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1. PROFIEL 

 

Stichting Hanarth Fonds is op 28 september 2018 opgericht en is ontstaan uit de 

nalatenschap van Arthur del Prado, oprichter en voormalig CEO van ASM 

International. Stichting Hanarth Fonds wil het gebruik van kunstmatige 

intelligentie en machine learning bevorderen en verbeteren om de diagnose, 

behandeling en uitkomst van patiënten met kanker te verbeteren. In dit kader 

ondersteunt Stichting Hanarth Fonds wetenschappelijk onderzoek dat zich richt 

op met name, maar niet uitsluitend, zeldzame vormen van kanker.  

 

De nalatenschap van Arthur del Prado is ondergebracht in Stichting ADP. 

Stichting Hanarth Fonds heeft haar vermogen ontvangen door schenkingen van 

Stichting ADP.  Stichting Hanarth Fonds bezit en beheert het vermogen dat haar 

in staat stelt haar doelstellingen te verwezenlijken. Stichting Hanarth Fonds kent 

voor het vermogensbeheer drie belangrijke doelstellingen: 

 

� Het vermogen zodanig beheren dat jaarlijks uitkeringen kunnen worden 

gedaan waarmee de stichting haar maatschappelijke doelstelling kan 

realiseren. Voor het portefeuillerendement wordt gerekend met een reëel 

rendement van 3%. 

� Het vermogen zodanig beheren dat dit in reële termen, met inachtneming 

van inflatie, op lange termijn in stand blijft. Voor inflatie wordt gerekend 

met een langjarig gemiddelde van 2%. 

� Teneinde de kans te verkleinen dat de omvang van het vermogen op enig 

moment significant afneemt door waardevermindering van de portefeuille, 

is het beleggingsbeleid gericht op het beperken van dit risico door een zo 

groot mogelijke spreiding. 

 

Stichting Hanarth Fonds heeft als activiteit het beheer van een vermogen en het 

financieren van wetenschappelijk onderzoek binnen haar doelstelling. Stichting 

Hanarth Fonds kent twee vormen van financiering: 

 

� Voor onderzoeksprojecten, onderzoek dat zich richt op met name, maar 

niet uitsluitend, zeldzame vormen van kanker waarbij algoritmen op het 

gebied van kunstmatige intelligentie ontwikkeld worden en/of op 

gegevensverzamelingen worden toegepast. 

� Voor fellowships voor het volgen van een specifiek opleidingstraject dat de 

meerwaarde erkent van de toepassing van machine learning bij 

onderzoek, dagelijkse werkzaamheden in de klinische praktijk en 

organisatorische processen in het voorgenoemde onderzoeksgebied. 
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2. BESTUURSVERSLAG 2020 

 

In dit bestuursverslag wordt een overzicht gegeven van de behaalde resultaten 

in 2020 en van de belangrijkste algemene zaken die van invloed zijn op Stichting  

Hanarth Fonds. 

 

2.1. Belangrijkste activiteiten 2020 

 

Stichting Hanarth Fonds is op 28 september 2018 opgericht en heeft vanaf deze 

datum de ANBI-status toegekend gekregen.  

 

Het bestuur heeft de drie geselecteerde vermogensbeheerders – conform het 

daartoe opgestelde beleggingsstatuut – het vermogen van Stichting Hanarth 

Fonds volledig laten beleggen.  

 

2020 call for proposals 

Stichting Hanarth Fonds kijkt terug op een mooi jaar: zij heeft in 2020  

ruim EUR 3 miljoen toegekend voor 8 onderzoeksprojecten en één Fellowship. 

 

Wat ging hieraan vooraf?  

In december 2019 is de tweede call for proposals uitgeschreven aan diverse 

Nederlands onderzoeksinstituten. Stichting Hanarth Fonds stelt door deze call 

financiering beschikbaar voor onderzoek en scholing op het gebied van 

kunstmatige intelligentie & machine learning binnen de oncologie, met speciale 

aandacht voor zeldzame solide tumoren bij volwassenen.  

 

Kandidaten werden uitgenodigd om vóór 1 maart 2020 een vooraanvraag voor 

een onderzoeksproject in te dienen. 

 

Naar aanleiding van deze call heeft Stichting Hanarth Fonds 39 vooraanvragen 

van wetenschappers mogen ontvangen. Deze vooraanvragen zijn door de 

Wetenschappelijke Advies Raad (WAR), die bestaat uit verschillende deskundigen 

op het gebied van oncologie en kunstmatige intelligentie, beoordeeld op basis 

van de volgende criteria:  

 

� de haalbaarheid en kwaliteit van het onderzoeksproject. 

� de mate waarin het cv van de kandidaat aansluit bij het 

onderzoeksproject. 

