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Voorwoord

>> >>

2016 betekende de aftrap van onze nieuwe meerjarenvisie, met de
speerpunten Gezonder Leven en de Community Diabetes Type 1. Daarnaast
kreeg het nieuwe onderzoeksbeleid vorm.
Rode draad bij al deze vernieuwingen was samenwerking. Samenwerking
met kennispartners, die ons helpen de speerpunten inhoudelijk goed in te
vullen. Samenwerking met collega-organisaties, om de community zoveel
mogelijk te laten aansluiten op de behoeften van mensen met diabetes type
1. Samenwerking met andere onderzoek financiers, om te zorgen dat onze
investering in onderzoek verveelvoudigd wordt. Samenwerking met bedrijven,
om onze doelstellingen sneller en effectiever te realiseren.
En natuurlijk werkten we ook samen met al onze vrijwilligers die helpen de
collecte te organiseren, acties voor ons organiseren of ons op andere wijze
op kantoor ondersteunen.
Samenwerking vraagt veel van de organisatie. En met resultaat, zoals u in
dit jaarverslag kunt zien. Van een zeer succesvolle Suiker Afkickkliniek, tot
een inspirerende DiaBeatit Run en een fantastische tiende editie van het
Handwerkfestijn. En niet te vergeten de start van RegMed XB, het nieuwe
instituut voor regeneratieve geneeskunde waarmee we een leven zonder
insuline spuiten dichterbij gaan brengen.
Dat is immers uiteindelijk waar we het allemaal voor doen: een gezond leven
zonder diabetes en zonder complicaties.

Hanneke Dessing
Algemeen directeur
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2. Doelstellingen 2016
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2.1 Missie en strategische doelstellingen
Statutaire doelstellingen
De statutaire naam van het Diabetes Fonds is: ‘Stichting Diabetes Fonds’. De stichting
is gevestigd in Amersfoort en heeft tot doel ‘de bestrijding van diabetes mellitus en
daarmee verband houdende complicaties.’
De missie van het Diabetes Fonds:

Naar een toekomst zonder diabetes
Het Diabetes Fonds maakt zich sterk om diabetes en complicaties
te voorkomen en te genezen. We geven mensen met diabetes nu
en in de toekomst een betere kwaliteit van leven.
Hiertoe werft het Diabetes Fonds gelden voor wetenschappelijk
onderzoek en voorlichting, want elke oplossing begint met
onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek
Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek hebben we de volgende
doelen gesteld:
• Voor diabetes type 1 bouwen we voort op veelbelovende onderzoekslijnen
op het gebied van stamcelonderzoek, immunologie, biomaterialen en
eilandjestransplantatie.
• Voor diabetes type 2 zetten we in op een tweesporenbeleid: hoe kan een gezonde
levensstijl langer effect hebben en waarom heeft dat eigenlijk maar bij de helft van
de mensen effect?
• Door intensief samen te werken met andere fondsen willen wij de impact van
diabetes aanpakken, met name de impact door complicaties.
Twee thema’s
Vanaf 2016 werken we nog meer samen met anderen om onze doelstellingen te
bereiken, met name voor de twee thema’s Diabetes Type 1 en Gezonder Leven. Voor
beide geldt: door het verenigen van ieders kracht, kennis en ervaring bereiken we meer.

Community Diabetes Type 1
Mensen met diabetes type 1 en hun naasten blijven graag betrokken bij de nieuwste
ontwikkelingen en denken volop mee. Ze komen graag op allerlei manieren in actie
om meer onderzoek mogelijk te maken. Daarom richten we een online platform
op, als basis voor een sterke community rond deze ‘diabetes type 1 cirkel’. Daarin
wordt het Diabetes Fonds een bron van onafhankelijke en kritische informatie, en
van persoonlijk en individueel contact. We leggen de ontwikkelingen in onderzoek
duidelijk uit en zetten nieuws in perspectief. We vormen de type 1 cirkel samen met
mensen met diabetes, maar zoeken ook de samenwerking met andere organisaties
die onderzoek samen met ons mogelijk kunnen maken, financieel of met kennis en
expertise. Zo brengen we samen genezing van diabetes type 1 dichterbij.
Samen naar een gezonder leven
We willen de groei van het aantal mensen met diabetes type 2 een halt toe te roepen.
Daartoe richten we ons samen met andere organisaties en iedereen die ons wil helpen
op een twee specifieke onderwerpen: minder suiker (beperking van toegevoegde
suikers in voeding) en minder zitten (het bevorderen van bewegen, met name in de
werkomgeving).

1 op de 3 van de
huidige volwassen
Nederlanders krijgt
diabetes type 2

Al ruim 1,2 miljoen
Nederlanders hebben
diabetes en elke week
komen daar 1.200 bij
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3. Bestedingen
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3.1 Kennis & Innovatie

Binnen het
onderzoeksbeleid
zet het Diabetes
Fonds in op drie
terreinen:

1

Het genezen en voorkomen
van diabetes type 1

2

 et voorkomen en beter
H
behandelen van diabetes type 2

3

 et voorkomen en beter behandelen
H
van de gevolgen van diabetes

We werken samen met partners hieraan om onze middelen en mogelijkheden
te combineren. De toepassing van wetenschappelijke kennis in een aantal
themaoverstijgende programma’s is een speciaal aandachtspunt.
Dit wilden we bereiken in 2016:
Voortbouwen op onderzoek naar genezing van diabetes type 1:
• Verbetering van de transplantatie van eilandjes van Langerhans door
vervolgfinanciering van het Diabetes Cell Therapy Initiative (DCTI).
• Stimuleren van de ontwikkeling van speciale verpakkingen die getransplanteerde
eilandjes beschermen tegen het afweersysteem door financiering beschikbaar te
stellen. Daarmee hebben onderzoekers bij een aanvraag bij een externe financier
kans om een grotere subsidie binnen te halen. Voorwaarde is dat onderzoekers
samenwerken met een bedrijf en een financieringsaanvraag indienen bij een
externe partij.
Stimuleren van onderzoek naar het behoud van de positieve effecten van een
gezonde levensstijl en het voorkomen van diabetes type 2:
• Fundamentele kennis over het ontstaan van diabetes type 2 sneller in de praktijk
verder onderzoeken door financiering beschikbaar te stellen. Met cofinanciering
van ZonMW en Health~Holland, en in samenwerking met een aantal andere
gezondheidsfondsen.

