Stichting Tekke Huizingafonds
p/a UMCG, Postbus 30001
HPC DA 21
9700 RB Groningen
Tel. 050-361 1761/ 2354
Fax. 050-361 5960
info@tekkehuizingafonds.nl

Stichting Tekke Huizingafonds Jaarverslag 2017
Onze stichting heeft een ANBI-status en deelt daarom onderstaand jaarverslag op de website.
Beloningsbeleid van de stichting is niet van toepassing omdat alle bestuursleden de functie op vrijwillige
basis en onbezoldigd uitvoeren. In het jaarverslag staat beschreven wat de stichting het afgelopen jaar
heeft bereikt, ook op financieel gebied en wat de doelstelling is voor het nieuwe jaar.
Het jaarverslag vindt u op de website (www.tekkehuizingafonds.nl)

Jaarverslag 2017
Inleiding
Het fonds ondersteunt onderzoek in het vakgebied hematologie, benigne, maligne aandoeningen,
bloedstollingsstoornissen en transfusiegeneeskundig onderzoek. Transfusiegeneeskundig onderzoek is
gericht op rode bloedcellen/bloedplaatjes en ook op stamcellen die bijv. geïsoleerd worden uit bloed of
beenmerg en die teruggegeven worden aan patiënten in het kader van een stamceltransplantatie. De
doelgroepen zijn wetenschappelijk onderzoekers en afstuderenden aan het UMCG, de RUG en gelieerde
ziekenhuizen en onderwijsinstellingen in het noorden.
Om in contact te komen met deze doelgroepen is een website actief en wordt middels bijv. call’s for
proposals en een jaarlijkse prijs voor het beste proefschrift de doelgroep geattendeerd op de mogelijkheden
van het fonds. Het jaarverslag van Stichting Tekke Huizingafonds bestaat uit:
• Een overzicht van de organisatie en activiteiten van het afgelopen jaar;
• Het financiële jaarverslag 2017
• De hoofdlijnen van de plannen voor 2018

Organisatie
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
Stichting Tekke Huizinga Fonds is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder
nummer 41009008 en is statutair gevestigd te Groningen. De rechtsvorm is de vorm van een stichting.
Omschrijving van de doelstelling
De stichting heeft ten doel het financieel en facilitair ondersteunen van onderzoek op het gebied van
bloedtransfusie. De stichting richt haar activiteiten in het bijzonder op onderzoeksprojecten die worden
uitgevoerd in Noord en Oost Nederland. De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door het
bijeenbrengen van gelden door middel van het alle binnen het kader van haar werkzaamheden
aanvaardbare methoden van fondsenwerving..
De stichting beoogt verder het beheren van in het verleden onder de naam “Tekke Huizinga Fonds”
gevormde fonds.

1

Stichting Tekke Huizingafonds
p/a UMCG, Postbus 30001
HPC DA 21
9700 RB Groningen
Tel. 050-361 1761/ 2354
Fax. 050-361 5960
info@tekkehuizingafonds.nl

Juridische structuur
Stichting Tekke Huizinga Fonds is een zelfstandig opererende stichting met één vestiging in Groningen. Het
kantoor is gevestigd aan Hanzeplein 1 Unit DA 21, 9713GZ Groningen
Samenstelling bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:

drs. J.P. Jansen van Galen
J.W. Looijenga-van Veen RA
drs. A. Holt
prof.dr. Edo Vellenga
dr. M.G.j. van Kraaij (vanaf 24-8-2016)

Notulist en secretariële ondersteuning: E.J van den Engel
Taak en werkwijze van het bestuur
Het bestuur vergadert driemaal per jaar. In één van deze vergaderingen komen jaarrekening en het
jaarverslag aan de orde komen. In 2017 heeft het bestuur 3 maal vergaderd, waarbij agenda punten onder
ander waren:
• jaarrekening 2016
• project- en scholarshipverzoeken
• jaarplan 2017
• promotie Stichting Tekke Huizinga Fonds
• beheer vermogensportefeuille
• rol kascommissie
• treasury statuut
• tussentijdse financiële resultaten
• inzet en rol externe accountant
• alternatieve fondsenwerving
• ANBI status
• website
Bezoldigings- en vergoedingsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden als bestuursleden geen bezoldiging of
vergoeding
Wijze benoemen en zittingsduur bestuur

De zittingsduur van een bestuurslid is drie jaar, herbenoeming is steeds mogelijk.
Relevante nevenfuncties bestuursleden
De verschillende (neven)functies staan vermeld op de website.