� de ervaring van de kandidaat. 

� of het project ‘waar voor zijn geld biedt’: de verhouding tussen 

aangevraagd budget en de uit te voeren werkzaamheden. 

 

Vervolgens heeft de WAR hier een advies over uitgebracht aan het bestuur. Het 

bestuur heeft dit advies overgenomen en besloten dat er 12 kandidaten werden 

uitgenodigd om een volledig onderzoeksvoorstel in te dienen vóór 2 juni 2020.  
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Stichting Hanarth Fonds heeft externe referenten benaderd en gevraagd om hun 

visie te geven op de 12 volledige onderzoeksvoorstellen.  

Aansluitend zijn de 12 onderzoeksvoorstellen, met daarbij de feedback van de 

referenten, beoordeeld door de WAR-leden. Op basis van de beoordeling van de 

WAR-leden heeft het bestuur besloten om 8 onderzoeksvoorstellen voor 

financiering in aanmerking te laten komen. Het betreffen onderzoeksvoorstellen 

met een looptijd van 2 tot 4 jaar en een gemiddelde financiering van € 400.000 

per onderzoeksproject. 

 

Naast financieringsaanvragen konden er tot 1 juli 2020 ook verzoeken voor 

fellowships worden ingediend. Deze dienden inhoudelijk aan te sluiten op de 

doelstelling van Stichting Hanarth Fonds. Er zijn 2 fellowship-voorstellen 

ontvangen. Beide voorstellen zijn beoordeeld door de WAR-leden. Op basis van 

deze beoordelingen heeft het bestuur besloten om 1 fellowship voor financiering 

in aanmerking te laten komen. 

 

Lopende projecten 

De lopende projecten van de call 2019 en call 2020 en alsmede de overgenomen 

onderzoeksprojecten van Stichting ADP worden jaarlijks op basis van 

voortgangsverslagen beoordeeld. De WAR, en aansluitend het bestuur, 

beoordelen de voortgangsverslagen en bij een positieve beoordeling wordt de 

financiering, conform de schenkingsakten, voortgezet. 

 

2.2.  Schenking  

 

Stichting ADP heeft een schenking gedaan van € 66.781,93.  Deze schenking is 

in 2019 verwerkt en als bate geregistreerd. Op 20 januari 2020 is deze 

schenking notarieel vastgelegd. 

 

2.3. Vermogensbeheer 

 

Als basis voor het vermogensbeheer hanteert Stichting Hanarth Fonds de 

eerdergenoemde uitgangspunten: 

 

Op basis van deze uitgangspunten heeft Stichting Hanarth Fonds de 

‘strategische’ verdeling over de verschillende beleggingscategorieën vastgesteld 

op 50% zakelijke waarden en 50% vastrentende waarden. De belegging in 

zakelijke waarden wordt – binnen een bepaalde bandbreedte – gespreid over 

aandelen (45%) en onroerend goed (5%).  
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De bandbreedtes, waarbinnen de allocatiepercentages kunnen variëren voordat 

de beleggingen worden aangepast, zijn: 

Aandelen  30 – 60% 

Obligaties  30 – 50% 

Onroerend goed  0 – 10% 

Alternatieven  0 – 10% 

Liquiditeiten   0 – 40% 

 

Jaarlijks wordt aan het einde van het eerste en derde kwartaal de 

portefeuillesamenstelling getoetst aan deze streefpercentages.  

 

Het beleggingsbeleid is conform de principes van ‘UN Global Compact’, zoals 

opgenomen in het beleggingsstatuut van Stichting Hanarth Fonds. 

 

Het beleid is om, waar mogelijk, te beleggen in indexvolgende fondsen. Daardoor 

is het risico van beleggen voor een groot deel beperkt tot de ‘macrorisico’s’, die 

samenhangen met de keuze van de indexen. Het risico van de totale 

beleggingsportefeuille wordt bepaald door de allocatiekeuze van de 

beleggingscategorieën. Naast de specifieke risico’s van deze 

beleggingscategorieën, zijn er nog eventuele operationele risico’s, 

tegenpartijrisico’s en valutarisico’s.  

 

Het vermogensbeheer is uitbesteed aan ABN AMRO MeesPierson, Van Lanschot 

Kempen en topcapital. De financiële administratie is uitbesteed aan VDH 

Bestuurszaken B.V. 

 

Stichting Hanarth Fonds heeft geen derivaten, synthetische producten of 

andersoortige beleggingen met een mogelijk tegenpartijrisico. Voor de 

beleggingen in aandelen- en obligatiefondsen is gekozen voor die fondsen waar 

het uitlenen van de onderliggende aandelen niet is toegestaan. De 

bewaarneming van effecten en participaties is in de jurisdicties waar onze 

vermogensbeheerders en bewaarbedrijven actief zijn, net zo georganiseerd als in 

Nederland via afgescheiden depots.  

