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Bestuursverslag 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur bestond per 31-12-2020 uit 3 leden. In 2020 werd Marlie Hillekens benoemd tot 

voorzitter en Hannie Luiten tot secretaris. 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter:  Marlie Hillekens 

Secretaris:  Hannie Luiten   

Penningmeester:  Nico Sleeuwenhoek 

 

Doel 

De Stichting heeft ten doel: het oprichten, beheren en exploiteren van een fonds ter 

ondersteuning van het onderzoek en de toepassing van de geneeswijze van de te Vlaardingen 

gevestigde therapeut, de arts C. Moerman mede, uit een oogpunt van volksgezondheid, haar 

reden van bestaan heeft bewezen, doch (nog) niet algemeen is aanvaard, en voorts al hetgeen 

met  een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 

alles in de ruimste zin des woords. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken: 

a. Door het verwerven, beleggen en herbeleggen van geldmiddelen en waardepapieren en 

de revenuen daarvan; 

b. Door het doen van uitkeringen en/of het verstrekken van leningen aan personen en/of 

instellingen werkzaam op het gebied van de promotie, het onderzoek en de toepassing 

van de Moermantherapie; 

c. Het in woord en geschrift daadwerkelijk ondersteunen van het onderzoek en de 

toepassing van de Moermantherapie, direct of indirect door financiële ondersteuning 

van instellingen die zich op dat vlak bewegen. 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur vergaderde in 2020 2 maal. 

Medewerkers 

Stichting Steunfonds Amnestie heeft geen medewerkers in dienst.  

Belangrijke gebeurtenissen 2020 en beleidsvoornemens 2021 

Het onderzoek van Voeding en Prostaatkanker waarbij MMV beleidsmatig is betrokken en 

dat gefinancierd wordt door Steunfonds Amnestie, heeft enige vertraging opgelopen, omdat 

de werving van deelnemers voor de tweede lichting moeizaam verloopt.  

In 2021 wordt het project Gezond leven met kanker – onderdeel van het project Context 

Based Practice - afgerond. Het afgelopen jaar zijn er grote slagen gemaakt met de 

ontwikkeling van het digitale platform en de implementatie ervan. Er zijn nog een aantal 
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observaties en vraagstukken voor onderzoek en communicatie die  nog opgelost moeten 

worden.  

Gedurende het project wordt steeds de vraag gesteld hoe Gezond leven met kanker na 

afronding van het project als onderdeel van MMV in beweging kan worden gehouden. Hoe  

blijven de leden betrokken bij Gezond leven met kanker en hoe kan het digitale platform dit 

ondersteunen.  

 

Financieel 

Baten en Lasten 

In 2020 werden geen legaten ontvangen. Inzake de in 2016 ontvangen erfenis Aikes werd nog 

een bedrag van 2.250,- betaald. 

De baten uit rente en dividenden stonden in 2020 verder onder druk door de lage rente  

Ondanks de crisis werd een aanzienlijke koerswinst geboekt. 

In 2020 werd een bedrag van € 102.246,- besteed aan het project Context Based Practice.  

Balans 

Het stichtingsvermogen van Steunfonds Amnestie is bestemd voor de doelstelling zoals 

beschreven in de statuten. 

Het voor het onderzoek Voeding en Prostaatkanker toegezegde bedrag is in 2018 als last 

geboekt en opgenomen onder de kortlopende schulden. In 2020 werd een bedrag van  

€ 6.732,- besteed. 

Beleggingsbeleid 

Het bestuur hanteert een beleggingsbeleid met een laag risicoprofiel. Doel is het 

stichtingsvermogen in stand te houden: de beleggingsportefeuille bij Van Lanschot, ruim  

€ 1 miljoen groot en geheel verkregen uit de erfenis in 2016 heeft een zeer defensief profiel, is 

inkomensgericht en belegt grotendeels in risicomijdende beleggingen, een aanzienlijk deel is 

belegd in spaartegoeden en een bescheiden gedeelte is belegd in waardepapieren 

(obligatiefonds en aandelenfonds) met een laag risicoprofiel.  
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Balans per 31 december 2020 
    (na verwerking saldo van baten en lasten) 

     

 

31 december 2020 

 

31 december 2019 

 
€ 

 
€ 

Activa 

     

      Financiele vaste activa 

     
      Beleggingen 

 

    1.430.540  

  

    1.382.093  

      Vlottende activa 

     
      Vorderingen 

     
      

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

             

294  

  

               -    

 

Overige vorderingen en overlopende activa 

             

100  

  

             280  

 

  

             394  

  

             280  

Liquide middelen 

     
      

Rekening courant bank 

        

17.617  

  

