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Aan het bestuur van:
Stichting Maggie's Centers Nederland
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

Groningen, 14 juni 2018

Opdracht
Het bestuur van Stichting Maggie's Centers Nederland heeft ons gevraagd te assisteren bij het samenstellen van de
jaarrekening 2017 onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubiceren en
samenvatten van financiële gegevens.
Van der Meer Accountants te Groningen verstrekt een samenstellingsverklaring bij deze jaarrekening.
Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid tot het geven van
nadere toelichtingen.

Triade Consulting
Voor deze

M. Derking

Stichting Maggie's Centers Nederland
Groningen

Algemene gegevens
Naam:

Stichting Maggie's Centers Nederland

Plaats:

Groningen

Doelstelling:

het creëren en instandhouden van één of meer centra in Nederland, waar (gewezen)
kankerpatiënten en hun familieleden en vrienden terecht kunnen voor een integraal
aanbod van psychosociale hulp en begeleiding, waarbij het eerste centrum in Groningen
wordt gerealiseerd in aanvulling op de klinische zorg door ziekenhuizen in de regio.

Oprichtingsdatum:

31-01-2014

Kamer van Koophandel:

60637315

Fiscaal nummer:

853993695

Het bestuur per 31 december 2017:
Voorzitter:
Penningmeester
Secretaris:

Dhr. H.D. Post
Dhr. K.A. Spijk
Dhr. H.W. de Willigen
Dhr. F.C.A. Jaspers
Dhr. G.R. Kremer
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Bestuursverslag 2017
Doelstelling, missie en visie
Eén op de drie mensen in Nederland krijgt kanker. Bij zo’n diagnose stort je wereld emotioneel in elkaar,
ook bij naasten. Gelukkig zijn er in Nederland inloophuizen en therapeutische centra om dan te helpen.
Dit zeer lovenswaardige streven maskeert dat vanuit het perspectief van kankerpatiënten de feitelijke
ondersteuning nog altijd versnipperd is (want niemand biedt integraal álles aan wat nodig is) én dat het
vrijstaat hoe zij die ondersteuning bieden. Met ons initiatief willen we een doorbraak realiseren.
Dit zijn onze ambities:
* We willen álle relevante, persoonlijke ondersteuning aan kankerpatiënten en hun naasten integraal
vanuit gespecialiseerde centra gaan aanbieden. Daaronder valt psychosociale begeleiding en
mindfulness, maar ook lotgenotencontact, creatieve therapie, bewegingstherapie en –interventies
(waaronder yoga, fitness en sport), voeding & dieet-advies, directe gedragsinterventies (stoppen met
roken- programma bijvoorbeeld), financiële coaching, reïntegratieprogramma’s voor overlevers (met
inbegrip van werkgeverscontact), uitgebreide documentatie inclusief een lezingenprogramma vanuit
medische professionals over behandelopties, programma’s voor partner-, gezin- en familieondersteuning,
et cetera.
* We willen dat de medische (ziekenhuis)zorg en deze persoonlijke ondersteuning integraal onderdeel
zijn van dezelfde behandeling, waardoor ze elkaar kunnen versterken. We zoeken daarom nadrukkelijk
inhoudelijke verbinding met medische specialisten in de topreferente kankercentra in Nederland en
vanuit deze centra met het oncologienetwerk van samenwerkende ziekenhuizen in de regio.
* We willen het verdere (inter)nationale onderzoek naar deze zogenaamde Integrative Oncology een
belangrijke impuls geven: meer structureel en op veel grotere schaal.
Governance
Juridisch, bestuurlijk en organisatorisch is Stichting Maggie’s Centers Nederland een zelfstandige
Stichting met een eigen Bestuur welke geen verbonden partij vormen met UMCG.
Stichting Maggie’s Centers Nederland is een affiliatie van The Maggie Keswick Jencks Cancer Caring
Centres Trust (Maggie’s UK). Door Maggie’s UK is onze stichting aangewezen om meerdere centra in
Nederland op te richten, te beginnen in Groningen voor kankerpatiënten en hun naasten in heel
Noord-Nederland. Onze relatie met Maggie’s UK kent daarbij een bijzondere verhouding, omdat vanuit
onze stichting ook een onderzoeksprogramma wordt ontwikkeld dat op termijn uitvoering krijgt op
meerdere centrumlocaties van Maggie’s, in de UK en daarbuiten. Naast de 20 centra in Engeland, zijn er
inmiddels ook operationele centra in Hong Kong en Tokyo en op diverse andere plaatsen in de wereld zijn
plannen voor dergelijke centra, zoals in Barcelona, Qatar, Melbourne en Oslo.
Bestuur
Het bestuur staat sinds de oprichting onder voorzitterschap van Harm Post. Voorts zijn als bestuurslid
actief de heren Kees Spijk (penningmeester), Hans de Willigen (secretaris), Frans Jaspers, en
Gerard Kremer. Bestuurslid Jaap Lagerweij heeft eind 2017 aangegeven zijn bestuursactiviteiten te
beëindigen. Daarnaast hebben eind 2017 twee aspirant leden te kennen gegeven toe te willen treden tot
het bestuur en dat zijn Dina Boonstra, algemeen directeur NDC Mediagroep, en Leendert Klaassen,
waarnemend burgemeester in Westerwolde. Hiermee is het bestuur weer op volle sterkte.
Dit zal in 2018 formeel zijn beslag krijgen.
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In september zijn twee projectmedewerkers aangetrokken die verantwoordelijk zijn voor het project- en
relatiemanagement, fundraising en het secretariaat: Betty de Boer en Sylvia Germes. In oktober heeft de
stichting nu ook fysiek onderdak gevonden in een gebouw aan de noordkant op het UMCG terrein waar we
een kantoorruimte en een vergaderruimte tot onze beschikking hebben.
Stand van zaken eind 2017
De NAM is bereid gevonden om bij te dragen aan het energieneutraal en aardbevingsbestendig maken van
