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Totaal aantal pagina’s in dit rapport: 13
De jaarrekening 2016 en 2017 worden nog gecontroleerd door de externe accountant. Over de
jaarrekening 2015 is een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen.
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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 2017:
In 2017 zijn door de stichting de volgende vaste activiteiten ondersteund:
-

-

-

-

Prostaatretraite: jaarlijks bijeenkomst van de wetenschappelijke denktank op het gebied
van prostaatkankeronderzoek.
Op 6 maart en op 2 oktober 2017 zijn de jaarlijkse externe refereeravonden georganiseerd.
Er is in 2017 drie keer een geldelijke bijdrage ad € 500,- verstrekt aan de volgende
promovendi:
o A.R. Alberts – ‘Magnetic Resonance Imaging and Multivariable Riskstratification in Prostate Cancer Screening and Active Surveillance’
o E. van de Meer – Utomo ‘Functional disorder of the pelvic floor: assessment of
quality of life and management strategies’
o C. Kweldam – ‘Over cribriforme prostaatkanker’
Voor het Urinoom project is een bedrag van € 10.100,- toegekend. Hiervoor zijn
geoormerkte donaties ontvangen. De SUWO heeft al eerder bedragen beschikbaar gesteld
voor het Urinoom project.
Daarnaast zijn in 2017 drie nieuwe projecten met financiële ondersteuning vanuit de
SUWO gestart:
o Project “Identificatie van moleculaire biomarkers voor kiemcellen in semen”.
o Project “Optogenetica en het major pelvic ganglion, neuromodulatie van de lage
urinewegen”
o Project “Hoe effectief zijn blaasinstillaties met Botulinum-toxin-A in combinatie
met electromotive drug application (EMDA) bij kinderen met spina bifida en
neurogene blaasfunctiestoornissen”.
Er is voor de Nico Bakker lezing 2017 een bedrag van € 2000,- toegekend. De spreker
was dit jaar de heer Dan Wood.
Bijdrage aan de stichting RUAG voor onderwijs doeleinden.
In 2017 is een nieuwe folder ontwikkeld om daarmee nieuwe donateurs aan te trekken.
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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 2017.
Op 11 januari 2017 werd een bijeenkomst voor donateurs georganiseerd als jaarlijks evenement
primair voor patiënten en behandelaars. Tijdens de donateursdag zijn diverse lezingen gehouden
over actuele urologische onderwerpen.
De website www.suwo.org werd periodiek voorzien van nieuwe informatie over de SUWO
activiteiten.

Financieel resultaat 2017 en resultaatsbestemming:
De exploitatie over 2017 sluit met een negatief saldo van € 29.227,-. Over 2016 was er sprake
van een positief saldo van € 53.445,Het negatieve resultaat over 2017 is het gevolg van het feit dat drie nieuwe projecten zijn gestart.
Het in 2016 vrijgevallen geld is hiermee weer conform de doelstelling van de stichting voor
nieuwe projecten gebruikt.
Het negatieve saldo van 2017 is ten laste gebracht van het eigen vermogen. Ultimo 2017 bedraagt
het eigen vermogen € 154.859,-. 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 2018:
Een aantal grote projecten lopen over meerdere jaren en deze projecten zullen in 2018 worden
voortgezet: - ProstaatPartners
- Urinoom project
Voor deze projecten worden ook in 2018 weer sponsorbijdragen en donaties verwacht.
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De projecten optogenetica etc lage urinewegen en project effectiviteit blaasinstillaties bij
kinderen worden in 2018 verrekend met de afdeling Urologie.
Daarnaast zullen de gebruikelijke activiteiten van de SUWO (zoals refereeravonden en
prostaatretraite) worden gecontinueerd.

