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Overige gegevens

De jaarrekening 2016 wordt op dit moment nog gecontroleerd door de externe accountant. Over
de jaarrekening 2015 is een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen.

Totaal aantal pagina’s in dit rapport: 13
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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 2016:
In 2016 zijn door de stichting de volgende vaste activiteiten ondersteund:
-

-

Prostaatretraite: jaarlijks bijeenkomst van de wetenschappelijke denktank op het gebied
van prostaatkankeronderzoek.
Er zijn twee externe refereeravonden georganiseerd, namelijk op 7 maart 2016 en op 10
oktober 2016.
Er is in 2016 twee keer een geldelijke bijdrage ad € 500,- verstrekt aan de volgende
promovendi:
o J. van Brakel – ‘Treatment of congenital and acquired undescended testis; Why
How When. Clinical studies in adult men.’
o L.P. Bokhorst – ‘Prostate cancer screening and active surveillance: can we
increase survival without doing too much harm?’
Daarnaast zijn onder meer de volgende projecten door de SUWO ondersteund:
o 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. In 2016 is de laatste termijn van
de sponsor ontvangen en beschikbaar gesteld. Het project is afgerond met een
publicatie in ‘Neuro Urology’.
o Urinome project. In dit project wordt gekeken of er genetische merkstoffen zijn in
de urine voor verscheidene urologische en niet-urologische aandoeningen. Ook
voor dit project is reeds eerder een subsidie vanuit de SUWO verstrekt. In de
afgelopen periode zijn “RNA sequencing uitgevoerd om markers te identificeren.
Hierbij is gebleken dat we bekende mutaties vinden in mannen met prostaatkanker
en dat bacteriële sequenties gevonden worden in patiënten met een
blaasontsteking. Volgende stappen met de komende financieringsrondes worden
genomen om dit marker onderzoek voort te zetten.
o Cursus anatomie nier retroperitoneum. Dit betreft 2 avonden met als onderwerp de
chirurgische benadering van de nier/retroperitoneum en benadering van het kleine
bekken blaas/prostaat. Er werd basaal anatomisch onderwijs gegeven over de te
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bestuderen regio nier/blaas/prostaat door de anatoom. Aansluitend werden vanuit een klinisch
perspectief de chirurgische benaderingen van deze regio’s en mogelijke pitfalls besproken door
een uroloog. Het doel was hiermee de anatomische kennis en operatieve vaardigheden van de arts
assistenten te verbeteren.
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 2016.
De website www.suwo.org werd periodiek voorzien van nieuwe informatie over de SUWO
activiteiten.

Financieel resultaat 2016 en resultaatsbestemming:
De exploitatie over 2016 sluit met een positief saldo van € 53.445,-. Over 2015 was er sprake van
een negatief saldo van € 27.104,Het hoge positieve resultaat over 2016 is het gevolg van het feit dat voor een project
gereserveerde gelden hiervoor niet nodig bleken te zijn . Er is derhalve een bedrag van € 34.093,vrijgevallen. Dit bedrag is weer beschikbaar voor nieuwe projecten.
Het positieve saldo van 2016 is ten laste gebracht van het eigen vermogen. Ultimo 2016 bedraagt
het eigen vermogen € 184.086,-. Het doel van de stichting is 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 € 100.000,-. Een dergelijke buffer stelt de stichting in staat om de
continuïteit gedurende enige jaren te borgen.
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.

Voornemens 2017:
Een aantal grote projecten lopen over meerdere jaren en deze projecten zullen in 2017 worden
voortgezet. - ProstaatPartners
- Urinoom project
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Voor deze projecten worden ook in 2017 weer sponsorbijdragen verwacht.
Daarnaast zullen de gebruikelijke activiteiten van de SUWO (zoals refereeravonden en
prostaatretraite) worden gecontinueerd.
Door het vrijvallen van een voor een project gereserveerd bedrag is er extra geld beschikbaar
gekomen voor nieuwe projecten. Hierover wordt overleg gevoerd met de Wetenschappelijke
Raad.
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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Jaarrekening 2016:

BALANS per 31-12-2016

toelichting
op pagina

2016
€

2015
€

ACTIVA

Vorderingen op korte termijn
Te vorderen en vooruitbetaalde posten
Overige vorderingen

8
8

228
200

523
37.200

428

37.723

323.122

353.479

323.550

391.202

10

184.086

130.641

9
9
10

0
117.789
21.675

5.000
229.206
26.355

139.464

260.561

323.550

391.202

Totaal vorderingen op korte termijn
Liquide middelen
Banksaldo
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Totaal:

PASSIVA

Eigen vermogen

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

Totaal:
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN
2016

Toelichting
op pagina

Begroting
2016
€

2016

2015

€

€

BATEN
Donaties en andere giften
Opbrengst sponsorgelden
Interest
Diverse opbrengsten

11
11
11
12

31.000
15.000
1.000
1.000

37.812
29.766
1.013
41.945

52.068
206.631
1.938
4.129

48.000

110.536

264.766

0
600
1.500
9.200
12.000
3.500
3.500
600

30.925
75
1.000
8.533
10.296
2.060
3.500
702

252.150
7.157
3.000
10.699
12.067
1.936
4.000
861

Totaal:

30.900

57.091

291.870

Saldo:

17.100

53.445

-27.104

Totaal:

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

12
12
13
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. € 228,- (v.j. € 523,-)
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 € 228,Overige vorderingen ad. € 200,- (v.j. € 37.200,-)

€

Specificatie per 31 december 2015:
Nog te ontvangen eigen bijdrage prostaat retraite / stafdag

200

Totaal:

200

Liquide middelen ad. € 323.122,- (v.j. € 353.479,-)

Specificatie per 31 december 2015:

2016
€

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

2015
€

102.597
187.901
411
4.770
27.443

132.666
186.724
516
4.762
28.811

323.122

353.479

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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Schulden op korte termijn

Fonds SWOP-research ad. € 0,- (v.j. € 5.000,-)
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 2016 zijn geen donaties t.b.v. de SWOP ontvangen. De in voorgaande jaren
ontvangen donaties t.b.v. de SWOP zijn in 2016 afgerekend.

Te betalen ter zake van projecten ad. € 117.789,- (v.j. € 229.206,-)

Betreft de volgende projecten:

2016
€

Project development web-based neuropsychology test
Project aanschaf vrieskisten
Urinoom project
Projectbijdrage PSMA PET CT scan
Project ProstaatPartners
Totaal:

2015
€

9.000
0
20.946
0
87.843

18.000
50.000
12.500
2.500
146.206

117.789

229.206

In 2016 zijn geen nieuwe projecten gestart. Wel zijn er voor diverse projecten in 2016 bedragen
ontvangen. Deze ontvangsten worden verantwoord op pagina 12.
In 2016 heeft de SUWO aan de afdeling Experimentele Urologische Oncologie een REVCO
ULT-85 upright freezer geschonken ten behoeve van benodigd onderzoek. Het gaat hier om een
bedrag van € 15.907,-. Het resterende bedrag bleek ten onrechte gereserveerd. Daarom is het
restant ad. € 34.093,- vrijgevallen.
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Overig te betalen posten ad. € 21.675,- (v.j. € 26.355,-)
Betreft de volgende posten:

2016
€

Afdeling Urologie Erasmus MC
Prof.dr. Chris Bangma
Kosten prostaatdag 2015
Project ProstaatPartners
communicatiekosten
accountantskosten
Te betalen diversen
Totaal:

2015
€
5.872
6.442
0
1.361
0
8.000
0

5.889
13.015
2.420
266
265
4.500
0

21.675

26.355

Het bedrag te betalen aan de afdeling Urologie van het Erasmus MC betreft de salarisbetaling van
de secretaresse van de maand december 2016, alsmede de door de afdeling Urologie betaalde
kosten voor de prostaatdag 2015. Deze posten worden in 2017 door het Erasmus MC
gefactureerd.