het gebouw. Daarnaast ondersteunt een bouwconsortium de bouw. Initiatiefnemers hierin zijn
VolkerWessels - Rottinghuis, Van Wijnen en Trebbe. Verder hebben een aantal donateurs gevraagd en
ongevraagd al een forse bijdrage beschikbaar gesteld. Een zeer vermogende private persoon heeft een
bedrag van € 500.000,- toegezegd, en vanuit een stichting die wordt geliquideerd zal het resterende bedrag
van ongeveer € 100.000,- aan de Stichting Maggie’s Centers Nederland beschikbaar worden gesteld.
De Stichting is met een aantal fondsen constructief in gesprek over substantiele bedragen. Dit geeft
vertrouwen dat het resterende bedrag in 2018 kan worden opgehaald.
Publiciteit, sociale media en nieuwsbrief
In september heeft het Dagblad van het Noorden geschreven over het aantrekken van Betty de Boer als
boegbeeld van Maggie’s Centers Nederland. In december heeft in het Financieel Dagblad een groot
artikel gestaan over de ontwikkelingen van Maggie’s als vernieuwend concept op het gebied van
psychosociale ondersteuning aan mensen met kanker en hun naasten. In december is weer een
nieuwsbrief uitgegaan aan alle mensen en contacten die op enigerlei wijze belangstelling hebben
getoond voor Maggie’s Centers. Daarnaast worden ontwikkelingen en actualiteiten gedeeld op sociale
media met een Maggie’s account op Twitter, Facebook en LinkedIn.
Stakeholders in de gezondheidszorg
In 2017 is tevens begonnen met het leggen van contacten met stakeholders in de gezondheidzorg.
Gesproken is met een aantal inloophuizen, de overkoepelende belangenvertegenwoordiger het IPSO,
patiëntenorganisaties en ziekenhuizen. Ook is contact gelegd met een overkoepelende huisartsenvereniging en Inspire2live, een organisatie die zich ten doel stelt om kanker onder controle te krijgen.
De reacties op de komst van een Maggie’s Center zijn positief en we zoeken heel nadrukkelijk de
samenwerking en de verbinding met de sector met als doel de keten van organisaties die zijn betrokken
bij kanker te versterken. Ook betrekken we politiek Den Haag bij onze missie om de psychosociale hulp en
ondersteuning aan mensen met kanker en hun naasten te verstevigen. De politieke belangstelling voor
psychosociale ondersteuning aan mensen met kanker is groeiende.
Omdat de eerste vestiging in Groningen komt hebben we met de twee inloophuizen in Groningen en
Haren, het Josje Hamelhuys en het Behouden Huys, goede contacten aangeknoopt. Er ligt een duidelijk
intentie om met deze twee organisaties te gaan samenwerken. We zoeken de verbinding en de
samenwerking met de omgeving, om zo nog betere zorg op maat te kunnen aanbieden.
Wat we constateren is dat in Noord-Nederland nog ruimte is voor en behoefte aan een schaal-, structuur-,
en kwaliteitssprong voor wat betreft zorg aan mensen met kanker en hun naasten. We zijn er dan ook van
overtuigd dat we met een Maggie’s Center substantieel iets toevoegen als vooruitstrevend concept voor de
hele noordelijke regio, binnen de gehele keten van gezondheidszorg aan mensen met kanker. Ieder jaar
zullen er meer dan 27.000 nieuwe kankerpatiënten uit heel Noord-Nederland naar het UMCG in Groningen
komen om behandeld te worden voor kanker die dan tevens terecht kunnen bij Maggie’s voor hulp.
Maggie's Centre Engeland
Eind oktober hebben Betty de Boer en Sylvia Germes kennis gemaakt in London met Sarah Beard,
international business development director, en een vestiging in West London bekeken. In november
hebben zij, samen met voorzitter Harm Post en Frans Jaspers, gesproken met Laura Lee, de CEO van
Maggie’s Centres in Engeland, en Sarah Beard over de voortgang in Nederland en de manier waarop de
toekomstige samenwerking er uit zal gaan zien tussen het moederbedrijf in Engeland en Maggie’s
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Nederland. De Stichting Maggie’s Centers Nederland heeft de exclusieve ontwikkelingsrechten in
Nederland. Laura Lee zal na de definitieve GO toetreden tot het Nederlandse stichtingsbestuur. In het
westen van Nederland bestaat zoals al eerder genoemd ook belangstelling voor de ontwikkeling van een
