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BESTUURSVERSLAG
Doelstelling, missie en visie
Het Radboud Fonds is een initiatief van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Het Radboud
Fonds nodigt uit onderdeel te worden van bijzondere initiatieven binnen de Radboud Universiteit en
het Radboudumc. Het Radboud Fonds biedt particulieren, organisaties en bedrijven de mogelijkheid
bij te dragen en betrokken te zijn bij projecten op het terrein van onderzoek, onderwijs en
patiëntenzorg. Het maakt betrokkenen trots, strijdbaar en gepassioneerd over stappen die we samen
zetten om doelen te realiseren.
Op 16 december 2016 is het Radboud Fonds opgericht als een zelfstandige stichting door de gezamenlijke
ondertekening van een notariële akte door vertegenwoordigers van de Radboud Universiteit en het
Radboudumc. De hoofddoelstelling van het Radboud Fonds is het bevorderen van wetenschappelijk
onderzoek, onderwijs en het Nijmeegse studentenleven door het verwerven van additionele gelden
uit de private markt.
Terugblik 2019
Met de komst van directeur Marcel Slenders in mei 2019 zijn grote stappen gezet in de ontwikkeling en
professionalisering van het Radboud Fonds en in de samenwerking tussen Radboud Universiteit en
Radboudumc op het terrein van fondsenwerving. Omdat de fondsenwervende praktijk en strategie voor
de Radboud Universiteit en voor het Radboudumc nog duidelijk van elkaar verschillen, worden beide
hieronder afzonderlijk besproken.
Radboud Universiteit
De Radboud Universiteit heeft na de oprichting van het Radboud Fonds een Bureau Fondsenwerving
en Relatieontwikkeling ingericht. Dit team werkt over de volle breedte van de universiteit, met
uitzondering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid die een eigen fondsenwervende stichting heeft.
De belangrijkste aandachtspunten zijn:
• Investeren in relaties met alumni, de belangrijkste doelgroep;
• Samenwerken en aanhaken bij corporate communicatie van de universiteit; om zowel binnen
als buiten de universiteit meer naamsbekendheid en draagvlak te realiseren;
• Identificeren van projecten die geschikt en kansrijk zijn om voor te werven.
Radboudumc
Binnen het Radboudumc zien we een versnipperd beeld aan grote en kleine fondsenwervende
initiatieven. Het Radboud Oncologie Fonds, het Amalia Kinderziekenhuis en Hart voor Vrouwen zijn
het meest professioneel en bekend. Hiernaast bestaan er nog een twintigtal steunstichtingen en
is er een aantal hoogleraren/medici die succesvol fondsen werven op persoonlijke titel.
In het afgelopen jaar is een start gemaakt met het kanaliseren van deze initiatieven. Binnen drie jaar
zal dit resulteren in één centraal loket voor fondsenwerving, namelijk het Radboud Fonds, waar alle
fondsenwervende initiatieven worden ondergebracht. Met het Radboud Oncologie Fonds, het Amalia
Kinderziekenhuis en Hart voor Vrouwen zijn hiervoor al trajecten gestart.
De belangrijkste aandachtspunten zijn:
• naamsbekendheid en draagvlak vergroten;
• ondersteunen en adviseren van wetenschappers en onderzoekers.
Samenwerking
Het afgelopen jaar is de samenwerking tussen het team van de universiteit en de verschillende teams
vanuit het Radboudumc gestart. De fondsenwervers delen kennis, plannen, ideeën en best practices.
Hiernaast is één gemeenschappelijke backoffice gerealiseerd. Met één backoffice worden administratieve
processen, donateursadministratie, projectadministratie en relatiebeheer en -ontwikkeling efficiënter en
professioneler. Er wordt een nieuw CRM-systeem (Client Relation Management) ingericht waardoor
administratieve processen geautomatiseerd verlopen. Alle donateursgegevens van het Radboud Oncologie
Fonds zijn geconverteerd naar dit systeem. De data van Radboud Universiteit, het Amalia Kinderziekenhuis
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en Hart voor Vrouwen worden in 2020 overgenomen. Donateursgegevens vanuit het crowdfundplatform
worden geautomatiseerd ingelezen in het CRM-systeem.
In 2020 lanceert het Radboud Fonds een nieuwe website waarop alle aangesloten fondsen en initiatieven
worden gepresenteerd. Door een gezamenlijke branding-strategie is het voor bezoekers duidelijk dat alle
initiatieven onderdeel zijn van het centrale loket Radboud Fonds.
In maart 2020 is de samenwerking in een stroomversnelling gekomen door het uitbreken van de
coronacrisis. Gezamenlijk hebben de fondsenwervers in zeer korte tijd de campagne ‘Samen stoppen
we het coronavirus!’ ontwikkeld en gelanceerd.
Financiële resultaten
Baten
In 2019 is in totaal € 649.204 aan donaties, subsidies en sponsoring ontvangen (exclusief de bijdrage
van Radboud Universiteit en Radboudumc van € 67.964). Dit betekent een substantiële groei ten
opzichte van voorgaande jaren:
2017
2018
2019

