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Bestuursverslag:

Doelstelling van de stichting:
De stichting heeft ten doel het bevorderen, voornamelijk door financiële steun, van onderzoek
naar oorzaken en geneeswijzen van urologische afwijkingen in de ruimste zin van het woord.
De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een zgn. Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Door de stichting worden geen activiteiten uitgevoerd die onder de BTW
vallen. De projecten die door de stichting financieel worden gesteund worden uitgevoerd door de
afdeling Urologie van het Erasmus MC te Rotterdam.

Activiteiten 2013:
In 2013 zijn door de stichting de volgende activiteiten ondersteund:
-

Prostaatretraite: jaarlijks bijeenkomst van de wetenschappelijke denktank op het gebied
van prostaatkankeronderzoek
Externe refereeravonden in maart en oktober 2013
Het project ‘Is there a role for BoNT-A injections in the external urethral sphincter in the
management for children with dysfunctional voiding who do not respond to standard
therapy’ van Jeroen Scheepe

Over de voortgang van de lopende projecten is gerapporteerd in de SUWO Nieuwsbrief. Er zijn
in totaal 2 SUWO-nieuwsbrieven verschenen welke gedistribueerd werden onder donateurs,
polikliniekbezoekers en patiënten op de afdeling urologie.
In 2013 is één proefschrift ondersteund met een geldelijke bijdrage vanuit de SUWO. Het gaat
om het proefschrift van Flip Jansen “Discovery & validation of Prostate Cancer biomarkers”.
In 2012 zijn nog drie bijdrage in de promoties verantwoord. De promoties hebben in 2013
plaatsgevonden:
Low risk prostate cancer and active surveillance – Meelan Bul (gepromoveerd in april 2013)
Screening for Prostate Cancer – Xiaoye Zhu (gepromoveerd in april 2013)
Interleuking 7 & patient pre-selection in immunotherapy for Prostate Cancer – Karin Schroten
(gepromoveerd op 16-01-2013)
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Op 20 en 21 juni 2013 vonden de Spinoza Days plaats. Dit 2-daagse programma is bedoeld voor
stafleden en assistenten en onderzoekers binnen de urologie van het LUMC en het Erasmus MC
met als doel oriëntatie op researchprojecten stages en zorg. Er waren hierbij 4 visiting professors
aanwezig uit Europa om te participeren in gesprekken over oncologie, andrologie, functionele
urologie en kinderurologie. Zij verzorgden voor ongeveer 60 professionals voordrachten en
leverden een bijdrage aan de wetenschappelijke vorming.
In 2013 is subsidie ontvangen van Rob Beers Stichting en van de stichting Zabawas. Totaal gaat
het om een bedrag van € 50.000,-. Dit bedrag is aangewend voor het project: ‘bestrijding van
tumorstamcellen in prostaatkanker’.
De website www.suwo.org werd elk kwartaal voorzien van nieuwe informatie over de SUWO
activiteiten.

Financieel resultaat 2013 en resultaatsbestemming:
De exploitatie over 2013 sluit met een positief saldo van € 15.021,-. Over 2012 was er sprake van
een positief saldo van € 20.534,Het positief saldo van 2013 is ten gunste gebracht van het eigen vermogen. Ultimo 2013 bedraagt
het eigen vermogen € 196.949,-. Het positieve resultaat in het boekjaar 2013 is in 2014
beschikbaar voor nieuwe onderzoeksprojecten. Het doel van de stichting is immers het
bevorderen door financiële steun van onderzoek naar oorzaken en geneeswijzen van urologische
afwijkingen. Het eigen vermogen, met het in acht nemen van een financiële buffer voor het
weerstandsvermogen van de stichting, is hiervoor beschikbaar. De hoogte van de noodzakelijke
financiële buffer is vooralsnog door het bestuur vastgesteld op € 80.000,-. Een dergelijke buffer
stelt de stichting in staat om de continuïteit gedurende enige jaren te borgen.
Voornemens 2014:
Als gevolg van het positieve saldo in 2013 zal het ook in 2014 weer mogelijk zijn om een nieuw
onderzoeksprojecten binnen de afdeling urologie van het Erasmus MC te initiëren. De Suwo wil
in 2014 tenminste twee nieuwe projecten starten. Voor elk project is € 20.000,- beschikbaar.
Inmiddels zijn een aantal nieuwe projecten voorgelegd aan de Wetenschappelijke Raad. Op grond
van hun advies zullen twee nieuwe projecten gestart worden.
In 2014 wordt er opnieuw een bijeenkomst tussen LUMC en Erasmus MC georganiseerd waarop
de samenwerking in zorg, onderzoek en onderwijs tijdens een avondbijeenkomst met urologen en
onderzoekers in drie thema’s besproken wordt.
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Beleggingsbeleid:
De stichting voert een voorzichtig beleid m.b.t. beleggingen. Donaties die nog niet ingezet
kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek of voor de andere activiteiten van de stichting
worden op een renterekening bij een Nederlandse bank gezet. Hiermee loopt de stichting geen
risico’s op koersdalingen, maar wordt een marktconforme rentevergoeding ontvangen.