Maggie’s Center. Deze contacten zullen door de stichting in Nederland verder worden opgepakt.
ANBI-status
Aan de Stichting is - met terugwerkende kracht naar haar oprichtingsdatum – de zogeheten ANBI-status
verleend door de belastingautoriteiten. Als uitvloeisel, zijn legaten, donaties en verstrekkingen in natura
vrijgesteld van schenking- en erfbelasting en aftrekbaar in inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Risico's en onzekerheden
Toereikende financiering van aanloopkosten (€ 0,5 mio), bouw (€ 4 mio), exploitatie voor de eerste 5 jaar
(€ 3,5 mio) en fundamenteel onderzoek (€ 2,5 mio) vormen de belangrijkste risico’s. De belangrijkste
beheersmaatregelen bestaan uit:
* risicodragend meeparticiperen van belangrijke stakeholders o.a. op gebied van architectuur, bouw- en
installatiekundige werken;
* fasering in uitvoering en financiering met gedefinieerde go/no-go momenten. Overgang naar een
volgende fase is pas aan de orde indien de financiering van de volgende fase is geborgd;
* intensief projectmanagement en budgetbeheer.
Opbrengsten
Eind 2016 is er uit private donaties twee keer een bedrag van € 50.000,- beschikbaar gesteld, die deels zijn
aangewend om een fundraisingsdiner te kunnen organiseren. Dit heeft plaats gehad in Dierenpark
Wildlands in Emmen op 20 april 2017. Sterrenkok Steven Klein Nijenhuis van Herberg Onder de Linden
kookte voor de 320 gasten een diner. De ‘verkoop’ van de dinertafels, de aansluitende veiling, de
verloting en sponsorgelden waren zeer succesvol en leverden bijna een kwart miljoen euro op.
Verwachtingen
Vanaf de oprichting is door het bestuur hard gewerkt aan een fundament voor de organisatie en was de
aandacht vooral naar binnen gericht. De voorbereidingen zijn in 2016 afgerond. In september 2017 is
begonnen met het samenstellen van een bidbook . Vooraanstaande Groningers waaronder de
Commissaris van de Koning René Paas en de voorzitter van VNO/NCW Noord-Nederland, Alfred Welink,
onderschrijven en omarmen het concept van Maggie’s in het bidbook. Ook Hans Langendijk,
afdelingshoofd Radiotherapie en bestuursvoorzitter van het UMCG Comprehensive Cancer Center steunt
het initiatief. In november is een fundraisingplan opgesteld en begonnen om systematisch allerlei
contacten te leggen met private, vermogende personen, fondsen, bedrijven, sleutelfiguren, politici en
stakeholders in de sector door de leden van het bestuur en de projectmedewerkers.
Het is van belang om in 2018 verder te investeren in het relatienetwerk en de contacten te intensiveren
zodanig dat er bereidheid ontstaat om het concept van Maggie’s, en het eerste centrum in Groningen
financieel te ondersteunen. Eerst zal de nadruk liggen op de private fundraising. Zodra de teller op
3,5 miljoen euro staat zal het project een definitieve GO krijgen. De bouwontwikkeling zal dan naar de
uitvoerende fase getild worden. Naast private fundraising kan dan ook begonnen worden met publieke
fundraising. Hierbij zullen de mogelijkheden van sociale crowdfunding worden onderzocht. Een goede
publieke fundraising kan niet plaatsvinden zonder een goede marketing en communicatie rondom het
concept van Maggie’s. Het is in die fase van groot belang om Maggie’s bekend te maken bij het grote
publiek. De verwachting is dat het concept kan rekenen op voldoende sympathie waarmee we hopen
aanzienlijke bedragen te kunnen ophalen.
In januari zal Betty de Boer beginnen met het geven van presentaties aan Rotaryclubs en andere gremia.
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Verder zullen in 2018 een aantal programma’s ontwikkeld worden die Maggie’s center in Groningen aan
gaat bieden. De programma’s hebben betrekking op:
* Terugkeer naar de werkvloer
* 'Quality of life': fitvoelen door beweging en voeding
* Kinderen met kanker
* Psycho-sociale ondersteuning, welbevinden en ontspanningstherapieën
* E-health
Dankwoord
Onze doelstellingen en verwachtingen kunnen alleen worden waargemaakt door de ondersteuning die
wij krijgen van vrijwilligers en het risicodragend participeren in natura en geld door diverse bedrijven,
instellingen en vermogensfondsen. Hiervoor een welgemeend woord van dank.