Het voorkomen van complicaties door onderzoek dat kan leiden naar verbeteringen
in de zorg:
• In samenwerking met het Oogfonds investeert het Diabetes Fonds onderzoek naar
het genezen of voorkomen van diabetische retinopathie.
•F
 inancieren van veelbelovende projecten gericht op het verbeteren van
diabeteszorg.
Toepassing van wetenschappelijke kennis en thema-overstijgende activiteiten:
•E
 en financiële impuls geven aan veelbelovende ideeën om de kwaliteit van leven van
mensen met diabetes te verbeteren.
•F
 inancieren van een traject - opgesteld door stakeholders uit het veld - om kennis
over MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young) naar de praktijk te brengen.
•P
 artners faciliteren door financiering beschikbaar te stellen voor hun plannen.
•U
 itreiking van de Corona-Gallina Onderzoeksprijs voor excellent wetenschappelijk
onderzoek dat antwoorden geeft op fundamentele vragen ten aanzien van diabetes
en diabetescomplicaties.
Zo is het gegaan:
Genezing van diabetes type 1
De ontwikkeling en toepassingen van nieuwe eilandjes van Langerhans is een
belangrijke ontwikkelrichting naar de genezing van diabetes type 1. Daarom heeft het
Diabetes Fonds hierop ook in 2016 doorgepakt, als vervolg op Diabetes Cell Therapy
Initiative (DCTI). We hebben dit gedaan door te investeren in het innovatieprogramma
RegMed XB; dit staat voor regenerative medicine crossing borders. Binnen RegMed
XB wordt ernaar gestreefd om vanuit lichaamseigen materialen nieuwe organen te
laten groeien die functies weer kunnen overnemen. Een van de onderdelen in RegMed
XB is de Diabetes Moonshot waarin toegewerkt wordt naar een nieuwe lichaamseigen
pancreas. Na transplantatie kan deze de insulineproductie weer volledig herstellen.
Doel is om de eerste toepassing bij een patiënt binnen vijf jaar te realiseren, waarna
deze patiënt nooit meer hoeft te prikken of spuiten.
Het bijzondere aan RegMed XB is dat onderzoek, bedrijfsleven, overheden en fondsen
hierin hun krachten bundelen. Mensen en middelen worden bij elkaar gebracht om
regeneratieve geneeskunde te realiseren. Dit betekent ook dat de investering van
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het Diabetes Fonds aangevuld wordt met gelden van de andere partijen én vanuit
de zogenaamde TKI-regeling. In meerdere opzichten is RegMed XB dus een zeer
interessante ontwikkeling.
Kennis van diabetes type 2 sneller naar de praktijk
Om de stap van fundamenteel diabetes type 2 onderzoek naar de mens te
versnellen nam het Diabetes Fonds – met een aantal andere partners binnen de
Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) - deel aan het Programma Translationeel
Onderzoek van ZonMW. In dit programma worden projecten gefinancierd waarbij
kennis uit fundamenteel onderzoek voor het eerst bij mensen wordt getest. ZonMW
verdubbelt het geld dat het Diabetes Fonds investeert. Health~Holland verdubbelt
het bedrag voor projecten waarbij ook een bedrijf is betrokken. Vijf onderzoeken zijn
gefinancierd, waarbij de eerste vier mede gefinancierd zijn door ZonMW en het laatste
door Health~Holland:
• Prof. dr. C.G. Schalkwijk onderzoekt of het eten van versuikerde eiwitten de kans
op diabetes type 2 verhoogt.
• Prof. dr. W.D. van Marken Lichtenbelt ontwikkelt een koudetherapie voor de
behandeling van diabetes type 2.
• Dr. M. Buitinga test een methode om aantallen insulineproducerende cellen te
kunnen tellen.
• Dr. M.R. Soeters onderzoekt of een behandeling met galzouten kan helpen tegen
diabetes type 2.
• Dr. V.B. Schrauwen-Hinderling onderzoekt of een therapie met carnitine, een
bepaald voedingssupplement dat een rol speelt bij het energiemetabolisme, de
insulinegevoeligheid kan verbeteren.
Voorkomen van oogcomplicaties
Mensen met diabetes vrezen vooral oogcomplicaties. Na twintig jaar heeft 95% van
de mensen diabetes type 1 te maken met oogcomplicaties. Bij diabetes type 2 is
dit 85%. Vandaar dat ogen een belangrijk aandachtspunt van het Diabetes Fonds
zijn. Om gebruik te maken van elkaars expertise en budgetten te combineren, heeft
het Diabetes Fonds samenwerking gezocht met het Oogfonds. Deze natuurlijke
samenwerking heeft het mogelijk gemaakt om in 2016 een project te starten gericht
op vroege opsporing van diabetische retinopathie, uitgevoerd met data van de
Maastricht Studie onder leiding van prof. dr. C.D.A. Stehouwer.

‘In zesentwintig jaar als internist heb ik
gezien hoeveel ellende diabetes aanricht.
Het laat overal in het lichaam sporen achter,
maar héél ingrijpend zijn de oogproblemen.
Slechtziend worden is een drama, het kan
mensen hun zelfstandigheid ontnemen’
Prof. dr. Coen Stehouwer, Maastricht UMC+
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Vandaag goede zorg, morgen betere zorg
Verschillende projecten zijn gefinancierd die uiteindelijk kunnen
leiden tot verbeteringen in de zorg:
• De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) heeft de belangrijkste
onduidelijkheden omtrent de NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2015
uitgezocht en opgehelderd. Hierdoor is een Voedingsrichtlijn
Diabetes geüpdate op basis van de meest actuele inzichten.
• Prof. dr. H. Pijl zoekt middels een systematisch review uit hoe
effectief een koolhydraatbeperkt dieet is voor de behandeling van
diabetes type 2. Zo ontstaat een eenduidiger beeld van de effecten
van dit dieet, op basis waarvan een doorvertaling naar behandeling
in de praktijk gemaakt kan worden.
• Voor de kunstalvleesklier van Inreda wordt een “Health Technology
Assessment” gedaan. Hierdoor wordt de stap richting de praktijk
versneld.
• Het Diabetes Fonds heeft een extra investering gedaan in het
traject om tot een nationaal registratiesysteem te komen voor
diabetes in de tweede lijn. Doel is om tot betere behandeling
te komen.
Veelbelovende ideeën: Het Beste Diabetesidee
Het programma “Het Beste Diabetesidee” is een uitwerking
van de meerjarenbeleidsvisie 2016-2019 (vermeld als “Gouden
Diabetesidee”). Via dit programma wil het Diabetes Fonds financiële
ruimte creëren voor nieuwe ideeën die op korte termijn een verschil
kunnen maken voor mensen met diabetes.
Vaak bedenken mensen zelf handige en goede oplossingen voor hun
problemen. Daarom kon iedereen een idee indienen zolang deze
de kwaliteit van leven van mensen met diabetes zou verbeteren.
Aanvragers moesten een kort filmpje met uitleg over hun idee en een
aanvraagformulier indienen.
In totaal zijn 23 ideeën ingediend. De MAR heeft 22 ideeën
beoordeeld - één idee voldeed niet aan de criteria en viel af – en
acht daarvan zijn geselecteerd voor de publieke stemronde.

4.517 stemmen werden uitgebracht, met als resultaat vier winnaars:
twee apps (een om een oppas te vinden en een voor mentale
ondersteuning), een slimme pleister om hypo’s te voorspellen en
een multicultureel kookproject. Deze projecten worden momenteel
uitgewerkt.

23 ideeën
ingediend,
4.517 stemmen
uitgebracht.
Resultaat:
vier winnaars

Kennis MODY naar de praktijk
Het Diabetes Fonds investeerde in een plan dat op korte termijn
het verschil kan maken voor mensen met MODY. Dit is een vorm
van diabetes die op jonge leeftijd begint. MODY vermomt zich als
diabetes type 1, maar vertoont meer overeenkomsten met diabetes
type 2. De aanleg voor MODY is erfelijker dan de ‘gewone’ soorten
diabetes. Deze specifieke, genetische vorm van diabetes vereist een
specifieke behandeling. Het plan is bijzonder omdat voor het eerst
door de betrokken partijen gezamenlijk wordt gewerkt aan een
betere herkenning van en zorg voor patiënten met een erfelijke vorm
van diabetes en hun families.

Actieplan MODY
Naar schatting zijn er in Nederland 20.000 mensen met MODY.
Maar bij slechts 1.000 mensen is de diagnose gesteld. Zelfs
wanneer er een vermoeden van MODY is, wordt dit vaak niet
verder uitgezocht. Hierdoor blijft MODY ‘onder de radar’,
waardoor de juiste behandeling uitblijft.
Daarom hebben vele organisaties nu samen een actieplan
opgesteld om dat te veranderen. Deelnemende partijen zijn,
onder andere, het Expertisecentrum Erfelijke Diabetes, LUMC,
Nederlandse Vereniging Kinderartsen, Diabetes Vereniging
Nederland, Nederlandse Diabetes Federatie, EMGO/VUmc,
Diabeter en het Erfocentrum. Het Diabetes Fonds financiert het
actieplan.
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Partners faciliteren
Het Diabetes Fonds werkt samen met diverse partners om gezamenlijke doelen te
verwezenlijken. Om de realisatie van mooie en goede ideeën bij en met onze partners
mogelijk te maken, heeft het Diabetes Fonds de Partnergelden in het leven geroepen.
Hiermee kunnen we deze ideeën financieel ondersteunen. In 2016 zijn de volgende
partner projecten gefinancierd:
• De Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School gaat zich richten op het
verminderen van knelpunten die jongeren met diabetes in het voortgezet
onderwijs ervaren.
• De NDF richt zich op het actualiseren en weer toegankelijk maken van de platenmap
‘Praten-platen over diabetes’, waarmee mensen met een andere culturele
achtergrond persoonsgericht voorgelicht worden over diabetes.
• Bas van de Goor Foundation (BvdGF) gaat de effecten van de Nationale Diabetes
Challenge bestuderen. Op basis daarvan wordt bezien hoe deze activiteit
verder uitgezet kan worden en eventueel zelfs als preventieve maatregel in het
verzekeringspakket opgenomen zou kunnen worden.
Uitreiking Corona-Gallina Onderzoeksprijs
Voor de derde en laatste keer heeft het Diabetes
Fonds de Corona-Gallina Onderzoeksprijs
uitgereikt aan een fundamenteel
wetenschappelijke diabetesonderzoeker.
De jury heeft in 2016 unaniem gekozen
voor prof. dr. E.J.P. de Koning (LUMC).
De jury is van mening dat De Koning
op overtuigende wijze een belangrijke
bijdrage heeft geleverd en zal blijven
leveren aan innovatief fundamenteel
diabetesonderzoek. De uitreiking
vond plaats tijdens de ‘Even Bijpraten’
bijeenkomst in Amsterdam.
Toekenningen voor onderzoek
2016 was het eerste jaar van onze nieuwe
meerjarenbeleidsvisie, waarin samenwerking

