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Stichting Tekke Huizingafonds Jaarverslag 2018
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 2018
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 2018
De hoofdlijnen van de plannen voor 2019

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.
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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, Kamer Z3.33, 9713GZ Groningen
Samenstelling bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:

Jan Peter Jansen van Galen
Koosje Looijenga
Alex Holt
Edo Vellenga
Marian van Kraaij

Notulist en secretariële ondersteuning: Else 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 2018 heeft het bestuur 2 maal vergaderd, waarbij agenda punten
onder ander waren:
• jaarrekening en jaarverslag 2017
• verslag kascommissie
• jaarplan 2018
• project- en scholarshipverzoeken en adviezen electiecommissie
• verslagen scholarships en gehonoreerde projecten
• budget projecten 2019
• tussentijdse bestuurs(her)benoemingen
• website update
• tussentijdse financiële resultaten
• treasury statuut
• nevenactiviteiten bestuurders
• borging ANBI-status
• borging dagelijkse organisatie STHF
• samenwerking andere fondsen
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.
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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.
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 2018 ondersteund
door de (betaalde) medewerkers van het UMCG voor secretariële en organisatorische ondersteuning.

Projecten, scholarships en Tekke Huizinga prijs 2018
Projecten
In 2018 zijn vijf verzoeken voor projecten ontvangen. Hiervan zijn drie gehonoreerd.
• Onderzoeker: R. Hoffmann; Lipidomic and proteomic analysis of potentially transplantable
lungs undergoing ex vivo lung perfusion (EVLP)
• Onderzoeker: S. Buisman; 3DA treatment as a possible enhancer of hematopoietic stem cell
function
• Onderzoeker: V. van Suylen; Resuscitation of discarded donor human hearts on
subnormothermic ex-situ machine perfusion with an acellular perfusate
Scholarships
In 2018 zijn zes verzoeken voor een scholarship ontvangen. Hiervan zijn vier gehonoreerd.
• Onderzoeker: O. van Leeuwen; Study visit First Affiliated Hospital of Sun Yat-Sen, Guangzhou,
China
• Onderzoeker: A. Matton; study visit Dr. Korkut Uygun’s research laboratory at the Center for
Engineering in Medicine, Harvard Medical School
• Onderzoeker: S. Bos; Study visit Liver Institute King’s College, Londen
• Onderzoeker: L. van Os; Conference American Thoracic Society annual scientific conference,
San Diego
Tekke Huizinga prijs
De Tekke Huizingaprijs voor het beste proefschrift van het jaar 2018 is dit keer op 22 november 2018
uitgereikt aan Y.A. de Vries werkzaam als postdoctoraal onderzoeker bij de onderzoeksgroep
Ontwikkelingspsychologie (Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen) en bij het Universitair
Centrum Psychiatrie (UMCG) met het proefschrift ‘Evidence-b(i)ased psychiatry’. De prijs, een bedrag
van € 5.000 is ter stimulering van onderzoek.
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Financieel jaarverslag
De jaarrekening 2018 is te vinden op de website.

Balans
Financiële vaste activa 31-12-2018 € 631.913 (31-12-2017 € 402.076)
De financiële vaste activa bestaan uit obligaties en aandelen.
Liquide middelen 31-12-2018 € 313.111 (31-12-2017€ 654.651)
De liquide middelen bestaan uit lopende/spaar rekeningen bij de ABN AMRObank.
Eigen vermogen 31-12-2018 € 920.846 (31-12-2017 € 1.028.746)
Het eigen vermogen is in 2018 afgenomen met € 107.900. Er is € 31.752 onttrokken aan het eigen
vermogen voor herwaarderingsreserve ongerealiseerde koerswinsten en € 76.148 onttrokken door
het negatieve resultaat over 2018.

Baten en Lasten
Baten 2018 € 26.866 (2017 € 22.594)
De baten zijn in 2018 ten opzichte van 2017 zijn gestegen.
Lasten 2018 € 5.658 (2017 € 5.034)
De lasten 2018 liggen op hetzelfde niveau als in 2017.
Gerealiseerde koersresultaten 2018 -€ 54.181 (2017 € 62.308)
In 2018 is een € 116.489 lager koersresultaat gerealiseerd dan in 2017.
Toegekende subsidies 2018 € 43.175 (2017 € 61.745)
De toegekende subsidies in 2018 zijn lager dan in 2017 omdat in 2017 zowel de Tekke Huizingaprijs
2016 als 2017 ten laste van het resultaat is gebracht. Ook is in 2017 additioneel een bedrag
toegekend aan het uitgeven van een boek.
Exploitatie resultaat 2018 -€ 76.148 (2017 € 18.123)
Per saldo is het exploitatie resultaat 2018 € 89.271 lager dan over 2017.
Resultaat 2018 -€ 76.148
Rekening houdend met gerealiseerd koersresultaat van -54.181 en toegekende subsidies van
€ 43.175 bedraagt het resultaat 2018 -€ 76.148 en wordt ten laste gebracht van de algemene
reserve.
Namens het bestuur van Stichting Tekke Huizinga Fonds
17 april 2019, Jan Peter Jansen van Galen, voorzitter

4

