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Voorwoord
Stichting Máxima heeft in 2012 stevig doorgepakt waardoor het een jaar geworden is
om trots op te zijn. Zowel in de resultaten die we hebben kunnen realiseren voor
patiënten in de regio Eindhoven als in de ondersteuning van medisch
wetenschappelijk werk is veel gerealiseerd.
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de giften van particulieren en bedrijven.
Mensen realiseren zich dat zij morgen ook patiënt kunnen zijn.
Dit jaarverslag is om volledig transparant te zijn over stichting Máxima, want dat is
wat we willen. Iedereen die een donatie doet moet kunnen vertrouwen dat het geld
wordt besteed waarvoor het is bedoeld: de patiënt!

Dr. Fred Croiset van Uchelen
Voorzitter Stichting Máxima
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1. Resultaten 2012
1.1 Fondsenwerving
Stichting Máxima genereert inkomsten doormiddel van:
 Donateurs; zowel particulier, stichtingen en bedrijfsleven
 cards to care (voor €2,50 een kaartje rechtstreeks naar iemand in het
ziekenhuis sturen, met ieder kaartje wordt de stichting gesteund)
 puzzelactie (Kruiswoordpuzzels in de Máximaal wordt doorgebeld, deel van
de gesprekskosten komen ten goede aan stichting Máxima.
Tevens ontvangt de stichting gelden vanuit acties waarbij de stichting begunstigde is.
In 2012 ging het hierbij om:
 Particuliere gift: €25.000, staat gelabeld voor kinderurologie
 Wim Luijkx: €25.000 besteedt aan speelpatio GM
 Koninklijke harmonie: €10.000 besteedt aan muziekkamer VMK
 Mijn geheim, lezersactie: €1558
 Paccar: €100.000 voor apparatuur
1.2 Public Relations en communicatie
Stichting Máxima zet verschillende middelen in ten behoeve van communicatie met
donateurs en de omgeving:
Internet
De www.stichtingmaxima.nl site is een gebruiksvriendelijke site waarop stichting
Máxima voortdurend inzicht geeft in haar doelstellingen en de realisatie ervan. Via
deze site geeft stichting Máxima een zo actueel en transparant mogelijk verslag van
fondswervende activiteiten en projecten. Ook op de website www.mmc.nl en
relevante zorggroepwebsites wordt stichting Máxima gepromoot en staat er een link
naar de website.
Social media
Stichting Máxima is actief aanwezig op verschillende social media zoals Twitter,
Linkedin en Facebook. Hier communiceren we het laatste nieuws van stichting
Máxima.
Nieuwsbrief stichting Máxima
In 2012 is twee maal de stichting Máxima nieuwsbrief verspreid naar alle relaties van
stichting Máxima. Hierin communiceren we het laatste nieuws van stichting Máxima.
Stichting Máxima placemat
In 2012 hebben patiënten die opgenomen waren in MMC dagelijks twee maal per
dag een stichting Máxima placemat op het dienblad van hun maaltijd ontvangen
Patiëntenkrant Máximaal
In 2012 is deze patiëntenkrant van MMC vier maal verschenen, waarvan eenmalig in
een huis-aan-huisversie in een oplage van 300.000 stuks. De krant informeert
patiënten en zorgrelaties van Máxima Medisch Centrum over nieuwe ontwikkelingen
en noviteiten. In elke editie is een vaste pagina voor stichting Máxima gereserveerd.
Hierin communiceren we het laatste nieuws van stichting Máxima.
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MMCetera (personeelsblad MMC)
In 2012 is het personeelsblad van MMC vijf maal verschenen. In 3 edities is
verspreid over het jaar is een pagina voor stichting Máxima gereserveerd. Hierin
communiceren we het laatste nieuws van stichting Máxima.
1.3 Wetenschappelijk onderzoek
Stichting Máxima heeft het stimuleren van medisch wetenschappelijk onderzoek in
regio Eindhoven in haar statuten opgenomen. Dit kan onderzoek zijn op één van de
door stichting Máxima gedefinieerde speerpunten (dialyse, borstkanker,
vrouw moeder kindzorg), maar verzoeken op andere medische terreinen kunnen ook
gehonoreerd worden. Het bestuur van stichting Máxima zal alle
onderzoeksaanvragen voorleggen aan de onafhankelijke wetenschapscommissie
(samenstelling zie bijlage). Deze zal zowel op gedegenheid als relevantie toetsen en
het bestuur van een advies voorzien.
Stichting Máxima heeft in 2012 bijna €30.000 uitgekeerd aan subsidies voor
wetenschappelijk onderzoek:
 De heer Vreugdenhil: subsidie aanvraag voor studie: “Frozen Gloves ter
preventie van chemotherapie geïnduceerde perifere neuropathie” Voor een
bedrag van €7.600,- De heer Schellings: subsidie aanvraag voor onderzoek naar vroege detectie
en voorspelling van cardiotoxiciteit bij patiënten behandeld met
chemotherapie. Voor een subsidiebedrag van € 8.035,92
 De heer Scheltinga: subsidie verzoek voor onderzoek naar cardiale
oversterfte bij dialysepatiënten. Voor een subsidiebedrag van € 9.000,- De heer Roumen: onderzoek naar de kwaliteit van het cosmetisch resultaat
van borstbesparende chirurgie inclusief bestraling op termijn. Voor een
subsidiebedrag van €4.860
1.4 Faciliteiten voor patiënten
De tweede statutaire doelstelling van Stichting Máxima is het realiseren van extra
faciliteiten voor patiënten uit regio Eindhoven. In dit kader is in 2012 maar liefst
€227.281 uitgekeerd voor het realiseren van diverse mooie, goede projecten
gerealiseerd.
Vrouw Moeder Kind-centrum
In 2012 is het unieke nieuwe vrouw Moeder en Kindcentrum geopend door
HKH Prinses Máxima. In dit centrum zijn door Stichting Máxima diverse projecten
gerealiseerd waardoor het voor kinderen iets aangenamer is om in een ziekenhuis te
verblijven. Zo is er een gigantische oranje kangoeroe gemaakt in een patio
