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Bestuursverslag
Geven voor de wetenschap
Elke dag zetten artsen en onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum
zich in om ernstige ziektes dichterbij genezing te brengen en patiënten nieuw
perspectief te bieden.
Wetenschappelijk onderzoek is kostbaar en aanvullende financiering noodzakelijk.
Hiertoe is de Bontius Stichting opgericht. De middelen die door de stichting worden
geworven, zijn bestemd voor onderzoeksactiviteiten van het LUMC. Donaties die
voor een specifiek project zijn bedoeld, komen uitsluitend daaraan ten goede.
De Bontius Stichting is een door de Belastingdienst aangemerkte Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).

Bestuur
Dr. A.H.E.M. Wellink (voorzitter)
Prof. dr. F.C. Breedveld
Prof. dr. O.J.S. Buruma
Drs. F.J. Duparc
Prof. dr. A.J. Rabelink
Mr. J.R. Brakema
Adviseur
Prof. dr. H.M. Pinedo
Secretaris
Annemieke Biesheuvel
Het bestuur van de stichting kwam in 2014 drie keer bijeen.

Doelfondsen
De Bontius Stichting wordt beschouwd als het Doelfonds Bontius Stichting
Algemeen. Daarnaast zijn er 11 doelfondsen met een eigen doelfondsbeheerder. De
Bontius Stichting Algemeen verzorgt de financiële diensten en beleggingsadviezen
voor de doelfondsen. Op 7 oktober 2014 zijn de doelfondshouders geïnformeerd
over de beleggingsresultaten 2013.
Overzicht Doelfondsen
Doelfonds
Doelfonds Bontius Stichting Algemeen
Doelfonds Beeldverwerking
Doelfonds Heelkunde
Doelfonds Herman Snellen
Bontius Stichting

Doelfondsbeheerder
Het bestuur van de Bontius Stichting
Dr. Ir. B.P.F. Lelieveldt
Prof. dr. R.A.E.M. Tollenaar
Prof. dr. M.J. Schalij
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Doelfonds Jo Keur
Doelfonds Klinische Oncologie
Doelfonds Leukemie
Doelfonds Longziekten
Doelfonds Lumina
Doelfonds Reumatologie
Doelfonds Urologie
Doelfonds Van de Kamp

Prof. dr. P.C.W. Hogendoorn
Prof. dr. C.A.M. Marijnen
Prof. dr. ir. J.J.M. van der Hoeven
Prof. dr. J.H.F. Falkenburg
Prof. dr. C. Taube
Prof. dr. M.D. Ferrari
Prof. dr. T.W.J. Huizinga
Prof. dr. R.C.M. Pelger
Prof. dr. H.J. Tanke

Financiën
De Bontius Stichting brengt vermogende particulieren en onderzoekers van het
LUMC bij elkaar. Vanuit die basis gaan wij een duurzame relatie aan met onze
donateurs om daarmee samen naar een effectieve oplossing te zoeken voor urgente
medische problemen. Dankzij deze donateurs, die geloven in het investeren in
wetenschappelijk onderzoek, kunnen wij complexe ziektes dichter bij genezing
brengen. In 2014 heeft de Bontius Stichting haar bestaande relaties verdiept en zijn
nieuwe relaties met donateurs aangegaan.
De omvang van de ontvangen donaties is in 2014 aanzienlijk toegenomen ten
opzichte van 2013.
De Bontius Stichting heeft in 2014 €1.294.587 aan donaties ontvangen, waarvan
€1.198.818 een geoormerkte bestemming heeft. De ongeoormerkte giften
bedroegen €95.769.
De Bontius Stichting stelt stewardship en transparantie hoog in het vaandel en
beoogd te aller tijde haar donateurs te informeren over de besteding van de gift en
de voortgang van het onderzoek. Middels jaarlijkse Research Reports en
bijeenkomsten blijven donateurs betrokken.
Het vermogen van de doelfondsen van de Bontius Stichting wordt belegd bij ING
Vermogensbeheer. Er is toezicht en nauw contact middels de beleggingscommissie
van de Bontius Stichting. Over het jaar 2014 is een rendement van 9% behaald.
Vermogensbehoud staat voorop.

Onderzoeksprojecten
Dankzij de donateurs van de Bontius Stichting konden in 2014 onder andere de
volgende projecten worden ondersteund.