Erkenning als ANBI
De stichting is in het bezit van een erkenning van de landelijke Belastingdienst, ANBI geheten (Algemeen Nut
Beogende Instelling) waardoor giften, schenkingen en nalatenschappen onder een gunstig fiscaal regime
(meestal een vrijstelling) vallen.
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Personeel
Stichting Tekke Huizinga Fonds heeft geen personeel in loondienst, maar werkt met vrijwilligers en is
gehuisvest in het pand van het UMCG. Daarbij is Stichting Tekke Huizinga Fonds in 2015 ondersteund door
de (betaalde) medewerkers van het UMCG voor secretariële en organisatorische ondersteuning.

Projecten, scholarships en Tekke Huizinga prijs 2017
Projecten
In 2017 zijn zes verzoeken voor projecten ontvangen. Hiervan zijn drie gehonoreerd.
• Onderzoeker: I. van Zeventer, BSc, BA
Is poor stem cell mobilization related to the emergence of clonal haematopoiesis in the bone marrow
compartment?;
• Onderzoeker: prof.dr. T. Lisman
Towards rational hemostatic management of critically ill patients with liver disease;
• Onderzoeker: prof.dr. D. Touw
Clinical validation of the analysis of Everolimus, Sirolimus and Mycophenolate Mofetil in Dried Blood
Spots
Scholarships
In 2017 zijn drie verzoeken voor een scholarship ontvangen. Hiervan zijn twee gehonoreerd.
• Onderzoeker: drs. A. Brat
Dit betreft onderzoek naar de invloed van preservatietechnieken op de kwaliteit van te
tranplanteren nieren met speciale aandacht voor het complementsyteem;
• Onderzoeker : M. van der Heide, BSc
Het betreft een werkbezoek aan het Great Ormond Street Hospital, London, om te leren werken met
een geschikt proefdiermodel voor zijn promotieonderzoek naar de behandeling van Necrotiserende
Enterocolitis (NEC) met Amniotic Fluid Stem cells (AFS).
Tekke Huizinga prijs
De Tekke Huizingaprijs voor het beste proefschrift van het jaar 2017 is op 23 november 2017 uitgereikt aan
dr. M.J. Bonder werkzaam als postdoc bij EMBL European Bioinformatics Institute in Hinxton, Cambridge,
Engeland met het proefschrift “The interplay between genetics, the microbiome, DNA-methylation & geneexpression”. De prijs, een bedrag van € 5.000 is ter stimulering van onderzoek.

Financieel jaarverslag
De jaarrekening 2017 is te vinden op de website.

Balans
Financiële vaste activa 31-12-2017 € 402.076 (31-12-2016 545.587)
De financiële vaste activa bestaan uit obligaties en aandelen.
Liquide middelen 31-12-2017€ 654.651 (31-12-2016 € 476.151)
De liquide middelen bestaan uit lopende/spaar rekeningen bij de ABN AMRObank.
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Eigen vermogen 31-12-2017 € 1.028.746 (31-12-2017 € 1.023.745)
Het eigen vermogen is in 2017 toegenomen met € 5.002. Er is € 13.121 onttrokken aan het eigen vermogen
voor herwaarderingsreserve ongerealiseerde koerswinsten en € 18.123 toegevoegd door het positieve
resultaat over 2017.

Baten en Lasten
Baten 2017 € 22.594 (2016 € € 22.808)
De baten zijn in 2017 ten opzichte van 2016 zijn nagenoeg gelijk gebleven.
Lasten 2017 € 5.034 (2016 € 5.018)
De lasten 2017 liggen op hetzelfde niveau als in 2017.
Gerealiseerde koersresultaten 2017 € 62.308 (2016 € 55.579)
In 2017 is een hoger (€ 6.729) koersresultaat gerealiseerd dan in 2016.
Toegekende subsidies 2017 € 61.745 (2016 € 54.500)
In 2017 is zowel de Tekke Huizingaprijs 2016 als 2017 ten laste van het resultaat gebracht en is additioneel
een bedrag toegekend aan het uitgeven van een boek.
Exploitatie resultaat 2017 € 18.123 (€ 2016 € 18.869)
Per saldo is het exploitatie resultaat 2017 € 746 lager dan over 2016.
Resultaat 2017 € 18.123
Rekening houdend met gerealiseerd koersresultaat van € 62.308 en toegekende subsidies van € 61.745
bedraagt het resultaat 2017 € 18.123 en wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
Namens het bestuur van Stichting Tekke Huizinga Fonds
18 april 2018, Jan Peter Jansen van Galen, voorzitter
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