(kangoeroe als symbool voor het buidelen van moeder en kind), een echte
muziekkamer met leuke instrumenten, speelpatios zodat kinderen buiten kunnen
spelen, webcams voor de zuigelingen afdeling zodat familie die niet het ziekenhuis
kan bezoeken toch het pasgeboren kindje kunnen zien, een huisbioscoop, een
interactieve speelmuur in de polikliniek kindergeneeskunde en diverse
speelmaterialen voor de kinderafdeling.
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Van ziekenhuiskamer naar woonkamer voor leukemiepatiënten
Voor de leukemiepatiënten van MMC die weken lang in isolatie behandeld en
verpleegd moeten worden van de kamers opgeknapt en voorzien van allerlei nuttige
en leuke faciliteiten om het verblijf wat te veraangenamen. Het project is mogelijk
gemaakt door autobedrijf Van den Udenhout.
Stichting Máxima helpt mee overgewicht te bestrijden
Overgewicht is een steeds meer voorkomend probleem. Stichting Máxima gaat zowel
voorlichting als onderzoek naar het onderwerp steunen.
De afdeling medische psychologie van Máxima Medisch Centrum gaat samen met
bariatrisch chirurg dr Francois van Dielen een boek uitbrengen over morbide
obesitas. Het boek gaat mensen die aan de aandoening leiden van goede informatie
over het onderwerp voorzien. Stichting Máxima steunt het boek met een financiële
bijdrage van €5000.Verlieskoffers voor Borstcentrum Máxima
De verlieskoffers zijn voor gezinnen met kinderen waarvan de moeder borstkanker
heeft om beter uit te kunnen leggen wat er met mama aan de hand is en wat er
allemaal bij komt kijken.
Tijdschriften in wachtkamers
Maandelijks worden in alle wachtruimtes van elke polikliniek, functieafdeling en
verpleegafdeling een goed aanbod van 15 nieuwe tijdschriften neergelegd door de
steun van stichting Máxima. Met deze service speelt stichting Máxima in op de vraag
van patiënten om iets goeds te lezen beschikbaar te maken tijdens een opname,
behandeling of wachttijd.
1.5 Projecten voor 2013
Stichting Máxima timmert structureel aan de weg. In dit kader bestaan ook een plan
voor projecten die in 2013 gerealiseerd gaan worden. In dit kader staan een aantal
belangrijke projecten op de rol:
 wetenschappelijk onderzoek
 website voor kinderen die naar het ziekenhuis moeten
 kindvriendelijk maken van de behandelkamer kinderafdeling
 kindvriendelijke prikkamer realiseren voor kinderen op priklab
 E-Fitcorner voor kinderen met obesitas
 webcams uitbreiding NICU
 verlichting in de Kangoeroe in de patio van het Vrouw Moeder Kindcentrum
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2. Organisatie
2.1 Doel van stichting Máxima
 De gezondheid van mensen in de regio Groot Eindhoven te vergroten en het
ziekenhuis Máxima Medisch Centrum te ondersteunen bij haar
kernactiviteiten in het gezond houden en het beter maken van mensen, zulks
in de ruimste zin van het woord;
 Het - in relatie tot bovengenoemde - stimuleren van de betrokkenheid van
mensen bij hun eigen gezondheid en die van anderen. Voorlichting speelt
daarin een belangrijke rol. Deze betrokkenheid kan uitvloeien in het geven
van (financiële) steun aan de stichting;
 Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovengenoemde in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
o het werven van fondsen onder de burgers van Groot Eindhoven en
het Nederlandse bedrijfsleven op alle mogelijke (wettelijk toegestane)
manieren;
o het geven van voorlichting aan burgers en bedrijfsleven over
gezondheid en activiteiten van de stichting;
o het realiseren van extra faciliteiten voor de zorg evenals het
ondersteunen van medisch wetenschappelijk onderzoek, en voorts
met gebruikmaking van alle wettige middelen.
2.2 Financiële middelen
 Het bestuur van Stichting Máxima zal elk jaar een bestedingsplan maken om
proactief lijn te brengen in de ingediende verzoeken.
 In principe kan iedereen uit regio Groot Eindhoven een verzoek indienen om
gelden van stichting Maxima te verkrijgen: individuen, afdelingen van MMC
en externe organisaties. Hiertoe dient een sponsorverzoek te worden
ingediend bij de secretaris van Stichting Máxima waarin concreet verwoord
staat wat het project inhoud, door wie het wordt gedaan, hoe het wordt
gedaan en wanneer. Hierbij wordt het SMART-principe gehanteerd (specifiek,
meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdspecifiek). Niet-SMART
geformuleerde verzoeken zullen niet in behandeling worden genomen.
 Het bestuur van Stichting Máxima zal per verzoek afwegen of het in lijn met
artikel 2 uit de statuten ligt. In geval van meerdere voorliggende ingediende
verzoeken zal het bestuur tevens de verhouding tussen en de ingediende
verzoeken bepalen.
 In geval van verzoeken voor sponsoring van medisch wetenschappelijke
initiatieven zal het bestuur advies vragen aan de wetenschapscommissie om
een onafhankelijk en deskundig oordeel te waarborgen.
 Toegekende gelden voor projecten worden bij voorkeur achteraf, op basis
van declaratie toegekend. Bij uitzondering kan gefaseerd worden uitbetaald
(bij aanvang, tussentijds en achteraf). Gelden voor aanschaf van materialen
worden slechts toegekend op basis van een geldende offerte.
 Het bestuur van Stichting Máxima zal erop toe zien dat gesubsidieerde
initiatieven geïmplementeerd worden door tussentijds en achteraf te laten
rapporteren.
 Stichting Máxima zal zelf jaarlijks rapporteren. Hierop zal worden toegezien
door een onafhankelijke accountant.

