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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. 
Het 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.  
 
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 (d.w.z. na aftrek van 
inflatie) 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 
langjarige 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 twee 
vormen van financiering: 

 
• Voor onderzoeksprojecten in het voornoemde onderzoeksgebied 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 machinaal leren bij onderzoek, 
dagelijkse werkzaamheden in de klinische praktijk en organisatorische processen. 
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2. BESTUURSVERSLAG 2018 
 

In dit Bestuursverslag wordt een overzicht gegeven van de behaalde resultaten in 2018 
en van de belangrijkste algemene zaken die van invloed zijn op Stichting  
Hanarth Fonds. 

 
2.1. Belangrijkste activiteiten 2018 

 
Stichting Hanarth Fonds is op 28 september 2018 opgericht en heeft vanaf deze datum 
de ANBI-status toegekend gekregen. Voor deze oprichting zijn bestuursleden gezocht en 
deze bestuursleden zijn in functie getreden vanaf datum oprichting. 
 
Een van de eerste taken die het bestuur heeft uitgevoerd, is samen met de drie 
geselecteerde vermogensbeheerders het beleggingsstatuut op te stellen en vervolgens 
het openen van bank- en beleggingsrekeningen 
 
Vervolgens is de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR), die bestaat uit verschillende 
deskundigen op het gebied van oncologie en kunstmatige intelligentie, definitief 
samengesteld. De WAR beoordeelt o.a. de financieringsaanvragen voor onderzoeken en 
Fellowships en brengt een gefundeerd advies hierover uit aan het bestuur. 
 
In 2018 is voorts een start gemaakt met de ontwikkeling van de website 
www.hanarthfonds.nl. Deze website is in 2019 in twee taalversies, te weten Nederlands 
en Engels, live gegaan. Een belangrijk onderdeel van de website is een speciaal op maat 
gemaakte module, waarmee het aanvraagproces voor financieringsaanvragen en 
fellowships wordt vereenvoudigd. Aanvragers worden eenvoudig en online door het 
proces heen geleid en Stichting Hanarth Fonds kan de daaropvolgende workflow met 
behulp van deze module inregelen.  

 
2.2.  Schenking  

 
Op 5 december 2018 heeft Stichting ADP een schenking gedaan van € 50 miljoen. Deze 
schenking is als bate geregistreerd in 2018. 
 
De Schenking geschiedt onder de volgende bepalingen. 

 
1. Het bedrag van de Schenking dient door de Begiftigde tot [eenendertig december 

tweeduizend een twintig] voor ten minste negentig procent (90%) in stand te 
worden gehouden. De door de Begiftigde behaalde rendementen staan vrijelijk ter 
beschikking van de Begiftigde. 

2. In het eerste kwartaal van het jaar tweeduizend eenentwintig dient de Begiftigde 
aan de Schenker verslag te doen van de wijze waarop de Schenking (en de 
daarop genoten rendementen) zijn aangewend. 

3. Indien: 
(i) de Schenker van mening is dat de wijze waarop de Begiftigde de Schenking 
(en de daarop genoten rendementen) heeft aangewend niet voldoende recht 
doet aan de doelstelling van de Begiftigde; en 
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(ii) de Schenker en de Begiftigde niet tot overeenstemming komen onder welke 
voorwaarden de Begiftigde haar beleid en/of werkzaamheden zal aanpassen 
om, naar de mening van de Schenker, de Schenking (en de daarop genoten 
rendementen) aan te wenden recht doende aan de doelstelling van de 
Begiftigde, heeft Schenker heeft tot en met eenendertig december tweeduizend 
eenentwintig de bevoegdheid om de Schenking te herroepen, welke bevoegdheid 
bij deze uitdrukkelijk door de Begiftigde wordt erkend en aanvaard. Indien de 
Schenking, of een deel daarvan, door de Schenker wordt herroepen, werkt die 
herroeping terug tot heden. De Schenking kan voor niet meer dan negentig 
procent (90%) worden herroepen. Eventueel op de Schenking genoten rendement 
maakt geen onderdeel uit van een eventuele herroeping. 