 

2.4. Resultaat 2020 

 

Vanaf juni 2019 is het gehele startvermogen belegd. De belegde portefeuille 

heeft zich in 2020 ontwikkeld boven de benchmark van 3.7%. In 2020 is er een 

overall rendement gerealiseerd van 4,1%. 

 

In het verslagjaar heeft Stichting Hanarth Fonds een beleggingsresultaat behaald 

van in totaal € 2.627.000. Dit bedrag bestaat voor € 2.067.000 uit ‘gerealiseerde 

en niet-gerealiseerde’ waarde mutaties en voor € 560.000 uit dividend en rente-

inkomsten.  
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Na aftrek van de toezeggingen 2020 van € 2.916.000, alsmede de kosten over 

het verslagjaar van € 303.000, resteert een negatief resultaat van  

€ 592.000. 

 

Hierdoor daalde de algemene reserve met € 652.000 en steeg de 

bestemmingsreserve met € 60.000. 

 

De totale kosten in het verslagjaar bedroegen € 303.000. Daarvan waren  

€ 164.000 kosten van externe vermogensbeheerders en direct met het 

vermogensbeheer samenhangende kosten voor bewaarneming en administratie. 

Het resterende bedrag van € 139.000 betreft de kosten voor bestuur en zijn 

commissies, bestuursondersteuning, accountants, automatisering en overige 

kosten. 

 

2.5. Doel bestedingen 

 

Door Stichting Hanarth Fonds zijn de eerder gedane toezeggingen van Stichting 

ADP in 2019 financieel volledig afgewikkeld. De slot (eind) evaluaties worden 

verwacht in 2021. 

 

Ultimo 2020 zijn er 18 onderzoeksprojecten en 2 Fellowships door het Hanarth 

Fonds (mede) gefinancierd danwel waarvoor financiering is toegekend. Het 

betreft een totale financiering van ruim EUR 6 miljoen. De onderzoeksprojecten 

vinden plaats bij 10 verschillende Nederlandse onderzoeksinstituten. De 

gemiddelde looptijd van een onderzoeksproject is 4 jaar en van een Fellowship 2 

jaar. De eerste onderzoeksprojecten zullen in 2021 worden afgerond. Nadere 

details staan vermeld onder 11.8 Toelichting op de toezeggingen en 11.9 Niet uit 

de balans blijkende rechten en verplichtingen. 

 

Op de website www.hanarthfonds.nl is van elk onderzoek een samenvatting en 

enkele basisgegevens zoals instituut en projectleider beschikbaar. Daarnaast is 

de jaarlijkse voortgang van de onderzoeksprojecten op deze website te vinden. 

 

2.6. Vooruitzichten 2021 

 

Eind 2020 is de derde ‘call for proposals’, call 2021 uitgeschreven middels een 

mailing aan diverse onderzoeksinstituten, social mediakanalen en de website 

www.hanarthfonds.nl. Kandidaten werden uitgenodigd om vóór 2 maart 2021 

een vooraanvraag voor een onderzoeksproject in te dienen.  

 

Stichting Hanarth Fonds heeft 50 vooraanvragen voor onderzoeksprojecten 

mogen ontvangen. De Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van Stichting 

Hanarth Fonds beoordeelt de vooraanvragen op de gestelde criteria zoals 

haalbaarheid en kwaliteit van het voorstel, de ervaring van de aanvrager en of 

de aanvraag in overeenstemming is met het doel van Stichting Hanarth Fonds. 
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Vervolgens adviseert de WAR het bestuur welke onderzoeksprojecten – naar 

haar mening - in aanmerking komen voor een volledige definitieve aanvraag. 

 

Vervolgens horen kandidaten op 20 mei 2021 of zij een volledige definitieve 

aanvraag mogen indienen. 

 

De aangewezen kandidaten dienen vóór 7 juni 2021, 14.00 uur een volledige 

aanvraag in te dienen. Volledige aanvragen die in behandeling worden genomen, 

worden voor externe beoordeling voorgelegd aan nationale en/of internationale 

deskundigen. Op 28 oktober 2021 horen de kandidaten of hun aanvraag wordt 

gehonoreerd. 

 

Kandidaten zijn tevens uitgenodigd om vóór 2 juni 2021 een voorstel voor een 

fellowship in te dienen. Deze aanvragen worden eveneens beoordeeld door de 

Wetenschappelijke Advies Raad (WAR). Ter aanvulling op hun aanvraag kunnen 

kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met leden van de WAR. Ook 

deze kandidaten horen op 28 oktober 2021 of hun aanvraag wordt gehonoreerd. 