6

2.3 Organisatiestructuur
Stichting Máxima is een onafhankelijke stichting, gelieerd aan het Máxima medisch
centrum.
De stichting kent een vierhoofdig bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris,
penningmeester en een algemeen lid. Het bestuur van stichting Máxima informeert
de raad van toezicht van Máxima Medisch centrum tweemaandelijks.
Wetenschappelijke sponsorverzoeken worden door het bestuur altijd voorgelegd aan
een onafhankelijke wetenschapscommissie om mogelijke belangenverstrengeling te
voorkomen.
Het bestuur bestond geheel 2012 uit de volgende personen:
1. dr F.A.A.M. Croiset van Uchelen
voorzitter en gepensioneerd chirurg
2. dr. M.A.H.M. Wiegerinck
vice-voorzitter en gynaecoloog
3. P.H.C.M. van Vroenhoven
bestuurslid en gepensioneerd directeur particulieren Rabobank Eindhoven en
Veldhoven
4. drs. R.P.J. van Disseldorp
secretaris en manager marketing
5. drs. P.J.J.M. Swinkels
bestuurslid
Promotionele activiteiten van stichting Máxima worden uitgevoerd door afdeling
marketing communicatie en klantrelaties van MMC. De dagelijkse leiding is in
handen van de secretaris stichting Máxima/manager marketing communicatie
klantrelaties MMC.