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 2017:

BALANS per 31-12-2017

toelichting
op pagina

2017
€

2016
€

ACTIVA

Vorderingen op korte termijn
Te vorderen en vooruitbetaalde posten
Overige vorderingen

8
8

54
1.887

228
200

1.941

428

285.881

323.122

287.822

323.550

10

154.859

184.086

9
9

108.180
24.783

117.789
21.675

132.963

139.464

287.822

323.550

Totaal vorderingen op korte termijn
Liquide middelen
Banksaldo
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Totaal:

PASSIVA

Eigen vermogen

Schulden op korte termijn
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
2017

Toelichting
op pagina

Begroting
2017
€

2017

2016

€

€

BATEN
Donaties en andere giften
Opbrengst sponsorgelden
Interest
Diverse opbrengsten

11
11
11
12

31.000
20.000
700
2.000

40.213
12.000
338
26.048

37.812
29.766
1.013
41.945

53.700

78.599

110.536

22.000
2.000
1.500
9.400
12.000
2.500
4.000
600

75.600
1.191
1.500
9.658
11.277
3.636
4.500
464

30.925
75
1.000
8.533
10.296
2.060
3.500
702

Totaal:

54.000

107.826

57.091

Saldo:

-300

-29.227

53.445

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. € 54,- (v.j. € 228,-)
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 € 54,-.
Overige vorderingen ad. € 1.887,- (v.j. € 200,-)

€

Specificatie per 31 december 2017:
Nog te ontvangen eigen bijdrage prostaat retraite / stafdag
Door Erasmus MC te betalen rekening m.b.t. ProstaatPartners
Toegezegde donatie 2017

400
1.387
100

Totaal:

1.887

Liquide middelen ad. € 285.881,- (v.j. € 323.122,-)

Specificatie per 31 december 2017:

2017
€

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

2016
€

52.891
188.350
318
4.817
39.505

102.597
187.901
411
4.770
27.443

285.881

323.122

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

8

Schulden op korte termijn
Te betalen ter zake van projecten ad. € 108.180,- (v.j. € 117.789,-)

Betreft de volgende projecten:

2017
€

Project development web-based neuropsychology test
Urinoom project
Project ProstaatPartners
Project effectiviteit blaasinstillaties bij kinderen
Project optogenetica etc. lage urinewegen
Totaal:

2016
€

0
10.200
67.980
20.000
10.000

9.000
20.946
87.843

108.180

117.789

In 2017 zijn drie nieuwe projecten gestart, waarvan er twee nog moeten worden afgerekend met
het Erasmus MC. De projecten zijn in het jaarverslag beschreven.
Met deze nieuwe projecten is het in 2016 vrijgevallen bedrag ad. € 34.093 weer in nieuwe
projecten geïnvesteerd conform de doelstelling van de stichting.
Het gereserveerde bedrag ad. €9.000,- voor web-based neuropsychology test blijkt niet meer
nodig. Het project is afgerond. Dit bedrag is in 2018 weer beschikbaar voor nieuwe projecten.
Overig te betalen posten ad. € 24.783,- (v.j. € 26.355,-)
Betreft de volgende posten:

2017
€

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

2016
€

5.437
6.521
0
12.500
325

5.872
6.442
1.361
8.000
0

24.783

26.355

Het bedrag te betalen aan de afdeling Urologie van het Erasmus MC betreft voornamelijk de
salarisbetaling van de secretaresse van de maanden juli tot en met december 2017. De afdeling
Urologie zal dit bedrag in 2018 factureren.
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Een reservering voor kosten van de prostaatdag 2015 is vrijgevallen. Dit wordt niet meer
gefactureerd.
Aan accountantskosten is een bedrag ad € 12.500,- opgenomen. Het betreft de kosten die
gemoeid zijn met de controle van de jaren 2015 tot en met 2017. Hiervoor is nog geen factuur
ontvangen.