 

 

3. ORGANISATIE 

 

3.1. Bestuur 

Het bestuur is in 2020 twee keer bijeengekomen voor bestuursvergaderingen. De 

samenstelling van het bestuur is met ingang van dit verslagjaar als volgt:   

 

� De heer H.M.T. Broeders, voorzitter 

� Mevrouw T. Stellema, penningmeester 

� De heer M.A.J. Eijkman 

� De heer J.J.J. Weyler 

 

Genoemde bestuursleden zijn allen toegetreden op 28 september 2018.  

 

De onder het bestuur ressorterende beleggingscommissie, bestaande uit de heer 

Broeders en mevrouw Stellema, is in 2020 twee keer (virtueel) bijeengekomen, 

o.a. ter evaluatie van de beleggingsresultaten en de samenwerking met de 

vermogensbeheerders.  

 

De onder het bestuur ressorterende medische commissie, bestaande uit de heren 

Eijkman en Weyler, is in 2020 één keer (virtueel) bijeengekomen, o.a. ter 

beoordeling van de onderzoeksvoorstellen en de bespreking van de 2020 call. 

 

3.2. Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) 

 

De WAR is formeel ingesteld door het bestuur. De WAR-leden zijn 

wetenschappers en deskundigen die werkzaam zijn bij universiteiten, relevante 

kennisinstellingen en/of in het bedrijfsleven. Het zijn ervaren onderzoekers en/of 
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mensen die ervaring hebben met de beoordeling van onderzoeken. Bij de selectie 

van de WAR-leden is gestreefd naar een geografische spreiding over disciplines 

en instituten. De WAR beoordeelt de onderzoeksvoorstellen en stelt een advies 

op voor het bestuur. In dit verslagjaar hadden de volgende personen zitting in de 

WAR: 

 

� Prof. dr. H. Obertop, em. hoogleraar chirurgie AMC, voorzitter 

� Prof. dr. E.G.E de Vries, hoogleraar medische oncologie UMCG,  

vice-voorzitter 

� Dr. A. Bins, medisch oncoloog AMC 

� Prof. dr. ir. A. Dekker, hoogleraar Clinical Data Sciences, Maastro 

� Prof. dr. P.D. Grünwald, hoogleraar statistisch leren / hoofd CWI Machine 

Learning groep 

� Prof. dr. T. Heskes, hoogleraar kunstmatige intelligentie, RU 

� Prof. dr. J.W.R. Nortier, em. hoogleraar medische oncologie LUMC 

� Prof. C.J.H. van de Velde, chirurgische oncologie LUMC 

� Prof. dr. C.M.L. van Herpen, hoogleraar Rare Cancers, Radboud UMC  

� Prof. dr. I. Borel Rinkes, chirurg UMCU  

 

Per 31 december 2020 zijn de volgende personen afgetreden: 

� De heer Obertop, (voorzitter), mevrouw De Vries gaat deze rol 

overnemen. 

� De heer Grünwald  

� De heer Nortier 

 

Het bestuur bedankt de heren Obertop, Grünwald en Nortier voor hun grote inzet 

voor het Fonds.  

 

Per 1 januari 2021 zullen de volgende personen toetreden tot de WAR: 

 

� Prof. P.J. (Paul) van Diest, MD, PhD Hoofd afdeling Pathologie UMC Utrecht 

� Prof. Dr. M. (Marcel) Verheij Afdelingshoofd Radiotherapie/Voorzitter 

SONCOS Radboud UMC 

� Prof. dr. P.A.N. (Peter) Bosman Senior Researcher bij Centrum Wiskunde & 

Informatica (CWI) 

 

 

3.3. Beheer vermogen Stichting Hanarth Fonds 

Voor het beheren van haar vermogen maakt Stichting Hanarth Fonds gebruik 

van de diensten van de volgende externe vermogensbeheerders: 

 

� ABN AMRO MeesPierson 

� Van Lanschot Kempen 

� topcapital 
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Bij de uitvoering van de besluitvorming – en voor advies aan de financiële 

commissie – wordt het bestuur van Stichting Hanarth Fonds geadviseerd door de 

vermogensbeheerders. 

 

De vermogensbeheerders rapporteren aan VDH Bestuurszaken, die de 

beleggingsadministratie verzorgt. De beleggingsadministratie gecombineerd met 

de financiële administratie, verzorgd door VDH Bestuurszaken, vormen samen de 

administratie van Stichting Hanarth Fonds. 