Geld voor onderzoek
Onderzoek naar genezing van
diabetes type 1 en 2 voor ruim

1.200.000

Nederlanders.
Toekenningen: 21
Afgeronde projecten: 8
Dankzij co-financiering was er € 3.600.000 voor onderzoek bijna een verdubbeling van de onderzoekseuro!
Voor een selectie van hoogtepunten uit 2016 ga je naar www.diabetesfonds.nl/jaarverslag

centraal staat. Dat stelde ons voor nieuwe uitdagingen, waardoor we niet het
gehele budget konden besteden zoals gepland. Het zorgde echter ook dat we onze
onderzoeksgelden konden matchen met geld van derden, waardoor er in totaal
meer geld voor diabetesonderzoek beschikbaar kwam (onder andere in de vorm
van de TKI-toeslag (€ 450.000), geld van ZonMW (ruim € 900.000) en het Oogfonds
(€ 150.000).
De totale investering in kennis en innovatie vanuit de middelen van het Diabetes
Fonds in 2016 bedraagt € 2 mln. Door de cofinanciering van samenwerkingspartners
komt de totale investering uit op € 3,6 mln. (factor 1,8)
Daarnaast werd voor het eerst het Beste Diabetesidee geselecteerd, waarmee we
vier mooie projecten konden honoreren die het verschil gaan maken in het dagelijks
leven van mensen met diabetes. Uit het budget voor partnerorganisaties hebben
we projecten van partners als de Bas van de Goor Foundation, NDF en Zorgeloos
met Diabetes naar School kunnen honoreren. Ook die projecten dragen bij aan de
kwaliteit van leven van mensen met diabetes, en zorgen bovendien voor veel goodwill
bij onze partners.
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In 2016 hebben we de volgende toekenningen gedaan voor onderzoek naar diabetes (zie ook onze website: www.diabetesfonds.nl/onderzoeken)
Titel

Onderzoeker

Instituut

RegMed XB – diabetes project

Prof. dr. E.J.P. de
Koning

LUMC

Oorspronkelijke
toekenning

MyDi@MATE

Prof. dr. F.J.
Snoek

VUMC

€ 50.000

€ 225.000

DIA-SIT app

B.G. Werrij

Antonius
Ziekenhuis
Sneek

€ 25.000

Cooking Back To Our Roots

J. van Grootheest

Stichting
Know Better
Do Better

€ 25.000

Drs. K. Dolsma

Projectgroep*

€ 160.000

Zorgeloos met diabetes naar school, ook
in het voortgezet onderwijs!

Drs. L. Braakman

Stichting
Zorgeloos
met Diabetes
naar School

€ 25.000

Actualisatie en toegankelijk maken
platenmap ‘Praten-platen over diabetes’

Drs. S. van
Hunnik

NDF

€ 24.800

Leven met diabetes – effecten, uitbreiding
en vergoeding Nationale Diabetes
Challenge

Dhr. J. Flim

BvdGF

€ 57.400

Corona-Gallina Onderzoeksprijs

Prof. dr. E.J.P. de
Koning

LUMC

Dr. R.M.A. Henry

Maastricht
Study

(plus € 450.000
TKI-toeslag)

Programma Translationeel Onderzoek
i.s.m. ZoNMw en Health~Holland)

(plus € 901.785
ZoNMw én
€ 150.000
Health~Holland)

Restriction of dietary AGEs to prevent
diabetes overweight individuals: a
randomized controlled trial.

Prof. dr. C.G.
Schalkwijk

Maastricht
UMC+

€ 300.000

An innovative cold acclimation therapy to
treat type 2 diabetes.

Prof. dr. W.D.
van Marken
Lichtenbelt

Maastricht
UMC+

€ 300.000

Towards personalized beta-cell mass
imaging in type 2 diabetes.

Dr. M. Buitinga

Radboudumc

€ 161.735

Targeting Secondary Bile Acids DCA and
Strategy in Type 2 Diabetes Mellitus.

Dr. M.R. Soeters

AMC

€ 140.050

Carnitine supplementation as a therapy
to improve insulin sensitivity in Type
2 diabetic patients with low carnitine
status.

Dr. V.B.
SchrauwenHinderling

Maastricht
UMC+

€ 150.000

MODY
Actieplan ‘Eerdere herkenning van MODY’
Partnergelden

Complicaties i.s.m. het Oogfonds
Early diabetic retinal changes determined
with novel techniques: can we identify
new treatment targets? The Maastricht Study

Prof. dr. C.D.A.
Stehouwer

Maastricht
UMC+

(plus € 90k)

€ 150.000

Vervolgproject NDF Voedingsrichtlijn
Diabetes 2015

Drs. C. Brinkman

NDF

€ 9.330

Systematisch review koolhydraat
beperkend dieet voor behandeling
diabetes type 2.

Prof. dr. H. Pijl

LUMC

€ 15.000

Health Technology Assessment
investering

R. Koops

Inreda

€ 15.000

Extra investering: ‘Implementatie
Kwaliteitsregistratie Diabetes in de
tweede lijn’

Prof. dr. M.H.H.
Kramer

Bidon

€ 30.000

Dr. B.E. de Galan

Radboud UMC

€ 50.000

Zorgverbetering

TOTALE TOEKENNING

€ 105.000

€ 2.068.950
(plus cofinanciering
derden € 1.591.785)

*Expertisecentrum Erfelijke Diabetes, LUMC, NVK, werkgroep kinderdiabetes, Diabetes Vereniging Nederland, Diabetes Federatie, EMGO/VUmc, Diabeter, Erfocentrum

Beste Diabetes Idee
Hypo’s te snel af met een pleister

N.a.v. gift via Health Foundation Limburg:
‘Is een toegenomen arteriële stijfheid een
belangrijke oorzaak van een toegenomen
bloeddrukvariabiliteit in mensen met type
2 diabetes?’

€ 50.000
(uit eerder
geoormerkt
budget)

Resultaten van door het Diabetes Fonds gefinancierd onderzoek
In totaal zijn dit jaar zeven door het Diabetes Fonds gefinancierde onderzoeksprojecten afgerond. De totale waarde van die onderzoeken ligt op ruim € 3,2
miljoen. Van al deze en nog lopende projecten is een uitgebreide samenvatting
beschikbaar op diabetesfonds.nl/onderzoek. Hieronder staan enkele
voorbeelden van interessante resultaten van afgeronde onderzoeken in 2016.
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Cellen na transplantatie
beschermen tegen
het afweersysteem

Bij 80% van de mensen
met diabetes type 2
verbetert beweging de
insulinegevoeligheid

Twee maaltijdvervangers
en een koolhydraatarme
warme maaltijd per dag

Eilandjes inpakken

Vette lever

Very Low Calorie Diet

Binnen het DCTI-consortium heeft prof. dr. Eelco de
Koning de afgelopen jaren met andere Nederlandse
toponderzoekers gewerkt aan de nieuwvorming
van insulineproducerende cellen uit stamcellen.
Hiermee zijn ze inmiddels al heel ver. Om deze
cellen na transplantatie te beschermen tegen het
afweersysteem, werken de onderzoekers aan
een soort verpakking voor de cellen, een scaffold
genaamd. De scaffold bestaat uit biologisch
materiaal. In deze fase van het project worden de
verschillende scaffolds met daarin de nieuwgevormde
insulineproducerende cellen getest. Dit is een
belangrijk stap om te kunnen zien of de cellen insuline
afgeven in een levend organisme, of de scaffold de
cellen beschermt en hoe het lichaam reageert op
dit vreemde materiaal. Door een mooie financiering
van de overheid, gezondheidsfondsen, provincies,
bedrijven en universiteiten vindt de komende jaren
een vervolg van dit onderzoek plaats binnen het
consortium RegMed XB.