        14.462  

 

Spaartegoeden 

      

454.943  

  

      573.128  

 

  

      472.560  

  

      587.590  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Totaal activa 

 

    1.903.494  

  

    1.969.963  
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Balans per 31 december 2020 
    (na verwerking saldo van baten en lasten) 

     

 

31 december 2020 

 

31 december 2019 

 
€ 

 
€ 

Passiva 

     

      Vermogen 

     
      

Bestemmingsreserve doelstelling      1.646.768  
  

     
1.649.211  

 

Bestemmingsreserve Context Based Practice            62.343  
  

         
164.589  

 

Reserve koersverschillen 

         
160.973  

  

         
112.899  

 

  

     
1.870.084  

  

     
1.926.699  

Kortlopende schulden 

     
      

Overige schulden en overlopende passiva 

 

           
33.410  

  

           
43.264  

      

      

      
      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Totaal passiva 

 

    1.903.494  

  

    1.969.963  
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Staat van Baten en Lasten 

      (bedragen in €) 

 

2020 

 

2020 

 

2019 

  

Realisatie 

 

Begroot 

 

Realisatie 

       Baten 
      

       Giften en legaten van particulieren 

 

          -2.130  

 

                -    

 

            2.835  

Totaal baten 

 

          -2.130  

 

                -    

 

            2.835  

       Lasten 
      

       
       Besteed aan doelstellingen 

 

        102.246  

 

        122.000  

 

          88.411  

Algemene kosten 

 

            2.606  

 

            2.650  

 

            2.473  

Totaal lasten 

 

        104.852  

 

        124.650  

 

          90.884  

       Financiële baten en lasten 
      

       Baten en kosten financiele vaste activa en  
                         liquide middelen 
 

            2.293  

 

            3.500  

 

            5.002  

Koersresultaten 
 

          48.074  

 

                -    

 

        112.899  

Saldo van financiele baten en lasten 
 

          50.367  

 

            3.500  

 

        117.901  

       Saldo van baten en lasten 

 

         -56.615  

 

       -121.150  

 

          29.852  

       Verwerking van het saldo van baten en lasten 

      - bestemmingsreserve doelstelling 

 

          -2.443  

 

              850  

 

            5.364  

 - bestemmingsreserve Context Based 

Practice 
 

       -102.246  

 

       -122.000  

 

         -88.411  

  - reserve koersverschillen 
 

          48.074  

 

                -    

 

        112.899  

Totaal 

 

         -56.615  

 

       -121.150  

 

         29.852  
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

Identificatiegegevens 

Naam        Stichting Steunfonds Amnestie 

Rechtsvorm       Stichting 

Statutaire zetel       Elst (Gelderland) 

Nummer Kamer van Koophandel  41046802 

Personeel 

Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers in dienst  

Algemene Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor kleine 

organisaties zonder winststreven, conform de Richtlijn C1. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders is 

vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die 

hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Financiële vaste activa 

De onder de financiële vaste activa opgenomen beursgenoteerde effecten zijn opgenomen tegen 

actuele waarde zijnde de marktwaarde per balansdatum; waardeveranderingen zijn verwerkt in de 

Staat van Baten en Lasten. 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste opname gewaardeerd op de reële waarde inclusief transactiekosten. 

Vervolgens wordt een vordering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering van de vordering gebracht. Deze 

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde. Liquide middelen bestaan uit tegoeden 

op bankrekeningen. Bij de waardering wordt rekening gehouden met middelen die niet ter vrije 

beschikking staan. Indien liquide middelen naar verwachting langer dan een jaar niet ter vrije 

beschikking staan worden deze gepresenteerd onder de financiële vaste activa. 
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Vermogen 

Bestemmingsreserve doelstelling:  

Deze reserve betreft het nog niet gealloceerde deel beschikbaar voor projecten welke binnen de 

doelstelling vallen. In de komende jaren zullen nieuwe projecten worden gedefinieerd en zullen 

middelen aan die projecten worden gealloceerd. In de 2
e
 helft van 2021wordt nagegaan of en op welke 

wijze data uit het project context based practice beschikbaar zijn voor wetenschappelijk onderzoek en 

in hoeverre Amnestie kan bijdragen aan de financiering van het wetenschappelijk onderzoek.  

Bestemmingsreserve Context Based Practice: 

Deze reserve is bestemd voor het opzetten van een webapplicatie gezond leven met kanker, waaronder 

een keuzehulp en een onderzoekslab waarmee deelnemers hun ziekteproces kunnen ordenen, 

ervaringen kunnen uitwisselen en data beschikbaar kunnen stellen voor de wetenschap. Dit project 

wordt naar verwachting in 2021 afgerond.  