Groningen, 14 juni 2018

Bestuur Stichting Maggie's Centers Nederland
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Balans per 31 december 2017
31 dec 2017

31 dec 2016

ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen

170.166

Liquide middelen

4.200
170.166

4.200

121.314

102.000

291.480

106.200

PASSIVA
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve A1
Algemene reserve

129.031
-128.905

56.200
-33.281
126

Langlopende schulden
Onderhandse leningen

275.000

22.919

83.000
275.000

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overige schulden

4.538
11.816
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Staat van baten en lasten over 2017
Begroting
2017

2017

Baten
Baten

220.615

2016

0
0

56.200

220.615

30.400
30.400

0

36.300

30.000
30.000

281

150.404

36.800
36.800

10.732

56.705
Som der Lasten

243.409

97.200

11.013

Som van baten en lasten

-22.794

0
-97.200

45.187

56.200

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Uitgaven bestemmingsfondsen

Wervingskosten
Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie
Kosten beheer en administraties

36.300

150.404

56.705
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Grondslagen

Algemeen
Activiteiten
De doelstelling van Stichting Maggie’s Centers Nederland betreft het creëren en instandhouden van één of meer
centra in Nederland, waar (gewezen) kankerpatiënten en hun familieleden en vrienden terecht kunnen voor een
integraal aanbod van psychosociale hulp en begeleiding, waarbij het eerste centrum in Groningen wordt gerealiseerd
in aanvulling op de klinische zorg door ziekenhuizen in de regio.
De activiteiten vooruitlopend op de feitelijke exploitatie van het eerste Maggie’s Center in Nederland, richt zich
vooralsnog op fondswerving ten behoeve van de financiering van aanloopkosten, bouw en (eerste 5–jaars-)
exploitatie van het Maggie’s Center, alsmede fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
Integrative Oncology.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Maggie’s Centers Nederland is opgericht op 31 januari 2014. De Stichting is feitelijk gevestigd Hanzeplein 1,
Postbus 30001, 9700 RB te Groningen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 60637315.
Verbonden partijen
Juridisch, bestuurlijk en organisatorisch is Stichting Maggie’s Centers Nederland een zelfstandige Stichting met een
eigen Bestuur. De samenwerkingsrelatie met UMCG op gebied van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek,
personele en vrijwilligersinzet alsmede financiering UMCG valt derhalve niet aan te merken als een transactie met
een verbonden partij.
ANBI-status
Aan de Stichting is - met terugwerkende kracht naar haar oprichtingsdatum – de zogeheten ANBI-status verleend door
de belastingautoriteiten. Als uitvloeisel, zijn legaten, donaties en verstrekkingen in natura vrijgesteld van schenkingen erfbelasting en aftrekbaar in inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig
jaar. De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor
vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de richtlijn "Fondsenwervende instellingen" (RJ650).
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 de passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Schattingswijzigingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie van
Stichting Maggie's Centers Nederland zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de
in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 2 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen
Financiële instrumenten die de juridische vorm hebben van eigenvermogensinstrumenten worden gepresenteerd
onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders van deze instrumenten worden in mindering van het eigen
vermogen gebracht na aftrek van eventueel hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van belasting
naar de winst.
Financiële instrumenten die de juridische vorm hebben van een financiële verplichting worden gepresenteerd
onder het vreemd vermogen. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten
worden in de winst- en verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten.
Langlopende en kortlopende schulden
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden bij eerste verwerking
gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs
op basis van de effectieverentemethode. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten uit fondswerving en de kosten en andere lasten
over het jaar. Giften van een zaak en diensten in natura (“batertransacties”), worden in de Balans en
Staat van Baten en Lasten gewaardeerd tegen reële economische waarde.
Baten
Baten worden toegerekend aan het jaar waarop deze formeel zijn toegezegd of de prestatie is geleverd, tenzij deze
1:1 toerekenbaar zijn aan een actie of event in een ander jaar. Voor zover op het moment van formele toezegging nog
geen betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang, worden baten verantwoord naar rato van ontvangst.
Lasten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Kosten worden toegerekend aan de doelstelling, fondswerving en beheer & administratie
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Toelichting op de balans per 31 december 2017

Materiële vaste activa
Het UMCG heeft grond ter beschikking gesteld aan Stichting Maggie's Center Nederland voor de realisatie van het
Maggie's Center Groningen. De grond, gelegen naast het protonentherapiecentrum, zal in erfpacht gegeven worden
voor een erfpachtcanon van € 1,- per jaar, indien stichting Maggie's Center Nederland de financiering voor de bouw en
exploitatie van het centrum rond kan maken. De WOZ-waarde van de grond bedraagt € 225.000.
31 dec 2017

31 dec 2016

166
170.000
0
170.166

0
0
4.200
4.200

Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten
Toegezegde voorfinancieringskrediet UMCG
Te ontvangen bedragen

Het UMCG heeft een voorfinancieringskrediet beschikbaargesteld aan Stichting Maggie's Center Nederland voor
aanloopkosten van de fondsenwerving, waaronder begrepen de architectkosten en organisatie van een galadiner.
Het voorfinancieringskrediet wordt verstrekt als voorwaardelijke lening die terugbetaald dient te worden indien het
Maggie's center Groningen daadwerkelijk gerealiseerd en voldoende baten genereert om terugbetaling mogelijk te
maken. Onder vorderingen is het nog opeisbare deel van het voorfinancieringskrediet opgenomen.
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Liquide middelen
Liquide middelen
ING Bank

121.314
121.314

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de stichting
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Toelichting op de balans per 31 december 2017
Eigen vermogen
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017
Vooruitlopend op het besluit van de bestuursvergadering is het resultaat over 2017 ad € 22794 als volgt verdeeld:
Toevoegen aan de Bestemmingsreserve A1
Ontrekken aan de Algemene reserve
Totaal

72.831
-95.624
-22.793

Reserves en fondsen
Bestemmingsreserve A1
Algemene reserve

129.031
-128.905
126

56.200
-33.281
22.919

56.200
72.831
129.031

0
56.200
56.200

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve A1
Saldo per 1 januari
Resultaatverdeling
Saldo per 31 december