Leververvetting, waarbij vet ophoopt in de
levercellen, is een belangrijke risicofactor voor
het ontstaan van diabetes type 2. Beweging zorgt
ervoor dat de lever beter gaat werken en minder vet
opslaat. Tegelijkertijd kan meer beweging resulteren
in afvallen, wat ook het risico op diabetes verkleint.
In dit project heeft een groep onderzoekers de
afgelopen jaren gekeken naar leverwerking en
beweging bij mensen met diabetes type 2. Helaas
neemt het levervetgehalte niet af door beweging
wanneer mensen al diabetes type 2 hebben. Wel
verbetert beweging bij 80% van de mensen met
diabetes type 2 de insulinegevoeligheid. Helaas
reageert 20% van de mensen met diabetes niet zoals
verwacht op de training. Deze mensen worden wel
fitter, maar hun bloedsuikerwaarden verbeteren
niet. Waarom is nog onduidelijk. Er zijn dus nog veel
vragen over de link tussen bewegen en het verlagen
van het levervetgehalte.

Dit project was erop gericht om een Very Low Calorie
Diet te implementeren in de dagelijkse zorg op het
diabetesplein van het Erasmus MC. Het betreft
een dieet van acht weken dat bestaat uit twee
maaltijdvervangers en een koolhydraatarme warme
maaltijd per dag (maximaal 750 kcal). Na acht weken
bouwen deelnemers het dieet stap voor stap af. De
deelnemers komen in groepen bijeen om te leren
hoe ze hun levensstijl blijvend kunnen aanpassen.
Diabetesverpleegkundigen houden de bloedsuiker in
de gaten en passen de medicijnen aan als dat nodig
is. Het dieet blijkt te werken in de standaard zorg voor
mensen met type 2 en overgewicht. Er zijn positieve
effecten op de korte en lange termijn: verlaging van
het gewicht, vermindering van medicatiegebruik,
vermindering van hypo’s, verbetering van diabetes
zelfzorg met betrekking tot gezonde voeding, en
vermindering van diabetes gerelateerde klachten.
Het dieetprogramma is op basis van dit onderzoek
opgenomen als onderdeel van de reguliere
diabeteszorg in Rotterdam.
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3.2 Gezonder Leven
In 2016 zijn de volgende door het Diabetes Fonds gefinancierde onderzoeken naar
diabetes afgesloten:
Titel

Onderzoeker

Instituut

Oorspronkelijke
toekenning

Prof. dr. E.J.P. de
Koning

LUMC

€ 1.000.000*

Prof. dr. L.P.A.J.
Schrauwen

MUMC+

€ 1.000.000

After the health check in vulnerable
groups: a individually tailored self
management intervention led by
community health workers

Dr. M.R. Crone

LUMC

€ 449.520

Implementation and (cost)effectiveness
of diabetes prevention in the Dutch GelreIJssel region: from SLIM to SLIMMER

Prof. dr. E.J.M.
Feskens

Wageningen
UR

€ 300.000

Tailoring an existing lifestyle intervention
to reduce metabolic syndrome in
individuals with low SES from different
ethnic origins, MetSLIM

Prof. dr. E.J.M.
Feskens

Wageningen
UR

€ 449.190

Technical Annex Minimally-Invasive
Glucose Sensor.

Drs. A.C.
Westerlaken

TNO

€ 30.000

Vervolgproject NDF Voedingsrichtlijn 2015

Drs. C. Brinkman

NDF

€ 9.330

Implementatie Very Low Calorie Diet
bij mensen met diabetes type 2 en
overgewicht

Drs. K. Berk

Erasmus MC

€ 34.226

Diabetes type 1
DCTI: An implantable islet cell
replacement device for controlled insulin
release in diabetes
Diabetes type 2
Optimizing the beneficial health effects of
exercise for diabetes: focus on the liver!
Preventie

Zorg

*Het DCTI project kent een vrijval van € 146.242, door een vermindering van personele kosten door twee van de partners:
UMC Groningen en Polyganics. Het definitief bestede bedrag wordt daarmee € 853.758.

Met het speerpunt Gezonder Leven pakken we de ongezonde omgeving aan. Doel is
om Nederlanders gezonder te maken en de groei van diabetes type 2 te stoppen. In
2016 is gekozen voor een focus op minder suiker en minder zitten. We hebben flinke
ambities; zo willen we de consumptie van vrije suikers terugdringen met 30% en de
Nederlandse werknemer een half uur per dag minder laten zitten op het werk. Vanuit
de urgentie om Nederland gezonder te maken, betrekken we bedrijven en organisaties
die bijdragen aan onze ambitie en zorgen voor meer inkomsten voor onderzoek.
De eerste helft van 2016 gebruikten we om een stevig kennisbasis op te zetten,
kennispartners aan ons te verbinden en plannen te maken. In de tweede helft van 2016
werden de plannen uitgerold en boekten we al de eerste resultaten.
Dit wilden we bereiken in 2016:
• Minder suiker op de kaart: het ontwikkelen van een crossmediale campagne rond het
thema ‘minder suiker’, waarmee we mensen uitdagen minder suiker te eten.
• Minder zitten op het werk: een bewustwordingscampagne rond het thema ‘zitten is
het nieuwe roken, kom in beweging’ en een landelijke Traploopweek waarmee we
meer dan 500 bedrijven activeren een week lang de trap te nemen in plaats van
de lift.
• Partners duurzaam binden:
−W
 e gaan in gesprek met potentiële, strategische partners waarmee we
gezamenlijke acties kunnen ontwikkelen op het gebied van gezond leven en het
aanpakken van de ongezonde omgeving.
− We ontwikkelen samen met een strategische partner een actie, product of
campagne op het gebied van gezond leven en het aanpakken van de ongezonde
omgeving.
Zo is het gegaan:
Wetenschappelijke kennisbasis
Voor de thema’s ‘minder suiker’ en ‘minder zitten’ hebben we een stevige basis gelegd
door kennispartners van universiteiten en kennisinstituten aan ons te verbinden, zoals
experts van de WUR, Voedingscentrum, VU, Maastricht Universiteit en Kenniscentrum
Sport. Met het maken van uitgebreide kennisdocumenten op beide thema’s kunnen
we goed onderbouwd onze achterban en stakeholders voorzien van de juiste
wetenschappelijke informatie. Ook hebben we een zitmonitor uitgezet (nulmeting)
onder 600 bedrijven om inzicht te krijgen in het zitgedrag en maatregelen om meer
bewegen te stimuleren op de werkvloer.
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De nieuwe Facebook pagina over ‘minder suiker’ trok meteen veel bezoekers. Via dit
kanaal delen we nieuws, ontwikkelingen en tips.
Minder zitten op het werk
We organiseerden een Round Table waar we in gesprek gingen met kennispartners,
experts, (good practice) bedrijven en branche organisaties. Doel was inzicht krijgen
in hoe we gezamenlijk werkgevers en werknemers kunnen stimuleren tot minder zitten
en meer beweegmomenten tijdens de werkdag.
Ook organiseerden we de tiende editie van de Traploopweek waaraan 270 bedrijven
meededen. Insteek was werknemers meer te laten bewegen door de trap nemen. Prof.
dr. Erik Scherder was ambassadeur van de Traploopweek en maakte enthousiaste
filmpjes met steeds een andere ‘minder zitten’ tip.

Opening Suiker Afkickkliniek

We willen bedrijven helpen hun werknemers minder te laten zitten op een werkdag.
Via een nieuwsbrief en een aparte LinkedIn-groep richten we ons op HR- en Arboprofessionals om ze bij dit thema te betrekken en te inspireren ermee aan de slag te
gaan. We gingen in gesprek met Michiel van Nispen van de SP over het onderwerp
‘minder zitten’. Op zijn initiatief debatteerden Kamerleden staand over de begroting
van sport. Ook Minister Schippers deed mee.

