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Aan het bestuur van
Mr. Willem Bakhuys Roozeboomstichting
Kleverparkweg 122
2023 CJ  Haarlem

Geacht bestuur,

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Mr. Willem Bakhuys Roozeboomstichting te Amsterdam is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020
en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is
onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Mr.
Willem Bakhuys Roozeboomstichting. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitge-
voerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de
getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Alkmaar, 30 juni 2021

De Hooge Waerder

J.L. van Schoonhoven
Accountant-Administratieconsulent                                                          



Algemeen

Oprichting stichting
Blijkens de akte d.d. 15 februari 1988, verleden voor notaris meester Juan Carlos Florencio Pons, werd
de stichting per genoemde datum opgericht.

Inrichtingseisen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine
ondernemingen hoofdstuk C1 kleine organisaties zonder winsttreven (RJk C1). Kleine rechtspersonen
mogen, mits de bestuursvergadering niet anders heeft beslist, gebruik maken van een aantal
vrijstellingen met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening. Van deze vrijstelling is, waar mogelijk,
gebruik gemaakt.

Vaststelling jaarrekening
Het bestuur heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld. Het nettoresultaat na belastingen over het boekjaar
2019 bedroeg € 736.451. Dit bedrag werd, conform de statuten, toegevoegd aan het vermogen.
Onderverdeeld in € 843.885 toevoeging aan de reserve koersverschillen en voor € 107.434 ten laste van
de algemene reserve.

Belastingen
De stichting is niet belastingplichtig voor de omzet- loon- en/of vennootschapsbelasting.

Bestuur
Het bestuur is gedurende 2020 gevormd door:

- De heer J.W. Bakhuys Roozeboom (voorzitter) 
- De heer D.Q.C. Hoen (penningmeester) 
- Mevrouw E.F.M. von Saher (secretaris) 
- Mevrouw P.Ch. Dekker 
- Mevrouw E.L.E. Rost Onnes 
- De heer R.S. Djamin

ANBI
Mr. Willem Bakhuys Roozeboomstichting geniet de ANBI status.
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Resultaten 

Bespreking van de resultaten
2020 2019 Verschil

€ € €
Verkoopkosten 3.254 - 3.254
Kantoorkosten 400 448 (48)
Algemene kosten 6.160 8.046 (1.886)
Verleende subsidie 145.000 148.985 (3.985)

Som der bedrijfslasten 154.814 157.479 (2.665)

Bedrijfsresultaat (154.814) (157.479) 2.665
Financiële baten en lasten 250.043 893.930 (643.887)

Nettoresultaat 95.229 736.451 (641.222)
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Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2020 in verkorte vorm met vergelijkende cijfers over voorgaand jaar.

Financiële structuur
31-12-2020 31-12-2019

€ % € %

Activa
Financiële vaste activa 7.614.328 91,0 7.289.308 87,5
Vorderingen 35.008 0,4 51.450 0,6
Liquide middelen 720.059 8,6 993.236 11,9

8.369.395 100,0 8.333.994 100,0

Passiva
Stichtingsvermogen 8.311.812 99,3 8.216.583 98,6
Kortlopende schulden 57.583 0,7 117.411 1,4

8.369.395 100,0 8.333.994 100,0
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Bestuursverslag

Algemene informatie
Het bestuur van de stichting constateert bij de bestrijding van tuberculose een voortdurende behoefte
aan financiële ondersteuning, zowel op het gebied van onderzoek als bij hulporganisaties in het veld. 
Het doel van de stichting is hieraan een bijdrage te blijven leveren.

De stichting is de voortzetting van de te Amsterdam gevestigde Amsterdamse Vereniging tot Bestrijding
der Tuberculose en de te Amsterdam gevestigde Stichting Massa Röntgenonderzoek “Masro”. De
stichting is al jaren betrokken bij de bestrijding van tuberculose. 

De activiteiten
Uitsluitend subsidieverzoeken gericht op de bestrijding van tuberculose en andere longaandoeningen
zullen door het bestuur in behandeling worden genomen. De subsidieverzoeken zullen uitsluitend in een
bestuursvergadering, waarin tenminste de helft van de bestuursleden waaronder één lid/arts aanwezig
is, worden besproken. 

