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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 2014:
In 2014 zijn door de stichting de volgende vaste activiteiten ondersteund:
-

Prostaatretraite: jaarlijks bijeenkomst van de wetenschappelijke denktank op het gebied
van prostaatkankeronderzoek.
Externe refereeravonden in maart en oktober 2014.
Visiting Professor: In juli 2014 heeft professor Rösch een operatie in het Sophia
Kinderziekenhuis uitgevoerd.
Daarnaast zijn de volgende projecten door de SUWO ondersteund:
- Project “development web-based neuropsychology test “.in dit project wordt een
nieuwe computertest ontwikkeld voor het meten van veranderingen in cognitie bij
mannen die endocriene therapie voor prostaatkanker ondergaan. De test kan na
validatie mogelijk ingezet worden om de optimale medicatie te kiezen voor een
individuele patiënt.
- Project “minder urineverlies, minder aandrang, minder kosten”.In dit project wordt
een kosten- en effectiviteitsanalyse verricht van verschillende methoden voor de
behandeling van aandrangs-incontinentie.
- Project “continue behandeling van idiopathische urge-incontinentie bij vrouwen”.In
dit project wordt gemeten wat de optimale methode is van neurostimulatie bij
vrouwen met aandrangs-incontinentie.
- Urinome project. In dit project wordt gekeken of er genetische merkstoffen zijn in de
urine voor verscheidene urologische en niet-urologische aandoeningen.

Doordat in voorgaande jaren verkregen subsidiegelden zijn vrij gevallen kon de SUWO in 2014
extra projecten ondersteunen. Ook in 2014 zijn sponsorgelden vrijgevallen. Deze bedragen zijn in
2015 beschikbaar voor nieuwe projecten. Een toelichting op deze posten is opgenomen op pagina
12.
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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. Deze nieuwsbrieven verschenen in juli
en december 2014.
Eind 2014 is eenmalig een eindejaarssymposium georganiseerd voor de assistent-urologen van de
afdeling Urologie van het Erasmus MC. Verscheidene stafleden en afzwaaiende assistenten
presenteerden hun onderzoeksinteresse en resultaten van de laatste twee jaar.
Een substantiële donatie van 25.000 euro is ontvangen voor de aanschaf van drie minus-20
vrieskisten die geplaatst worden in aan het Erasmus en het Prostaatcentrum zuid west Nederland
gelieerde prostaatklinieken. De vrieskisten dienen als locale opslag voor hoogkwalitatieve
biomaterialen voor blaas- en prostaatkanker onderzoek. Een eerste project voor het testen van
twee nieuwe merkstoffen is ingezet.
De website www.suwo.org werd elk kwartaal voorzien van nieuwe informatie over de SUWO
activiteiten.

Financieel resultaat 2014 en resultaatsbestemming:
De exploitatie over 2014 sluit met een negatief saldo van € 39.204,-. Over 2013 was er sprake
van een positief saldo van € 15.021,Het negatief saldo van 2014 is ten laste gebracht van het eigen vermogen. Ultimo 2014 bedraagt
het eigen vermogen € 157.745,-. Het negatieve resultaat in het boekjaar 2014 is het gevolg van
het beleid van de stichting om de ontvangen gelden beschikbaar te stellen 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 € 90.000,-. Een dergelijke buffer stelt de stichting in staat om de
continuïteit gedurende enige jaren te borgen.
Voornemens 2015:
Gelet op de financiële positie van de stichting zal het ook in 2015 weer mogelijk zijn om nieuwe
onderzoeksprojecten binnen de afdeling urologie van het Erasmus MC te initiëren. De SUWO wil
in 2015 één nieuw project starten. Voor dit project is € 18.000,- beschikbaar.
Inmiddels zijn een aantal nieuwe projecten voorgelegd aan de Wetenschappelijke Raad. Op grond
van hun advies zal een nieuw project gestart worden. Gedurende het jaar 2015 zal de
samenstelling van de Wetenschappelijke raad veranderen. Prof R. van Mastrigt, voorzitter, zal
aan het einde van het jaar met emeritaat gaan, en opgevolgd worden door Prof G. Jenster. Een
nieuw lid afkomstig uit de wetenschappelijke staf van de afdeling Urologie zal aan de Raad
toegevoegd worden.
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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 31-12-2014

toelichting
op pagina

2014
€

2013
€

ACTIVA

Vorderingen op korte termijn
Te vorderen en vooruitbetaalde posten
Overige vorderingen

