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1. Bestuursverslag 
 
In 2017 heeft de Stichting Ushersyndroom aan giften, legaten, fondsen en 
sponsoracties een bedrag van € 145.126 bijeengebracht. Naast een zeer 
grote bijdrage van het dr. Vaillantfonds en grote bijdragen van particuliere 
sponsors werd aan enkele zeer succesvolle sponsoracties deelgenomen 
zoals onder andere de Run4Usher tijdens de Zeven heuvelenloop, de 
Vierdaagse in Nijmegen en de 40 van Breda. In het verslagjaar 2016 werd 
een uitzonderlijk hoog bedrag bijeengebracht. In het plan voor 2017 is 
hiermee rekening gehouden. Onze hoop en verwachting was om € 
143.000 bijeen te brengen in 2017. Dankzij de vele gemotiveerde mensen 
die de zeer vele kleine en grote acties mogelijk maakten is het gehoopte 
resultaat meer dan gehaald. 
 
In het verslagjaar heeft de stichting 6,5 % van de ontvangen bedragen 
besteed aan actie- en organisatiekosten. Dit percentage kosten is mede zo 
laag omdat de stichting drijft op de vele geëngageerde mensen die zelf de 
initiatiefnemer en organisator zijn van de acties die de stichting helpen de 
middelen bij elkaar te brengen voor wetenschappelijk onderzoek naar de 
ontrafeling van het Ushersyndroom en de ontwikkeling van een effectieve 
behandelmethode. Mede doordat er minder kosten zijn gemaakt dan 
gepland kon er een fors bedrag van € 135.640 worden toegevoegd aan de 
reserves.   
 
De totale reserves van de stichting bedragen per ultimo 2017 € 310.522. 
Dit bedrag is niet geheel vrij besteedbaar. De stichting houdt een 
continuïteitsreserve aan van € 25.000. Verder worden donaties soms voor 
specifieke doelen geschonken, zoals het Zebravisjes-onderzoek van dr. E. 
Van Wijk aan het Radboudumc in Nijmegen. Deze geoormerkte gelden 
hebben dus eigenlijk al een (toekomstige) bestemming gevonden.   
 
De Medische Adviesraad van de stichting heeft de voorbereidingen met 
het Radboudumc in Nijmegen getroffen voor een groot 
ondersteuningsproject in 2018. 
Over deze projecten wordt altijd publiekelijk verantwoording afgelegd als 
de donatie aan het wetenschappelijk instituut een feit is en er wordt 
tussentijds en achteraf verantwoording afgelegd via o.a. onze website. 
 
Totaal reserves per ultimo 2017     € 310.522 
Bestaande uit: 
Continuïteitsreserve       €   25.000 
Geoormerkte reserves; zebravissen project    €   17.500 
Vrije reserves        € 268.022 
Totaal         € 310.522 
 
 



	

	

3	

 
Origineel getekend door: 
Liesbeth Geerits, voorzitter 
John Smits, (voormalig) penningmeester 
Annouk van Nunen, secretaris 
Ivonne Bressers, algemeen bestuurslid 

2. Balans 
 
 

Balans ref 31-12-2016 31-12-2017 
    

 
    

Activa:   
 

    
    

 
    

Liquide middelen 
 

             169.336               305.259  
    

 
    

Debiteuren en Transitoria (1)                13.734                  5.652  
    

 
    

Totaal   
 

        183.071          310.912  
    

 
    

    
 

    
Pasiva:   

 
    

    
 

    
Continuïteitsreserve 

 
                9.000                 25.000  

Vrije reserve   
 

             166.157               285.523  
Totale reserve (2)              175.157               310.523  
    

 
    

Lening o/g   
 

                    -                        -    
    

 
    

Crediteuren en Transitoria (3)                 7.913                     389  
    

 
    

Totaal:   
 

        183.071          310.912  
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3. Staat van baten en lasten 
	
	
	
	

Middelen en Bestedingen 
 

ref 
 Realisatie 

2016  
 Realisatie 

2017  
 Begroting 

2017  
         
Ontvangen Middelen:        

Giften, legaten en evenementen 
sponsering 

(4)        173.299         145.126         150.000  

Aandeel evenementpartner          (6.984)                  -            (7.000) 
         
Totaal Ontvangen Middelen       166.315       145.126       143.000  
         
Bestedingen: (5)       
         