4. Vanaf het jaar tweeduizend tweeëntwintig staat het bedrag van de Schenking ter 
vrije beschikking van de Begiftigde. De Begiftigde heeft uitdrukkelijk de 
bevoegdheid (doch niet de plicht) om de Schenking al dan niet gedeeltelijk in 
stand te houden. 

5. De eventueel ter zake van de Schenking verschuldigde schenkbelasting is voor 
rekening van de Begiftigde. 

6. De Begiftigde neemt hierbij alle rechten en verplichtingen onder de 
Overeenkomsten over van de Schenker. 

 
Het oprichtingskapitaal verkregen middels schenking op 5 december 2018 bedroeg  
€ 50 miljoen. 
 

2.3.  Vermogensbeheer 
 

Als basis voor het vermogensbeheer hanteert Stichting Hanarth Fonds de volgende 
uitgangspunten: 
 

• 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 (d.w.z. na aftrek van 
inflatie) 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 
langjarige 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. 

 
Op basis van de bovenstaande 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% 
 
Aan het eind van het eerste en derde kwartaal wordt 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.  
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 2018 
 

Vanaf 5 december 2018 is een gedeelte van het vermogen belegd. De belegde 
portefeuille heeft zich ontwikkeld in lijn met de benchmark. Door het aanhouden van een 
ruime liquiditeiten portefeuille is het verlies beperkt. 
 
De minder goede ontwikkelingen op de wereldwijde aandelenmarkten hebben een groot 
effect gehad op het behaalde rendement. In 2018 is er een overall rendement 
gerealiseerd van -1,32%. 
In het verslagjaar heeft Stichting Hanarth Fonds een beleggingsresultaat behaald van in 
totaal € -262.000. Dit bedrag bestaat voor € -260.000 uit ‘niet-gerealiseerde’ waarde 
mutaties, € 3.000 rente-inkomsten en € -5.000 uit niet-gerealiseerde koersresultaten.  
 
Na aftrek van de toezeggingen 2018 van € 600.000, de kosten van het verslagjaar van 
€ 99.000, resteert een negatief resultaat van € 961.000, hierdoor daalde de algemene 
reserve met € 961.000. 
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De totale kosten in het verslagjaar bedroegen € 99.000. Daarvan waren  
€ 5.000 kosten van externe vermogensbeheerders en direct met het vermogensbeheer 
samenhangende kosten voor bewaarneming en administratie. Het resterende bedrag van 
€ 94.000 betreft de kosten voor bestuur, bestuursondersteuning, accountants, 
automatisering en overige kosten waarvan € 37.291 eenmalige opstartkosten. 

 
2.5. Doel bestedingen 

 
Door Stichting Hanarth Fonds zijn de eerder gedane toezeggingen (schenkingen aan 
wetenschappelijke instituten voor onderzoek) van Stichting ADP middels een 
schenkingsakte overgedragen. Een tweetal toezeggingen zijn financieel volledig 
afgewikkeld. Van twee andere toezeggingen zijn de eerste betaling verricht en de 
toekomstige verplichting is bij Stichting Hanarth Fonds als verplichting opgenomen. 

Gedurende 2018 zijn geen uitkeringen in de vorm van liquiditeiten uitbetaald.  
 

2.6. Vooruitzichten 2019 

 
Begin 2019 is de eerste ‘call for proposals’ uitgeschreven middels een mailing aan 
verschillende, relevante onderzoeksinstituten op 22 januari 2019. Kandidaten werden in 
de mailing uitgenodigd om vóór 1 april 2019 een vooraanvraag voor een 
onderzoeksproject in te dienen middels de daarvoor bestemde, online tool op 
www.hanarthfonds.nl. Op de einddatum, te weten 1 april 2019, waren 34 aanvragen 
ontvangen die aansluitend door de WAR werden beoordeeld. Een aantal kandidaten 
ontvangt op 17 mei 2019 bericht met daarin een uitnodiging om een volledige aanvraag 
in te dienen vóór 1 juli 2019. Op 1 november 2019 worden zij geïnformeerd of hun 
project voor financiering in aanmerking komt. Naast financieringsaanvragen kan tot 1 juli 
2019 een verzoek voor een Fellowship worden ingediend. Kandidaten voor een fellowship 
horen eveneens op 1 november 2019 of hun verzoek voor financiering in aanmerking 
komt. 
 