Expansie van humane voorlopercellen voor bètaceltherapie in diabetes
Voor de genezing van een ingrijpende ziekte als diabetes is fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Hoe beter we het ziektemechanisme
begrijpen, hoe groter de kans op een definitieve oplossing. In het LUMC
Bontius Stichting
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concentreert een team van gespecialiseerde onderzoekers zich op bètaceltherapie
ten behoeve van patiënten met diabetes type 1. Einddoel is op gecontroleerde wijze
grote hoeveelheden functionele bètacellen te genereren uit voorlopercellen van de
volwassen alvleesklier.

Bloedtest voor de vroege opsporing van kanker
In Nederland krijgen jaarlijks 87.000 mensen de diagnose kanker te horen. Naar
verwachting zal dit aantal – mede als gevolg van de vergrijzing – stijgen naar circa
123.000 in 2020. De urgentie om de ziekte bijtijds op te sporen is hoog. Want hoe
eerder kanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing. Bovendien zijn bij een
vroege diagnose doorgaans minder zware behandelingen nodig. Daarom legt het
LUMC de hoogste prioriteit bij de ontwikkeling van een eenvoudige bloedtest voor de
vroegtijdige opsporing.

Innovatieve technologie voor veilig en betrouwbaar prenataal onderzoek
Recent is een baanbrekende technologie ontwikkeld die onderzoek naar eventuele
ziektes van het ongeboren kind veel veiliger maakt. In het bloed van de moeder
bevinden zich stukjes DNA van de foetus, die we kunnen testen op chromosale
afwijkingen als het syndroom van Down. Deze niet-invasieve prenatale test (NIPT)
biedt een grote betrouwbaarheid. Met als essentieel voordeel ten opzichte van de
gebruikelijke vlokkentest en vruchtwaterpunctie dat met deze methode onnodig veel
miskramen zijn te voorkomen. Een enorme stap voorwaarts in de prenatale
diagnostiek.

Onderzoek naar optimaliseren van botkwaliteit bij Fibreuze Dysplasie
Fibreuze Dysplasie is een vaak niet herkende zeldzame botziekte met enorme
consequenties op kwaliteit van leven bij onbehandelde patiënten door pijn en
botbreuken. Behandeling wordt vaak niet, of te laat, aangeboden zodat er
veranderingen in de botstructuur optreden, soms op hele jonge leeftijd, waardoor
botten blijvend vervormd kunnen raken. Dit kan leiden tot invaliderende pijn en
lichamelijke beperkingen. Bij vroegtijdige herkenning van Fibreuze Dysplasie kan
een tijdige interventie plaatsvinden en daarmee veel leed worden voorkomen. Het
onderzoek richt zich op het in beeld brengen van de patiënten met fibreuze dysplasie
waardoor nieuwe inzichten worden verkregen in de diagnostiek, behandeling en
follow-up van patiënten met Fibreuze Dysplasie.

Diabetes type 1
Diabetes type 1 ontstaat wanneer bètacellen in de alvleesklier geen of te weinig
insuline aanmaken om de suikerspiegel in het bloed in balans te houden. Diabetes
type 1 leidt tot hartaandoeningen, blindheid en schade aan hersenen, nieren en
zenuwstelsel. In Nederland is diabetes type 1 bij 100.000 mensen vastgesteld. Eén
van de onderzoeksprojecten richt zich op de rol van het afweersysteem en de
Bontius Stichting
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insuline producerende cellen en het testen van een therapie om diabetes in een
vroeg stadium te stoppen. Na het behandelen van afweercellen van de patiënt met
onder andere vitamine D zorgen deze cellen ervoor dat het afweersysteem de
aanval stopt. Uiteindelijk hoopt men dat genezing ooit echt mogelijk is.

Doelfonds Leukemie
De afdeling Hematologie van het Leids Universitair Medisch Centrum zoekt naar
nieuwe wegen om de behandeling van patiënten met leukemie, lymfklierkanker of
multipel myeloom effectiever te maken. Het gaat om tijdrovend en dus kostbaar
onderzoek. Samen met onderzoekers uit binnen- en buitenland worden levende
geneesmiddelen ontwikkeld die zeer doelgericht kwaadaardige cellen bestrijden. Het
is de ambitie deze nieuwe therapieën de komende jaren naar de kliniek te brengen.