€ 17.230
€ 150.559
€ 649.204

Deze groei is met name gerealiseerd door de oprichting van twee fondsen op naam:
• De stichting Petrus Canisius Fonds heeft het Petrus Canisius Fonds opgericht en zal haar
vermogen overhevelen naar het Radboud Fonds.
• De stichting Vrienden van het KDC (Katholiek Documentatie Centrum, onderdeel van de
Universiteitsbibliotheek) heeft haar fondsenwerving belegd bij het Radboud Fonds door de
oprichting van het KDC Fonds en haar vermogen overgeheveld.
Deze baten hebben een eenmalig karakter en zijn beide ondergebracht in bestemmingsfondsen,
waardoor ze bestemd zijn voor de specifieke doelstellingen.
De opbrengsten zijn ontvangen op onderstaande fondsen op naam, doelen en projecten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Petrus Canisius Fonds (nog over te hevelen vermogen)
KDC Fonds (inclusief overgeheveld vermogen à 43.255)
HansAnne Fonds
PenJ Fonds
Wubbenfonds
Nijmeegs Studentleven
Ongeoormerkte giften voor Radboud Universiteit
Onderzoek naar Existentiële Narratieven
Ontsluiting Archief van Beuningen Insignes
Levend archief
Mobiel Planetarium AMT
Maria van Gelre
Educatieve Escaperoom Universiteit in verzet
Beurzen Summerschool
Diverse projecten (Kruisweg € 275 en Ik blijf fietsen € 940)

450.000
72.948
2.000
1.000
1.475
29.629
14.984
16.391
14.000
12.956
3.697
3.415
5.750
1.690
1.215

Via het crowdfundplatform zijn voor onderstaande fondsen binnen het Radboudumc ontvangen:
• Amalia Kinderziekenhuis
• Radboud Oncologie Fonds