 

3.4. Beloning  

De leden van het bestuur en de leden van de WAR ontvangen een vacatie- en 

onkostenvergoeding per vergadering. Aan de leden van het bestuur en de WAR 

zijn verder geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. De totale kosten 

in 2020 bedroegen € 10.174, incl. € 508 btw. 
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4. VERKLARING VAN HET BESTUUR 

 

4.1. Vaststelling 

Het bestuur heeft de jaarrekening 2020 van Stichting Hanarth Fonds vastgesteld 

in de vergadering van 11 mei 2021. 

 

4.2. Resultaatsbestemming 

Het bestuur heeft de resultaatverdeling, zoals opgenomen in de staat van baten 

en lasten, vastgesteld. 

 

4.3. Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben geen gebeurtenissen na de balansdatum, anders dan verwoord in de 

jaarrekening, plaatsgevonden die hier vermeld moeten worden. 

 

Den Haag, 8 april 2021 

 

 

 

De heer H.M.T. Broeders, voorzitter 

 

 

 

Mevrouw T. Stellema, penningmeester 

 

 

 

De heer M.A.J. Eijkman 

 

 

 

De heer J.J.J. Weyler 
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JAARREKENING 

 

5. BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming) 

 

ACTIVA  31 december 2020 31 december 2019 

  x € 1.000 x € 1.000 

      

FINANCIËLE VASTE 

ACTIVA      

Beleggingen      

- Vastgoedfondsen  1.647 1.615

- Aandelenfondsen  32.122 30.044

- Obligaties en andere    

vastrentende waarden  26.369 25.895

Alternatieven  454 471

  60.592 58.025 

  

VLOTTENDE ACTIVA  

Liquide middelen  
1.812 2.800

  1.812 2.800

TOTAAL ACTIVA  
  62.404   60.825

 

  

  

PASSIVA  31 december 2020 31 december 2019 

  x € 1000 x € 1.000 

  

EIGEN VERMOGEN  

Algemene reserve  9.271 9.923 

Bestemmingsreserve/ 

Instandhoudingskapitaal  49.614 49.554

   58.885  59.477

  

LANGLOPENDE 

SCHULDEN  

Schenkingen  2.212 836

  2.212 836

  

KORTLOPENDE 

SCHULDEN  

Overige schulden    1.307    512

   1.307  512

TOTAAL PASSIVA  
    62.404     60.825
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6. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN    2020 

   

2019

  x € 1.000 x € 1.000

   

Ontvangen schenking  0 5.127

SCHENKINGEN  0 5.127

   

Opbrengst uit beleggingen  560 424

Gerealiseerd koersresultaat beleggingen en   

ongerealiseerd koersresultaat beleggingen  2.067 6.426

Gerealiseerd valutaresultaat en   

ongerealiseerd valutaresultaat  0 55

Overige resultaten  
0 0

BELEGGINGSRESULTAAT  2.627 6.905

   

Vacatiegelden bestuur en WAR  (10) (11)

Vacatiegelden referenten  (5) (0)

Kosten van het beheer van beleggingen  (164) (173)

Bestuur ondersteuning  (106) (102)

Website en IT-kosten  (3) (8)

Accountant  (16) (16)

Overige kosten  1 (2)

TOTAAL KOSTEN VAN DE ORGANISATIE  (303) (312)

   

Financiële baten en laste   

Rentelasten  0 0

Resultaat voor verdeling   2.324 11.720

   

Toezeggingen  (2.916) (1.282)

TOTAAL TOEZEGGINGEN  (2.916) (1.282)

   

RESULTAAT 
 

(592) 10.438

   

Resultaatverdeling   

Mutatie van de bestemmingsreserve  60 4.554

Mutatie van de algemene reserve  (652) 5.884

Totaal   (592) 10.438
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7. KASSTROOMOVERZICHT 2020  

 

 

 2020 2019 

 x € 1.000 x € 1.000 

   

KASSTROOM UIT BELEGGINGS 

ACTIVITEITEN   

Resultaat verslagperiode (592)  10.438 

    

   

Gerealiseerde waardeveranderingen en   

ongerealiseerde waardeveranderingen (2.000) (6.548) 

Aankoop van beleggingen (21.472) (40.378) 

Verkoop van beleggingen 20.903   8.811 

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten (2.569)  (38.115) 

   

KASSTROOM UIT 

FINANCIERINGSACTIVITEITEN 

  

Mutatie langlopende schulden 1.376 836 

Mutatie kortlopende schulden 797 (176) 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 2.173 660 

   

Mutatie in liquide middelen (988) (27.017) 

   

   

STAND PER 1 JANUARI 2.800 29.817 

Mutatie boekjaar 988  27.017 

    

STAND PER 31 DECEMBER 1.812  2.800 
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8. TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

Activiteiten 

Statutaire naam: Stichting Hanarth Fonds 

Statutaire zetel: Gemeente Amsterdam 

Rechtsvorm:  Stichting 

 

Het doel van Stichting Hanarth Fonds is: 

 

a) het zonder winstoogmerk financieel ondersteunen van wetenschappelijk 

onderzoek – met name waarin gebruik wordt gemaakt van geavanceerde 

technologie – naar de oorzaken of genezing van (met name maar niet 

uitsluitend zeldzame vormen van) kanker; 

 

b) al hetgeen met het hiervoor onder a) vermelde rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van 

het woord.  

