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Stichting Tekke Huizingafonds Jaarverslag en Jaarrekening 2020 

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 2020 

Inleiding statutenwijziging en aanpassing doelstellingen 

In het verslagjaar heeft een statutenwijziging plaatsgevonden, nadat daarover in september 2020 
overleg was gevoerd met de voorzitter Raad van Bestuur van Sanquin Bloedvoorziening te 
Amsterdam. De doelstellingen zijn geherformuleerd: het financieel en facilitair ondersteunen van 
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van transfusiegeneeskunde (rode bloedcellen en 
bloedplaatjes) en transplantatie geneeskunde (stamceltransplantatie, orgaan regeneratie en 
transplantatie). Daarnaast wordt aan studenten en onderzoekers de mogelijkheid geboden zich 
middels scholarships te verdiepen in de genoemde gebieden.  
De doelgroepen zijn wetenschappelijk onderzoekers en afstuderenden aan het UMCG, de RUG en 
gelieerde ziekenhuizen en onderwijsinstellingen in het noordoosten van Nederland. Om in contact te 
komen met deze doelgroepen is een website actief en wordt middels bijv. calls 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: Het jaarverslag van Stichting 
Tekke Huizingafonds bestaat uit:  

• Een overzicht van de organisatie en activiteiten van het afgelopen jaar;  
• Het financiële jaarverslag 2020; 
• De hoofdlijnen van de plannen voor 2021. 

 
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 ondersteunen van de transfusiegeneeskunde (rode bloedcellen en 
bloedplaatjes) en transplantatie geneeskunde (stamceltransplantatie, orgaan regeneratie en 
transplantatie). De stichting richt haar activiteiten in het bijzonder op onderzoeksprojecten die 
worden uitgevoerd in Noord en Oost Nederland. De stichting tracht haar doel onder meer te 
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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.  
 
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:   J.P. Jansen van Galen 
Secretaris:   K. Looijenga 
Penningmeester:  A. Holt 
Bestuurslid:  E. Vellenga 
 
Notulist en secretariële ondersteuning: E.J. van den Engel. 
 
N.B. Sanquin heeft na de statutenwijziging geen bestuurszetel meer.  
 
Taak en werkwijze van het bestuur  
Het bestuur vergadert tweemaal per jaar. In één van deze vergaderingen komen jaarrekening en het 
jaarverslag aan de orde. Agendapunten waren o.a.:  

• jaarrekening en jaarverslag 2020 
• jaarplan 2021 
• project- en scholarshipverzoeken en adviezen selectiecommissie 
• verslagen scholarships en gehonoreerde projecten 
• bestuurssamenstelling 
• promotie Stichting Tekke Huizinga Fonds 
• huishoudelijk reglement 
• website 
• tussentijdse financiële resultaten 
• inzet externe accountant 

 
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 zijn op te vragen bij het secretariaat van de Stichting. 
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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 2020 ondersteund 
door de (betaalde) medewerkers van het UMCG voor secretariële en organisatorische ondersteuning.  
 
Projecten, scholarships  en Tekke Huizinga prijs 2020  
 
Toegekende subsidies Projecten: 
In 2020 zijn vijf verzoeken voor projecten ontvangen: Hiervan zijn er drie gehonoreerd: 

• Onderzoeker: F. Montes de Jesus, Cell free tumor DNA detection in patients with suspicion 
of post-transplant lymphoprofilerative disorder after lung transplantation 

• Onderzoeker: H. Rozema, The effect of disease modifying treatment on the risk if 
alloimmunization in transfused patients with myelodysplastic syndromes: database 
expansion and meta-analysis. 

• Onderzoeker: H. Maassen, Oxygenated renal flush-out of porcine kidneys. 

 
Toegekende Scholarships: 
In 2020 zijn twee verzoeken voor een scholarship ontvangen. Beide zijn gehonoreerd: 

• Onderzoeker: F. Poppelaars, To create a non-invasive tool to detect, through molecular 
imaging, complement activation fragments in antibody-mediated rejection of renal 
allografts, and to monitor progression over time. 

• Onderzoeker: I. Brüggenwirth, High end research on RNA interference (RNAi). 

 
Tekke Huizingaprijs 
De Tekke Huizingaprijs voor het beste proefschrift van het jaar 2019 is dit keer op 6 februari 
 2020 uitgereikt aan F. Bensch werkzaam bij het UMCG, afdeling Oncologie, met het proefschrift 
‘Molecular imaging on the move: from feasibility to contribution in clinical questions’. De prijs, een 
bedrag van € 5.000 is ter stimulering van onderzoek. 
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