Minder suiker op de kaart
We openden in november de eerste Suiker Afkickkliniek ter wereld. Hiermee genereerden
we enorme media aandacht en bereikten we meer dan 18 miljoen Nederlanders (sommige
mensen bereikten we meerdere malen). De campagne moest Nederland bewust maken
van de hoge suikerinname en de gevolgen ervan op de gezondheid. Het uiteindelijke doel
is de explosieve toename van diabetes type 2 te stoppen.
We zetten het thema ‘minder suiker’ op de kaart door in gesprek te gaan met
overheid, politiek, diverse stakeholders en bedrijven. Hanneke Dessing en Rens
Vandeberg maakten kennis met belangrijke woordvoerders binnen het thema. Tijdens
de Suiker Afkickkliniek overhandigden Hanneke Dessing en diabetoloog prof. dr.
Hanno Pijl van het LUMC een petitie aan de woordvoerders van PvdA, VVD, 50Plus,
GroenLinks, CDA, SP, D66 en CU in de Tweede Kamer. De petitie pleit voor een
ambitieuzere agenda voor de voedingsmiddelenindustrie om zo de hoeveelheid suiker
in producten te verminderen. In het najaar hebben we de politieke agenda gemonitord
en de visie van het Diabetes Fonds waar mogelijk kenbaar gemaakt, zoals bij het
Algemeen Overleg Preventiebeleid.

Het elke dag nuttigen
van een blikje frisdrank
per dag verhoogt
het risico op diabetes
type 2 met 20%

Veel zitten zorgt
wereldwijd voor 430.000
sterfgevallen. Uit onderzoek blijkt dat dat cijfer al
zou dalen door een half
uur minder zitten
12
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3.3 Community Diabetes Type 1
Mensen met diabetes type 1 blijven graag op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen in onderzoek en behandelingen, en denken graag mee, zo bleek
uit onderzoek met ons Diabetes Fonds panel. Daarom werkten we in 2016 aan een
speciale website, om een diabetes type 1 community te vormen. Diabetestype1.nl moet
dé onafhankelijke plek op internet worden die mensen met diabetes type 1 en hun
naasten bezoeken voor informatie over diabetes type 1 en om elkaar te ontmoeten.

Practice what you preach
Zelf namen we als organisatie ook de nodige ‘minder zitten’ maatregelen.
Al onze medewerkers werken nu achter zit-sta bureaus dankzij een mooie
samenwerking met Markant (organisatie voor dynamisch werkmeubilair). Ook
hebben we op de afdeling een ‘fietspad’ aangelegd waar je kunt steppen,
staan onze kopieer- en koffieapparaten een eindje lopen van de werkplek
en vergaderen we staand. Om de effectiviteit te meten, is er voor en na de
maatregelen gekeken naar het aantal minuten dat onze medewerkers zaten.
Gemiddeld genomen gingen we 40 minuten minder zitten, een mooi resultaat.

Partners duurzaam binden
We gingen in gesprek met potentiële (strategische) partners over hoe samen met een
actie, product of campagne de ongezonde omgeving aan te pakken. Dit zijn bedrijven
in bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie, supermarkten, zorgverzekeraars en
bedrijven in dynamisch werken. Met Ekoplaza ontwikkelen we in het voorjaar van 2017
samen een campagne (Lekker met minder suiker – actieweken) die de consument
helpt om aan de slag te gaan met minder suiker. Spa, Peijnenburg en Nestlé hebben
zich uitgesproken dat ze zich samen met ons hard willen maken voor een gezondere
keuze onderweg. Dit traject wordt in 2017 samen met hen en een benodigde retailer
verder onderzocht

Dit wilden we bereiken in 2016:
• Behoeftepeiling: het Diabetes Fonds wil nog meer dan voorheen inspelen op
de vragen en wensen van mensen met diabetes type 1 en hun naasten. Daarom
inventariseerden we dit jaar de behoeften van ouders van kinderen met diabetes
type 1 en van volwassenen tot 45 jaar die minder dan een jaar of langer dan tien jaar
diabetes type 1 hebben.
• Mensen informeren en verbinden: het Diabetes Fonds biedt mensen een online,
centrale plek met informatie over wetenschappelijke ontwikkelingen rond diabetes
type 1, handvatten voor het omgaan met de ziekte en gelegenheid om ervaringen te
delen. De nieuwe community verbindt mensen met type 1 en hun naasten met elkaar
en met het Diabetes Fonds.
• Samenwerken met andere organisaties: we vormen de community samen met
mensen met diabetes type 1 en hun naasten, maar zoeken ook de samenwerking met
andere organisaties die onderzoek mede mogelijk kunnen maken, financieel of met
kennis en expertise.
Zo is het gegaan:
In 2016 zijn we bezig geweest met de voorbereiding. Begin 2017 is de website
www.diabetestype1.nl live gegaan, na enkele maanden bouwen en het ontwikkelen
van content.
Behoeftepeiling
Begin 2016 deed het Diabetes Fonds kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar
de behoeften van mensen met diabetes type 1 en hun naasten. Dat gebeurde in
een online discussiepanel met zestig mensen en in individuele gesprekken. Uit het
onderzoek bleek dat mensen een centrale plek missen met de stand van zaken in
onderzoek, informatie over leven met diabetes en persoonlijke verhalen. Ook willen
mensen graag dat de content in perspectief wordt gezet en weten wat het voor
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hen betekent. Het Diabetes Fonds wordt gezien als een partij met expertise en een
logische afzender van informatie over diabetes.
Mensen informeren en verbinden
In mei verstuurden we de eerste digitale nieuwsbrief ‘e-dialoog diabetes type 1’.
Middels deze nieuwsbrief zetten we een belangrijke stap in het opbouwen van een
groep mensen die geïnteresseerd zijn in nieuws over diabetes type 1. Zij kunnen straks
wellicht deel uitmaken van de community in wording. Eind 2016 stond het aantal
type 1-nieuwsbriefabonnees al op 5.000.
Met diabetestype1.nl willen we een unieke website neerzetten door relevante,
wetenschappelijke content te verzamelen, op een begrijpelijke manier weer te geven
en te delen. Hiervoor heeft het Diabetes Fonds met patiënten overlegd welke content
relevant is, kennisthema’s bepaald en een kennisbank aangelegd.
Het platform laat zien wat er wereldwijd speelt op het gebied van diabetes type 1 en
plaatst deze ontwikkelingen in perspectief. Uit verschillende bronnen verzamelt het
Diabetes Fonds informatie en zet die in perspectief, bijvoorbeeld door de visie van het
Diabetes Fonds eraan te koppelen, of die van het onderzoeksveld. Op het platform
staan altijd de meest actuele ontwikkelingen op gebied van diabetes type 1.
Op de website is het onderdeel ‘Gesprekken’ ingericht, een forum waarop mensen
met diabetes type 1 en hun naasten met elkaar en met het Diabetes Fonds in gesprek
kunnen komen. Op dit forum kun je contact zoeken met andere personen met
diabetes type 1, om vragen te stellen of van gedachten te wisselen over alles rondom
diabetes type 1.
Samenwerken met andere organisaties
In 2016 haakten als kennispartner aan: onderzoekers dr. Henk-Jan Aanstoot
(behandelcentrum Diabeter), dr. Maartje de Wit (VUmc), prof. dr. Paul de Vos (UMC
Groningen), dr. Bastiaan de Galan (Radboudumc) en de Bas van de Goor Foundation.
De bedrijven Bosman, Abbott en Johnson & Johnson zijn betrokken als actiepartner.
Met een aantal andere bedrijven en kennispartners is het Diabetes Fonds in gesprek.
Met iedere nieuwe partner zijn we blij. Zo kan de nieuwe website uitgroeien tot een
community van en voor iedereen.

Community Diabetes Type 1
In 2016 ging de speciale website
voor 100.000 mensen met diabetes
type 1 van start met als doel
informatie te delen en elkaar digitaal
te ontmoeten. Al 5.000 mensen
hebben de nieuwsbrief ontvangen
diabetestype1.nl
Voor een selectie van hoogtepunten uit 2016 ga je naar www.diabetesfonds.nl/jaarverslag
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3.4 Communicatie
Op het gebied van communicatie wilden we laten zien waar we staan
met onderzoek naar het voorkomen en genezen van diabetes en
wat dat betekent voor mensen met diabetes en hun naasten. Met
de middelen die we hebben, wilden we zoveel mogelijk aandacht
genereren voor diabetes en gezonder leven met focus op de thema’s
‘minder suiker’ en ‘minder zitten’.
Dit wilden we bereiken in 2016:
• Meer aandacht voor diabetes via onze eigen kanalen en pers.
• Het aantal bezoekers van onze website vergroten.
• Naamsbekendheid vergroten.
• Nog meer inzicht krijgen in de mening van onze achterban via
verschillende markt- en klantonderzoeken.
Zo is het gegaan:
Meer aandacht voor diabetes
Elke ochtend komen in de Newsroom van het Diabetes Fonds
collega’s uit verschillende teams samen om de actualiteit van de dag
te bespreken. Het is een van de manieren waarop we zorgen voor
dagelijkse interactie met onze achterban. Door bovenop het nieuws
te zitten, ontstaan ook nieuwe acties of campagnes zoals rondom
onderzoek, diabetes type 1 en ‘minder suiker’. Het aantal volgers op
Twitter steeg van 8.000 naar 9.206 en het aantal fans op Facebook
groeide van 28.501 naar 35.207.