Het Bestuur heeft een drietal Bestemmingsreserves gedefinieerd welke overeen komen met de fasering in de
fondswerving. Bestemmingsreserve A1 dient de voorbereidingskosten van de bouw te dekken en kent een plafond van
€ 0,5 miljoen. Bestemmingsreserve A2 dient ter dekking van de feitelijke stichtingskosten van het gebouw en inrichting
en kent een plafond van € 4 miljoen. Bestemmingsreserve B is ter dekking van fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek en kent een voorlopig plafond van € 2 miljoen.
De beperkte bestedingsmogelijkheid van de Bestemmingsreserves is door het Bestuur bepaald en betreft geen in
rechte afdwingbare verplichting. Het Bestuur kan deze beperking zelf opheffen middels een Bestuursbesluit.
Algemene reserve
Saldo per 1 januari
Resultaatverdeling
Saldo per 31 december

-33.281
-95.624
-128.905

In de jaarrekening 2016 werd er gesproken over een continuïteitsreserve. Met ingang van 2017 is besloten dit te
hernoemen naar algemene reserve. De algemene reserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn
en om zeker te stellen dat de Stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De omvang van de
algemene reserve is door het bestuur bepaald op vijf keer de jaarlijkse uitgaven van de organisatie met betrekking tot
doelbesteding in de exploitatiefase van het Maggie’s Center. Aangezien er nog geen sprake is van exploitatie, wordt
voorshands uitgegaanvan een jaarlijkse besteding ad € 0,6 miljoen zodat het plafond voorlopig is vastgesteld
op € 3 miljoen.
Een nadere specificatie van de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen is opgenomen in bijlage 1
Specificatie reserves
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Toelichting op de balans per 31 december 2017

Lening UMCG
Boekwaarde begin
Opgenomen
Boekwaarde einde

83.000
192.000
275.000

Betreft een Lening verstrekt door UMCG. De hoofdsom betreft € 500.000 waarvan € 225.000 niet opvraagbaar en
gesepareerd voor de toekomstige financiering van de erfpachtcanon voor de grond waarop het Maggie’s Center zal
worden gerealiseerd.
De pro-resto hoofdsom ad € 275.000 is opvraagbaar voor de Stichting naar rato van voor te financieren aanloopkosten.
Ultimo boekjaar is € 105.000 (ultimo vorig jaar: € 83.000) opgevraagd. Het rentepercentage is 0%. De lening kent een
voorwaardelijke terugbetalingsverplichting. De feitelijke terugbetalingsverplichting ontstaat alleen dan indien het
Maggie’s Center in Groningen is ontwikkeld en in exploitatie genomen wordt. Op grond van de overeenkomst, zullen
alsdan de aflossingsvoorwaarden worden bepaald met inachtneming van de liquiditeitsprognose voor de exploitatie
van Maggie’s.

Kortlopende schulden
31 dec 2017

31 dec 2016

4.538
4.538

0
0

5.554
1.724
4.538
0
11.816
De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.

0
0
0
281
281

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

Overige schulden
Accountants- en administratiekosten
Secretariële ondersteuning
Fundraising en relatiemanagement
Overige schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Voorwaardelijke verplichting
Onder verwijzing naar de toelichting op de Langlopende schulden, wordt vermeld dat de Lening o/g een
voorwaardelijke terugbetalingsverplichting kent. Aflossing vindt slechts dan plaats indien het Maggie’s Center in
Groningen feitelijk tot ontwikkeling en exploitatie is gekomen.
Erfpachtverplichting
In overeenstemming met de voorwaardelijkheid van de terugbetaling van de Lening o/g als vorenstaand omschreven,
geldt een voorwaardelijke erfpachtverplichting voor de grond. De jaarlijkse erfpachtcanon is vastgesteld op € 1.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2017
2017

2016

5.405
175.010
5.000
35.200
220.615

0
6.200
0
50.000
56.200

Baten
Baten van particulieren
Baten van particulieren
Baten van bedrijven en instellingen
Baten van subsidies van overheden
Baten van andere organisaties zonder winststreven

In 2017 is een galadiner en loterij georganiseerd die een opbrengst van € 217.000 heeft opgeleverd. De organisatiekosten van het galadiner bedroegen € 111.484 en zijn verantwoord onder kosten eigen fondsenwerving. Per saldo
heeft het galadiner en loterij een postief resultaat van € 105.516 opgeleverd. Tezamen met de overige donaties van
€ 3.615 en onder aftrek van de architectkosten wordt het totaal saldo van € 72.831,27 toegevoegd aan de bestemmingsreserve A1.