 

Stichting Hanarth Fonds is gevestigd aan Wolga 5 te Den Haag. 
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9. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

 

9.1. Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met verslaggevingsregels die 

in Nederland algemeen aanvaard zijn. In het bijzonder is de ‘Richtlijn voor de 

Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven’ gevolgd. 

 

Activa en passiva waarderen we in het algemeen tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs of tegen de actuele waarde. Als we geen specifieke 

waarderingsgrondslagen vermelden, vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. 

 

Gevolgen van de Coronacrisis op Stichting Hanarth Fonds.  

De pandemie heeft impact, met name de fluctuaties op de beleggingen. De 

beleggingsstrategie is niet aangepast en vooralsnog is er geen onzekerheid 

omtrent het realiseren van de lange termijn doelstellingen. 

 

9.2. Schattingen 

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig 

algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te 

doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke 

resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. 

 

9.3. Vreemde valuta 

Vorderingen, schulden en verplichtingen worden omgerekend tegen de koers per 

balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode 

worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. De uit 

de omrekening voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de staat 

van baten en lasten. 

 

9.4. Beleggingen 

Beleggingen waarderen we tegen de reële waarde. Beleggingen met een 

beursnotering worden in beginsel gewaardeerd tegen de slotkoers van de laatste 

beursdag van de verslaggevingsperiode. Beleggingen waar geen beursnotering 

voor beschikbaar is, worden gewaardeerd tegen een benaderde marktwaarde. 

Deze bepalen we op basis van ‘broker quotes’ of op basis van de intrinsieke 

waarde per participatie die de beheerder van het fonds op de balansdatum 

opgeeft. Waardeveranderingen van beleggingen verwerken we direct in de staat 

van baten en lasten als ‘ongerealiseerd koersresultaat op beleggingen’. 

 

9.5. Vorderingen en schulden 

Vorderingen en schulden waarderen we tegen reële waarde. Voorzieningen 

wegens oninbaarheid brengen we in mindering op de boekwaarde van de 

vordering. 
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9.6. Algemene reserve 

Deze reserve heeft de functie van vermogensbuffer. Positieve en negatieve saldi 

van de staat van baten en lasten worden ten gunste of ten laste van deze 

reserve gebracht. 

 

9.7. Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking 

van Stichting Hanarth Fonds. 
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10. GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT 

 

10.1.   Algemeen 

De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

 

10.2.   Opbrengst uit beleggingen 

Onder opbrengst uit beleggingen zijn rente- en dividendopbrengsten 

verantwoord. 

 

10.3.   Gerealiseerde koersresultaten 

De gerealiseerde koersresultaten bepalen we door op de verkoopopbrengst 

(minus verkoopkosten) de historische (gemiddelde) kostprijs in mindering te 

brengen. Transactiekosten zijn rechtstreeks verwerkt in de staat van baten en 

lasten. 

 

10.4.   Ongerealiseerde koersresultaten 

De ongerealiseerde koersresultaten bepalen we door op de reële waarde van een 

belegging de historische (gemiddelde) kostprijs in mindering te brengen. 

 

10.5.   Ongerealiseerd valutaresultaat 

Ongerealiseerd valutaresultaat betreft de omrekening van beleggingen in 

vreemde valuta’s naar euro’s tegen de koers per balansdatum. 

 

10.6.   Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte methode.  

 

10.7.   Vergelijking met voorgaand jaar 

Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de 2019 cijfers verbeterd. In de jaarrekening 

2019 is een ontvangen schenking verantwoord onder ongerealiseerde resultaten. 

In de vergelijkende cijfers 2019 is dit op de correcte regel verantwoord.  
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11. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

 

11.1.   Financiële vaste activa 

11.1.1. Beleggingen 

 

  

Vastgoed-

fondsen  

Aandelen-

fondsen  

Obligaties en 

andere 

vastrentende 

waarden  

Alterna- 

tieven 

Sub 

Totaal 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 

         

Marktwaarde per 1 

januari 2020   1.615   30.044   25.895 471   58.025

Aankopen  329  14.072 7.071 0 21.472

Verkopen   0  (13.506) (7.398) 0 (20.904)

Gerealiseerd resultaat 

op verkopen / 

aflossingen en   

ongerealiseerd 

resultaat  (297)  1.512 801 (16) 2.000

MARKTWAARDE PER 

31 DECEMBER 2020  1.647  32.122 26.369 454 60.592

 

 

11.2.   Liquide middelen 

 2020 2019 

 x € 1.000 x € 1.000 

   

Ten behoeve van vermogensbeheerders  878 1.486 

Vrij beschikbare banksaldi 934  1.314  

     

TOTAAL 
1.812  2.800  
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11.3.   Eigen vermogen 

Toelichting  

De algemene reserve van Stichting Hanarth Fonds is in 2020 gedaald met  

€ 652 tot € 9.271.  

