605.953 1.420.824

PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019
€ €

Reserves en fondsen 4

Bestemmingsreserve 1.551.738 1.371.335
Continuïteitsreserve 41.147 41.352

Totaal Reserves en fondsen 1.592.885 1.412.687

Kortlopende schulden 5

Nog te betalen kosten 13.068 8.137

Totaal kortlopende schulden 13.068 8.137

Totaal Passiva 1.605.953 1.420.824
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6. Staat van baten en lasten 
 

 
  

Staat van baten en lasten

Begroting
Ref. 2020 2020 2019

€ € €
BATEN

Geoormerkte donaties:
- Particulieren 25.199 16.000 24.544
- Bedrijven 0 211.000 9.860
- Andere organisaties zonder winststreven 14.275 68.000 31.187

Som van de geoormerkte donaties 6 39.474 295.000 65.591

Ongeoormerkte donaties:
- Particulieren 1.893 0 927
- Bedrijven 1.750 0 0
- Andere organisaties zonder winststreven 12.239 0 0

Som van de ongeoormerkte donaties 7 15.882 0 927

Som van de baten 55.356 295.000 66.518

LASTEN

Besteed aan doelstellingen 8 102.832 295.000 39.669

Wervingskosten 9 1.170 6.000 2.646
Kosten beheer en administratie 10 14.299 8.400 8.658

Som van de Lasten 118.301 309.400 50.973

Financiële baten en lasten 11 243.143 30.000 -764

Som van baten en lasten 180.198 15.600 14.781
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7. Waarderingsgrondslagen 
 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 
650 ‘Fondsenwervende Organisaties’. 
 
De opstelling van de jaarrekening 2020 heeft betrekking op boekjaar 2020 welke gelijk is aan 
het kalenderjaar. 

Feitelijk vestigingsadres en inschrijvingsnummer handelsregister 
De LUMC Vrienden Stichting is feitelijk gevestigd op Albinusdreef 2, 2333 ZA te Leiden en is 
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 66566517. 
 
De jaarrekening is opgemaakt op 15 juli 2021. 

Activiteiten van de stichting 
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van het Leids Universitair Medisch Centrum en 
haar patiënten op het gebied van welzijn en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en 
ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft 
niet ten doel het behalen van winst. 

Continuïteit van de activiteiten 
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Valutaomrekening 
De jaarrekening luidt in euro’s, hetgeen de functionele en presentatievaluta van de stichting 
is. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 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 historische kostprijs. 

Effecten 
Effecten zijn gewaardeerd tegen reële waarde op basis van de opgaven van de ING Bank. 
Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten worden verantwoord in de 
resultatenrekening. De effecten worden aangehouden voor directe aanwending in het kader 
van doelstellingen dan wel ter belegging. 

Overige vorderingen 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening 
voor oninbaarheid. 

Liquide middelen 
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen en 
wissels en cheques. Deposito’s worden onder liquide middelen opgenomen indien zij in feite 
— zij het eventueel met opoffering van rentebaten — ter onmiddellijke beschikking staan. 
Liquide middelen die (naar verwachting) langer dan twaalf maanden niet ter beschikking 
staan van de stichting, worden als financiële vaste activa gerubriceerd. Liquide middelen 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Kortlopende schulden 
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële 
waarde verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De kortlopende 
schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
Bij kortlopende schulden is dit meestal gelijk aan de nominale waarde. 
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Grondslagen voor resultaatbepaling 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 
worden slechts opgenomen zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in 
acht genomen indien zijn voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Baten 
Onder baten zijn opgenomen donaties en overige baten. Geoormerkte donaties komen ten 
goede van de betreffende doelstelling. Ongeoormerkte donaties komen ten goede van de 
stichting. Resultaten op doelstellingen worden opgenomen in de bestemmingsreserve. 
Overige resultaten komen ten gunste / laste van de continuïteitsreserve. 

Kosten 
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen 
voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen 
worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 

Personeelsleden 
Bij de stichting waren in 2020 geen personeelsleden in dienst. 

Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum 
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en 
die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de 
jaarrekening. 
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum 
worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor 
de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte 
financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening. 
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8. Toelichting op de balans LUMC Vrienden Stichting 
 

 
In 2020 is op voordracht van het bestuur vermogensbeheerder ING Bank aangesteld. 
Het bestuur heeft besloten om voor een defensief beleggingsprofiel te kiezen met als primair 
beleggingsdoel (geïndexeerd) vermogensbeheer. 
 
De mutatie van de effectendepot wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door een eerste 
storting in een effectenportefeuille, herbelegging van dividenduitkeringen en 
koersresultaten op de effectenportefeuille. 
 
 

 
Onder de vorderingen is € 170.000 opgenomen voor een nog te ontvangen erfdeel uit de 
nalatenschap van mevrouw De Valk-Rodi. Op dit moment loopt een discussie over de 
uitbetaling van het nog te ontvangen deel. De LUMC Vrienden Stichting verwacht het bedrag 
te kunnen ontvangen. 
 