8
8

610
150

1.039
0

8

217.165

271.571

217.925

272.610

10

157.745

196.949

9
9
9
10

2.500
33.000
0
24.680

13.500
0
20.000
42.161

60.180

75.661

217.925

272.610

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
2014

Toelichting
op pagina

Begroting
2014
€

2014

2013

€

€

BATEN
Donaties en andere giften
Opbrengst sponsorgelden
Interest
Diverse opbrengsten

11
11
11
12

10.000
5.000
3.000
2.000

31.510
33.615
2.922
30.702

5.498
75.500
4.683
12.686

20.000

98.749

98.367

20.000
600
2.000
2.000
12.000
5.000
3.000
0

106.735
0
0
9.328
11.710
2.351
3.500
4.329

59.434
543
1.500
4.777
11.704
2.283
3.105
0

Totaal:

44.600

137.953

83.346

Saldo:

--24.600

-39.204

15.021

Totaal:

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

12
13
13
13
13
13
13
14
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TOELICHTING OP DE BALANS
De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.
Vorderingen op korte termijn ad. € 610,- (v.j. € 1.039,-)
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 € 610,Overige vorderingen ad. € 150,- (v.j. € 0,-)
Dit betreft een uitstaande vordering m.b.t. de eigen bijdrage voor het eindejaarssymposium.

Liquide middelen ad. € 217.165,- (v.j. € 271.571,-)
Specificatie per 31 december 2014:

2014
€

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

2013
€

4.824
184.798
212
7.119
20.212
0

815
258.613
694
2.425
6.379
2.645

217.165

271.571
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Schulden op korte termijn

Fonds SWOP-research ad. € 2.500,- (v.j. € 13.500,-)
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 2014 is er voor een bedrag van € 2.500,- aan donaties t.b.v. de SWOP
ontvangen.
In 2015 zal het in 2014 ontvangen bedrag met de SWOP worden afgerekend.

Te betalen ter zake van projecten ad. € 33.000,- (v.j. € 0,-)

Betreft de volgende projecten:

2014
€

Project development web-based neuropsychology test
Project aanschaf vrieskisten

Totaal:

2013
€

8.000
25.000

0
0

33.000

0

In 2014 zijn er twee gestarte projecten nog niet (volledig) met het Erasmus MC afgerekend. Alle
in 2014 gestarte projecten worden verantwoord op pagina 12.

Vooruit ontvangen sponsorgelden ad. € 0,- (v.j. € 20.000,-)
Deze post betreft sponsorgeld op grond van het sponsorcontract met GSK. Deze post is conform
bestuursbesluit in 2014 ingezet voor SUWO activiteiten.
Alle in 2014 gestarte projecten worden verantwoord op pagina 12.
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Overig te betalen posten ad. € 24.680,- (v.j. € 42.161,-)
Betreft de volgende posten:

2014
€

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

2013
€

910
13.417
0
0
136
3.500
6.717

891
12.650
20.000
1.044
472
6.000
1.104

24.680

42.161

Het bedrag te betalen aan de afdeling Urologie van het Erasmus MC betreft de salarisbetaling van
de secretaresse van de maand december 2014. Deze post wordt in 2015 door het Erasmus MC
gefactureerd.
Het project van dr. Incrocci “Effect of tadalafil on hypoxia and radiation sensitivity in human
prostate tumor xenografts” is in 2014 met het Erasmus MC afgerekend.
De uit een eerder verleende subsidie gereserveerde gelden voor professor Jenster is door een
bestuursbeslissing vrijgevallen. Dit bedrag is beschikbaar voor nieuwe projecten.

Eigen vermogen ad. € 157.745,- (v.j. € 196.949,-)

Eigen vermogen:

2014
€

2013
€

Stand per 1 januari
Saldo over het boekjaar

196.949
-39.204

181.928
15.021

Stand per 31 december

157.745

196.949

Het bestuur heeft besloten om het negatief resultaat over het boekjaar 2014 ad. - € 39.204 ,- ten
laste 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 2015 en volgende jaren.
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TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN
Donaties en andere giften ad. € 31.510,- (v.j. € 5.498,-)
De donaties en giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst.
Interest ad. € 2.922,- (v.j. € 4.683,-)
Betreft ontvangen bankrente en te ontvangen bankrente 2014. Het bedrag loopt terug door
dalende rente , alsmede omdat de schuld aan de SWOP grotendeels is afbetaald.