6.962
11.092

Naast crowdfunding is met name gebruik gemaakt van direct- en telemarketing als wervingstechnieken,
zijn individuele gesprekken gevoerd en zijn er bijeenkomsten en lezingen georganiseerd rondom thema's
waarvoor specifieke doelgroepen zijn aangeschreven.
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Vanuit de Radboud Universiteit en het Radboudumc is € 67.964 ontvangen als bijdragen in de kosten
van administratie en beheer en overige algemene kosten. Met deze bijdrage is de investering in een
aantal nieuwe systemen (CRM, crowdfundplatform) grotendeels gefinancierd. Deze automatiseringsslag
is noodzakelijk om donateurs- en donatiegegevens goed te registreren. De investering in een professioneel
crowdfundplatform is belangrijk als onderdeel van online fondsenwerving.
Er wordt geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten.
Welke doelen zijn in 2019 ondersteund?
• De vakgroep Communicatie en beïnvloeding heeft een bijdrage van € 22.589 ontvangen voor
de voortzetting van het onderzoek naar Existentiële Narratieven.
• Vanuit het KDC Fonds heeft het KDC in totaal € 16.880 ontvangen, verdeeld over de volgende projecten:
- € 5.000 voor de financiering van twee publicaties binnen de Memoreeks: ‘Kom achter het
aanrecht vandaan en gebruik je talenten’ en de Jan Roes lezing ter gelegenheid van het
50-jarig jubileum van het KDC.
- € 5.380 voor het onderzoeksproject “Katholieken op het Binnenhof”.
- € 5.000 voor de pilot “Gedeeld erfgoed Indonesië”.
- € 1.500 voor de financiering van drie stageplaatsen voor Bachelor en Master studenten
geschiedenis van de Radboud Universiteit.
• Het onderzoek naar het gebedenboek van Maria van Gelre onder leiding van professor Johan
Oosterman ontving € 7.191.
• De Stichting Accordion in motion ontving een bijdrage van € 3.250 ter ondersteuning van het
project ‘Sounds of interstellar space’, waarin muziek en wetenschap worden gecombineerd.
Door het hele land zijn voorstellingen gegeven; op 9 november jl. op de Radboud Universiteit.
• Vanuit het HansAnne Fonds werd voor twee studenten uit Letland het inschrijfgeld en de
verblijfskosten vergoed (totaal € 1.608) zodat zij konden deelnemen aan de cursus “Migrant
Inclusion in Policy and Practice“ van de Radboud Summer School 2019.
• Vanuit de opbrengst van de Oliebollenactie 2018 ontving de Studenten Big Band een bijdrage
van € 2.800 voor een buitenlandtournee naar Berlijn waar ze een concert hebben gegeven in
een jazzclub.
• De Gelderse Landdag 2019, een coproductie van Erfgoed Gelderland en de Radboud
Universiteit ontving een bijdrage van € 300 om een reductie voor de toegangsprijs voor
studenten te realiseren.
• Diverse studie- en studentverengingen ontvingen een bijdrage vanuit de opbrengsten van de
studentsupporters-bijdrage van hun leden aan het Radboud Fonds (totaal € 614).
• Het Radboud Oncologie Fonds ontving € 11.168; de opbrengst via het crowdfundplatform.
In totaal is € 66.400 besteed aan bovenstaande doelen en projecten.
De overige baten zijn bestemd voor de doelen waarvoor ze zijn gegeven en als bestemmingsreserve
of Fonds op Naam op de balans geadministreerd. De ongeoormerkte schenkingen, € 10.261, zijn onder de
de overige reserves opgenomen.
Alle kosten van beheer en administratie alsmede de overige algemene kosten worden gedekt door bijdragen
van de Radboud Universiteit en het Radboudumc, welke als baten in de jaarrekening zijn gepresenteerd.
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Hierdoor worden donaties volledig besteed aan de doelstelling.
Het beleid is erop gericht nooit meer te besteden dan ontvangen is in bestemmingsfondsen of ongeoormerkte
giften. Met ongeoormerkte giften wordt een continuïteitsreserve opgebouwd om toekomstige tegenvallers
op te vangen.
Het bestuur
Het afgelopen jaar is het bestuur omgevormd tot een kleiner en slagvaardiger bestuur:
• Mr. Rick van Erp – voorzitter
CEO bij Odyssey Hotel Group, geen nevenfuncties.
• Drs. Erwin Meijer – penningmeester a.i.
Managing director van The Meatless Farm co, geen nevenfuncties.
• Prof. dr. Bart Kiemeney (met ingang van 20 augustus 2019)
Hoogleraar Epidemiologie in het Radboudumc, geen nevenfuncties.
Het bestuur heeft twee strategische adviseurs, respectievelijk prof. dr. Daniël Wigboldus, voorzitter
van het college van bestuur van de Radboud Universiteit en dr. Bertine Lahuis, voorzitter van de raad
van bestuur van het Radboudumc, en twee operationele adviseurs, Pim van Zanen, directeur van de
Divisie Marketing & Communications van de Radboud Universiteit en Viola Peulen, hoofd
communicatie van het Radboudumc, benoemd. Op deze manier is het Radboud Fonds goed
verankerd in de beide organisaties.
In de statuten van het Radboud Fond is vastgelegd dat het college van bestuur van de Radboud Universiteit
en de raad van bestuur van het Radboudumc invloed hebben op de samenstelling van het bestuur.
Het Radboud Fonds handelt volgens een vastgelegd acceptatie- en toetsingsprotocol, waarin een
onafhankelijke toetsing door een wetenschappelijke adviescommissie is opgenomen, en onderschrijft
de richtlijnen op het terrein van nalaten, AVG en telemarketing.
Organisatie
Het Radboud Fonds werd in 2019 beheerd door Bureau Fondsenwerving en Relatieontwikkeling van
de Radboud Universiteit. De kosten van dit bureau, inclusief de personele kosten, worden gedragen
door de Radboud Universiteit. De salariskosten van de directeur worden voor 50% betaald door het
Radboudumc en voor 50% door de Radboud Universiteit. Het team bestond in 2019 uit:
•
•
•
•