Het bestuur houdt tweemaal per jaar een bestuursvergadering, halverwege en aan het eind van elk
kalenderjaar. Een toekenning van een subsidieverzoek of afwijzing, vergezeld van een motivatie, wordt
zo snel mogelijk na de vergadering schriftelijk meegedeeld. Als het bestuur het verzoek heeft
aangehouden, dan zal zo snel mogelijk schriftelijk meegedeeld worden welke aanvullende informatie
gewenst is om het verzoek weloverwogen te kunnen beoordelen. Alle subsidieverzoeken dienen
ingediend te worden door in Nederland gevestigde artsen, ziekenhuizen en/of andere medische
organisaties. Het bestuur heeft de discretionaire bevoegdheid om in speciale gevallen hiervan af te
wijken.

Een subsidieverzoek dient aan de volgende minimum vereisten te voldoen: 
- Een duidelijke en zo concreet mogelijke beschrijving van het doel voor de aanwending van de
gevraagde subsidie; 
- Een begroting. 

Voor elk toegekend subsidieverzoek is een jaarlijkse rapportage vereist over de ontwikkelingen en de
behaalde resultaten.

In 2020 werden de volgende subsidies toegekend:

In de vergadering van 26 juni 2020:

Vervolgaanvraag 2020-1 – Amsterdam TBC
Een bedrag van EUR 20.000 voor Amsterdam TBC.

Aanvraag 2020-2 - RadboudUMC
Een bedrag van EUR 64.000 voor de aanschaf van 1.600 vaccins in het kader van het BCG-coronavirus
project.

Aanvraag 2020-3 - Wereldouders 
Een bedrag van EUR 10.000 voor het buiten de deur houden van Corona bij het HIV-project van
Wereldouders in Honduras.

In de vergadering van 4 december 2020: 

Aanvraag 2020-4: SPOT Tanzania
Een bedrag van EUR 1.000 voor een anti-Corona project voor 4 dorpen in Lushoto district, Noordoost
Tanzania.
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Aanvraag 2020-5 – Kruispost
Een bedrag van EUR 10.000 om de vestiging veiliger te maken voor de patiënten en de medewerkers als
gevolg van de coronapandemie.

Vervolgaanvraag 2020-6 – Wereldouders
Een bedrag van EUR 7.500 aan het HIV-programma ter voorkoming van tuberculose in Honduras.

Aanvraag 2020-7 - Holland Stellenbosch Medical Foundation
Een bedrag van EUR 30.000 voor een bijdrage aan de opleiding tot ruraal arts voor 2 studenten
gedurende 3 jaar in Zuid-Afrika.

De doelstelling
De stichting heeft ten doel: 'De bestrijding van tuberculose en andere longaandoeningen, zowel in
Nederland als daarbuiten, en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan
bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.'

Het beleid dat de doelstelling nastreeft
Omdat het vermogen van de stichting naar verwachting niet via donaties en/of schenkingen zal
toenemen, is het beleid van het bestuur erop gericht het vermogen zodanig te beleggen dat het in stand
wordt gehouden (inclusief prijsinflatie) en de jaarlijks ontvangen opbrengsten in hetzelfde jaar, na aftrek
van alle kosten, gebruikt kunnen worden voor het verstrekken van subsidies voor bestrijding van
tuberculose en andere longaandoeningen. 

Het beleggingsbeleid streeft naar een jaarlijks rendement van € 180.000 met een beleggingshorizon van
15 jaar en een matig defensief beleggingsprofiel. De stichting investeert voornamelijk in duurzame
beleggingen. Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd door ABN AMRO MeesPierson die tweemaal per jaar
aan het bestuur rapporteert over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Mededeling omtrent de verwachte gang van zaken
Het hierboven genoemde beleid zal zich voortzetten in boekjaar 2021.

Haarlem, 

De heer J.W. Bakhuys Roozeboom 
Voorzitter

De heer D.Q.C. Hoen 
Penningmeester

Mr. Willem Bakhuys Roozeboomstichting te Amsterdam 6



Balans per 31 december 2020 
(na voorstel resultaatverdeling)

31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa 7.614.328 7.289.308

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

Overlopende activa 35.008 51.450

Liquide middelen 720.059 993.236

8.369.395 8.333.994
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31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN
Bestemmingsreserve 5.314.856 5.104.032
Algemene reserve 2.996.956 3.112.551

8.311.812 8.216.583

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende passi-
va 57.583 117.411

8.369.395 8.333.994
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Staat van baten en lasten over 2020 

2020 2019
€ € € €

Lasten
Overige bedrijfskosten 154.814 157.479

Bedrijfsresultaat (154.814) (157.479)
Opbrengst van effecten 306.243 949.047
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.289 2.853
Rentelasten en soortgelijke kosten (57.489) (57.970)

Financiële baten en lasten 250.043 893.930

Nettoresultaat 95.229 736.451

Resultaatbestemming
Reserve koersverschillen 210.824 843.885
Algemene reserve (115.595) (107.434)

95.229 736.451

Er wordt geen begroting gepresenteerd, want dit betreft geen belangrijk stuurinstrument voor de
stichting.
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Mr. Willem Bakhuys Roozeboomstichting is feitelijk gevestigd op Kleverparkweg 122, 2023 CJ te Haarlem
Nederland, is statutair gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer
41207404.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Mr. Willem Bakhuys Roozeboomstichting bestaan voornamelijk uit: steunfondsen op
het gebied van gezondheidszorg.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine
ondernemingen hoofdstuk C1 kleine organisaties zonder winsttreven (RJk C1).