2.4 Samenwerking met andere fondsen
Veel goede doelen zijn op een directe of indirecte manier gelieerd aan MMC. Dikwijls
wordt MMC gevraagd om fondsen te genereren, en vaak is MMC zelf begunstigde.
Deze rollen lopen door elkaar heen. Bovendien is er regelmatig interne verwarring
wanneer initiatieven promotioneel ondersteund worden, en wanneer niet. Actuele
voorbeelden in dit kader zijn Alpe d’huzes, Running Team Oirschot, Michael Wing,
Benefiets, MMC helpt, Team King, Marathoon, Ronald Mc Donald, KWF en Stichting
heelkunde onderzoek. Liefst zouden alle goede doelen met reclame bij de ingang
van MMC hangen, maar dat gaat simpelweg ruimtelijk niet, maar is bovendien
verwarrend voor geld gevers: wie doet nu wat? In een memo is inzichtelijk gemaakt
welke taken, rollen en ondersteuning bij welke goede doelen passend zijn. Hierbij is
onderscheid gemaakt in twee rollen:
1.
ondersteuning bij genereren van geld
2.
ondersteuning bij MMC als begunstigde
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Ondersteuning bij genereren van geld
MMC heeft in 2009 stichting Máxima opgericht. Stichting Máxima heeft twee
doelstellingen:
1.
ondersteunen van medisch wetenschappelijke initiatieven van MMC
2.
extra’s mogelijk maken voor patiënten in MMC.
Het bestuurscollege van MMC heeft afdeling MCK de opdracht gegeven om stichting
Máxima maximaal te ondersteunen in het verwerven van fondsen.
Stichting Máxima is een zelfstandige stichting met drie speerpunten: VMK,
borstkanker en nierdialyse. In de corporate uitingen van MMC (mmc.nl,
personeelsblad etc) zal stichting Máxima het enige goede doel zijn dat door MMC
gepromoot wordt om fondsen te werven.
Bovendien zal in uitingen van MMC weergegeven worden welke projecten er
mogelijk gemaakt worden: in deze gevallen is MMC dus ook begunstigde.
Ondersteuning bij MMC als begunstigde.
De promotionele eindverantwoordelijkheid is in MMC belegd bij de manager MCK.
MMC staat uitermate positief tegenover alle mogelijke goede doelen waarbij het
ziekenhuis geselecteerd is als begunstigde, dikwijls op het gebied van oncologie en
kinderen. Dergelijke goede doelen verdienen het in dergelijke gevallen om
publicitaire aandacht te krijgen bij overhandiging van de donatie. Afdeling MCK zal
situaties met MMC als begunstigde publicitair maximaal ondersteunen. Hiertoe zijn
de volgende opties beschikbaar:
persbericht
bericht op mmc.nl
bericht op intranet
bericht in personeelsblad van MMC
MMC gaat er van uit dat middels dergelijke publicitaire ondersteuning bij
overhandiging van een donatie voldoende reclame gemaakt wordt voor de donateur
waardoor deze er ook beter van wordt. MMC ondersteunt echter geen promotionele
activiteiten van goede doelen die tot doelstelling hebben om gelden/donateurs te
werven, ook al is MMC (deels) begunstigde.
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3. Verantwoording en kwaliteit
3.1 CBF Keurmerk
Stichting Máxima heeft professionaliteit, transparantie en deugdelijk bestuur hoog in
het vaandel staan. Stichting Máxima is op hoofdlijnen dan ook ingericht volgens de
criteria van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Toch heeft stichting Máxima
geen keurmerk van het CBF. Dit is een bewuste keuze. Elke cent die stichting
Máxima ontvangt van donateurs, besteedt de stichting aan één van haar
speerpunten. Dat is zelfs één van de fundamentele doelstellingen. Hoewel stichting
Máxima zich volledig kan vinden in de betrouwbaarheidsgedachte achter dit
keurmerk, zou deelname daarmee strijdig zijn. Stichting Máxima houdt zich aan wat
we donateurs beloven, en daarin past geen eenmalige uitgave van 2.795 euro aan
het keurmerk en een jaarlijkse bijdrage die afhankelijk is van de baten.
Stichting Máxima staat overigens achter de betrouwbaarheidsgedachte achter het
keurmerk, dat criteria kent op de volgende gebieden:
•
Bestuur
•
Beleid
•
Fondsenwerving, voorlichting en communicatie
•
Besteding van de middelen en Verantwoording
Daarom is Stichting Máxima op hoofdlijnen ingericht volgens de criteria van het CBF.
Voorbeelden daarvan:
Bestuur
Het bestuur past met vier mensen bij de geringe omvang van de stichting. Het
bestuur werkt volledig onbezoldigd, overigens net als de omstreeks tien vrijwilligers
en de enkele ambassadeurs. Om de objectiviteit van gesteunde projecten te kunnen
beoordelen werkt stichting Máxima met een groep medici en wetenschappers van