Marcel Slenders, directeur (vanaf mei 2019)
Annemiek van Bellen, fondsenwerver
Lisette Pals, Fondsenwerver
Marjolein Rauws, fondsenwerver

Er werd samengewerkt met onderstaande collega’s uit het Radboudumc:
• Marieke Kokkeler, fondsenwerver Radboud Oncologie Fonds
• Karin Derksen, backofficemedewerker/managementassistent Radboud Oncologie Fonds
• Mathias de Graag, communicatiemedewerker Radboud Oncologie Fonds
• Petra van Soest, fondsenwerver Amalia Kinderziekenhuis
• Claudia Schreven, eventmanager Amalia Kinderziekenhuis
• Eveline Kooke, fondsenwerver Hart voor Vrouwen
De communicatie met belanghebbenden
Als belanghebbenden identificeert het Radboud Fonds onderstaande gremia/groepen:
• de hele academische gemeenschap van de Radboud Universiteit en het Radboudumc;
alle faculteiten en afdelingen en de onderzoekers, wetenschappers en medewerkers, de
studenten, de besturen van de Radboud Universiteit en van het Radboudumc.
• de alumni van de Radboud Universiteit
• (voormalige) patiënten van het Radboudumc en hun families
• de donateurs
Pagina 6

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Stichting Radboud Fonds
Jaarrekening 2019

