Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

De Boeringstichting Oral and Maxillofacial Research Fund Groningen

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 1 2 3 2 9

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Hanzeplein 1 Afd. Kaakchirugie, 9713 GZ, Groningen

Telefoonnummer

0 5 0 3 6 1 3 8 2 8

E-mailadres

boeringstichting@umcg.nl

Website (*)

https://anbi.nl/publicatieverplichting/de-boeringstichting-oral-and-maxillofacial-research-

RSIN (**)

8 0 8 8 3 2 8 7 6

Actief in sector (*)

Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Aantal vrijwilligers (*)

1 Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Prof. dr. F.K.L. Spijkervet

Secretaris

Prof. dr. G.M. Raghoebar

Penningmeester

dr. C. Stellingsma

Algemeen bestuurslid

dr. S.A.H.J. de Visscher

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek,
onderwijs en voorlichting op het gebied van de mondziekten, kaak- en
aangezichtschirurgie en bijzondere tandheelkunde, het aanschaffen, zelf gebruiken
en ter beschikking stellen van apparatuur en instrumenten, het organiseren van en
het verruimen van de mogelijkheid tot het bijwonen van wetenschappelijke
congressen, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen
zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De instelling verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de mondziekten,
kaak- en aangezichtschirurgie alsmede de bijzondere tandheelkunde. Hiertoe worden
wetenschappelijke onderzoekers aangesteld binnen de afdeling, veelal basisartsen of
tandartsen. Daarnaast wordt onderwijs verzorgd t.b.v. studenten
tandheelkunde/geneeskunde/technische geneeskunde, en in relatie tot de stichting
betreft dit veelal ook post-academisch onderwijs.
Het wetenschappelijk onderzoek heeft een klinsich gericht karakter en wordt uitgevoerd
tijdens het patientenzorg bedrijf van de afdeling MKA-chirurgie.
De ondersteuning vanuit de stichting aan bovengenoemde draagt bij aan het
bevorderen van onderzoek, onderwijs, etc. op het genoemde gebied omdat hiermee
uitgebreidere mogelijkheden zijn dan die op basis van de aan de afdeling
MKA-chirurgie beschikaargestelde zgn. eerste geldstroom middelen mogelijk maakt.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Werving van subsidies t.b.v. wetenschappelijk onderzoek en inkomsten door legaten.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Op basis van ingediende wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen wordt door het
Stichtingsbestuur middelen beschikbaar gesteld t.b.v. van wetenschappelijk onderzoek
op het gebied van de mondziekten, kaak-aangezichtschirurgie en bijzondere
tandheelkunde.
Daarnaast houdt de stichting vermogen aan welke op een spaarrekening beschikbaar
zijn.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Niet van toepassing.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

In het kader van de doelstelling van de stichting werd door het bestuur van de stichting
voor een tweetal nieuwe onderzoeken financiële middelen beschikbaar gesteld. In
2021 werd de cursus Gerodontologie als een van de activiteiten in 2021 voor de laatste
maal georganiseerd a.g.v. de situatie rondom COVID-19, en de veranderde
samenstelling van de staf van MKA-chirurgie/Bijzondere Tandheelkunde van het
UMCG.
In 2021 werd door het bestuur afgestemd met de notaris/executeur testamentair
omtrent een legaat aan de Boeringstichting en werd daarnaast beleidsontwikkeling
opgestart t.a.v. de besteding van de bijbehorende financiële middelen.
In december 2021 werd opnieuw de Boeringprijs uitgereikt en uitgekeerd aan een
master student aan de opleiding Tandheelkunde van het Centrum Tandheelkunde en
Mondzorgkunde UMCG.
Als gevolg van de COVID-19 situatie en de hiermee samenhangende extra druk op de
patiëntenzorg, konden geen aanvullende activiteiten worden opgestart in het kader van
wetenschappelijk onderzoek en het organiseren van cursussen of congressen.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2021

€

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

1.099

€

+

€

1.099

+
0

€
€

2.577.433

€

+
€

722.324

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

3.076.843

3.096.273

€
€

+

+
€

3.074.342

3.096.273

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

2.501

Totaal

€

3.076.843

3.098.722

+
€

€

3.074.342

2.376.398

€

3.075.744

€

€

€
498.311

31-12-2020 (*)

+
€

3.098.722

€

2.449

€

3.098.722

+

De bestemmingsreserve betreft een reserve ten behoeve van onderwijs.

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

5.000

€

2.000

Nalatenschappen

€

211.957

€

566.701

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

-3.149

42.001

€
€

15.000

+

€
€

15.000

5.000

+
5.000

€

€

+

€
€

216.957

+
568.701

€
€

7.855

2.500

+

+

€

236.663

€

618.202

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

38.607

€

14.512

Verstrekte subsidies & giften

€

95.000

€

132.390

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

476

€

1.145

Financiële lasten

€

2.341

€

129

Overige lasten

€

6.210

€

3.182

Som van de lasten

€

258.594

€

298.211

Saldo van baten en lasten

€

-21.931

€

319.991

Som van de baten

Lasten

€

115.960

146.853

€

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Geen bijzonderheden die nader toegelicht dienen te worden.

Open