Het bestuur van de SUWO dankt alle donateurs voor hun bijzondere steun waardoor al deze
activiteiten mogelijk gemaakt werden.

Het bestuur van de SUWO:

Dr. J. van den Hoek
Prof. Dr. C.H. Bangma
Drs. C.H.M. van Gerven
Mr. E.W. Groenveld

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
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BALANS per 31-12-2013

toelichting
op pagina

2013
€

2012
€

ACTIVA

Vorderingen op korte termijn
Te vorderen en vooruitbetaalde posten
Overige vorderingen

8
8

1.039
0

1.901
50.300

8

271.571

363.837

272.610

416.038

10

196.949

181.928

9
9
9
10

13.500
0
20.000
42.161

93.977
76.323
20.000
43.810

75.661

234.110

272.610

416.038

Liquide middelen
Banksaldo

Totaal:

PASSIVA

Eigen vermogen

Schulden op korte termijn
Fonds SWOP research
Te betalen ter zake van projecten
Vooruit ontvangen sponsorgelden
Overige te betalen posten
Totaal schulden op korte termijn:

Totaal:
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN
2013

Toelichting
op pagina

Begroting
2013
€

2013

2012

€

€

BATEN
Donaties en andere giften
Opbrengst sponsorgelden
Interest
Diverse opbrengsten

11
11
11
12

10.000
2.000
4.000
2.000

5.498
75.500
4.683
12.686

43.173
68.000
7.706
32.084

18.000

98.367

150.963

40.000
1.000
2.000
2.000
11.000
3.000
3.000

59.434
543
1.500
4.777
11.704
2.283
3.105

100.118
0
2.500
6.412
11.218
6.681
3.500

Totaal:

62.000

83.346

130.429

Saldo:

-44.000

15.021

20.534

Totaal:

LASTEN
Kosten projecten
Kosten donateursbijeenkomst
Kosten tegemoetkoming proefschriften
Kosten refereeravonden/visiting professor
Secretariaats- en administratiekosten
Kosten brochures en nieuwsbrieven
Accountantskosten

12
12
13
13
13
13
13
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TOELICHTING OP DE BALANS
De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.
Vorderingen op korte termijn ad. € 1.039 ,- (v.j. € 1.901,-)
De te vorderen posten betreft de te ontvangen interest op de ABN-AMRO internetbankrekening,
en de ING zakelijke spaarrekening. Totaal gaat het om een bedrag van € 1.039 ,Overige vorderingen ad. € 0,- (v.j. € 50.300,-)
Er zijn per 31-12-2013 geen overige vorderingen.

Liquide middelen ad. € 271.571,- (v.j. € 363.837),Specificatie per 31 december 2013:

2013
€

ABN-AMRO - rekening-courant
ABN-AMRO - internet spaarrekening
ABN-AMRO - kleine kas
ING - rekening-courant
ING - zakelijke spaarrekening
Roparco
Totaal:

2012
€

815
258.613
694
2.425
6.379
2.645

54.966
283.591
1.017
3.961
17.711
2.591

271.571

363.837
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Schulden op korte termijn
Fonds SWOP-research ad. € 13.500,- (v.j. € 93.977,-)
Betreft giften die specifiek voor het project “Vroege opsporing Prostaatkanker” zijn gedaan. De
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Prostaatkanker Research (SWOP-Research) is voor dit
doel opgericht. In 2013 is de vordering uit voorgaande jaren aan de SWOP afbetaald. Daarnaast
is er voor een bedrag van € 13.500,- aan donaties t.b.v. de SWOP ontvangen.
In 2014 zal het in 2013 ontvangen bedrag met de SWOP worden afgerekend.

