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nieuwsbrief

Financieel verslag 2011
Algemeen
Jaarlijks verantwoordt het bestuur zich over
het gevoerde beleid en de daarmee
samenhangende financiën. In dit verslag
treft u het deel financiën aan. Transparantie
staat daarbij voorop jegens onze donateurs/
sponsoren. De jaarrekening over 2011 is
samengesteld door P&M Kooy Accountants
& Belastingadviseurs te ’sGravendeel.

Hun samenstellingsopdracht is uitgevoerd
in overeenstemming met het Nederlands
recht, “Opdrachten tot het samenstellen
van financiële informatie”.
Financieel overzicht
In onderstaande tabel treft u, in verkorte
vorm, onze financiële cijfers aan in vergelijk
met de jaren 2008 t/m 2011.

Bedragen x 1000 euro
2011
Baten
Uit fondswerving
157
Legaten/nalatenschappen
22
Uit overige activiteiten
21
Incidentele grote bijdrage N.O.S. Nijmegen
200
Besteed aan de doelstellingen
Wetenschappelijk onderzoek
Voorlichting en bewustwording

Organisatiekosten
Wervingskosten (inclusief Oogfonds)
Resultaat
Eigen vermogen/Bestemmingsreserve
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2010

2009

2008

154
35
19

144
28
21

208

155
25
25
150
355

193

166
1
167

170
5
175

167
0
167

63
3
66

17
13
3

15
13
5

14
10
164

28
0
99

596

666

661

497
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Financiële ontwikkelingen
In 2011 daalde de totale baten ten opzichte
van 2010 licht. Dit blijkt uit onderstaande
tabel.
Jaar

Baten

2006
2007
2008
2009
2010
2011

118.316
140.168
193.720
204.583
208.185
199.853

Groei in %
t.o.v. vorig jaar
18%
38%
6%
2%
- 4%

De lichte daling van de totale baten komt
door een terugval van de post Legaten/
nalatenschappen met een bedrag van
€ 13.000. Elimineer je het effect van de post
Legaten, dan is er een stijging van 2% ten
opzichte van 2010 te zien. Ofwel het niveau
2011 is gelijk gebleven aan 2010 en is
wellicht het gevolg van de heersende
economische crisis. Toch kijken wij positief
naar de toekomst. Wij zien overigens een
licht groeiend effect met betrekking tot het
uitzetten van onze acties (giftbox) bij
verjaardagen, jubilea, overlijden, etc.
Bovendien geloven wij vast dat er meer
interesse is te kweken, om (beoogde) giften
in de vorm van lijfrenten via notariële akten
aan het MD Fonds te laten doen. Een
zogenaamde win-win situatie voor zowel
begiftigde en alswel voor het MD Fonds.
Bestedingen aan doelstellingen
Van de tot en met 2011 toegekende
subsidies meerjarig wetenschappelijk
onderzoek is in 2011 besteed een totaal
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volume van € 166.750 uit de normale
jaarexploitatie. Daarnaast is, in het kader
van de Bijzondere MD-Leerstoel in
Nijmegen, in 2011 een volume van € 73.000
besteed uit de specifieke post “Bestemmingsreserve MD-Leerstoel”. In 2011 is in
totaal dus besteed € 239.750 (in vergelijking
met 2010 was dat € 175.250). Wij
verwachten in 2012 circa € 300.000 als
bestedingsniveau te kunnen halen, inclusief
het volume voor de Bijzondere MDLeerstoel.
Kosten werving, beheer en administratie
Het MD Fonds maakt daarbij
onderscheid in:
• Wervingskosten (incl. Oogfonds)
• Organisatiekosten.
De totale organisatiekosten blijven relatief
zeer laag. De kosten van de wervingacties
zijn in 2011 ten opzichte van 2010 gelijk
gebleven. Per saldo bedragen onze
normkosten slechts 15% van de baten,
derhalve zijn wij 10% onder de Goede
Doelen normkosten van 25% gebleven.
Het nastreven van een actief kostenbesef
en het achterwege laten van elke vorm van
bestuurdersbeloning, zorgde in wezen
daarvoor.
Resultaat, vermogen en
bestemmingsreserves
Het MD Fonds heeft over 2011 een positief
exploitatieresultaat van € 3.004 behaald.
Dit resultaat is toegevoegd aan het eigen
vermogen. Ultimo 2011 bedroeg het eigen
vermogen een bedrag van € 516.000. In
verband met de bijzondere MD-Leerstoel te
Nijmegen, hebben wij eind 2009 een bedrag
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van € 150.000 vanuit het eigen vermogen
als Bestemmingsreserve aangemerkt.
Daaruit is in 2011 een bedrag van € 73.000
gefinancierd. Resteert nog een bedrag van
€ 77.000 en zal in 2012 geheel binnen de
MD-Leerstoel aan onderzoek worden
besteed.
De niet in de balans opgenomen rechten
en (project-)verplichtingen bedragen in
totaal € 265.500. De solvabiliteitspositie
van het MD Fonds is zodanig, dat alle
aangegane verplichtingen betreffende de
wetenschappelijke onderzoekprojecten,
gegarandeerd kunnen worden nagekomen.

Beleidsverantwoording
Het bestuur heeft zich in dit verslag beperkt
tot het afleggen van het gevoerde financiële
beheer over 2011. Een beleidsmatige
verantwoording van de overige zaken van
het MD Fonds treft u in ons algemeen
Bestuursverslag 2011 aan. Dit verslag
verschijnt eveneens in de Nieuwsbrief.
Het bestuur:
• Hein van der Hart, voorzitter
• Albert de Brauw, secretaris
• Arnold Veldman, penningmeester
• Paul Amelink, bestuurslid
• Nel Koetsier-van den Broek, bestuurslid
• Yvonne de Jong-Hesse, bestuurslid

De liquide middelen van het Fonds, zijnde
het overgrote deel, zijn op (speciale) rentebonus-spaarrekeningen ad € 570.000 bij de
ABN-Amro Bank N.V. belegd.