De belangrijkste communicatiemiddelen in 2019:
• Website www.radboudfonds.nl
• De corporate communicatiekanalen van Radboud Universiteit en Radboudumc
• Radboud Magazine, magazine dat vier maal per jaar wordt verstuurd aan alumni, donateurs
en relaties van de Radboud Universiteit
• Crowdfundplatform voorradboudfonds.nl
• Mailingen aan alumni
Donateurs worden uitgenodigd voor de jaarlijkse plechtigheden van de Radboud Universiteit zoals
Opening Academisch Jaar en Radboud Ceremony en voor een aantal geselecteerde lezingen uit het
programma van Radboud Reflects.
Plannen voor 2020
In 2020 zal de samenwerking tussen Radboud Universiteit en Radboudumc worden geïntensiveerd.
Het Radboud Oncologie Fonds, de stichting Amalia Kinderfonds en Hart voor Vrouwen zullen zich als
fonds op naam bij het Radboud Fonds aansluiten. Door deze stap wordt de samenwerking die in 2019
is gestart, geformaliseerd. De gemeenschappelijk backoffice zal verder worden ingericht en
bestaande procedures zullen op elkaar worden afgestemd en gestroomlijnd.
De belangrijkste doelen voor 2020:
• een professioneel fonds neerzetten met een succesvolle wervingsstrategie en een helder
bestedingsbeleid;
• de naamsbekendheid van Radboud Fonds en aangesloten fondsen vergroten;
• bestaande fondsenwervende initiatieven en steunstichtingen binnen het Radboudumc
onderdeel uit laten maken van Radboud Fonds;
• fondsenwerving en alumnibeleid van de Radboud Universiteit integreren.
Risico’s en onzekerheden
Zoals toegelicht in de Gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekening hebben de Covid-19-uitbraak
en maatregelen die door diverse overheden naar aanleiding daarvan zijn genomen om het virus in
te perken, gevolgen gehad voor het Radboud Fonds in de eerste 6 maanden van 2020.
Vanaf half maart zijn alle fondsenwervende evenementen en bijeenkomsten afgelast en waren
persoonlijke (face to face) contacten met (potentiële) donateurs niet meer mogelijk. De actieve werving
voor diverse nieuwe projecten is voor een groot deel stilgevallen en de focus is verlegd naar corona.
Toen in het land de eerste campagnes rondom corona werden gelanceerd is in hele korte tijd, door
gezamenlijke inspanning van fondsenwervers uit het Radboudumc en de Radboud Universiteit, de
campagne ‘Samen stoppen we het coronavirus!” gelanceerd. Op dit moment heeft deze campagne
€ 198.000 en 4.375 donateurs opgeleverd. Met acties als Wandel corona de wereld uit! en Fiets
corona de wereld uit! wordt de campagne levend gehouden.
Van half maart tot half mei hebben de fondsenwervers zich verenigd om deze campagne succesvol te
lanceren. Een knappe prestatie omdat alle medewerkers vanuit huis moeten werken en een aantal
naast werk ook de zorg- en onderwijstaken voor de kinderen moeten uitvoeren.
Er is veel media aandacht gerealiseerd waardoor niet alleen geld is geworven maar het Radboud
Fonds zich ook heeft kunnen positioneren als “het fonds” van het Radboudumc en de Radboud
Universiteit.
Vanaf half mei worden de eerder geplande campagnes en activiteiten weer opgepakt.
Door de opbrengst van de coronacampagne overstijgen de inkomsten in de eerste helft van 2020 de
totale opbrengst van 2019 (exclusief de overgehevelde vermogens van fondsen op naam). Het
Radboud Fonds heeft de coronacrisis van een risico naar een kans weten om te buigen. Op dit
moment is nog onbekend wat de eventuele gevolgen op langere termijn zijn.
Duidelijk is dat online fondsenwerven en communiceren belangrijker worden en dat deze trend door
de coronacrisis in een versnelling is geraakt. Het is van wezenlijk belang dat het Radboud Fonds goed
geëquipeerd blijft op dit gebied. Zowel in materiële zin als in training en ontwikkeling van de
medewerkers.
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ALGEMENE GEGEVENS
Juridische structuur
De Stichting Radboud Fonds te Nijmegen is op 16 december 2016 opgericht ten overstaan van notaris
mr. Roland Harco Yvo van Mourik, gevestigd te Nijmegen.
Inschrijving
De Stichting Radboud Fonds staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland
te Arnhem onder nummer 67496431 met RSIN-nummer 857028923.
Doelstelling
Artikel 2 van de statuten luidt als volgt:
De Stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en het studentenleven binnen de
Radboud Universiteit (hierna: RU) en het Radboud universitair centrum (hierna: Radboudumc);
b. het instellen van specifieke leerstoelen bij de RU;
c. het administreren, beheren en alloceren van gelden afkomstig van het bedrijfsleven, fondsen en
particulieren, mede op basis van voorstellen die door de RU en/of het Radboudumc en/of door de
daaraan gelieerde fondsenwervingsbureaus zelf zijn ontwikkeld;
d. het administreren en beheren van fondsen op naam op basis van de door de instellers van de
fondsen op naam gestelde voorwaarden;
e. het bevorderen van interactieve samenwerking tussen de RU, het Radboudumc en de maatschappij,
nationaal en internationaal, waaronder begrepen het bereiken, mobiliseren en binden van betrokkenen
in het domein van de RU en het Radboudumc.
Vermogen
Volgens artikel 3 zal het vermogen van de stichting worden gevormd door:
- middelen die zijn verworven bij het bedrijfsleven, fondsen en particulieren;
- bijdragen van hen, die met het doel van de Stichting sympathiseren;
- bijdragen van hen in wier belang de Stichting werkzaam is;
- erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
- opbrengsten van activiteiten van de Stichting;
- alle andere baten.
Samenstelling bestuur
Het bestuur van Stichting Radboud Fonds wordt gevoerd door:
- Mr. R.H. van Erp - Voorzitter
- Drs. E.C.P. Meijer - penningmeester a.i.
- Prof. dr. L.A.L.M. Kiemeney (in functie per 20-08-2019)
Boekjaar
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Vestiging
De Stichting Radboud Fonds is statutair gevestigd aan het Geert Grooteplein-Noord 9, 6525 EZ te Nijmegen.
ANBI status
Met ingang van 1 september 2017 is de Stichting Radboud Fonds aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling in
de zin van artikel 24 lid 4 Successiewet 1956.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na winstbestemming)

ACTIVA

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

31-12-2019
€

Ref.

1
2

€

60.494
1

31-12-2018
€

0
1
60.495

Vorderingen
Liquide middelen

3
4

521.448
276.483

Totaal

PASSIVA

Reserves en fondsen
Reserves
- Bestemmingsreserves
- Overige reserves

31-12-2019
€

Ref.