Doelfonds Urologie
De afdeling Urologie houdt zich bezig met de urinewegen van mannen en vrouwen,
en met het mannelijk geslachtsorgaan. Het gaat daarbij om aandoeningen die soms
levensbedreigend zijn en bijna altijd diep ingrijpen in de intieme leefwereld van de
patiënt. Hier ligt een sterke drijfveer om onderzoek te doen naar betere diagnoses,
therapieën, medicijnen om niet alleen levens te redden maar ook te zorgen voor een
goede kwaliteit van leven.

Marketing en Communicatie
Externe communicatie
De communicatiemiddelen van de Bontius Stichting zijn breed inzetbaar. Er wordt
gebruik gemaakt van websites, brochures, Research Reports en animatiefilmpjes.
Interne communicatie
Middels het personeelsblad Lumens en het intranet van het LUMC Albinusnet
worden medewerkers van het LUMC op de hoogte gehouden van ontwikkelingen
van de Bontius Stichting. De afdelingshoofden worden periodiek geïnformeerd door
de Raad van Bestuur van het LUMC.

Toekomstplannen
Binnen het LUMC is fondsenwerving stevig ingebed en geborgd in de organisatie.
De relaties met onze donateurs blijven behouden
Bestaande relaties zullen worden onderhouden en nieuwe relaties aangegaan. De
Bontius Stichting zal donateurs nauwer betrekken bij het LUMC.
Communicatiemiddelen worden herzien. Het interne draagvlak binnen het LUMC zal
worden vergroot.

Bontius Stichting
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Balans Bontius Stichting
ACTIVA

Ref.

31-12-2014
€

31-12-2013
€

Vlottende activa
Vorderingen

1

16.718

21.555

Effecten

2

5.930.948

5.638.377

Liquide middelen

3

462.765

397.349

Totaal vlottende activa

6.410.431

6.057.281

Totaal Activa

6.410.431

6.057.281

PASSIVA

31-12-2014
€

31-12-2013
€

5.807.019

5.464.132

5.807.019

5.464.132

603.412

593.149

603.412

593.149

6.410.431

6.057.281

Eigen vermogen
Overige reserves
Totaal eigen vermogen

4

Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten
Totaal k ortlopende schulden

5

Totaal Passiva

Bontius Stichting
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Resultatenrekening Bontius Stichting

BATEN

Ref.

2014
€

2013
€

Opbrengst uit effecten

6

159.547

88.286

Overige baten

7

316.411

485.513

475.958

573.799

Totaal Baten

LASTEN
Personeelskosten

8

60.600

54.419

Bontius onderzoeksprojecten

9

365.887

454.916

Algemene kosten

10

75.257

65.167

Totaal Lasten

501.744

574.502

BEDRIJFSRESULTAAT

-25.786

-703

Mutatie waarde effecten

11

368.461

4.449

Financiële baten en lasten

12

212

421

342.887

4.167

RESULTAAT BOEKJAAR

Bontius Stichting
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Kasstroomoverzicht Bontius Stichting
(indirecte methode)
2014
€

2013
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassing voor mutaties eigen vermogen
Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen
- kortlopende schulden

342.887

4.167

0

0

4.837
10.263

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-8.149
10.567
15.100

2.418

357.987

6.585

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten
Effecten

-292.571

Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen exclusief effecten

Bontius Stichting
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66.153
-292.571

66.153

65.416

72.738
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Waarderingsgrondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’.
Alle bedragen luiden in euro, tenzij anders vermeld.

Grondslagen voor de balans:
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een
voorziening voor oninbaarheid.
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Effecten zijn gewaardeerd tegen reële waarde op basis van de opgaven van de ING
Bank. Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten worden verantwoord in de
resultatenrekening.
Alle overige activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling:
Onder baten zijn opgenomen de opbrengsten uit rente over liquide middelen,
effecten en legaten of bijdragen.
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben. Legaten en bijdragen worden verantwoord in het jaar waarin
deze zijn toegekend. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin
deze voorzienbaar zijn.
Bij de stichting waren in 2014 geen personeelsleden in dienst. De personeelskosten
hebben uitsluitend betrekking op doorberekeningen vanuit het LUMC inzake
projecten.

Grondslagen voor kasstroomoverzicht:
Bij het opstellen van het kasstroomoverzicht is de indirecte methode gehanteerd.