Dr. Bart Roep
heeft een
belangrijke stap
gezet naar
een nieuwe
behandeling om
diabetes type 1
te genezen
vertelde hij in een
uitzending van
RTL Late Night

Op 15 september heeft prof. dr. Bart Roep bekend gemaakt dat hij
een belangrijke stap zet naar een nieuwe behandeling om diabetes
type 1 te genezen. Voor de eerste keer is een persoon geïnjecteerd
met behandelde afweercellen, om het afweersysteem te corrigeren
en daarmee diabetes te genezen. Het baanbrekende onderzoek
van Roep is gefinancierd door het Diabetes Fonds en stichting DON
(Diabetes Onderzoek Nederland). Gezamenlijk hebben we dit nieuws
naar buiten gebracht. Roep heeft voor het eerst gesproken tijdens de
uitzending van RTL Late Night.
Vanaf 2016 werken wij samen met andere fondsen, tientallen
wetenschappers, universiteiten, bedrijven en provincies binnen
het consortium RegMed XB. Onze deelname is gedurende het jaar
verschillende keren in de media gekomen, zoals regionale media, het
Financieele Dagblad en de Telegraaf.
Rond de thema’s onderzoek, ‘minder suiker’ en ‘minder zitten’
ontwikkelden we filmpjes, verhalen en infographics die we via
verschillende kanalen onder de aandacht brachten, zoals de
nieuwsbrieven, social media, website en blogs. We hadden
publicaties en aandacht in diverse media waaronder de Volkskrant,
Trouw, Algemeen Dagblad, Koffietijd, RTL 4 Nieuws en NPO Radio 1.

De tiende editie van de Nationale Traploopweek is om het onderwerp
‘minder zitten’ op het werk onder de aandacht te brengen. Prof. dr.
Erik Scherder heeft samen met het Diabetes Fonds het startschot
voor deze week gegeven. De gemeente Amsterdam was gastheer van
de officiële opening. Tientallen media zoals AD, Metro, EditieNL, het
Parool en Radio 538 hebben aandacht besteed aan de aftrap.

Dit was het jaar om onze thema’s rondom Gezonder Leven bij
Kamerleden en beleidsmedewerkers te agenderen. Wij hebben
diverse kennismakingsgesprekken gehad om onze zichtbaarheid te
vergroten. De kennismaking met Michiel van Nispen leverde direct
zichtbaarheid in de media op. Hij heeft een staande vergadering
geïnitieerd die door ons is ondersteund. NRC heeft een goed artikel
hierover gepubliceerd en het onderwerp heeft veel aandacht op
social media gehad.

Het Diabetes Fonds heeft voor het eerst het Beste Diabetesidee
georganiseerd. Diverse media hebben online over de winnaars
bericht: Nu.nl, RTL Nieuws, de Telegraaf, Zorgvisie en lokale media.

In 2016 is het Diabetes Fonds door andere fondsen gevraagd om de
krachten te bundelen en ons gezamenlijk in te zetten voor naleving
van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. De eerste
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stappen zijn gezet richting belangrijke sleutelfiguren in Den Haag en tijdens het
Algemeen Overleg Preventie.
Wereld Diabetes Dag (WDD)
Het thema van WDD 2016 was Eyes on Diabetes. Het Diabetes Fonds heeft op deze
dag een campagne gericht op alle mensen met diabetes, hun naasten en omgeving
gevoerd. Er werd een gedicht gedeeld op social media (Facebook, LinkedIn, Twitter),
in de e-dialoog en op de website. Met een minimaal budget hebben we circa 600.000
mensen weten te bereiken. Het gedicht sloeg erg aan; er was veel herkenning. Deze
actie heeft prachtige verhalen opgeleverd. #werelddiabetesdag was trending op
Twitter, met onze tweet die de belangrijkste bijdrage leverde.
Website Diabetes Fonds
De website van het Diabetes Fonds had in 2016 bijna 2 miljoen bezoekers en een
hogere opbrengst dan in 2015, onder andere door 66% meer donaties en 37% meer
verkochte kookboeken. Het aantal aangevraagde brochures verdubbelde. In totaal
werden deze door 55.000 bezoekers gedownload.
In 2016 hebben we ook de site voor de DiaBeatit Run en ons actieplatform DiaBeatit
verbeterd en geschikt gemaakt voor mobiel gebruik.
Naamsbekendheid
Onze spontane bekendheid schommelde afgelopen jaar
rond 7% met een uitschieter van 9% in december. De
spontane naamsbekendheid is met een gemiddelde
van ruim 7% gelijk gebleven ten opzichte van 2015.
De totale bekendheid staat gemiddeld op 85%, en is
daarmee stabiel en vergelijkbaar met goede doelen
van dezelfde omvang.
De mening van onze achterban
We hebben de mening van onze achterban in 2016
gepeild over de verschillende thema’s, zowel via het
Diabetes Fonds panel als Nederlands publiek. Het online
Diabetes Fonds panel bestaat uit circa 1.700 personen met
diabetes en naasten van patiënten.

Peiling Community
Voor de Community Diabetes Type 1 hebben we een online discussiegroep
opgezet bestaande uit zestig mensen met diabetes type 1 en hun naasten.
Hierbij hebben we in een open platform gevraagd naar hun behoeftes en
verwachtingen van het Diabetes Fonds. Ook hebben we gesprekken gevoerd
met verschillende mensen met diabetes type 1.

Voor Gezonder Leven hebben we het Nederlands publiek gevraagd naar hun
behoeftes op het gebied van ‘minder suiker’ en hoe zij de rol van het Diabetes Fonds
hierin zien. Daarnaast hebben we een marktverkenning uitgevoerd naar organisaties
die zich bezig houden met het onderwerp ‘minder suiker’.
Als evaluatie van de Traploopweek hebben we een vragenlijst uitgezet onder
deelnemers en hiermee hun interesse in een ‘minder zitten’ platform gepeild. Tevens
hebben we een zitmonitor uitgevoerd onder 600 HR-professionals van bedrijven.
Beide onderzoeken hebben waardevolle input geleverd voor onze activiteiten op
‘minder suiker’ en ‘minder zitten’.
Tot slot is ook het Diabetes Fonds panel of een selectie hiervan betrokken geweest bij
verschillende onderzoeken. Deelnemers aan het onderzoek worden geïnformeerd over
de resultaten. Het peilen van de mening van onze achterban geeft waardevolle input
voor onze activiteiten.
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Communicatie met achterban
Publieksvragen
Communicatie met alle belanghebbenden is een belangrijk aandachtspunt voor
het Diabetes Fonds. Om die reden reageren we snel op vragen. Zo nodig verwijzen
we naar collega-organisaties, zoals DVN of de NDF. Klachten handelen we zo snel
mogelijk af, meestal ruim binnen de termijn van drie weken die ervoor staat in de
officiële procedure.
Afhandeling van klachten
In 2016 zijn in totaal 43 klachten geregistreerd. Klachten kunnen mondeling of
schriftelijk bij het Diabetes Fonds worden ingediend. In 2016 kwam een beperkt
aantal klachten binnen, met name over een ontvangen mailing of een
administratieve kwestie.
In verhouding met het aantal mailings (circa acht) is het aantal klachten laag. Alle
klachten zijn individueel en met een zorgvuldig opgestelde reactie beantwoord –
meestal per mail en soms telefonisch of per brief. De klachten zijn meegenomen in
de evaluatie van de activiteiten en waar nodig zijn aanpassingen in de processen
doorgevoerd.