Te betalen ter zake van projecten ad. € 0,- (v.j. € 76.323,-)

Betreft de volgende projecten:

2013
€

Professor dr. Nico Bakker Lezing
Project micro circulatie blaaswand
Project preventie nier blaas schade
Projecten a.g.v. gift Medtronic
Volumentrie project
Project kinderurologie
Totaal:

2012
€
0
0
0
0
0
0

2.000
20.000
10.000
5.073
29.250
10.000

0

76.323

In 2013 zijn alle in 2012 gestarte projecten met het Erasmus MC afgerekend. De in 2013 gestarte
projecten zijn ook in 2013 afgerekend en worden verantwoord op pagina 12.
T.b.v. het volumentrie project is € 20.000,- besteed. Het restant is vrijgevallen en beschikbaar
voor nieuwe projecten in 2014.
In het verslagjaar is de zgn. “Nico bakker lezing” georganiseerd. Van het voor deze lezing
gereserveerde bedrag ad € 2.000,- is € 1.507,- besteed. Het restant ad € 493,- is vrijgevallen en
beschikbaar voor andere activiteiten. Een volgende “Nico Bakker” lezing zal in 2015
plaatsvinden.

Vooruit ontvangen sponsorgelden ad. € 20.000,- (v.j. € 20.000,-)
Deze post betreft sponsorgeld op grond van het sponsorcontract met GSK. Deze post is in 2014
beschikbaar voor SUWO activiteiten.

9

Overig te betalen posten ad. € 42.161,- (v.j. € 43.810,-)
Betreft de volgende posten:

2013
€

Afdeling Urologie Erasmus MC
Prof.dr. Chris Bangma
Dr. Incrocci
Prof. Dr. Guido Jenster
communicatiekosten
accountantskosten
Te betalen diversen
Totaal:

2012
€

891
12.650
20.000
1.044
472
6.000
1.104

985
12.525
20.000
1.044
2.756
6.500
0

42.161

43.810

Het bedrag te betalen aan de afdeling Urologie van het Erasmus MC betreft de salarisbetaling van
de secretaresse van de maand december 2013. Deze port wordt in 2014 door het Erasmus MC
gefactureerd.
Het project van dr. Incrocci “Effect of tadalafil on hypoxia and radiation sensitivity in human
prostate tumor xenografts” zal in 2014 starten. De in 2012 ontvangen donatie is hiervoor
gereserveerd.

Eigen vermogen ad. € 196.949,- (v.j. € 181.928,-)

Eigen vermogen:

2013
€

2012
€

Stand per 1 januari
Saldo over het boekjaar

181.928
15.021

161.394
20.534

Stand per 31 december

196.949

181.928

Het bestuur heeft besloten om het positief resultaat over het boekjaar 2013 ad. € 15.021,- ten
gunste te brengen van het eigen vermogen. Het eigen vermogen is, met inachtneming van een
financiële buffer voor het weerstandsvermogen van de stichting beschikbaar voor het
ondersteunen van nieuwe projecten in 2014 en volgende jaren.
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TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN
Donaties en andere giften ad. € 5.498,- (v.j. € 43.173,-)
De donaties en giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst.
Interest ad. € 4.683,- (v.j. € 7.706,-)
Betreft ontvangen bankrente en te ontvangen bankrente 2013. Het bedrag loopt terug door
dalende rente , alsmede omdat de schuld aan de SWOP grotendeels is afbetaald.

Opbrengst sponsorgelden ad. € 75.500,- (v.j. € 68.000,-)
Het betreft de volgende bedragen:

€

Lamepro
Eli Lilly
Pfizzer
Olympus
Medtronic Trading
Astra Zeneca
Astellas Pharma
Stichting Zabawas
Charety Rob Beers
Janssen Cilag
GSK
Abbvie
Ferring

1.500
1.500
1.500
3.000
3.000
3.750
3.000
42.500
7.500
3.000
1.500
3.000
750
Totaal:

75.500

Met deze sponsorgelden zijn diverse activiteiten georganiseerd, waaronder refereeravonden en
visiting professor. Niet alle sponsorgelden zijn vrij besteedbaar. De niet vrij besteedbare gelden
zijn direct gekoppeld aan projecten.
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Diverse opbrengsten ad. € 12.686,- (v.j. € 32.084,-)
Deze post betreft o.a. ontvangsten van verzekeraars t.b.v. het afgeven van medische verklaringen.
Het gaat hier om ca. € 1.012,-. Daarnaast worden vergoedingen voor advieswerkzaamheden en
lezingen door diverse urologen hier verantwoord. In totaal gaat dat om een bedrag ad € 1.928,-.
Een bedrag van € 9.250,- is vrijgevallen vanuit een reservering voor het volumentrie project.
Tevens is een bedrag ad € 493,- vrijgevallen als gevolg van het feit dat de zgn. “dr. Nico Bakker
lezing” goedkoper is uitgevallen. Voor de lezing was een bedrag ad € 2.000,- gereserveerd.
Kosten projecten ad. € 59.434,- (v.j. € 100.118,-)
Voor de volgende projecten zijn gelden beschikbaar:
Het betreft de volgende projecten:

€

Spinoza days
Bestrijding tumorstamcellen in
prostaatkanker

9.434
50.000

Totaal:

59.434

In 2013 zijn in samenwerking met het LUMC de spinoza days georganiseerd.
Op 20 en 21 juni 2013 vond dit 2-daagse programma plaats, hetgeen bedoeld was voor stafleden
en assistenten en onderzoekers binnen de urologie van het LUMC en het Erasmus MC met als
doel oriëntatie op researchprojecten stages en zorg. Er waren hierbij 4 visiting professors
aanwezig uit Europa om te participeren in gesprekken over oncologie, andrologie, functionele
urologie en kinderurologie. Zij verzorgden voor ongeveer 60 professionals voordrachten en
leverden een bijdrage aan de wetenschappelijke vorming.
In 2013 is subsidie ontvangen van Rob Beers Stichting en van de stichting Zabawas. Totaal gaat
het om een bedrag van € 50.000,-. Dit bedrag is aangewend voor het project: ‘bestrijding van
tumorstamcellen in prostaatkanker’ van dr.G. Jenster.

Kosten donateursbijeenkomst ad.€ 543,- (v.j. 0,-)
In 2013 heeft de donateursbijeenkomst op 27 november plaatsgevonden.
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Kosten tegemoetkoming proefschrift ad. € 1.500,- (v.j. € 2.500,-)
In 2013 is één proefschrift ondersteund met een geldelijke bijdrage vanuit de SUWO. Het gaat
om het proefschrift van Flip Jansen “Discovery & validation of Prostate Cancer biomarkers”.
Daarnaast is een bijdrage geleverd aan de oratie van dr. G. Jenster.

Kosten refereeravonden, visiting professor en prostaat retraite ad. € 4.777,- (v.j. 6.412,-)
In voorgaande jaren werd deze post als “diverse kosten” verantwoord. Onder deze post zijn nu
tevens de kosten voor de jaarlijkse prostaat retraite opgenomen. De vergelijkende cijfers uit 2012
zijn hierop aangepast.
Secretariaats- en administratiekosten ad. € 11.704,- (v.j. € 11.218,-)
Betreft hoofdzakelijk salariskosten secretaresse.
Daarnaast worden bancaire kosten hier verantwoord.
Kosten brochures en nieuwsbrieven € 2.283,- (v.j. € 6.681,-)
Het gaat hier om de kosten van de door het jaar heen verschijnende nieuwsbrieven, alsmede de
kosten van de SUWO website.
Accountantskosten € 3.105,- (v.j. € 3.500,-)
Betreft € 3.000,- accountantskosten voor de controle van de jaarrekening 2011. Daarnaast is een
bedrag ad € 105,- opgenomen. Dit betreft een aanvullend bedrag voor het afgeven van een
projectverklaring bij een gesubsidieerd project.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het Bestuur van Stichting Urologisch Wetenschappelijk Onderzoek S.U.W.O.
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Urologisch Wetenschappelijk Onderzoek S.U.W.O. te
Rotterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening over
2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van Stichting Urologisch Wetenschappelijk Onderzoek S.U.W.O. is verantwoordelijk voor het opmaken van de
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 640 voor organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de
toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als
gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het
opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen
over de effectiviteit van de interne beheersing van Stichting Urologisch Wetenschappelijk Onderzoek S.U.W.O.. Een controle
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de
redelijkheid van de door het bestuur van Stichting Urologisch Wetenschappelijk Onderzoek gemaakte schattingen, alsmede een
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons
oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting
Urologisch Wetenschappelijk Onderzoek S.U.W.O. per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming
met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 voor organisaties zonder winststreven.

Den Haag, 16 oktober 2014
Ernst & Young Accountants LLP
S.B. Spiessens RA
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