Jaarlijks doet het LUMC een bijdrage ter dekking van de wervingskosten, beheer en 
administratie en het betalingsverkeer. De bijdrage ter dekking van de kosten van 2019 zijn 
voor € 12.068 opgenomen als nog te ontvangen bedragen. 
 
 

 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de LUMC Vrienden Stichting. De mutatie 
van de liquide middelen wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door de aanvang van beheerd 
beleggen bij de ING Bank en de eerste inleg in de effectenportefeuille. 
 
 

Toelichting op de balans LUMC Vrienden Stichting

1. Effecten 31-12-2020 31-12-2019
€ €

Saldo 1 januari 0 0
Mutatie effecten 1.243.760 0

Totaal effecten 1.243.760 0

2. Vorderingen 31-12-2020 31-12-2019
€ €

Vordering 182.068 170.000

Totaal vorderingen 182.068 170.000

3. Liquide middelen 31-12-2020 31-12-2019
€ €

ING-bank - zakelijke rekening 180.125 1.250.824

Totaal liquide middelen 180.125 1.250.824
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In boekjaar 2020 zijn voor verschillende projecten donaties met een geoormerkte 
bestemming ontvangen. Voor de ontvangen donaties met een geoormerkte bestemming is 
een bestemmingsreserve gevormd. Daarnaast worden hier de financiële baten van het Fonds 
op Naam De Valk-Rodi meegenomen die de stijging in de bestemmingsreserve (grotendeels) 
verklaren. De onttrekking van de bestemmingsreserve voor een geoormerkt project vindt 
plaats in overleg met de projectleider van het betreffende project. 
 

 
 

 
 

4. Reserves en fondsen 31-12-2020 31-12-2019
€ €

Bestemmingsreserve 1.551.738 1.371.335
Continuïteitsreserve 41.147 41.352

Totaal reserves en fondsen 1.592.885 1.412.687

Verloopoverzicht bestemmingsreserve 31-12-2020 31-12-2019
€ €

Saldo 1 januari 1.371.335 1.345.413
mutatie bestemmingsreserve 180.403 25.922

Totaal bestemmingsreserve 1.551.738 1.371.335

Het verloop is als volgt weergegeven Saldo Ontvangen Besteed Financiële Saldo

31-12-2019 donatie project baten/lasten 31-12-2020

€ € € € €

WAKZ 202.883 28.649 -102.832 0 128.700

WAKZ - Fonds op Naam De Valk - Rodi 1.120.000 0 0 243.761 1.363.761

Kinderentertainment 38.643 5.850 0 0 44.493

Kunstwerk voor nabestaanden 337 0 0 0 337

School speelkamer 4.867 0 0 0 4.867

Wachtruimte neurocare 850 0 0 0 850

Multidisciplinair centrum 2.642 0 0 0 2.642

Kunstzaken 1.113 2.475 0 0 3.588

Chillroom - LUMC Oncologisch Centrum 0 2.500 0 0 2.500

Totaal bestemmingsreserve 1.371.335 39.474 -102.832 243.761 1.551.738

Verloopoverzicht continuïteitsreserve 31-12-2020 31-12-2019
€ €

Saldo 1 januari 41.352 52.493
mutatie continuïteitsreserve -205 -11.141

Totaal continuïteitsreserve 41.147 41.352
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Vooruitlopend op een besluit door het bestuur is het resultaat boekjaar 2020 ten gunste van 
de reserve en fondsen gebracht. Het resultaat van de geoormerkte donaties wordt ten 
gunste gebracht van de bestemmingsreserve. Het resultaat van de ongeoormerkte donaties, 
wervingskosten en kosten beheer van administratie wordt ten laste gebracht van de 
continuïteitsreserve. 
 
 

 
Onder de kortlopende schulden is een post ad. € 63 opgenomen voor betalingsverkeer over 
december 2020 en een standaardbankverklaring. 
 
De kosten voor de accountantscontrole 2020 zijn voor € 13.000 opgenomen onder de 
kortlopende schulden. 
 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen met belangrijke financiële gevolgen voor 
de jaarrekening 2020 voorgedaan. 
  

Het verloop is als volgt weergegeven Saldo Marketing Accountants Financiële Saldo

31-12-2019 Donaties communicatie kosten baten/lasten 31-12-2020

€ € € € € €

Continuïteitsreserve 41.352 15.882 -1.170 -14.299 -618 41.147

Totaal continuïteitsreserve 41.352 15.882 -1.170 -14.299 -618 41.147

5. Kortlopende schulden 31-12-2020 31-12-2019
€ €

Kortlopende schulden 13.068 8.137

Totaal kortlopende schulden 13.068 8.137
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9. Toelichting op de staat van baten en lasten 

LUMC Vrienden Stichting 
 

 
De donaties hebben betrekking op geoormerkte donaties aan de LUMC Vrienden Stichting. 
Deze donaties worden in overleg met de projectleider van het betreffende geoormerkte 
project beschikbaar gesteld. Een afname in geoormerkte donaties is veroorzaakt door het – 
vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken – tot nader order 
uitstellen of annuleren van vele acties en evenementen van donateurs die als doel hebben 
gelden bijeen te brengen voor welzijnsprojecten in het LUMC. Daarnaast kwamen er, 
eveneens vanwege de afgekondigde coronamaatregelen, weinig projectaanvragen binnen 
vanuit het LUMC.  
 