Klachten handelen we
zo snel mogelijk af,
meestal ruim binnen de
termijn van drie weken
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4.1 Fondsenwerving
In 2016 zijn de inkomsten uit eigen fondsenwerving iets hoger dan in 2015 (9%) en
wel 21% hoger dan de begroting. Net als voorgaande jaren hebben onze donateurs
ons bijzonder goed gesteund: voor het derde jaar op rij hebben zij meer gedoneerd
aan het Diabetes Fonds dan het jaar ervoor. Daarvoor zijn wij opnieuw dankbaar. In
2016 waren de inkomsten uit nalatenschappen bijzonder hoog: meer dan € 2 miljoen.
De inkomsten uit de collecte lieten wederom een daling zien van een kleine 7%,
ondanks de grote inzet van onze vele vrijwilligers. De inkomsten uit particuliere
acties en strategische partnerships hebben bij elkaar opgeteld een bescheiden
stijging laten zien ten opzichte van 2015. In 2016 zijn de teams Gezonder Leven
en Community Diabetes Type 1 geformeerd, waardoor wij ook voor de komende

jaren een groei in inkomsten van strategische partners, acties en evenementen
verwachten.
Helaas zet de dalende trend van inkomsten uit loterijen zich voort. Dit is een algemeen
beeld voor bijna alle fondsen, dus ook voor het Diabetes Fonds. Ten opzichte van 2016
is de daling minder dan ten opzichte van 2015: 5,9% versus 22,5%.
Al met al was het een redelijk goed jaar op fondsenwerving gebied. Inkomsten
uit collecte, strategische partnerships en particuliere acties blijven speciale
aandachtspunten.
Gedragscodes
In 2014 heeft het Diabetes Fonds het DDMA Privacy Waarborg verkregen. Dit keurmerk
ziet toe op het zorgvuldig gebruik van contactgegevens. Het Diabetes Fonds is lid van
de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Voor de fondsenwerving houdt het
Diabetes Fonds zich aan de gedragscode van het Instituut Fondsenwerving, waarin
professioneel gedrag en zorgvuldigheid centraal staan.
Daarnaast hanteert het Diabetes Fonds een eigen code voor externe communicatie,
waarin is vastgelegd hoe de communicatie met externe belanghebbenden moet
verlopen. Daarin wordt onder andere verwezen naar de geldende wet- en regelgeving
op het gebied van telemarketing, brievenbusreclame en privacywetgeving. Het
Diabetes Fonds houdt zich bij zijn telemarketingactiviteiten aan de regelgeving van
het Bel-me-niet Register.
CBF-keurmerk
Het CBF keur is in 2016 vervangen door de CBF erkenningsregeling. Het
Diabetes Fonds heeft die erkenning inmiddels gekregen en houdt zich aan de nieuwe
normen die in deze regeling zijn opgenomen. Het CBF-percentage, de verhouding
tussen de kosten die het Diabetes Fonds maakt voor de eigen fondsenwerving en de
baten daaruit, komt in 2016 uit op 14,3%. Het driejaarsgemiddelde blijft met 15,5% ruim
binnen de norm van 25% die het CBF stelt. Dat resultaat is te danken aan onze aandacht
voor een efficiëntere fondsenwerving.
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4.2 Collecte
Met een aandeel van meer dan 18% in de inkomsten van eigen fondsenwerving
blijft de jaarlijkse collecte een belangrijke inkomstenbron voor het Diabetes Fonds.
Inkomsten waarop we trots op zijn, omdat deze jaarlijks door duizenden vrijwilligers
bijeen worden gebracht.
Dit wilden we bereiken in 2016:
• Een opbrengst van € 1.400.000.
• Inzet van ten minste hetzelfde aantal actieve collectanten als het jaar daarvoor.
• Opzet van een gezamenlijk collectebureau met de Maag Lever Darm Stichting.
Zo is het gegaan:
De opzet van het gezamenlijke collectebureau met de Maag Lever Darm Stichting is
halverwege 2016 tot stand gekomen. De eerste stappen wat betreft de uitwisseling
van kennis en de ondersteuning van elkaar op piekmomenten zijn vervolgens gezet.
Vervolgstappen zijn het gelijktrekken van processen en gezamenlijke aanvragen
indienen bij externe partijen op het gebied van onder meer werving en de inkoop van
materialen.
De eerste helft van het jaar was het op personeel vlak instabiel waardoor belangrijke
activiteiten later dan gepland op gang kwamen. Toch wisten we de collecte in te gaan
met hoopvolle aantallen vrijwilligers. Dit jaar werd bijna € 1,2 miljoen opgehaald. Dit
is een daling van ruim 6% ten opzichte van vorig jaar. Helaas past dit in de dalende
trend in collecteland. Het aantal collectanten dat daadwerkelijk op pad ging, lag lager
dan verwacht. Minder kleingeld in huis is een veel genoemde reden voor de minder
hoge opbrengst. Daarom zetten we samen met andere collecterende fondsen in 2017
in op een pilot met contactloos pinnen voor de collecte.
Nieuw dit jaar was de intensievere inzet van social media, zij het met een bescheiden
budget. Met Facebook wisten we vele nieuwe collectanten te werven en de
collecteweek onder de aandacht te brengen. We waren rondom de collecteweek te
horen op SkyRadio en te zien op NPO 1, 2 en 3 met een tv-spotje in de zendtijd van
Socutera.

‘Iedereen kan het doen. Als je een beetje
opgewekt bent en open vragen stelt, dan
ben je er al. Het maakt niet uit of je tien uur
loopt of maar een uurtje, het is de inzet die
telt’
Pauline van der Drift (48), collectant en collecteleider in Woerden
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4.3 Donateurs, giften en schenkingen

4.4 Geoormerkte opbrengsten, nalatenschappen
en fondsen op naam

Onze donateurs zorgen voor een groot deel van onze inkomsten. Dankzij hun
bijdragen kunnen vele projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en
voorlichting worden gerealiseerd.

De inkomsten uit geoormerkte opbrengsten, nalatenschappen en fondsen op naam
waren ook in 2016 belangrijk voor het Diabetes Fonds met een totaalbedrag van
bijna € 2,5 miljoen. Daarom zullen we ook de komende jaren onverminderd aandacht
hieraan besteden en hierin blijven investeren.

Dit wilden we bereiken in 2016:
• Inkomsten uit donateurs- en en periodiek schenken op € 2.350.000.
Zo is het gegaan:
We kijken terug op een succesvol jaar waarbij de inkomsten met meer dan € 2,5 miljoen
ruim boven de begroting zijn uitgekomen (exclusief geoormerkte opbrengsten).
Voor het behalen van deze inkomsten zijn de donateurs die ons al jaren steunen in
2016 wederom van groot belang geweest. Via ons donateursblad Dialoog, digitale
nieuwsbrieven, website en social media informeren wij hen over alle ontwikkelingen
en vragen wij hen enkele keren per jaar ons financieel te steunen. We zijn blij dat een
zeer grote groep hiertoe bereid was en hebben hen eind 2016 een kerstkaart gestuurd
om hen te bedanken.
Ons werk is gericht op genezing en behandeling van diabetes. Daar is veel geld
voor nodig. Daarom hebben we in 2016 ook weer nieuwe structurele donateurs
geworven en mensen huis-aan-huis, per post en telefonisch benaderd. Doordat er
meer mensen zijn gestopt met doneren en de instroom van nieuwe donateurs iets
lager is dan begroot, zal in 2017 de focus nog meer liggen op het werven van nieuwe
en het behouden en (re)activeren van onze bestaande donateurs. Ook investeren we
verder in analyse en in de migratie naar een nieuw CRM-systeem om zo nog beter
alle contactmomenten met onze relaties te kunnen registreren en hierop in onze
communicatie in te spelen.
Periodiek schenken
In 2015 waren de inkomsten iets boven budget uitgekomen. Dit kwam met name
door één nieuwe grote schenking. Desondanks is het ontvangen bedrag in 2016
wederom 7% hoger, namelijk € 132.000. Het aantal donateurs dat ons op deze fiscaalaantrekkelijke manier steunt is in 2016 gestegen. Dit komt doordat we mensen vragen
of zij hun schenkingen willen verlengen.