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Uitgaven bestemmingsfondsen
Architectkosten Maggie's centers

36.300
36.300

0
0

Het bestedingspercentage van de bestedingen aan doelstellingen
in relatie tot de som der lasten bedraagt:

14,9%

0,0%

Het bestedingspercentage van de bestedingen aan doelstellingen
in relatie tot de som der baten bedraagt:

16,5%

0,0%

36.300
111.484
2.620
150.404

0
0
281
281

68,2%

0,5%

Kosten eigen fondsenwerving
Reclamekosten
Organisatie Galadiner
Reis- en verblijfkosten

De verhouding kosten eigen fondsenwerving in relatie tot
de baten bedraagt:
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2017

Kosten beheer en administraties
Accountantskosten
Administratiekosten
Secretariele ondersteuning
Coördinator
Doorberekende loonkosten UMCG
Bankkosten
Overige algemene kosten
Kantoorkosten

De verhouding kosten van beheer en administratie in relatie tot
de totale som der lasten bedraagt:

2017

2016

1.150
4.404
10.110
18.150
22.000
125
0
766
56.705

0
0
0
0
11.000
0
-419
151
10.732

23,3%

97,4%

Overige toelichtingen
Personeel
In 2017 had de stichting (evenals in 2016) geen werknemers in dienst.
Bezoldiging van bestuurders
De bestuurders van de Stichting Maggie's Centers Nederland zijn onbezoldigd.
ANBI status
Stichting Maggie's Centers Nederland heeft de ANBI status verkregen op 31 januari 2014 voor onbepaalde tijd.
Ondertekening jaarrekening
Groningen, 14 juni 2018
Namens het bestuur:

Dhr. H.D. Post
Voorziter

Dhr. K.A. Spijk
Penningmeester
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Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2016
Het bestuur van Stichting Maggie's Centers Nederland heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de vergadering
van 28 februari 2017.
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Bijlage 1
Specificaties reserves
Saldo per
1-1-2017
Vrij besteedbaar
Continuïteitsreserve
Algemene reserve
Subtotaal Totaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve A1
Bestemmingsreserve A2
Bestemmingsreserve B
Subtotaal Totaal
Totaal

Toegevoegde
Baten

Onttroken
Lasten

Totaal
Resultaatverdeling

Saldo per
31-12-2017

0
-33.281
-33.281

0
0
0

0
-95.625
-95.625

0
-95.625
-95.625

0
-128.906
-128.906

56.200
0
0
56.200
22.919

220.615
0
0
220.615
220.615

-147.784
0
0
-147.784
-243.409

72.831
0
0
72.831
-22.794

129.031
0
0
129.031
125
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Bijlage 2
Begroting
2018

Baten van particulieren
Baten van bedrijven en instellingen
Baten van loterijorganisaties
Baten van subsidies van overheden
Baten van verbonden (internationale) organisaties
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Baten uit eigen fondsenwerving

-

Lasten
Uitgaven bestemmingsfondsen
Architectkosten Maggie's centers
Bouwtoezicht en -Advies

1.200
1.200

Kosten eigen fondsenwerving
Reclamekosten
Promotiekosten
Reis- en verblijfkosten

30.000
50.000
12.000
92.000

Kosten beheer en administraties
Accountantskosten
Administratiekosten
Verzekeringen
Secretariele ondersteuning
Coördinator
Doorberekende loonkosten UMCG
Kantoorkosten
Automatiseringskosten
Telefoon, fax en internet

2.500
6.000
2.000
40.000
70.000
8.000
5.000
3.000
141.500

Som der Lasten

234.700

Som van baten en lasten

-234.700
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Bijlage 4
Kostenverdeelstaat conform bijlage III Richtlijn 650
Bestemming
Lasten
Verstrekte (project)subsidies
en (project)bijdragen
Afdrachten aan verbonden
(internationale) organisaties
Aankopen en vewervingen
Uitbesteed werk
Communicatiekosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor en algemene kosten
Afschrijvingen
Totaal

WervingsBeheer en
kosten administratie

Doelstelling
A1

A2

B

36.300

-

-

36.300

-

-

-

Totaal
Werkelijk
2017

Begroting

Totaal
Werkelijk
2016

-

36.300

30.400

-

147.784
2.620

5.554
50.260

4.500
25.000
28.300
7.500

11.000
13

150.404

56.705

5.554
147.784
50.260
3.511
243.409

95.700

11.013
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