Eigen vermogen ad. € 154.859,- (v.j. € 184.086,-)

Eigen vermogen:

2017
€

2016
€

Stand per 1 januari
Saldo baten en lasten over het boekjaar

184.086
-29.227

130.641
53.445

Stand per 31 december

154.859

184.086

Het bestuur heeft besloten om het negatieve resultaat over het boekjaar 2017 ad. - € 29.227,- 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 2018 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. € 40.213,- (v.j. € 37.812,-)
De donaties en giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst.
Interest ad. € 338,- (v.j. € 1.023,-)
Betreft ontvangen bankrente en te ontvangen bankrente 2017. Het bedrag loopt terug door
dalende rente.
Opbrengst sponsorgelden ad. € 12.000,- (v.j. € 29.766,-)

€

Het betreft de volgende bedragen:
Allergan
Astra Zeneca
Lamepro
Pierre Fabre

2.000
7.500
1.500
1.000

Totaal:

12.000

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. € 26.048,- (v.j. € 41.945,-)
Deze post betreft o.a. ontvangsten van verzekeraars t.b.v. het afgeven van medische verklaringen.
Het gaat hier om ca. € 2.159,-. Daarnaast wordt op deze post de eigen bijdrage van de urologen
voor een studiedag verantwoord. Totaal is € 1.600,- aan eigen bijdrage ontvangen.
In 2017 is er vanuit het andrologie congres ECA een bedrag ad. € 6119,- vrijgevallen. Dit bedrag
is in de komende jaren beschikbaar voor projecten die betrekking hebben op de andrologie.
Een bedrag ad € 9.000,- is vrijgevallen. Het project waar dit voor was gereserveerd is beëindigd.
Het bedrag is niet meer voor het project benodigd. Daarnaast komt een bedrag ad € 5.028 niet
meer tot verrekening met de afdeling Urologie.
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 € 2.141,Kosten projecten ad. € 75.600,- (v.j. € 30.925,-)
Voor de volgende projecten zijn gelden beschikbaar:
Het betreft de volgende projecten:

€

Nico Bakker lezing
Urinoom project
Project Identificatie van moleculaire biomarkers
voor kiemcellen in semen
Ondersteuning stichting RUAG
Project ‘Optogenetica en het major pelvic ganglion,
neuromodulatie van de lage urinewegen’
Project ‘Hoe effectiviteit zijn blaasinstillaties met
botulinum-toxin-A in combinatie met electromotive
drug application (EMDA) bij kinderen met spina
bifida en neurogene blaasfunctiestoornissen

2.000
10.100
30.000

Totaal:

3.500
10.000
20.000

75.600

De genoemde projecten zijn in het bestuursverslag toegelicht.
Kosten donateursbijeenkomst ad.€ 1.191,- (v.j. 75,-)
De kosten voor de donateursbijeenkomst betreft de kosten voor catering en een aandenken voor
de donateurs.
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Kosten tegemoetkoming proefschrift ad. € 1.500,- (v.j. € 1.000,-)
In 2017 zijn er drie 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. € 9.658,- (v.j. 8.533,-)
Onder deze post zijn de kosten voor de jaarlijkse prostaat retraite opgenomen, alsmede de
refereeravonden en de kosten van “visiting Professor”. In 2017 zijn er wederom twee
Refereeravonden georganiseerd. Voor deelname aan de prostaatretraite is een eigen bijdrage van
de deelnemers ontvangen.
Secretariaats- en administratiekosten ad. € 11.277,- (v.j. € 10.296,-)
Betreft hoofdzakelijk salariskosten secretaresse.
Daarnaast worden bancaire kosten hier verantwoord.
Kosten brochures en nieuwsbrieven € 3.362,- (v.j. € 2.060,-)
Het gaat hier om de kosten van de door het jaar heen verschijnende nieuwsbrieven, alsmede de
kosten van de SUWO website. In 2017 is een nieuwe folder ontwikkeld. De kosten hiervan waren
€ 1389,Accountantskosten € 4.500,- (v.j. € 3.500,-)
Betreft € 4.500,- accountantskosten voor de controle van de jaarrekening 2017. Door het project
ProstaatPartners zijn de kosten van de accountantscontrole opgelopen. In voorgaande jaren werd
een deel doorbelast aan het project. Omdat het project inmiddels is afgerond is doorbelasting niet
meer mogelijk. Onderzocht wordt in hoeverre de accountantskosten kunnen worden
teruggebracht. Hier is voorlopig nog niet mee gerekend.
Diverse kosten € 464,- (v.j. € 702,-)
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.
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