Opbrengst sponsorgelden ad. € 33.615,- (v.j. € 75.500,-)
Het betreft de volgende bedragen:

€

Lamepro
Eli Lilly
Pfizer
Allergan
Medtronic Trading
Astra Zeneca
Ipsen
Welspect
Stopler Instruments
Achmea
GSK
Ferring

750
1.500
1.500
1.500
500
780
500
1.000
250
15.835
1.500
8.000
Totaal:

33.615

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. € 30.702,- (v.j. € 12.686,-)
Deze post betreft o.a. ontvangsten van verzekeraars t.b.v. het afgeven van medische verklaringen.
Het gaat hier om ca. € 911,-. Daarnaast worden vergoedingen voor advieswerkzaamheden en
lezingen door diverse urologen hier verantwoord. In totaal gaat dat om een bedrag ad € 2.225,-.
Een bedrag van € 20.000,- is vrijgevallen vanuit een eerdere betaling van GSK op grond van een
afgesloten sponsorcontract. Het bedrag is op basis van een bestuursbesluit beschikbaar gesteld
voor projecten in 2015. Tevens is een bedrag ad € 500,- vrijgevallen als gevolg van het feit dat er
meer sponsorgeld was binnengekomen t.b.v. het zgn. ESO congres. De kosten van het ESO
congres lopen buiten de SUWO.
In 2014 is een bedrag van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo ontvangen ad. 4.205,-. Dit
betreft een betaling uit voorgaande jaren. Aangezien het bedrag reeds was afgeboekt is het bedrag
nu vrij besteedbaar.
Tevens is een deel van een in het verleden ontvangen subsidie vrijgevallen voor nieuwe
projecten. Het bedrag was nog gereserveerd voor nakomende kosten, maar dit is niet meer nodig.

Kosten projecten ad. € 106.735,- (v.j. € 59.434,-)
Voor de volgende projecten zijn gelden beschikbaar:
Het betreft de volgende projecten:

€

Development web-based neuropsychology test
Minder urineverlies, minder aandrang, minder kosten
Continue vs intermitterende sacrale neuromodulatie
Spinoza days
Aanschaf vrieskisten
Urinome project

8.000
15.835
37.000
900
25.000
20.000

Totaal:

106.735

In 2013 zijn in samenwerking met het LUMC de Spinoza days georganiseerd. In 2014 heeft nog
een restant betaling plaatsgevonden.
De overige hier genoemde projecten zijn in het bestuursverslag toegelicht.
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Kosten donateursbijeenkomst ad.€ 0,- (v.j. 543,-)
In 2014 viel de donateursbijeenkomst van de SUWO samen met de viering van 100 jaar Daniel
den Hoed Kliniek. Daarom zijn er geen kosten in rekening gebracht.

Kosten tegemoetkoming proefschrift ad. € 0,- (v.j. € 1.500,-)
In 2014 is er geen aanvraag voor ondersteuning met een geldelijke bijdrage vanuit de SUWO
ontvangen.

Kosten refereeravonden, visiting professor en prostaat retraite ad. € 9.328,- (v.j. 4.777,-)
Onder deze post zijn de kosten voor de jaarlijkse prostaat retraite opgenomen, alsmede de
refereeravonden en de kosten van “visiting Professor”. In 2014 zijn er twee Refereeravonden
georganiseerd.
Secretariaats- en administratiekosten ad. € 11.710,- (v.j. € 11.704,-)
Betreft hoofdzakelijk salariskosten secretaresse.
Daarnaast worden bancaire kosten hier verantwoord.

Kosten brochures en nieuwsbrieven € 2.351,- (v.j. € 2.283,-)
Het gaat hier om de kosten van de door het jaar heen verschijnende nieuwsbrieven, alsmede de
kosten van de SUWO website.

Accountantskosten € 3.500,- (v.j. € 3.105,-)
Betreft € 3.500,- accountantskosten voor de controle van de jaarrekening 2014.
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Diverse kosten € 4329,- (v.j. € 0,-)

€

Het betreft de volgende posten:
Doorbelaste kosten van het Erasmus MC voor lezing
Kosten eindejaars symposium
Kosten werkontbijt
Kosten congres Swiss continence foundation

1.680
1.818
536
295

Totaal:

4.329
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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 2014 van Stichting Urologisch Wetenschappelijk Onderzoek S.U.W.O. te
Rotterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de winst-en-verliesrekening over
2014 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 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming
met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 voor organisaties zonder winststreven.

Den Haag, 4 december 2015
Ernst & Young Accountants LLP
w.g. S.B. Spiessens RA
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