Reserve koersverschillen: 

De doelstelling van Amnestie is vermogens-instandhouding en inkomensverwerving door rente en 

dividenden. Koersresultaten komen aan de doelstelling ten goede bij realisatie daarvan bij verkoop van 

(een deel van) de portefeuille. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij eerste opname gewaardeerd op de reële waarde inclusief 

transactiekosten. Vervolgens worden kortlopende schulden gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. Indien er geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs 

gelijk aan de nominale waarde. 

Grondslagen voor resultaatbepaling 

Algemeen 

De financiële baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.  

Andere lasten van het verslagjaar worden gewaardeerd met inachtneming van de waarderings-

grondslagen. Lasten welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in aanmerking genomen zodra 

deze voorzienbaar zijn. 

Baten 

Baten uit hoofde van giften, legaten en erfstellingen worden verantwoord in  het jaar waarin deze ter 

beschikking worden gesteld.  

Algemene kosten 

Kosten worden verantwoord in het jaar waarin  de verplichtingen zijn aangegaan. 
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Financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten betreffen de op het verslagjaar betrekking hebbende dividenden, 

renteopbrengsten en rentelasten van financiële vaste activa, liquide middelen en uitgegeven en 

ontvangen leningen. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2020 
(na verwerking saldo van baten en lasten) 

    

     Activa 

    

  

31-12-2020 

 

31-12-2019 

1. Financiele vaste activa 

 

 €  

 

 €  

     Beleggingen 

    1074216 First Class Obligatiefonds 

 

      227.732  

 

      224.013  

10776372 ING Beleggingsrekening Zelf Vermogensopbouw 

 

        63.598  

 

        63.853  

Van Lanschot Beleggingsportefeuille 

 

    1.139.210  

 

   1.094.227  

  

    1.430.540  

 

   1.382.093  

     Vlottende activa 

    

     2. Vorderingen 

    

     De onder de vlottende activa opgenomen vorderingen hebben een resterende looptijd van minder  

dan een jaar. 

    

     Belastingen en premies sociale verzekeringen 

    Dividendbelasting 

 

             294  

 

               -    

  

             294  

 

               -    

     Overige vorderingen en overlopende activa 

    Rekening courant MMV 

 

             100  

 

             213  

Rente en dividenden 

 

               -    

 

              67  

  

             100  

 

             280  

     5. Liquide middelen 

    

     Rekening courant banken 

    NL83 INGB 0003 2909 97 

 

          2.476  

 

          2.657  

NL88 INGB 0672 0272 40 

 

             904  

 

             -29  

Beleggingsrekening 10776372 

 

              37  

 

             108  

Rekening courant Van Lanschot (beleggingsportefeuille) 

 

        14.200  

 

        11.726  

  

        17.617  

 

        14.462  
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31-12-2020 

 

31-12-2019 

  

 €  

 

 €  

Spaartegoeden 

    ING Spaarrekening 0003 2909 97 

 

              94  

 

              94  

ING Kwartaal Spaarrekening 0003 2909 97 

 

        12.500  

 

        21.500  

ING Spaarrekening 672027240 

 

               -    

 

          9.039  

ING Beleggingsrekening 10774126 

 

      267.577  

 

      367.790  

SNS Spaarrekening 870050854 

 

      174.772  

 

      174.705  

  

      454.943  

 

      573.128  

     

     Passiva 
    

  

31-12-2020 

 

31-12-2019 

6. Vermogen 

 

€ 

 

€ 

     Bestemmingsreserve doelstelling 

    

Stand per 1 januari 

 

    1.649.211  

 

    

1.643.847  

Verwerking van saldo van baten en lasten 

 

         -2.443  

 

          5.364  

Stand per 31 december  

 

    1.646.768  

 

    

1.649.211  

     Bestemmingsreserve Context Based Practice 

    Stand per 1 januari 

 

      164.589  

 

      253.000  

Verwerking van saldo van baten en lasten 

 

     -102.246  

 

       -88.411  

Stand per 31 december  

 

        62.343  

 

      164.589  

     Reserve koersverschillen 

    Stand per 1 januari 

 

      112.899  

 

               -    

Verwerking van saldo van baten en lasten 

 

        48.074  

 

      112.899  

Stand per 31 december  

 

      160.973  

 

      112.899  

     7. Kortlopende schulden 

    

     Overige schulden en overlopende passiva 

    Onderzoek Voeding en Prostaatkanker 

 

28.607 

 

        35.339  

Crediteuren 

 

- 

 

          3.365  

Nog te betalen kosten 

 

        4.803  

 

          4.560  

  

        33.410  

 