Directe kosten:        
- Operationele kosten             7.843             5.255           15.000  
         
Indirecte kosten:        
- Bestuurskosten             3.021             1.926             6.000  
- Automatiseringskosten             1.259             1.936             4.000  
- Bankkosten                420                368                500  
         
Totaal Bestedingen         12.543            9.486         25.500  
         
Toevoeging Reserves       153.772       135.640       117.500  
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4. Toelichting 
	

4.1. Debiteuren en transitoria 
	
	

  31-12-2016 31-12-2017 
Vorderingen uit hoofde van sponsoring          1.500  
Vorderingen uit hoofde van donaties      13.734         4.152  
Totaal debiteuren en transitoria     13.734        5.652  
	
	
	

4.2. Reserves 
	
	

 
31-12-2016 31-12-2017 

      
Opbouw Reserves:     
Saldo begin periode:          56.785         175.157  
Toevoeging aan reserves in periode:        153.772         135.640  
Saldo ult. Periode:        210.557         310.798  
      
Doelbestedingen:     
-Wetenschappelijk Onderzoek          35.000                   -    
-Contactgroep Ushersyndroom               400                275  
Totaal:          35.400                275  
      
Reserves na doelbestedingen:      175.157       310.523  
	
	
	

4.3. Crediteuren en transitoria 
	
	
  31-12-16 31-12-17 
Te betalen bestuurskosten           832              19  
Te betalen overige kosten        7.081            370  
Totaal crediteuren en transitoria       7.913           389  
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4.4. Giften, legaten en evenementen sponsoring 

	

  
Realisatie 

2017 
Giften          92.442  
Legaten                 -    
Sponsoring          17.684  
Bijdrage fonds          35.000  
Totale baten      145.126  
	
	

4.5. Bestedingen 
	

  
Realisatie 

2017 
Begroting 

2017 
Operationele kosten            5.255        15.000  
Bestuurskosten            1.926          6.000  
Automatiseringskosten            1.936          4.000  
Bankkosten               368             500  
Totale bestedingen          9.486      25.500  
      
	

4.6. Beloning van bestuurders 
	
In	2017	hebben	bestuurders	geen	beloning	ontvangen	voor	hun	activiteiten	voor	Stichting	
Ushersyndroom.	De	door	bestuursleden	gemaakte	onkosten	in	2017	zijn	wel	vergoed	en	zijn	
onderdeel	van	de	bestuurskosten.	
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reaching out for sight and sound

Stichting Ushersyndroom
Postbus 15746

l00l NE Amsterdam
info@ushersyndroom.nl
www.ushersyndroom.nl

bank: NL85 RABO 0362.3905.25
KvK:55613004

ANBI status

Amsterdam, 20 maart 201 8

Aan: BestuurstichtingUshersyndroom

\ie$lagtawqrnm[$te

Geachte Bestuur,

Te Rotterdam, woensdag 14 maart, heeft de kascommissie, bestaande uit mevr. Hilda van der Veen en
dhr. Rick Brouwer, vergadert met de penningmeester van de stichting Ushersyndroom, dhr. John
Smits, en mevr. Ari€lla Ellerkamp, toekomstig penningmeester van de stichting.

In 2018 heeft, chronologisch, het volgende overleg plaats gevonden tussen kascie. en penningmeester:

05/02: Gevrcagde informatie aan kascie. beschikbaar gesteld.
I 8/02 : Vraag aanvullende informatie.
I 9 I 02: Aanv ullende informatie geleverd.
22/02:Kascia heeft haar vragen geformuleerd en toegezonden aan penningmeester.
02/03: Penningmeester heeft antwoorden/toelichtingen aan kascie. toegestuurd.
14102: gezamenlijke vergadering kascie., penningmeester en Ariella Ellenkamp.

Conclusie:
De kascie. heeft de administratie en de jaarstukken 2017 gecontroleerd en akkoord bevonden en
dechargeert op basis van deze bevinding de penningmeester van de stichting Ushersyndroom.

De kascie. is bereid om ook de kascontrole 2018 uit te voeren en wil gmag tussentijds met de
penningmeester t.a.v. het gevoerde financieel beleid overleggen.

at,^du6tu

Per E-mail

De kascommissie,

Mevr. Hilda van der Veen,
Dhr. Rick Brouwer
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