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen

Financiële vaste activa

Effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
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Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves betreffen het deel van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een
beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn
toegestaan en deze beperking door het bestuur is aangebracht. 

Overige reserves

Overige reserves zijn alle reserves anders dan de bestemmingsreserves. Overige reserves zijn vrij
besteedbaar.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. 

Te ontvangen dividenden van effecten, worden verantwoord zodra Mr. Willem Bakhuys
Roozeboomstichting het recht hierop heeft verkregen.
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Toelichting op de balans

Vaste activa

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Financiële vaste activa
Effecten 7.614.328 7.289.308

De effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde ultimo 
31 december 2020.

Vlottende activa

Overige vorderingen en overlopende activa

Dividendbelasting 29.852 34.438
Couponrente 4.846 16.601
Rente 310 411

35.008 51.450

Liquide middelen

ABN AMRO, Vermogensbeheer rekening 684.084 891.254
ABN AMRO, Bestuurrekening 35.975 101.982

720.059 993.236
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31-12-2020 31-12-2019
€ €

Bestemmingsreserve

Reserve koersverschillen 5.314.856 5.104.032

Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor resultaten behaald uit effecten. 
Met deze reserve worden nieuwe effecten aangewend. Het bestuur heeft 
deze beperking van het eigen vermogen aangebracht.

2020
€

Reserve koersverschillen

Stand per 1 januari 5.104.032
Resultaatverdeling 210.824

Stand per 31 december 5.314.856

2020 2019
€ €

Algemene reserve

Stand per 1 januari 3.112.551 3.219.985
Uit resultaatverdeling (115.595) (107.434)

Stand per 31 december 2.996.956 3.112.551
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Kortlopende schulden

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Overige schulden en overlopende passiva

Holland Stellenbosch Medical Foundation 30.000 30.000
Beheerloon effecten 15.033 14.841
Wereldouders 7.500 5.000
Accountantskosten 4.050 4.000
SPOT Tanzania 1.000 -
Artsen zonder Grenzen - 50.000
Fundashon Mariadal - 11.070
Geschiedenis Consultants - 2.500

57.583 117.411
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019
€ €

Overige bedrijfskosten

Verkoopkosten 3.254 -
Kantoorkosten 400 448
Algemene kosten 6.160 8.046
Verleende subsidie 145.000 148.985

154.814 157.479

Verkoopkosten

Reclamekosten 1.882 -
Representatiekosten 1.321 -
Relatiegeschenken 51 -

3.254 -

Kantoorkosten

Abonnementen en contributies 400 448

Algemene kosten

Accountantskosten 4.050 4.000
Onkostenvergoeding bestuur 1.200 1.200
Bedrijfsverzekeringen 908 1.815
Accountantskosten, oude jaren (29) 666
Overige algemene kosten 31 365

6.160 8.046

Verleende subsidie

Radboudumc 64.000 -
Holland Stellenbosch Medical Foundation 30.000 30.000
Amsterdam UMC 20.000 25.000
Wereldouders 17.500 5.000
Kruispost 10.000 -
Geschiedenis Consultants 2.500 2.500
SPOT Tanzania 1.000 -
Artsen zonder Grenzen - 50.000
KNCV - 19.915
Fundashon Mariadal - 11.070
Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit - 3.000
Holland Stellenbosch Medical Foundation 2018-3 - 2.500

145.000 148.985
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2020 2019
€ €

Opbrengst van effecten die tot de financiële vaste
activa behoren

Koersresultaat 210.824 843.885
Ontvangen dividend 81.878 80.750
Couponrente 13.541 24.412

306.243 949.047

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen bankrente 1.289 2.853

Rentelasten en soortgelijke kosten

Kosten effecten 57.317 57.816
Betaalde bankrente 172 154

57.489 57.970

Haarlem, 

Mr. Willem Bakhuys Roozeboomstichting

De heer J.W. Bakhuys
Roozeboom 
Voorzitter

De heer D.Q.C. Hoen 
Penningmeester
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