Bontius Stichting
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Toelichting op de balans Bontius Stichting
1. Vorderingen

2014
€

2013
€

Nog te ontvangen voorgaand boekjaar

16.718

21.555

Totaal vorderingen

16.718

21.555

In 2015 is rente ontvangen welke betrekking heeft op 2014. De ontvangen rente is in 2014 als
vordering opgenomen waardoor de rente wordt toegewezen aan het jaar waarop deze betrekking
heeft.
Onder de vorderingen is de betaalde dividendbelasting 2014 opgenomen. De Bontius Stichting heeft
een ANBI-status waardoor betaalde dividendbelasting kan worden teruggevraagd.

2. Effecten

2014
€

2013
€

Effecten

5.930.948

5.638.377

Totaal effecten

5.930.948

5.638.377

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

3. Liquide middelen

2014
€

2013
€

Rekening Courant

462.765

397.349

Totaal liquide middelen

462.765

397.349

De toename van de rekening courant wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door onderstaande
mutaties:
De Stichting Nephrosearch heeft in 2010 aan de Bontius Stichting € 350.000 beschikbaar gesteld
voor projecten op de afdeling Nierziekten van het LUMC. In 2014 heeft een onttrekking van het
laatste tranch van € 70.000 aan dit voorschot plaatsgevonden.
In 2014 is een donatie van € 150.000 voor het onderzoeksproject diabetes / stamcelonderzoek
ontvangen. In 2015 zal dit bedrag aan het project beschikbaar worden gesteld.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Bontius Stichting
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4. Eigen vermogen

2014
€

2013
€

Overige reserves:
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar

5.464.132
342.887

5.459.965
4.167

Totaal eigen vermogen

5.807.019

5.464.132

Vooruitlopend op een besluit van het bestuur is het geconsolideerde resultaat boekjaar 2014 volledig
ten gunste van het geconsolideerde eigen vermogen gebracht.
5. Kortlopende schulden

2014
€

2013
€

Nog te betalen kosten:
Bijdragen projecten
Overige kosten

573.348
30.064

306.718
286.431

Totaal Kortlopende schulden

603.412

593.149

Onder de kortlopende schulden, onder de post bijdragen projecten, is een in 2006 ontvangen legaat
opgenomen. Dit legaat is conform de wens van de erflater toegewezen aan de afdeling Humane
Genetica voor te verrichten onderzoek. De omvang van dit legaat is ultimo 2014 € 142.589.
De Bontius Stichting heeft in 2014 €1.294.587 aan donaties ontvangen, waarvan €1.198.818 een
geoormerkte bestemming heeft. De ongeoormerkte giften bedroegen €95.769. Van de geoormerkte
donaties is een bedrag van €1.000.064 ontvangen via het Doelfonds Bontius Stichting Algemeen en
€198.754 via andere doelfondsen. De ongeoormerkte donaties zijn onder de kortlopende schulden,
bijdragen projecten, geregistreerd. Doorbetaling van geoormerkte donaties vindt plaats na overleg
met de projectleiders van het desbetreffende onderzoeksprojecten. Ultimo 2014 bedraagt het saldo
nog door te betalen projectkosten € 430.759.
Ontvangen donaties 2014
Diabetes Stamcel onderzoek
Bloedtest voor de vroege opsporing van kanker
Ongeoormerkte giften
DNA Onderzoek
Nierziekten
Doelfonds Longziekten
Doelfonds Leukemie
Fibreuze Dysplasie
Brughoektumoren
Doelfonds Urologie
Schildklierkanker
Malariavaccin
Diabetes Type 1
Doelfonds Reumatologie
Wervelkolom tumoren
Doelfonds Klinische Oncologie
Narcolepsie onderzoek
Verloskunde - FNAIT onderzoek
Overige

427.000
168.348
95.769
77.500
70.000
60.000
54.904
53.125
50.000
41.000
40.000
40.000
32.550
25.000
20.000
17.850
10.000
10.000
1.541

Totaal

Bontius Stichting

1.294.587
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Nog te betalen projectkosten
Doelfonds Algemeen
Doelfonds Van de Kamp
Doelfonds Heelkunde
Doelfonds Leukemie
Doelfonds Jo Keur

261.416
119.402
4.700
44.041
1.200

Totaal

430.759

De doorberekening van personele lasten over het 2e halfjaar 2014 dient nog plaats te vinden. Onder
de kortlopende schulden, overige kosten, is een stelpost van € 25.866 opgenomen.