1
18.196
109.113

797.931

127.309

858.426

127.310

€

31-12-2018
€

€

5
147.772
10.261

Fondsen
- Bestemmingsfondsen

Kortlopende schulden

€

6

Totaal
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527.896
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12.105
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
(na winstbestemming)
2019
€

Ref.
BATEN:

€

2018
€

€

7

- Baten van particulieren
- Baten van bedrijven
- Baten van andere organisaties zonder
winststreven
- Bijdrage RU/Radboudumc
Som van de verworven baten

111.527
8.569

59.354
450

523.410
67.964
711.470

65.368
0
125.172

5.698
717.168

25.387
150.559

66.400
12.183
56.001
134.584

56.310
7.973
156
64.439

Saldo van baten en lasten

582.584

86.120

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
- Bestemmingsreserves
- Overige reserves
- Bestemmingsfondsen

55.249
11.544
515.791

82.223
-2.208
6.105

582.584

86.120

Baten als tegenprestatie voor de levering van
- Overige baten
Som van de baten

LASTEN:
Besteed aan doelstellingen
Kosten van beheer en administratie
Overige algemene kosten
Som van de lasten

8
9
10
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving,
uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, zijnde Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.
Continuïteit
De Stichting Radboud Fonds heeft in 2019 grote stappen gezet in de ontwikkeling en professionalisering van
de stichting. De baten en het resultaat zijn sterk toegenomen en het stichtingsvermogen bedraagt
ultimo 2019 € 685.929. Met uitzondering van de ongeoormerkte overige reserves ad € 10.261, zullen deze
reserves worden besteed aan de doelen en projecten waarvoor zij zijn ontvangen.
De in onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering
en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.
Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele balans en
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar
de toelichting.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt
rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is het geval als de boekwaarde van het actief hoger is
dan de realiseerbare waarde ervan.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op
grond van verwachte oninbaarheid.
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.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van
de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop
deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn;
baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
ACTIVA
1. Immateriële vaste activa

31-12-2019

Implementatie software

31-12-2018
€

€

60.494

0

2019

€

0
0
0

0
0
0

60.494
0
0
0
60.494

0
0
0
0
0

60.494
0
60.494

0
0
0

Stand per 1 januari:
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Mutaties boekjaar:
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afgeschreven op desinvesteringen
Stand per 31 december:
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

2. Materiële vaste activa

2018
€

31-12-2019

Collectie 'De kruisweg als metafoor voor menselijk lijden'

31-12-2018
€

€

1

1

Dit betreft de ontvangen schenking van een documentatiecentrum. Het doel van de collectie is kennisdeling,
waarbij de documentatie beschikbaar wordt gesteld aan studenten, medewerkers en onderzoekers.
Aangezien de collectie nooit zal worden verkocht, is deze tegen een fictief bedrag van € 1 gewaardeerd.
De collectie is op 2 juli 2018 door een RegisterTaxateur getaxeerd op € 45.000.
3. Vorderingen

31-12-2019

Handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

31-12-2018
€

€

65.436
456.012

18.146
50

521.448

18.196

3.1 Handelsdebiteuren
Een voorziening voor oninbare vorderingen wordt niet noodzakelijk geacht.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
ACTIVA
3.2 Overige vorderingen en overlopende activa

31-12-2019

Nog te ontvangen inleg Petrus Canisius Fonds
Nog te ontvangen opbrengsten Buckaroo
Diversen

31-12-2018
€

€

450.000
5.740
272

0
0
50

456.012

50

276.483

109.113

4. Liquide middelen
ABN AMRO bank, betaalrekening
De liquide middelen staan vrij ter beschikking aan de stichting.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
PASSIVA
5. Reserves en fondsen

2019

2018
€

€

Bestemmingsreserve Educatieve escaperoom
Vermogen per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

45.663
5.750

10.000
35.663

Vermogen per 31 december

51.413

45.663

Bestemmingsreserve Maria van Gelre
Vermogen per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

6.691
-3.776

300
6.391

2.915

6.691

Bestemmingsreserve Studentenleven
Vermogen per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

28.953
28.715

0
28.953

Vermogen per 31 december

57.668

28.953

Bestemmingsreserve Onderzoek existentiële narratieven
Vermogen per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

6.198
-6.198

0
6.198

0

6.198

Bestemmingsreserve Kruisweg gift Schretlen
Vermogen per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

1
275

0
1

Vermogen per 31 december

276

1

5.017
-2.800

0
5.017

2.217

5.017

Bestemmingsreserve Ontsluiting archief van Beuningen insignes
Vermogen per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

0
14.000

0
0

Vermogen per 31 december

14.000

0

0
3.697

0
0

Reserves
Bestemmingsreserves

Vermogen per 31 december

Vermogen per 31 december

Bestemmingsreserve Oliebollenactie
Vermogen per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Vermogen per 31 december