 

11.4.   Algemene reserve 

 

 2020 2019 

 x € 1.000 x € 1.000 

   

Stand per 1 januari  9.923 4.039 

Bestemming exploitatiesaldo  (652)  5.884  

     

STAND PER 31 DECEMBER  
9.271  9.923  

 

 

11.5.   Bestemmingsreserve/Instandhoudingskapitaal 

 

Het totale bedrag van de schenking van € 55 miljoen, dient door de begiftigde 

tot 31 december 2021 voor ten minste negentig procent (90%) in stand te 

worden gehouden. Dit is bedoeld vanuit een cashflow-perspectief en de wijze van 

verwerken in het jaarverslag via ‘staat van baten en lasten’, is hierbij niet 

relevant. 

 

 2020 2019 

 x € 1.000 x € 1.000 

   

Stand per 1 januari 49.554 45.000 

Bestemming exploitatiesaldo  60  4.554  

     

STAND PER 31 DECEMBER  
49.614  49.554  
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11.6.   Langlopende schulden 

11.6.1. Overige schulden  

 

 2020 2019 

 x € 1.000 x € 1.000 

   

Toezeggingen na 2021 2.212 836 

   

TOTAAL 2.212 836  

 

11.7.   Kortlopende schulden 

11.7.1. Overige schulden  

 

 2020 2019 

 x € 1.000 x € 1.000 

   

Toezeggingen in 2021 1.246 446 

Nog te betalen kosten 61  66  

     

TOTAAL 
1.307  512  

 

 

11.8.   Toelichting op de toezeggingen 

Stichting ADP heeft voordat Stichting Hanarth Fonds was opgericht een viertal 

schenkingen gedaan. Deze toezeggingen zijn in 2019 notarieel overgedragen aan 

Stichting Hanarth Fonds. Het betreft de volgende toezeggingen aan ANBI’s: 

 

Stichting ADP 

Begiftigde Totale 

toezegging  

Uitgekeerd 

t/m 2019 

Uit te 

keren in 

2021 

Uit te 

keren na 

2021 

Stichting VU 400.000 400.000 0 0 

Stichting VUmc CCA 400.000 400.000 0 0 

Stichting Katholieke 

Universiteit 

800.000 800.000 0 0 

Stichting Antoni van 

Leeuwenhoek 

Foundation 

800.000 800.000 0 0 

 2.400.000 2.400.000 0 0 
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Toezeggingen 2019 - 2020 

� Call 2019 

Stichting Hanarth Fonds ontving gedurende de 2019 call, 36 financierings- 

aanvragen. Na een zorgvuldig beoordelingsproces is bepaald dat in 2020,  

6 projecten en 1 fellowship door Stichting Hanarth Fonds worden 

gefinancierd.  

� Call 2020 

Het Hanarth Fonds ontving gedurende de 2020 call, 39 

financieringsaanvragen. Na een zorgvuldig beoordelingsproces is bepaald dat 

met ingang van 2021, 8 projecten en 1 fellowship door het Hanarth Fonds 

worden gefinancierd. 

 

De WAR en (internationale) referenten hebben de voorstellen beoordeeld op 

criteria zoals haalbaarheid en kwaliteit van het voorstel, de ervaring van de 

aanvrager en of de aanvraag in overeenstemming is met het doel van 

Stichting Hanarth Fonds. Op basis van deze beoordelingen heeft het bestuur 

van Stichting Hanarth Fonds een weloverwogen financieringsbesluit genomen.  