Máxima Medisch Centrum. Een Raad van Toezicht is in oprichting.
Beleid
Stichting Máxima kent een beleidsplan met meetbare doelstellingen dat drietal jaar
vooruitkijkt. Het wordt geregeld aangepast en er worden jaarplannen van afgeleid.
Controleren en evalueren doet de organisatie periodiek. Adequate bemensing van de
stichting vergt voortdurende aandacht van bestuur en vrijwilligers.
Fondsenwerving, voorlichting en communicatie
Stichting Máxima geeft voortdurend inzicht in haar doelstellingen en de realisatie
ervan via www.stichtingmaxima.nl. Het CBF keurmerk verbiedt bij fondsenwerving
misleiding, vergelijking met andere goede doelen en werving op een fatsoenlijke
manier. Aan die criteria voldoet stichting Máxima vanzelfsprekend. De
donateurbestanden stelt stichting Máxima aan niemand anders beschikbaar en
stichting Máxima maakt geen kosten voor fondsenwerving (het CBF kent een
maximum percentage van 25% kosten van de geworven fondsen.)
Besteding van de middelen
Stichting Máxima werkt zo effectief en efficiënt mogelijk aan het bereiken van haar
doelen, en dat administreert stichting Máxima ook deugdelijk. Stichting Máxima
evalueert de uitkomsten van haar bestedingen. Er worden binnen Stichting Máxima
geen beheers- en administratieve kosten gemaakt dankzij een aantal sponsors.
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Verantwoording
Via www.stichtingmaxima.nl geeft stichting Máxima een zo actueel en transparant
mogelijk verslag van fondswervende activiteiten en projecten Het jaarverslag is op te
vragen via info@stichtingmaxima.nl.
3.2 ANBI Certificaat
Giften aan een maatschappelijke instelling of een goed doel kunnen onder bepaalde
voorwaarden aftrekbaar zijn. Volgens de Belastingdienst maakt nog niet iedereen
gebruik van dit recht. Eén van de voorwaarden is dat het goede doel een Algemeen
Nut Beogende Instellingen (ANBI) moet zijn. Stichting Máxima is een ANBI.
3.3 Optimale besteding van middelen/ Kosten fondsenwerving
Alle donaties worden bij stichting Máxima uitgegeven waarvoor ze bedoeld zijn:
extra’s realiseren voor patiënten en wetenschappelijk onderzoek. Het bestuur van
stichting Máxima werkt volledig onbezoldigd. Stichting Máxima heeft geen
duurbetaalde directeur of fondsenwervers in dienst. Alle activiteiten van de stichting
worden gedaan door de afdeling marketing, communicatie en klantrelaties van MMC.
Stichting Máxima heeft er bovendien voor gekozen om de organisatie in te richten
zoals een gecertificeerde organisatie. Dergelijk keurmerk is echter niet aangevraagd
omdat de kosten voor het verkrijgen van bijvoorbeeld een CBF keurmerk duizenden
euro’s bedragen. De kosten die door stichting Máxima gemaakt worden ten behoeve
van promotionele doeleinden (website, drukwerk) zijn in de jaarrekening volledig
inzichtelijk en transparant.
3.3.1 Beoordeling onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek stimuleren is één van de doelstellingen van stichting
Máxima. Omdat in het bestuur van de stichting twee medisch specialisten zitting
hebben worden aanvragen voor medisch wetenschappelijk onderzoek altijd
voorgelegd aan een onafhankelijke wetenschapscommissie. De samenstelling van
deze commissie is als bijlage bijgevoegd. Het bestuur van stichting Máxima zal in
principe altijd besluiten conform het advies van de wetenschapscommissie. Mocht dit
niet het geval zijn, dan moet dit inhoudelijk beargumenteerd worden.
3.4 Omgang met belanghebbenden
Zowel MMC als de daarin werkzame medisch specialisten kunnen belanghebbend bij
stichting Máxima zijn. Juist om deze reden is stichting Máxima een onafhankelijke
stichting met een eigen bestuur en KVK inschrijving. De financiële huishouding van
stichting Máxima is strikt van het ziekenhuis gescheiden. Het ziekenhuis evenals de
medisch specialisten kunnen aanvragen bij stichting Máxima indienen. Het
stichtingbestuur zal altijd een objectieve beoordeling en besluitvorming maken op
basis van de doelstellingen zoals omschreven in de gedeponeerde statuten.
3.4.1 Externe relaties
Stichting Máxima heeft inmiddels aardig wat externe relaties. Zowel met bedrijfsleven
als met diverse bekende sporters en bestuurders die de sympathie met de stichting
delen. Stichting Máxima heeft als doelstelling het bedrijvennetwerk verder uitbreiden.
Stichting Máxima heeft concrete netwerken via Linkedin en Facebook.