Bestemmingsreserve Sterrenkunde
Vermogen per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Vermogen per 31 december
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
PASSIVA
2019
Bestemmingsreserves

2018
€

€

Bestemmingsreserve Ik blijf fietsen
Vermogen per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

0
940

0
0

Vermogen per 31 december

940

0

Bestemmingsreserve Beurzen summer school
Vermogen per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

0
1.690

0
0

Vermogen per 31 december

1.690

0

Bestemmingsreserve Biodiversiteit levend archief
Vermogen per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

0
12.956

0
0

Vermogen per 31 december

12.956

0

147.772

92.523

-1.283
582.584
581.301

925
86.120
87.045

-55.249
-515.791

-82.223
-6.105

10.261

-1.283

Saldo bestemmingsreserves per 31 december

Overige reserves

Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Resultaatbestemming boekjaar
Toevoeging bestemmingsreserves
Toevoeging bestemmingsfondsen
Stand per 31 december
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
PASSIVA
Fondsen
Bestemmingsfondsen

2019

2018
€

€

Bestemmingsfonds P en J Fonds
Vermogen per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

2.000
1.000

1.000
1.000

Vermogen per 31 december

3.000

2.000

Bestemmingsfonds HansAnneFonds
Vermogen per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

7.000
392

5.000
2.000

Vermogen per 31 december

7.392

7.000

Bestemmingsfonds Wubbenfonds
Vermogen per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

3.105
1.475

0
3.105

Vermogen per 31 december

4.580

3.105

Bestemmingsfonds Petrus Canisius Fonds
Vermogen per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

0
450.000

0
0

Vermogen per 31 december

450.000

0

Bestemmingsfonds KDF Fonds
Vermogen per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

0
56.068

0
0

Vermogen per 31 december

56.068

0

Bestemmingsfonds Amalia Kinderfonds
Vermogen per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

0
6.932

0
0

Vermogen per 31 december

6.932

0

Bestemmingsfonds Radboud Oncologiefonds
Vermogen per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

0
-76

0
0

Vermogen per 31 december

-76

0

527.896

12.105

Saldo bestemmingsfondsen per 31 december
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
PASSIVA
6. Kortlopende schulden

31-12-2019

Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2018
€

€

77.811
1.091
93.595

0
2.767
21.198

172.497

23.965

60.494
12.535
11.164
6.050
3.352

0
0
10.000
5.000
6.198

93.595

21.198

6.1 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Dit betreft omzetbelasting.
6.2 Overige schulden en overlopende passiva
Nog te verzenden creditnota's bijdrage RU/RUMC
Automatiseringskosten
Toegekende donaties
Accountantskosten
Diversen

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Fiscale eenheid omzetbelasting
De Stichting Radboud Fonds vormt een fiscale eenheid voor de omzetbelasting tezamen met de Stichting
Katholieke Universiteit te Nijmegen, haar vestigingen Radboudumc en de Radboud Universiteit alsmede
een aantal van haar groepsmaatschappijen.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
BATEN

2019

2018
€

€

111.527
8.569
523.410
67.964
711.470

59.354
450
65.368
0
125.172

5.698

25.387

717.168

150.559

3.250
1.608
5.000
5.380
5.000
1.500
7.191
22.589
0
0
2.800
914
0
0
11.168

0
0
0
0
0
0
1.310
0
5.000
5.000
0
0
5.000
40.000
0

66.400

56.310

7.100
5.083

5.000
2.973

12.183

7.973

44.826
7.048
1.560
2.078
489

0
0
0
0
156

56.001

156

7. Baten
Donaties en giften van particulieren
Schenkingen van bedrijven
Schenkingen van organisaties zonder winststreven
Bijdrage RU/Radboudumc
Som van de verworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering van:
Sponsoring

LASTEN
8. Besteed aan doelstellingen
Stg accordion in motion: Project 'Sounds of insterstellar space'
HansAnneFonds: Radboud Summer School Scholarships 2019
KDC Fonds: Financiering publicaties
KDC Fonds: Financiering onderzoeksproject 'Katholieken op het Binnenhof'
KDC Fonds: Pilot 'Gedeeld erfgoed Indonesië'
KDC Fonds: Financiering 3 stageplaatsen studenten Geschiedenis
Onderzoek Gebedenboek Maria van Gelre
Onderzoek existentiële narratieven
Onderzoek naar insectenpopulatie
Onderzoek aan de Via Appia
Oliebollenactie: Studenten Big Band Nijmegen
Studentenleven
Faculteit der Letteren inzake Leerstoel Ancient an Medieval Numismatics
Faculteit der Letteren inzake Leerstoel Communicatie beïnvloeding
Radboud OncologieFonds