 

 
De donaties hebben betrekking op ongeoormerkte donaties aan de 
LUMC Vrienden Stichting. Deze donaties worden gebruikt voor de uitvoering van algemene 
werkzaamheden. Een toename van de ongeoormerkte donaties is veroorzaakt door een 
bijdrage van het LUMC ter dekking voor de uitvoering van algemene werkzaamheden. 
 
 

 
De LUMC Vrienden Stichting heeft in 2020 voor € 102.832 bijgedragen aan LUMC-projecten 
voor het WAKZ. De donaties met een geoormerkte bestemming worden in overleg met de 
projectleider aan het betreffende LUMC-project doorbetaald. De toename van de besteding 
aan doelstellingen wordt veroorzaakt door de projectaanvraag ‘Kindvriendelijke inrichting 
polikliniek en dagbehandelingsruimte van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis’. 
 

Toelichting op de staat van baten en lasten LUMC Vrienden Stichting

6. Geoormerkte donaties 2020 2019
€ €

- Particulieren 25.199 24.544
- Bedrijven 0 9.860
- Andere organisaties zonder winststreven 14.275 31.187

Totaal geoormerkte donaties 39.474 65.591

7. Ongeoormerkte donaties 2020 2019
€ €

- Particulieren 1.893 927
- Bedrijven 1.750 0
- Andere organisaties zonder winststreven 12.239 0

Totaal ongeoormerkte donaties 15.882 927

8. Besteed aan doelstellingen 2020 2019
€ €

Besteed aan doelstellingen 102.832 39.669

Totaal besteed aan doelstellingen 102.832 39.669
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De wervingskosten hebben betrekking op marketing- en communicatiekosten van de 
LUMC Vrienden Stichting zoals de website en enkele brochures. 
 
 

 
Onder de Kosten van beheer en administratie is een bedrag van € 13.000 opgenomen voor 
de accountantscontrole 2020. 
 
 

 
De opbrengsten uit effecten ad. € 2.485 en het koersresultaat op effecten ad. € 245.492 
komen tot stand vanuit de effectenportefeuille die de LUMC Vrienden Stichting aanhoudt bij 
de ING Bank. Onder de bankkosten is € 4.216 aangehouden voor het vermogensbeheer van 
de effectenportefeuille. Totaal van deze opbrengsten en kosten ad. € 243.761 komt ten 
gunste van de bestemmingsreserve. 
 
  

9. Wervingskosten 2020 2019
€ €

Wervingskosten 1.170 2.646

Totaal wervingskosten 1.170 2.646

10. Kosten beheer en administratie 2020 2019
€ €

Beheerkosten 14.299 8.658

Totaal kosten beheer en administratie 14.299 8.658

11. Financiële baten en lasten 2020 2019
€ €

Opbrengst effecten 2.485 0
Koersresultaat effecten 245.492 0
Rente banktegoeden -1 0
Bankkosten -4.833 -764

Totaal financiële baten en lasten 243.143 -764
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Overige gegevens 
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10. Statutaire winstbestemming 
 

Vooruitlopend op een besluit hiertoe door het stichtingsbestuur is het resultaat boekjaar 
2020 conform onderstaande opzet verwerkt in de jaarrekening. 
 
 

 
 
  

Winsterverdeling 2020 2019
€ €

Bestemmingsreserve 180.403 25.922
Continuïteitsreserve -205 -11.141

Totaal resultaat 180.198 14.781

Winstverdeling 
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11. Controleverklaring van de onafhankelijke 

    accountant 
 
Aan: het bestuur van LUMC Vrienden Stichting 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 
jaarrekening 2020 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van LUMC Vrienden Stichting te Leiden gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van LUMC Vrienden Stichting op  
31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Richtlijn voor 
de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende organisaties (RJ 650). 
 
De jaarrekening bestaat uit: 

• de balans per 31 december 2020; 

• de staat van baten en lasten over 2020; 

• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening. 
 
Wij zijn onafhankelijk van LUMC Vrienden Stichting zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan 
de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 

• de overige gegevens. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van RJ 650 is vereist. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten 
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in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als 
onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
 
De bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJ 650. 
 

Beschrijving van verantwoordelijkheden voor de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 
Fondsenwervende organisaties. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat 
is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht 
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af 
te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 
oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 
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• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de stichting; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en 
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of 
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet 
langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen. 

 
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 
Den Haag, 15 juli 2021 
 
 
Ernst & Young Accountants LLP 
 
 
w.g. W.H.J. Reuvers MSc. RA 



 

 

 

   

  


