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Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Bontius Stichting LUMC Research Foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 6 9 5 4 9

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Telefoonnummer

0 7 1 5 2 6 6 4 8 2

E-mailadres

bontiusstichting@lumc.nl

Website (*)

https://www.lumc.nl/org/bontius-stichting/

RSIN (**)

8 1 6 0 9 2 1 1 4

Actief in sector (*)

Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

mr. drs. L.C. Brinkman

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

prof. dr. F.C. Breedveld

Algemeen bestuurslid

prof. dr. P.C.W. Hogendoorn

Overige informatie
bestuur (*)

Andere algemene bestuursleden: prof. dr. A.J. Rabelink, mevrouw E.C.C. Simon
Thomas en drs. W. Weijland

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Statutaire doelstelling: het bevorderen van de academische geneeskunde in de ruimste
zin van het woord en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
De Bontius Stichting wil financiering realiseren voor wetenschappelijk onderzoek in het
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het LUMC heeft de ambitie
grensverleggend te zijn op het gebied van zowel fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek als vernieuwende, hoogwaardige en specialistische patiëntenzorg. De
Bontius Stichting maakt dergelijke onderzoeksprojecten met externe financiering
mogelijk. De stichting zet zich in voor zowel gevestigd wetenschappelijk onderzoek als
kleinschalige wetenschappelijk onderzoeksprojecten.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Zie link naar Meerjarenbeleidsplan 2020-2023

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Zie link naar Meerjarenbeleidsplan 2020-2023
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Zie link naar Meerjarenbeleidsplan 2020-2023

https://www.lumc.nl/sub/1022/att/meerjaardenbeleidsplan

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur van de Bontius Stichting LUMC Research Foundation is onbezoldigd. De
Stichting heeft geen medewerkers in dienst. Personele kosten van het uitvoeringsteam
worden gedragen door het LUMC.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

De stichting sluit in het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 aan bij de maatschappelijke
speerpunten en innovatieve onderzoeksthema’s die het LUMC voor de periode
2018-2023 koos. Innovatie in de gezondheidszorg is nodig om de maatschappelijke
uitdagingen van de komende decennia te kunnen aanpakken. De Bontius Stichting zet
zich in om financiële middelen te werven voor wetenschappelijke onderzoeken die
passen bij de visie en strategie van het LUMC (https://strategie.lumc.nl/). De
inspanningen van de Bontius Stichting zijn gericht op financiering van onderzoeken op
de door het LUMC gekozen maatschappelijke speerpunten, namelijk Oncologie,
Regeneratieve geneeskunde en Population Health. De Bontius Stichting sluit de
fondsenwervende activiteiten aan bij deze onderzoeksfocus en draagt zo bij aan de
wetenschappelijke en klinische sterktes en ambities van het LUMC.
Het uitvoeringsteam doet voor het werven fan financiering aanvragen bij bedrijven en
andere organisaties zonder winststreven en ondersteunt acties van derden. Door de
juiste onderzoeksvoorstellen te koppelen aan de juiste vermogensfondsen en
stichtingen, bedrijven en particuliere donateurs en de resultaten van het onderzoek
vervolgens te communiceren, ontstaat maatschappelijke impact. Naast de
voortdurende verbetering en uitbreiding van huidige wervingskanalen zoekt het LUMC
ook in 2021 naar nieuwe wegen om het wetenschappelijk onderzoek verder te
stimuleren.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

637.012

€

663.346

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

7.098.500

€

7.449.261

Financiële vaste activa

€

6.682.733

€

6.363.840

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

€

6.682.733

€

6.363.840

Overige reserves

€

0

€

0

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

4.587

€

56.411

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
1.112.122

€

+
€

2.204.936

+
€

1.116.709

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

7.799.442

+
7.735.512

€

8.112.607

Bestemmingsfondsen

€

0

€

0

Voorzieningen

€

0

€

0

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

63.930

€

512.580

Totaal

€

7.799.442

€

8.625.187

+
€

+

€

2.261.347

+
Totaal

+

8.625.187

+

+

Het bestuur heeft besloten om voor een defensief beleggingsprofiel te kiezen met als primair beleggingsdoel (geïndexeerd) vermogensbeheer. Het
vermogensbeheer van de Bontius Stichting wordt uitgevoerd door Floris van Lanschot Bankiers. De mutatie van het effectendepot wordt nagenoeg
volledig veroorzaakt door herbelegging van dividenduitkeringen en koersresultaten op de effectenportefeuille.
Onder de vorderingen is de betaalde dividendbelasting 2020 ( € 4.493 ) opgenomen. De Bontius Stichting is niet onderworpen aan
vennootschapsbelasting waardoor betaalde dividendbelasting kan worden teruggevraagd.
Onder de liquide middelen zijn de gelden opgenomen die op bankrekeningen staan en het saldo dat liquide wordt aangehouden op de
beleggingsrekening. De mutatie van de rekening courant wordt nagenoeg volledig door onderstaande veroorzaakt:
In 2020 zijn voor verschillende LUMC onderzoeksprojecten donaties ontvangen. Het totaal van de donaties betreft in boekjaar 2020 € 2.301.893. De
kosten voor LUMC projecten zijn in boekjaar 2020 € 3.027.195. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Overige baten particulieren

€

369.346

€

945.169

Som van baten van particulieren

€

369.346

€

945.169

Baten van bedrijven

€

250.789

€

100.421

Baten van loterijinstellingen

€

0

€

0

Baten van subsidie van overheden

€

0

€

0

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

0

€

0

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

1.681.758

€

1.187.623

Som van de geworven baten

€

2.301.893

€

2.233.213

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

Som van de baten

€

2.301.893

€

2.233.213

+

+

+

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

3.027.194

2.183.015

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

3.027.194

€

2.183.015

Wervingskosten

€

14.178

€

14.510

Kosten beheer en administratie

€

15.135

€

9.458

Som van de lasten

€

3.056.507

€

2.206.983

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

0

€

0

Saldo financiële baten en lasten

€

377.519

€

922.301

Saldo baten en lasten

€

-377.095

€

948.531

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

+

+

Geoormerkte donaties: de bijdragen hebben betrekking op geoormerkte donaties aan
de Bontius Stichting. Deze donaties worden in overleg met de projectleider van het
betreffende geoormerkte onderzoeksproject beschikbaar gesteld.
Ongeoormerkte donaties: de bijdragen hebben betrekking op ongeoormerkte donaties
aan de Bontius Stichting.
Besteed aan doelstellingen: De Bontius Stichting heeft in 2020 voor € 3.027.194
bijgedragen aan LUMC onderzoeksprojecten. De donaties met een geoormerkte
bestemming worden in overleg met de projectleider aan het betreffende LUMC
onderzoeksproject doorbetaald.
Wervingskosten en Kosten beheer en administratie: de wervingskosten hebben
betrekking op de ontwikkeling van algemene communicatiemiddelen van de Bontius
Stichting zoals website, brochures, research reports en jaarverslag. De overige kosten
onder kosten beheer en administratie betreffen accountantskosten.
De opbrengst uit effecten geeft het resultaat van dividendopbrengsten en opbrengsten
op waardepapieren weer. Het koersresultaat wordt veroorzaakt door het fluctueren van
de waarden van waardepapieren in de effectenportefeuille.

Open