Verder laten de beleggingsresultaten over de eerste maanden van 2019 een positieve 
uitkomst zien. 
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3. ORGANISATIE 
 

3.1.1. Bestuur 
Het bestuur is in 2018 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 – Langius 
• De heer M.A.J. Eijkman 
• De heer J.J.J. Weyler 

 
Genoemde bestuursleden zijn allen toegetreden op 28 september 2018.  

3.1.2. Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) 
De WAR is formeel ingesteld door het bestuur. De WAR-leden zijn wetenschappers en 
deskundigen uit binnen- en buitenland van universiteiten, andere kennisinstellingen of 
het bedrijfsleven. Het zijn ervaren onderzoekers en/of mensen die ervaring hebben met 
de beoordeling van onderzoek. 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. De huidige WAR is als 
volgt samengesteld: 
 

• Prof. Dr. H. (Huug) Obertop, em. Hoogleraar chirurgie AMC, voorzitter 
• Prof. Dr. E.G.E (Liesbeth) de Vries, Hoogleraar medische oncologie UMCG,  

vice-voorzitter 
• Dr. A. (Adriaan) Bins, Medisch oncoloog AMC 
• Prof. Dr. Ir. A. (André) Dekker, Hoogleraar Clinical Data Sciences, Maastro 
• Prof. Dr. P.D. (Peter) Grünwald, Hoogleraar Statistisch Leren/Hoofd CWI Machine 

Learning Groep 
• Prof. Dr. T. (Tom) Heskes, Hoogleraar Kunstmatige Intelligentie, RU 
• Prof. Dr. J.W.R. (Hans) Nortier, em. hoogleraar medische oncologie LUMC 
• Prof. C.J.H. (Cock) van de Velde, Chirurgische oncologie LUMC 

 
3.2. Beheer vermogen Stichting Hanarth Fonds 

Voor het beheren van zijn vermogen maakt Stichting Hanarth Fonds gebruik van de 
diensten van de volgende externe vermogensbeheerders: 
 

1. ABN AMRO MeesPierson 
2. Van Lanschot Kempen 
3. Topcapital 

 
Bij de uitvoering van de besluitvorming –en voor advies aan de financiële commissie– 
wordt het bestuur van Stichting Hanarth Fonds ondersteund door de 
vermogensbeheerders. 
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De vermogensbeheerders rapporteren aan VDH Bestuurszaken, die de 
beleggingsadministratie verzorgt. De beleggingsadministratie gecombineerd met de 
financiële administratie, verzorgd door VDH Bestuurszaken, vormen samen de Stichting 
Hanarth Fonds administratie. 
 

3.3. Beloning  

De leden van het bestuur en de leden van de wetenschappelijke raad (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 
bedroegen € 10.479 (incl. € 410 BTW) waarvan € 4.811 zijn gemaakt voor de datum van 
oprichting van Stichting Hanarth Fonds (en voorgeschoten door Stichting ADP) en  
€ 5.668 vanaf datum oprichting. 
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4. VERKLARING VAN HET BESTUUR 
 
4.1. Vaststelling 

Het bestuur heeft de jaarrekening 2018 van Stichting Hanarth Fonds vastgesteld in de 
vergadering van 9 mei 2019. 
 

4.2. Resultaatsbestemming 

Het bestuur heeft de resultaatsverdeling, zoals opgenomen in de staat van baten en 
lasten, vastgesteld. 
 

4.3. Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum, anders dan verwoord in de 
jaarrekening, plaatsgevonden die hier vermeld moeten worden. 
 