Eigen vermogen ad. € 184.086,- (v.j. € 130.641,-)

Eigen vermogen:

2016
€

2015
€

Stand per 1 januari
Saldo baten en lasten over het boekjaar

130.641
53.445

157.745
-27.104

Stand per 31 december

184.086

130.641

Het bestuur heeft besloten om het positieve resultaat over het boekjaar 2016 ad. - € 53.445,- 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 2017 en volgende jaren.
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TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN

De ontvangsten en uitgaven in de staat van baten en lasten zijn toegerekend aan de periode
waarop ze betrekking hebben.
Donaties en andere giften ad. € 37.812,- (v.j. € 52.068,-)
De donaties en giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst.
Interest ad. € 1.023,- (v.j. € 1.938,-)
Betreft ontvangen bankrente en te ontvangen bankrente 2015. Het bedrag loopt terug door
dalende rente.

Opbrengst sponsorgelden ad. € 29.766,- (v.j. € 206.631,-)

€

Het betreft de volgende bedragen:
Allergan
Astellas Pharma
Astra Zeneca
Eli Lilly
Ferring
Lamepro
Stichting Theia

1.500
7.000
2.436
750
750
1.500
15.830

Totaal:

29.766

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. € 41.945,- (v.j. € 4.129,-)
Deze post betreft o.a. ontvangsten van verzekeraars t.b.v. het afgeven van medische verklaringen.
Het gaat hier om ca. € 1.368,-. Daarnaast wordt op deze post de eigen bijdrage van de urologen
voor een studiedag verantwoord. Totaal is € 1.300,- aan eigen bijdrage ontvangen.
De vorig jaar opgenomen reservering voor de aanschaf van vrieskisten bleek niet volledig nodig
voor dit project. Daarom is een bedrag ad € 34.093,- vrijgevallen.
Het saldo betreft declaraties voor advies werk van diverse urologen. De bedragen die hiervoor
zijn ontvangen zijn vrij besteedbaar voor de SUWO. Totaal gaat het om € 5.182,-

Kosten projecten ad. € 30.925,- (v.j. € 252.150,-)
Voor de volgende projecten zijn gelden beschikbaar:
Het betreft de volgende projecten:

€

Minder urineverlies, minder aandrang, minder kosten
Urinome project
Cursus anatomie nier retroprito

15.829
8.446
6.650

Totaal:

30.925

De overige hier genoemde projecten zijn in het bestuursverslag toegelicht.

Kosten donateursbijeenkomst ad.€ 75,- (v.j. 7.157,-)
In januari 2017 is de prostaatdag georganiseerd. Hiervoor zijn in 2016 uitnodigingen verstuurd.
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Kosten tegemoetkoming proefschrift ad. € 1.000,- (v.j. € 3.000,-)
In 2016 zijn er twee promoties ondersteund met een geldelijke bijdrage vanuit de SUWO. De
promovendi en onderwerpen zijn in het bestuursverslag toegelicht.

Kosten refereeravonden, visiting professor en prostaat retraite ad. € 8.533,- (v.j. 10.699,-)
Onder deze post zijn de kosten voor de jaarlijkse prostaat retraite opgenomen, alsmede de
refereeravonden en de kosten van “visiting Professor”. In 2016 zijn er wederom twee
Refereeravonden georganiseerd. Voor deelname aan de prostaatretraite is een eigen bijdrage van
de deelnemers ontvangen.

Secretariaats- en administratiekosten ad. € 10.296,- (v.j. € 12.067,-)
Betreft hoofdzakelijk salariskosten secretaresse.
Daarnaast worden bancaire kosten hier verantwoord.

Kosten brochures en nieuwsbrieven € 2.060,- (v.j. € 1.936,-)
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. € 4.000,-)
Betreft € 4.000,- accountantskosten voor de controle van de jaarrekening 2016. Hiervan wordt
€500,- ten laste gebracht van het project ProstaatPartners. Als gevolg van het project
ProstaatPartners zijn de accountantskosten toegenomen.

Diverse kosten € 702,- (v.j. € 861,-)
Het betreft hier met name de kosten voor de in de loop van het jaar georganiseerde werkontbijten
voor arts-assistenten van de afdeling Urologie van het Erasmus MC.
Daarnaast is een oninbare vordering ad € 100,- afgeboekt.
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