9. Kosten beheer en administratie
Accountantskosten
Administratiekosten

10. Overige algemene kosten
Automatiseringskosten
Licentiekosten
Notariskosten
Diensten derden
Diversen

De kosten van administratie en beheer en de overige algemene kosten zijn grotendeels gefinancierd door een
bijdrage van het Radboudumc en de Radboud Universiteit gezamenlijk. Deze bijdrage is verantwoord onder de
baten als bijdrage RU/RUMC.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
Gemiddeld aantal werknemers
In het verslagjaar zijn geen medewerk(st)ers in dienst geweest bij de stichting, evenals in boekjaar 2018.
Gebeurtenissen na balansdatum
Sinds maart 2020 heeft de stichting te kampen met de gevolgen van de uitbraak van COVID-19.
De overheid heeft diverse maatregelen genomen om het virus in te perken, zoals een intelligente lock-down en
social distancing, welke negatieve gevolgen hebben gehad voor de activiteiten van de Stichting Radboud Fonds in de
eerste 6 maanden van 2020. Quarantainemaatregelen en een verbod op bijeenkomsten hebben ertoe geleid dat
de actieve werving voor diverse nieuwe projecten op verzoek van donateurs en prospects grotendeel is gestaakt.
Per 2020 is de focus gelegd op activiteiten die passen bij COVID-19. Hierdoor heeft de stichting baten gegenereerd,
welke het initiële effect van COVID-19 gecompenseerd hebben.
De geplande activiteiten zijn halverwege mei weer opgepakt en het is duidelijk dat online fondsenwerven
en communiceren belangrijker zijn geworden en dat deze trend door COVID-19 in een versnelling is geraakt.
De impact op baten en lasten is tot en met mei 2020 beperkt, het Bestuur van de stichting verwacht dat deze ook
komende maanden beperkt zal blijven.

Ondertekening door bestuurders
Nijmegen, .. juli 2020
Stichting Radboud Fonds

Mr. R.H. van Erp - Voorzitter

Drs. E.C.P. Meijer - penningmeester a.i.

Prof. dr. L.A.L.M. Kiemeney
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3.250

0

0

0

0

0

0

0

0

3.250

€

1.608

0

0

0

0

0

0

0

0

1.608

€

€

16.880

0

0

0

0

0

0

0

0

16.880

Stg
HansAnne KDC
accordion
Fonds
Fonds
in motion

7.191

0

0

0

0

0

0

0

0

7.191

Maria
van
Gelre

22.589

0

0

0

0

0

0

0

0

22.589

2.800

0

0

0

0

0

0

0

0

2.800

914

0

0

0

0

0

0

0

0

914

11.168

0

0

0

0

0

0

0

0

11.168

€

ExistenStudenten
Radboud
tiële
StudentenBig Band
Oncologie
narraleven
Nijmegen
Fonds
tieven

12.183

0

12.183

0

0

0

0

0

0

0

€

56.001

0

56.001

0

0

0

0

0

0

0

€

134.584

0

68.184

0

0

0

0

0

0

66.400

€

64.439

0

8.129

0

0

0

0

0

0

56.310

€

Overige Totaal
Totaal
algemene werkelijk werkelijk
kosten
jaar 2019 jaar 2018

* De kantoor- en algemene kosten zijn in 2019 gefinancierd middels een bijdrage van de Radboud Universiteit en het Radboudumc gezamenlijk ad € 67.964.

Som van de lasten

Afschrijvingen

Kantoor-en algemene kosten*

Huisvestingskosten

Personeelskosten

Communicatiekosten

Uitbesteed werk

Aankopen en verwervingen

Afdrachten aan verbonden
(internationale) organisaties

Verstrekte subsidies en schenkingen

Toelichting bestedingen

Besteed aan doelstellingen

Kosten
beheer
en
administratie
Stichting Radboud Fonds
Jaarrekening 2019

TOELICHTING BESTEDINGEN
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