Den Haag, 9 mei 2019 
 
 
 
De heer H.M.T. Broeders, voorzitter 
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JAARREKENING 
 

5. BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (na resultaatbestemming) 

Vergelijkende cijfers per 28 september 2018 (oprichting stichting) 
 

ACTIVA  31 december 2018 28 september 2018 

  x € 1.000 x € 1.000 
      
FINANCIËLE VASTE 
ACTIVA      
Beleggingen      
- Vastgoedfondsen  915  0  
- Aandelenfondsen  10.200  0  
- Obligaties en andere 
vastrentende waarden  8.796  0  
 1  19.911    0   
      
VLOTTENDE ACTIVA      
Overige vorderingen en 
transitoria 2 0  50.000   

Liquide middelen 3 29.817  0  

   49.728  50.000 

TOTAAL ACTIVA   
  49.728 

 
50.000    

      
      
PASSIVA  2018 28 september 2018 

  x € 1000 x € 1.000 
      
EIGEN VERMOGEN      
Algemene reserve 4 4.039  5.000  
Bestemmingsreserve / 
Instandhoudingskapitaal 5 45.000  45.000  
    49.039  50.000 
      
KORTLOPENDE 
SCHULDEN      

Overige schulden 6   689  0    

     689  0 

TOTAAL PASSIVA   
    49.728 

 
50.000     
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6. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 
 
(29 september 2018 tot en met 31 december 2018) 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN   2018 

 28 september 
2018 

  x € 1.000  x € 1.000 
     
Ontvangen schenking    50.000 
     
SCHENKINGEN    50.000 
     
Opbrengst uit beleggingen 7 3   
Gerealiseerd koersresultaat beleggingen   0   
Ongerealiseerd koersresultaat beleggingen    (260)   
Gerealiseerd valutaresultaat  0   
Ongerealiseerd valutaresultaat  (5)   

Overige resultaten  0   
BELEGGINGSRESULTAAT  (262)   
     
Vacatiegelden bestuur en WAR  (11)   
Kosten van het beheer van beleggingen 8 (5)   
Bestuur ondersteuning  (62)   

Website en IT kosten  (10)   

Accountant  (10)   

Overige kosten  (1)   

TOTAAL KOSTEN VAN DE ORGANISATIE    (99)   
     
Financiële baten en lasten     
Rentelasten  0   
Resultaat voor verdeling   (361)   
     
Toezeggingen  (600)   
TOTAAL TOEZEGGINGEN  (600)   
     
RESULTAAT     (961)  50.000 

     
Resultaatverdeling     

Mutatie van de bestemmingsreserve  0  45.000 
Mutatie van de algemene reserve  (961)  5.000 
Totaal   (961)  50.000 
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7. KASSTROOMOVERZICHT 2018  
(28 september 2018 tot en met 31 december 2018) 

 
 2018 

 x € 1.000 
KASSTROOM UIT BELEGGINGS 
ACTIVITEITEN  
Resultaat verslagperiode (961) 
  
  
Gerealiseerde waardeveranderingen 0 
Ongerealiseerde waardeveranderingen 257  
Aankoop van beleggingen (20.168) 
Verkoop van beleggingen 0 
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten (19.911) 

  
KASSTROOM UIT 
FINANCIERINGSACTIVITEITEN 

 

Mutatie vorderingen 50.000 
Mutatie kortlopende schulden 689 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 50.689 
  
Mutatie in liquide middelen 29.817 
  
  
 STAND PER 1 JANUARI 0 
Mutatie boekjaar  29.817 
  
STAND PER 31 DECEMBER 29.817 
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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 de 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. 
 

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. 
 