10

11

Jaarrekening 2012
Stichting Maxima

12

Stichting Maxima

INHOUDSOPGAVE

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Jaarrekening 2012
Balans per 31 december 2012
Resultatenrekening over 2012
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2012
Toelichting op de resultatenrekening over 2012

Pagina

14
15
16
17
18

13

Stichting Maxima

JAARREKENING
1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(na resultaatbestemming)
31-dec-12
€

31-dec-11
€

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

11.032
117.518
128.550

8.589
184.698
193.287

Totaal activa

128.550

193.287

31-dec-12
€

31-dec-11
€

Eigen vermogen
Algemene reserves

123.548

184.400

Totaal eigen vermogen

123.548

184.400

5.002

8.887

128.550

193.287

ACTIVA

Vlottende activa

PASSIVA

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva

Totaal passiva
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1.2 RESULTATENREKENING OVER 2012

2012
€

2011
€

Sponsors
Activiteiten
Renteopbrengsten

177.244
2.055
2.717

30.829
10.772
415

Som der bedrijfsopbrengsten

182.016

42.015

Toegekende Projecten
Kosten activiteiten
Overige algemene kosten

227.281
14.830
756

43.933
35.805
2.268

Som der bedrijfslasten

242.867

82.007

RESULTAAT BOEKJAAR

-60.851

-39.992

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

BEDRIJFSLASTEN:
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1.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.3.1 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

1.3.2 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als
deze gerealiseerd zijn.
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar
toegerekend.
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1.4 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-12
€

31-dec-11
€

8.315
2.717

8.314
275

11.032

8.589

31-dec-12
€

31-dec-11
€

Bankrekeningen
Rabobank 12.85.07.837
Rabobank 1.47.56.63.412
ING Bank 65.39.71.222

3.256
114.262
0

55.582
120.000
9.116

Totaal liquide middelen

117.518

184.698

Algemene reserves

123.548

184.400

Totaal eigen vermogen

123.548

184.400

31-dec-12
€

31-dec-11
€

5.002

8.800

0

87

5.002

8.887

Vooruitbetaalde bedragen ivm leesmap
Nog te ontvangen rente
Totaal vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

