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Financieel verslag 2015 stichting Ushersyndroom  
(voorheen stichting My Usher Syndrome)  
 
In verslagjaar 2015 heeft de stichting een sterke ontwikkeling 
doorgemaakt. Belangrijke reden hiervoor is dat in 2015 vele betrokken 
en actieve mensen met Ushersyndroom de handen in elkaar hebben 
geslagen om voor hun zeldzame ziekte aandacht te vragen en fondsen 
te werven. Er is een actief Campagne Team aan de slag gegaan dat zich 
heeft samengevoegd met de stichting My Usher Syndrome. De 
campagne ging van start (februari 2015) met de uitzending op NPO1 van 
de aangrijpende documentaire “De kleine wereld van Machteld Cossee” 
en daarmee is in korte tijd Ushersyndroom bekend geworden bij een 
groot publiek in Nederland. Later in het jaar kwam daar nog bij de 
campagne “Kies jij voor doof of blind?” waarmee de eerste 
“Internationale Usher Awareness Day” goed op de kaart werd gezet en 
het Ushersyndroom in pers en media nog meer bekendheid kreeg. Dit 
alles heeft de stichting zowel in organisatorisch als in financieel opzicht, 
een positieve impuls gegeven. Een ontwikkeling die wordt weerspiegeld 
in de kerngetallen van verslagjaar 2015. 
 
Het activiteitenniveau van de stichting is enorm gegroeid. Dit komt tot 
uitdrukking in een sterke toename van de bestedingen t.o.v. 2014. Nuttige 
kosten, immers de middelen die de stichting heeft weten te verwerven voor 
haar doel om het zeldzame Ushersyndroom de baas te worden zijn 
aanzienlijk sneller toegenomen dan de kosten. In 2015 zijn vijf en een half 
maal zoveel middelen verzameld als in 2014. Een enorme prestatie en een 
sterke rendementsverbetering. Werd in 2014 voor iedere € 1,= gemaakte 
kosten een bedrag van € 2,59 ingezameld, in 2015 is dit bedrag gestegen tot 
€ 4,89. Bijna een verdubbeling. 
 
Het bedrag wat door deze gezamenlijke prestatie ultimo 2015 aan de 
middelen van de stichting kon worden toegevoegd bedroeg € 51.023,=  
(2014: € 7.213,=). 
 
De balans, het overzicht van bezittingen en schulden van de stichting per 
ultimo 2015, weerspiegelt het succesvolle verslagjaar 2015. 
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De liquide middelen van de stichting zijn toegenomen tot een bedrag van  
€ 61.410,= (2014: € 9.762,=).  
 
Een lening van € 4.000,= opgenomen om de start van de oorspronkelijke 
stichting My Usher Syndrome te financieren, is in 2015 afgelost.  
Het bedrag aan crediteuren per ultimo 2015 bedroeg € 4.625,=, hetgeen 
nagenoeg geheel bestond uit het nog te betalen aandeel (€ 4.600,=) van onze 
partner in het sponsorproject ‘De 40 van Breda’. 
 
De totale reserves van de stichting bedragen per ultimo 2015 € 56.785,= 
(2014: € 5.762,=). Deze reserve is opgesplitst in een continuïteitsreserve en 
een vrije reserve. De continuïteitsreserve dient om in geval van liquidatie van 
de stichting alles netjes financieel te kunnen afhandelen. De vrije reserve is te 
besteden aan het doel van de stichting: het bijdragen aan een succesvolle 
behandeling van het Ushersyndroom. 
 
Wij hopen en verwachten dat wij gezamenlijk, met alle donateurs en 
vrijwilligers, deze positieve lijn in 2016 kunnen voortzetten en daar hoort in 
ieder geval bij dat onze gesprekken met het Radboudumc, het Nederlandse 
expertise centrum voor het Syndroom van Usher, zullen leiden tot het 
ondersteunen van projecten die ons doel dichterbij zullen brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2015 % 2014 % 2015/2014

Middelen

68.736 107,2% 11.737 100,0% 585,6%
4.600 -7,2% 0 0,0% -

Totaal 64.136 100,0% 11.737 100,0% 546,4%

Bestedingen

1.243 1,9% 361 3,1% 344,4%
Bankkosten 231 0,4% 122 1,0% 190,2%
Website 3.365 5,2% 2.315 19,7% 145,3%
Promotie 5.310 8,3% 1.526 13,0% 348,0%

2.964 4,6% 201 1,7% 1477,0%

Totaal 13.113 20,4% 4.524 38,5% 289,8%

51.023 79,6% 7.213 61,5% 707,4%

2.015 % 2.014 % 2015/2014

Activa

61.410 100,0% 9.762 100,0% 629,1%

Debiteuren 0 0,0% 0 - -

Totaal 61.410 100,0% 9.762 100,0% 629,1%

Pasiva

6.000 9,8% 3.000 30,7% 200,0%
Vrije reserve 50.785 82,7% 2.762 28,3% 1838,8%
Totale reserve 56.785 92,5% 5.762 59,0% 985,5%

Lening o/g 0 0,0% 4.000 41,0% 0,0%

Crediteuren 4.625 7,5% 0 0,0% -

Totaal 61.410 100,0% 9.762 100,0% 629,1%

Balans per ultimo 2016

Liquide middelen

Continuïteitsreserve

Staat van Middelen en Bestedingen per ultimo 2015

Giften, donaties  en evenementen sponsering
Aandeel evenement-partner

Algemene kosten

Reis- en representatiekosten

Middelen -/- bestedingen