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 de 
stichting. 
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10. GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT 
 
10.1. Algemeen 

De baten en lasten rekenen we toe 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 verwerken we rechtstreeks 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.  
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11. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
 
11.1. Financiële vaste activa 

11.1.1. Beleggingen 
 

  
Vastgoed-
fondsen  

Aandelen-
fondsen  

Obligaties en 
andere 
vastrentende 
waarden   Sub Totaal 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
         
Marktwaarde per 28 
september 2018   0  0    0  0 
Aankopen    943  10.440  8.796    20.167 
Verkopen     0    0   0    0 
Gerealiseerd resultaat op 
verkopen / aflossingen    0  0    0  0 

Ongerealiseerd resultaat   (29)    (240)  12    (257) 

MARKTWAARDE PER 
31 DECEMBER 2018  

  914 
 

 10.200 
 

  8.796 
 

  19.910 

 
 

11.2. Vlottende Activa  

11.2.1. Overige vorderingen en -transitoria 

 

  2018 

 x € 1.000 
  
Nog te ontvangen dividend 0 

Overige vorderingen  0 
  

TOTAAL 
0 

 
Op 28 september 2018, datum oprichting Stichting Hanarth Fonds, is door Stichting ADP 
een schenking van € 50 miljoen toegezegd. Op 5 december 2018 is dit bedrag 
bijgeschreven op de bankrekening van Stichting Hanarth Fonds. Ter achtergrond, 
Stichting ADP functioneert sinds 9 september 2016 tevens als een stichting zonder 
winstoogmerk met primair het doel om algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) 
financieel te ondersteunen bij het doen van onderzoek naar de oorzaak van ernstige 
ziekten, in het bijzonder kanker, en/of de genezing daarvan. De Stichting is ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55695817.  
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11.3. Liquide middelen 
 

 2018 

 x € 1.000 
  
Ten behoeve van fondsmanagers  21.827 

Vrij beschikbare banksaldi 7.990 
  

TOTAAL 
29.817 

 
 

11.4. Eigen vermogen 

11.4.1. Toelichting  

De algemene reserve van Stichting Hanarth Fonds is in 2018 afgenomen met € 905.000 
tot € 4.095.000.  
 
 

11.5. Algemene reserve 
 

 2018 

 x € 1.000 
  
Stand per 28 september  5.000 

Bestemming exploitatiesaldo  (961) 
  

STAND PER 31 DECEMBER  
4.038 

 
 

11.6. Bestemmingsreserve / Instandhoudingskapitaal 
 

Het bedrag van de Schenking van € 50 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 cash flow perspectief en de wijze van verwerken in het jaarverslag 
(via "staat van baten en lasten") is hierbij niet relevant. 
 

 2018 

 x € 1.000 
  
Stand per 28 september  45.000 

Bestemming exploitatiesaldo  0 
  

STAND PER 31 DECEMBER  
45.000 
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11.7. Kortlopende schulden 

11.7.1. Overige schulden  
 

 2018 
 x € 1.000 
  
Toezeggingen 600 

Nog te betalen kosten 89 
  

TOTAAL 
689 

 
 

11.8. Toelichting op de toezeggingen 
Stichting ADP heeft voordat Stichting Hanarth Fonds was opgericht een viertal 
toezeggingen (schenkingen) aangegaan. Deze toezeggingen zijn notarieel overgedragen 
aan Stichting Hanarth Fonds. Het betreft de volgende toezeggingen aan ANBI’s. 
 

a) Stichting VU 
De schenkingsovereenkomst is aangegaan voor een periode van 4 jaar, ingaande 
op 1 september 2017. De fondsen zullen worden aangewend voor het verrichten 
van wetenschappelijk onderzoek naar een risico-inschattingsmodel voor de 
maligne ontaarding van leukoplakie. De schenking bedraagt in totaal € 400.000, 
waarvan in 2017 € 100.000 is voldaan. Het resterende bedrag van € 300.000 zal 
vervolgens worden voldaan binnen 30 dagen na en op voorwaarden van een 
positieve evaluatie van het onderzoek (hetgeen zal plaatsvinden binnen 60 dagen 
na 1 juli 2019). 
 