        43.264  
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 2020 
  (bedragen in €) 

 

2020 

 

2020 

 

2019 

  

Realisatie 

 

Begroot 

 

Realisatie 

Baten 
      

       Giften en legaten van particulieren 

 

             -2.130  

 

                -    

 

                2.835  

Totaal baten 

 

             -2.130  

 

                      -    

 

                2.835  

       Lasten 
      

       Besteed aan doelstellingen 

      
       Project Context Based Practice 

 

        102.246  

 

        122.000  

 

          88.411  

  

           102.246  

 

           122.000  

 

              88.411  

Algemene kosten 

      
       Accountants- en administratiekosten 

 

               2.558  

 

            2.500  

 

                2.370  

Overige kosten 

 

                    48  

 

              150  

 

                   103  

  

               2.606  

 

               2.650  

 

                2.473  

       Totaal lasten 
 

           104.852  

 

           124.650  

 

              90.884  

       Financiële baten en lasten 
      

       Baten en kosten van financiele vaste activa 
 

              3.096  

 

               4.500  

 

                5.659  

Baten en kosten van liquide middelen 
 

                -803  

 

             -1.000  

 

                 -657  

Koersresultaten van financiële vaste activa 

 

             48.074  

 

                      -    

 

           112.899  

  

             50.367  

 

               3.500  

 

           117.901  

       

       Saldo van baten en lasten 
 

           -56.615  

 

         -121.150  

 

              29.852  

       Verwerking van het saldo van baten en lasten 

      - bestemmingsreserve Doelstelling 

 
             -2.443  

 

                  850  

 

                5.364  

 - bestemmingsreserve Context Based Practice 

 
         -102.246  

 

         -122.000  

 

            -88.411  

 - reserve koersverschillen 

 
             48.074  

 

                      -    

 

           112.899  

Totaal 

 

           -56.615  

 

         -121.150  

 

              29.852  

       

       Ondertekening van het jaarverslag 2020 

      Datum: 12 mei 2021 

              Voorzitter: Secretaris:  
  

Penningmeester:  

       

        Marlie Hillekens Hannie Luiten 
  

Nico 
Sleeuwenhoek 

 



Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht 

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl 
www.withaccountants.nl
@withaccountants 

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62 
KvK 28112484

ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

Stichting Steunfonds Amnestie 

Hagenweg 3c 

4131 LX  VIANEN 

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van Stichting Steunfonds Amnestie 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Steunfonds Amnestie te Elst beoordeeld. 

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 met een balanstotaal van € 1.903.494 en de staat van 

baten en lasten over 2020 met een resultaat van € 56.615 (negatief) met de toelichting, waarin zijn opgenomen een 

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw 

dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn C1 (voor kleine organisaties-zonder-

winststreven). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 

als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij 

hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 

2400 ‘Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten’. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende 

ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen 

dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. Een beoordeling in 

overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader 

uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de 

stichting, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de 

verkregen informatie. De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk 

beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 

Conclusie 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de 

jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting 

Steunfonds Amnestie per31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland 

geldende Richtlijn C1 (voor kleine organisaties-zonder-winststreven). 

Was getekend te Amersfoort, 3 mei 2021. 

WITh accountants B.V. 

Drs. J. Snoei RA 
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Bijlage: Begroting 2021 

(bedragen in €) 

    

   

Begroting 

2021 

 

Realisatie 

2020 

Baten 
     

      Giften en legaten van particulieren               -    

 

         -2.130  

Totaal baten 

 

              -    

 

         -2.130  

      Lasten 
    

  

     

  

Besteed aan doelstellingen 

  

  

     

  

Project Context Based Practice        65.000  

 

       102.246  

   

       65.000  

 

       102.246  

Algemene kosten 

   

  

     

  

Accountants- en administratiekosten          2.650  

 

          2.558  

Overige kosten 

 

            100  

 

               48  

   

         2.750  

 

          2.606  

      Totaal lasten 

 

       67.750  

 

       104.852  

      Financiële baten en lasten 
   

      Baten en kosten van financiele vaste activa          3.000  

 

          3.096  

Baten en kosten van liquide middelen         -1.000  

 

            -803  

Koersresultaten van financiële vaste activa               -    

 

        48.074  

  

         2.000  

 

        50.367  

     

  

Saldo van baten en lasten       -65.750  

 

       -56.615  

     

  

Verwerking van het saldo van baten en 

lasten 
    - bestemmingsreserve doelstelling              -3.407  

 

            -2.443  

- bestemmingsreserve Context Based Practice         -62.343  

 

        -102.246  

 - reserve koersverschillen 

  

            48.074  

Totaal 

  
        -65.750  

 

          -56.615  

 