Help het MD Fonds met het financieren van
wetenschappelijke onderzoeksprojecten naar
MaculaDegeneratie.
Stort uw bijdrage op ING 1280.

Maculavisie_April_2012.indd 31

27-03-12 18:37

ESOMD gestopt met fondsenwerving
MD Fonds zet acties onverminderd voort
De afgelopen jaren heeft het MD Fonds
en ook de MD Vereniging enkele malen
een waarschuwing doen uitgaan voor de
activiteiten van een stichting opererend
onder de naam Europese Stichting voor
Onderzoek naar Macula Degeneratie
(ESOMD).

Wij adviseren daarom vanaf heden donaties
en eenmalige giften rechtstreeks en
uitsluitend nog toe te vertrouwen aan de
Stichting MD Fonds. Eind april zal opnieuw
een mailing uitgaan in samenwerking met
het Oogfonds en uitsluitend gericht zijn op
de financiering van kwalitatief het beste
onderzoek. Behalve in het voorjaar verzorgt
Inmiddels kunnen wij melden dat de
het MD Fonds zelf ook nog in het najaar
Stichting ESOMD haar activiteiten op het
een mailing. Afgezien van de beide mailings
gebied van fondsenwerving heeft beëindigd. kunnen donateurs ook altijd tussentijds
Reden is het feit dat de kosten de afgelopen giften, legaten, giftboxen of andere fondsen
jaren steeds de baten overtroffen. Hierdoor toevertrouwen aan het MD Fonds.
is vrijwel geen geld doorgegeven aan de
onderzoekers. Wij hebben daar meermalen Voor nadere informatie over de besteding
op gewezen.
van de donaties verwijzen wij u naar de
Nieuwsbrief van het MD Fonds, die elke
De stichting MD Fonds daarentegen heeft
keer deel uit maakt van het verenigingsblad
de afgelopen jaren in nauwe samenwerking MaculaVisie.
met de MD Vereniging via mailings in het
voorjaar en najaar door een veel gunstiger
Voor nadere informatie over de ESOMD
kostenstructuur zo’n 85% van zijn
kunt u contact opnemen met het Oogfonds,
inkomsten kunnen besteden aan goed
tel. 030-252 33 38.
wetenschappelijk onderzoek. De Stichting
MD Fonds heeft daartoe nauw
samengewerkt met niet alleen de MD
Vereniging maar ook met het Oogfonds en
met de organisatie UitZicht.
Deze laatste partner selecteert voor het MD
Fonds de beste onderzoeksprojecten van
de afdelingen Oogheelkunde aan de
Universiteiten in Nederland. In de
samenwerking met het Oogfonds maken wij
gebruik van de professionele
fondsenwervingscapaciteit bij het Oogfonds.
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Giftbox
Heeft u binnenkort een jubileum of andere
bijeenkomst en wilt u geld inzamelen voor
het MD Fonds, dan kunt u een giftbox
aanvragen bij het landelijk bureau,
tel. 030 - 29 66 999.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een onafhankelijke uitgave van de
Stichting MD Fonds. Het bestuur is volledig verantwoordelijk
voor de inhoud van deze nieuwsbrief.
Bestuur van de Stichting MD Fonds
Prof.dr. Hein C. van der Hart, voorzitter
 040–2913999 -  h.vanderhart@onsnet.nu
Mr. Albert K.C. de Brauw, secretaris
 0294-295889 -  akc@debrauw.net
Arnold W.M. Veldman, penningmeester
 040–2417672 -  veldman.arnold@gmail.com
Ir. Paul Amelink, bestuurslid
 040–2837811 -  p.amelink@onsnet.nu
Drs. Nel Koetsier-van den Broek, bestuurslid
 0575-555853 -  nelkoetsier@hotmail.com
Dr. Yvonne de Jong-Hesse, bestuurslid
 020-4444795 -  y.dejong@vumc.nl

Wetenschappelijke Adviesraad
Prof.dr. H. Bouma, emeritus hoogleraar Instituut voor
Gerontechnologie, Technische Universiteit Eindhoven
Prof.dr. E. van Kuijk, MD, PhD Professor & Chairman
University of Minnesota, Department of Ophthalmology /
MMC 493, Minneapolis, USA
Prof.dr. P.J. Ringens, Oogziekenhuis Maastricht MUMC
Prof.dr.ir. P.F.F. Wijn, hoogleraar afdeling Klinische Fysica,
Máxima Medisch Centrum, Veldhoven
Stichting MD Fonds
Postbus 2410 – 3500 GK Utrecht
 030–2966999 -  mdfonds@viziris.nl
Bankrekening 1280
t.n.v. Stichting MD Fonds, Utrecht
Bankrekening 609.97.26.26
t.n.v. Stichting MD Fonds, Eindhoven



Machtiging
naam:

M/V

af te schrijven van bankrekening:

voorletters:
straat en huisnr:
plaats:

Datum:

postcode:

Handtekening:

e-mail:
machtigt tot wederopzegging het MD Fonds om:


1 maal per maand € 5,00



1 maal per maand / kwartaal / jaar
een bedrag van: €



éénmalig een bedrag van: €
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U kunt deze machtiging
opsturen naar:
Stichting MD Fonds
Postbus 2410
3500 GK UTRECHT
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