b) Stichting VUmc CCA 
De schenkingsovereenkomst is aangegaan voor een periode van 4 jaar, ingaande 
op 1 augustus 2017. De fondsen zullen worden aangewend voor het verrichten 
van wetenschappelijk onderzoek naar een vroeg detectie van carcinomen en 
recidieven van carcinomen in het hoofd-hals gebied door tumor-RNA dragende 
bloedplaatjes De schenking bedraagt in totaal € 400.000, waarvan in april 2018   
€ 100.000 is voldaan. Het resterende bedrag van € 300.000 zal vervolgens 
worden voldaan binnen 30 dagen na en op voorwaarden van een positieve 
evaluatie van het onderzoek (hetgeen zal plaatsvinden binnen 60 dagen na 1 juli 
2019) 

 
De twee onderstaande toezeggingen zijn reeds volledig door Stichting ADP betaald en 
hebben geen financiële verplichtingen meer. Beide toezeggingen zijn notarieel 
overgenomen door Stichting Hanarth Fonds en de Stichting heeft derhalve de verplichting 
van de (tussentijdse/eind) evaluatie overgenomen. 
 

c) Stichting Katholieke Universiteit 
De schenkingsovereenkomst is aangegaan voor een periode van 4 jaar, ingaande 
op 1 augustus 2017. De fondsen zullen worden aangewend voor het verrichten 
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van wetenschappelijk onderzoek naar het galblaascarcinoom. De schenking 
bedraagt in totaal € 800.000, waarvan in 2017 € 200.000 is voldaan door 
Stichting ADP. Het resterende bedrag van € 600.000 is vervolgens na een 
positieve evaluatie van het onderzoek in 2018 voldaan. 
 

d) Stichting Antoni van Leeuwenhoek Foundation 
De schenkingsovereenkomst is aangegaan voor een periode van 4 jaar, ingaande 
op 1 september 2017. De fondsen zullen worden aangewend voor het verrichten 
van wetenschappelijk onderzoek naar een zogenaamde lab-on-a-chip screening 
van zeldzame gynaecologische tumoren cervixcarcinoom en ovariumcarcinoom. 
De schenking bedraagt in totaal € 800.000, waarvan in 2017 € 200.000 is voldaan 
door Stichting ADP. Het resterende bedrag van € 600.000 is vervolgens na een 
positieve evaluatie van het onderzoek in 2018 voldaan. 

 
 

11.9. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
 

Geen 
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12. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 
	

12.1. Opbrengst uit beleggingen 

 
 2018  2017 

 X € 1.000  X € 1.000 
    
Dividend 0  0 
Rente  3  0 
    

TOTAAL 
3 

 
0 

 
12.2. Kosten organisatie 

12.2.1. Vacatiegelden bestuur en WAR 
De totale vacatiegelden van € 10.479 bestaan uit de bezoldigingen aan het bestuur  
(€ 3.594) en aan de leden van de WAR (€ 6.885) waarvan € 4.811 zijn gemaakt voor de 
datum van oprichting van Stichting Hanarth Fonds (en voorgeschoten door Stichting 
ADP)en € 5.668 vanaf datum oprichting. 
 
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. 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. 

12.2.3. Overige kosten 
De algemene kosten bestaan voornamelijk uit de secretariaatskosten, website en IT 
kosten, accountantskosten en overige kosten. De opstartkosten bedragen € 37.291, dit 
betreft o.a. eenmalige kosten voor de oprichting van de stichting en het realiseren van 
de website, alsmede implementatiekosten. 

12.2.4. 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. 

12.2.5. Vaststelling 
Het bestuur heeft de jaarrekening 2018 van Stichting Hanarth Fonds vastgesteld in de 
vergadering van 9 mei 2019. 
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13. CONTROLEVERKLARING  
 
De jaarrekening is door Share Impact Accountants B.V. gecontroleerd. De controle 
verklaring is opgenomen vanaf pagina 23. 
 
Bestuur Stichting Hanarth Fonds 
Utrecht, 9 mei 2019 
 
 
 
 
De heer H.M.T. Broeders, voorzitter 
 
Mevrouw T. Stellema – Langius 
 
De heer M.A.J. Eijkman 
 
De heer J.J.J. Weyler 
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© Stichting Hanarth Fonds, 2019 
 
 
 
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. 

 