1.4 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt:

Rekening Courant MMC
Overige kosten
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
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5.1.5 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

2012
€

2011
€

BATEN

Sponsors
Aktie Pink Ribbon particulieren
Aktie Pink Ribbon bedrijven
GLW Dols
Stg Bevordering Gezondheid
Rabobank
Specseavers
Autobedrijf van Udenhout
Koninklijke Harmonie Musis Sacrum
Daf Trucs
Eenmalige en periodieke schenkingen
Borrenbergs
Donatie boek Obesitas

8.929
13.045

25.000
25.000

1.250
1.644

10.000
10.000
100.000
3.244
4.000

3.461
2.500
30.829

177.244

Activiteiten
Contante verkoop op Pink Ribbon-dag
Verkoop Gadgets
Aktie Linedancing
Oliebollen
Opbrengst diverse activiteiten

2.015
2.055

6.362
1.098
718
1.922
672
10.772

2.717
2.717

415
415

40

Renteopbrengsten
Rente op bankrekeningen
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5.1.5 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
Toelichting overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

2012
€

2011
€

LASTEN

Toegekende Projecten
Quadrand USB Sticks
P.Lutar Radiologie
Diac
Studie HS-TNT Klinisch Lab
Stichting Hart- en Vaatziekten
Obesitasboek
de heer van Ganzewinkel
de heer Andriessen
dokter Kemps
Bijniernetwerk
Vakantie dialyse
de heer Vullings
Kinderwebsite
Project Oncologie
Project VMK Nebula wall
Project VMK Babylife
Project VMK Kunstobject Kangeroe
Project VMK Speelhuisje
Project VMK thuisbioscoop
Diverse projecten VMK

1.755
627
7.600
8.036
9.000
5.000

3.118
1.500
27.437
3.749
4.900
1.000
2.229

8.530
4.780
38.854
48.787
71.400
12.138
7.323
3.451
227.281

43.933

Kosten activiteiten
Aktie Pink Ribbon
Inkoop Gadgets
Card to Care
St.Verdriet door je hoofd
Kind en ziekenhuis (ziekenhuiskoffers)
Leestafel
Materiaalkosten Pink Ribbon activiteit
Diverse activiteiten

2.646
14.830

14.141
965
298
380
1.355
10.073
7.863
732
35.805

392
160
180
24
756

1.736
155
291
86
2.268

801
298
11.085

Overige algemene kosten
Promotiekosten
Telefoonkosten
Bankkosten
Kamer van Koophandel
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5. Overige gegevens
Het bestuur van stichting Máxima heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld in de
vergadering van 11 maart 2013.
Ondertekening door bestuurders met portefeuille:

……………………………..

……………………………..

dr. F.A.A.M. Croiset van Uchelen
voorzitter stichting Máxima

dr. A.H.M. Wiegerinck
vice-voorzitter stichting Máxima

……………………………..

……………………………..

P.H.C.M. van Vroenhoven
penningmeester stichting Máxima

drs. R.P.J. van Disseldorp
secretaris stichting Máxima

.
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Bijlage Samenstelling wetenschapscommissie per 31 december 2012

De wetenschapscommissie bestaat uit de volgende leden:















prof. dr. S. Bambang Oetomo, kinderarts – neonatoloog (voorzitter)
S. Benoy-De Keuster, Physician Assistant reumatologie
EJ.L.G. Delvaux, coördinator medische bibliotheek
dr. L.J.J. Derijks, ziekenhuisapotheker - klinisch farmacoloog
M. Donkers, hartfalenverpleegkundige / Nurse Practitioner i.o.
dr. H.R. Haak, internist/decaan MMC Academie
dr. J. Dieleman, epidemioloog
prof. dr. S.G. Oei, gynaecoloog
dr. R.M.H. Roumen, chirurg
dr. M.R.M. Scheltinga, chirurg
prof. dr. ir. H.L. Vader, klinisch chemicus/hoofd klinische laboratoria
dr. R.J.A.M. Verbunt, cardioloog
C.R. van Wetering, fysiotherapeut
prof. dr. ir. P.F.F. Wijn, klinisch fysicus (vicevoorzitter)
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