 

Hieronder vindt u informatie over de onderzoeksprojecten die zijn 

gehonoreerd.  
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Schenkingsovereenkomsten ondertekend door alle partijen op 31 december 

2020 

 

  

Begiftigde Call Totaal 

bedrag 

Uitgekeerd 

in 2020 

Uit te 

keren in 

2021 

Uit te 

keren na 

2021 

Maastro 2019 398.668 99.667 99.667 199.334 

Erasmus UMC   2019 380.176 95.044 95.044 190.088 

Stichting Cancer 

Center 

Amsterdam 

2019 253.474 126.737 126.737 0 

Stichting VUmc 2019 373.148 93.297 93.287 186.564 

UMC Groningen 2019 400.000 100.000 100.000 200.000 

UMC Groningen 2019 399.647 100.000 100.000 199.647 

Bontius Stichting 2020 394.889 0 98.722 296.167 

Stichting VUmc 2020 400.000 0 133.333 266.667 

Erasmus UMC  2020 399.612 0 99.903 299.709 

Stichting VUmc 2020 399.241 0 99.810 299.431 

      

FELLOWSHIPS      

Stichting 

Universiteitsfonds 

Eindhoven 

2019 250.000 125.000 125.000 0 

Bontius Stichting 2020 149.407  74.704 74.703 

Totaal  4.198.262 739.745 1.246.207 2.212.310 
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11.9. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

 

 

Schenkingsovereenkomsten nog niet ondertekend door alle partijen op 31 

december 2020. 

 

  

Begiftigde Call Totaal 

bedrag 

Uitgekeerd 

in 2020 

Uit te 

keren in 

2021 

Uit te 

keren na 

2021 

Stichting Vrienden 

van het UMC 

Utrecht 

2020 352.038  88.010 264.028 

Radboud UMC 2020 398.414  99.604 298.810 

Stichting Vrienden 

van het UMC 

Utrecht 

2020 235.766  117.883 117.883 

Radboud UMC 2020 378.100  94.525 283.575 

Totaal  1.364.318  400.021 964.297 
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12. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 

 

12.1.   Opbrengst uit beleggingen 

 

 2020 2019

 X € 1.000 X € 1.000

  

Dividend 415 335

Rente  145 89

  

TOTAAL 
560 424

 

12.2.   Kosten organisatie 

12.2.1. Vacatiegelden bestuur en WAR 

De totale vacatiegelden van € 10.174 bestaan uit de bezoldigingen aan het 

bestuur € 3.486 en aan de leden van de WAR € 6.688. 

 

De vacatiegelden zijn vastgesteld conform www.anbi.nl (Artikel 2 Besluit 

Vergoedingen adviescolleges en commissies en Bijlage B van Bezoldigingsbesluit 

Burgerlijke Rijksambtenaren 1984). 

12.2.2. Referenten vergoeding 

In 2020 is aan referenten een vergoeding van  € 4.884 betaald. 

12.2.3. Kosten van het beheer van beleggingen 

De beheerskosten bestaan uit de vergoedingen aan de vermogensbeheerders en 

de kosten die voortvloeien uit het bewaren en administreren van de beleggingen, 

welke rechtstreeks aan Stichting Hanarth Fonds zijn of worden gefactureerd. 

12.2.4. Overige kosten 

De algemene kosten bestaan voornamelijk uit de secretariaatskosten, website- 

en IT-kosten, accountantskosten en overige kosten.  

12.2.5. Resultaatbestemming 

Voor de resultaatbestemming wordt verwezen naar de resultaatverdeling, zoals 

opgenomen onderaan de staat van baten en lasten. Deze resultaatbestemming is 

reeds als zodanig verwerkt in de jaarrekening. 

12.2.6. Vaststelling 

Het bestuur zal de jaarrekening 2020 van Stichting Hanarth Fonds vastgestellen 

in de vergadering van 11 mei 2021. 
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13. CONTROLEVERKLARING  

 

De jaarrekening is door Share Impact Accountants B.V. gecontroleerd. De 

controleverklaring is opgenomen vanaf pagina 27. 

 

Bestuur Stichting Hanarth Fonds 

Amsterdam, 8 april 2021 

 

 

 

 

De heer H.M.T. Broeders, voorzitter 

 

Mevrouw T. Stellema, penningmeester 

 

De heer M.A.J. Eijkman 

 

De heer J.J.J. Weyler 
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Stichting Hanarth Fonds  

Ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 72725524 bij de Kamer van 

Koophandel. 

 

Statutaire doelstelling 

Het doel van de stichting is: 

a) het zonder winstoogmerk financieel ondersteunen van wetenschappelijk 

onderzoek – met name waarin gebruik wordt gemaakt van geavanceerde  

technologie – naar de oorzaken of genezing van (met name maar niet 

uitsluitend zeldzame vormen van) kanker; 

b) al hetgeen met het hiervoor onder a) vermelde rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van 

het woord. 

 

 

Stichting Hanarth Fonds 

Wolga 5  

2491 BK Den Haag 

 

RSIN  859214369 

ANBI  Begindatum  28-09-2018 

 

Aan de samenstelling en de teksten van dit verslag is de grootst mogelijke 

aandacht besteed. Er kunnen aan de inhoud van dit jaarverslag geen rechten 

worden ontleend. 

 