Bontius Stichting
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Toelichting op de resultatenrekening Bontius Stichting
6. Opbrengst uit effecten

2014
€

2013
€

Opbrengst uit effecten

159.547

88.286

Totaal opbrengst uit effecten

159.547

88.286

De opbrengst uit effecten geven het resultaat van rente en dividendopbrengsten op waardepapieren
weer.

7. Overige baten

2014
€

2013
€

Bijdrage

316.411

485.513

Totaal overige baten

316.411

485.513

Verschillende doelfondsen hebben in 2014 donaties voor onderzoeksprojecten ontvangen.
Doelfonds Reumatologie
€ 25.000
Doelfonds Leukemie
€ 57.514
Doelfonds Urologie
€ 41.425
Doelfonds Longziekten
€ 60.567
Doelfonds Klinische Oncologie € 17.850
De Bontius Stichting heeft een ANBI-status waardoor betaalde dividendbelasting kan worden
teruggevraagd. Onder de overige baten is de teruggevorderde dividendbelasting 2014 opgenomen.

8. Personeel

2014
€

2013
€

Personeelskosten

60.600

54.419

Totaal Personeelskosten

60.600

54.419

In 2014 zijn onder de personeelskosten de doorberekende salarislasten van de secretaris en de
adviseur financiële administratie van de Bontius Stichting opgenomen.

9. Bontius onderzoek sprojecten

2014
€

2013
€

Bijdragen Bontius onderzoeksprojecten

365.887

454.916

Totaal Bontius Projecten

365.887

454.916

De kosten van onderzoeksprojecten zijn in 2014 ten opzichte van 2013 afgenomen. Dit wordt
veroorzaakt door afronden van onderzoeksprojecten.

Bontius Stichting

14

Jaarrekening 2014

10. Algemene k osten

2014
€

2013
€

Kamer van Koophandel
Notariskosten
Marketing en communicatie
Betalingsverkeer en vermogensbeheer
Overige

0
67
25.825
45.735
3.630

0
91
28.586
30.860
5.630

Totaal Algemene kosten

75.257

65.167

De marketing en communicatiekosten hebben betrekking op de ontwikkeling van algemene
communicatiemiddelen van de Bontius Stichting zoals: een website, brochure, research reports.
Kosten van vermogensbeheer zijn toegenomen. De kosten gerelateerd aan effectenmutaties zijn met
ingang van 2013 onderdeel van het vermogensbeheer.
De kosten van accountantscontrole zijn in 2014 voor een bedrag van € 3.630 opgenomen onder de
post overige.

11. Mutatie waarde effecten

2014
€

2013
€

Mutatie waarde effecten

368.461

4.449

Totaal mutatie waarde effecten

368.461

4.449

De mutatie waarde effecten wordt veroorzaakt door koersresultaat op de effectenportefeuille van de
verschillende doelfondsen.

12. Financiële baten en lasten

2014
€

2013
€

Rente baten / lasten

212

421

Totaal financiële baten en lasten

212

421

De ontvangen en betaalde rente op de rekening courant over het boekjaar 2014 is opgenomen onder
de financiële baten en lasten.

Bontius Stichting
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Bontius Stichting
Overige gegevens
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Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen met belangrijke financiële
gevolgen voorgedaan.

Deskundigenonderzoek
Een deskundigenonderzoek is op grond van de statuten verplicht en heeft
plaatsgevonden door Ernst & Young Accountants LLP.

Winstverdeling
Vooruitlopend op een besluit hiertoe door het stichtingsbestuur is het
geconsolideerde resultaat boekjaar 2014 verwerkt onder het geconsolideerde eigen
vermogen.

Bontius Stichting
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: Het bestuur van de Bontius Stichting
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van de Bontius Stichting
te Leiden gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2014 en de winst-en-verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening
die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ . Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op
basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat
wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen
dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De
geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of
fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne
beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en
voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over
de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de
jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Bontius Stichting
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Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van de Bontius Stichting per 31 december 2014 en
van het resultaat over 2014 in overeenstemming de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’.

Den Haag, 9 juni 2015
Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. R.L.A. Eveleens RA
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