Dit wilden we bereiken in 2016:
• Stabilisatie van inkomsten uit Fondsen op Naam op € 80.000.
• Inkomsten uit geoormerkte opbrengsten voor specifieke projecten € 120.000.
• Lichte groei van inkomsten uit nalatenschappen op € 860.000.
Zo is het gegaan:
Fondsen op Naam
We hebben € 94.500 ontvangen uit Fondsen op Naam. In 2015 hadden we vier
Fondsen op Naam en in 2016 waren dat er eveneens vier. In januari 2017 hebben de
houders van een Fonds op Naam een gespecificeerde jaarrapportage ontvangen,
waarin de resultaten van hun investeringen worden toegelicht.
Geoormerkte opbrengsten
We hebben in 2016 onze financiële doelstelling voor geoormerkte opbrengsten
behaald: € 123.000. Het betreft vooral geld dat aangewend wordt voor de genezing
van diabetes type 1.
Nalatenschappen
In 2016 hebben we het prachtige bedrag van bijna € 2,3 miljoen uit nalatenschappen
ontvangen.Dit bedrag is hoger dan het voorgaande jaar en ligt ruim boven de
begroting van € 860.000. Het aantal nalatenschappen is gestegen ten opzichte
van 2015.
In het afgelopen jaar is de samenwerking met Centrum Nalatenschappen verder
ontwikkeld. We hebben samen met hen mensen schriftelijk en telefonisch benaderd
over de mogelijkheid om het Diabetes Fonds in hun testament op te nemen. Ook zijn
meerdere persoonlijke gesprekken gevoerd. Tijdens ‘Even Bijpraten’ hebben we een
aparte bijeenkomst over nalaten georganiseerd.
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4.5 Samenwerking met bedrijven
Dit wilden we bereiken in 2016:
• Groei inkomsten uit samenwerkingsverbanden met bedrijven naar € 350.000.
Zo is het gegaan:
In 2016 konden de eerste contacten met bedrijven concreet worden omgezet in
samenwerking. Denk hierbij aan mooie partnerships met Specsavers, Markant
Dynamisch Werken, Bosman en Abbott Diabetes Care. Verder zijn binnen de thema’s
Gezonder Leven en de nieuwe Community Diabetes Type 1 veel gesprekken gevoerd
met bedrijven die mogelijk geïnteresseerd zijn in een partnership met Diabetes
Fonds. Denk hierbij aan bedrijven in de levensmiddelenindustrie, supermarkten en
zorgverzekeraars, maar ook aan bedrijven die actief zijn in de technologie zoals
Philips en in de diabetes-gerelateerde markt zoals farmaceuten, hulpmiddelen,
et cetera.
Specsavers
Eén van de meest voorkomende complicaties bij diabetes is beschadiging van het
netvlies. Dit heet (diabetische) retinopathie. Zonder behandeling kan het uitmonden in
blindheid.
Specsavers en het Diabetes Fonds bundelen hun krachten om Nederlanders
hiervan meer bewust te maken. Samen gaan zij het kennisniveau van opticiens over
diabetes en mogelijke oogcomplicaties vergroten. Tevens ondersteunt Specsavers
financieel zeer belangrijk onderzoek naar oogcomplicaties bij diabetes. Als aftrap
van de samenwerking organiseerde Specsavers in het najaar van 2016 de Week van
Diabetes, waarbij alle winkels bijzondere aandacht besteedden aan dit onderwerp.
Markant Dynamisch Werken
In Markant is voor 2016 een partner gevonden op het thema ‘minder zitten’. Samen
willen wij medewerkers verleiden tot minder zitten tijdens het werk.
Dankzij Markant kon het Diabetes Fonds haar eigen werkvloer ombouwen tot een
dynamische werkplek. Daarnaast investeert Markant in wetenschappelijk onderzoek
door onder andere een donatie te doen per verkochte werkplek. Meer informatie
over de werkvloer van het Diabetes Fonds: www.diabetesfonds.nl/gezonder-leven/
minder-zitten/practice-what-you-preach

Week van de Diabetes
Slechts één op de drie Nederlanders weet dat de gevolgen van diabetes
te merken zijn aan je ogen. Terwijl diabetes de grootste oorzaak is van
blindheid in Westerse landen. Daarom stonden de Specsavers-winkels
van 10 tot en met 15 oktober in het teken van de Week van de Diabetes.
Eén van de meest voorkomende complicaties van diabetes is
beschadiging van het netvlies. ‘Ogen reageren als eerste in het lichaam
op diabetes. Hoge bloedsuikerwaarden kunnen voor schade aan de
bloedvaten zorgen. Helaas zijn veel Nederlanders zich daar onvoldoende
van bewust’, aldus Marloes Krot, woordvoerder Specsavers.
Tijdens de themaweek deelde Specsavers fruit en stappentellers uit ter
bevordering van een gezonde levensstijl. Daarnaast gaven ze voorlichting
aan klanten, mede als onderdeel van de oogmeting.
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4.6 Acties vrijwilligers en organisatie evenementen

‘Laat diabetes niet leidend zijn
voor wat je wil gaan doen.
Ook al heb je diabetes, kijk
eerst naar sport door de bril
van iemand zonder diabetes,
en pas dat plan vervolgens
diabetes-technisch aan’
Bas van de Goor geeft met zijn Foundation tips
om sport en diabetes slim te combineren.

Scapino
In 2016 stond deze samenwerking sterk in het teken van behoud, gezien het
faillissement van Scapino en de verkoop aan Ziengs. Het lopende contract verviel
automatisch nadat Scapino eind 2015 failliet verklaard werd. In 2016 is de intentie
uitgesproken om de samenwerking te continueren en zal er opnieuw een afdracht uit
de verkoop van de diabetesschoenen aan het Diabetes Fonds worden gedaan.
Community Diabetes Type 1
Nadat de partnerstrategie voor de community was bepaald en beschreven, zijn vanaf
half mei veel gesprekken gevoerd met bedrijven. De eerste focus lag op de bedrijven
die actief zijn in de diabetes markt zoals farmaceuten, de hulpmiddelenindustrie, en
dergelijke.
Uit deze eerste gesprekken zijn in ieder geval twee partnerships gekomen, namelijk
met Bosman en Abbott. Beide zijn als ‘actiepartner’ aangehaakt. Johnson&Johnson
heeft om niet de url www.diabetestype1.nl aan ons beschikbaar gesteld; ook zij
worden als partner genoemd in de community.

Dit wilden we bereiken in 2016:
• We zorgen voor een doorlopend goede band met actievoerders door actief
relatiemanagement en door aan te sluiten bij hun behoeften.
•W
 e vergroten de impact van acties door samen te werken met externe partijen.
In 2016 zoeken we voor een aantal acties samenwerking met ambassadeurs,
strategische partners en andere partijen in het diabetesveld.
•W
 e bouwen de bestaande concepten van de Royal Run en een ‘diner-evenement’
uit.
•W
 e bieden laagdrempelige acties, zogeheten plug & play-acties, aan die mensen
zelf gemakkelijk kunnen uitvoeren.
• We organiseren de vierde editie van ons succesvolle hardloopevenement DiaBeatit Run.
•W
 e continueren de organisatie van de succesvolle ‘Even Bijpraten’-bijeenkomsten.
•De inkomsten groeien naar € 300.000.
Zo is het gegaan:
Even Bijpraten
In 2016 hebben vier drukbezochte ‘Even Bijpraten’-bijeenkomsten plaatsgevonden. In
het Erasmus MC in Rotterdam, de openbare bibliotheek in Amsterdam, het Hampshire
hotel in Groningen en het LUMC in Leiden werden ongeveer 1.000 donateurs,
vrijwilligers en overige geïnteresseerden bijgepraat door bevlogen onderzoekers en
specialisten op het gebied van diabetes. Sprekers in 2016 waren onder meer prof. dr.
Patrick Schrauwen, prof.dr. Eelco de Koning, prof.dr. Bart Roep, prof.dr.
Paul de Vos, diëtiste Kirsten Berk, Robin Koops en dr. Maartje de
Wit.
Niet alleen de presentaties maar ook de levendige afsluitende
borrels werden goed ontvangen. De informele sfeer zorgde
ervoor dat bezoekers al hun vragen aan de sprekers konden
stellen en verhalen met elkaar, met de sprekers en met
medewerkers van het Diabetes Fonds deelden. Iedereen
kon ‘even bijpraten’. Tijdens de bijeenkomst in Amsterdam
in april werd tevens de Corona-Gallina Onderzoeksprijs
door juryvoorzitter Sybilla Dekker uitgereikt aan prof.dr.
Eelco de Koning voor zijn werk aan de transplantatie van
eilandjes van Langerhans bij diabetes type 1.
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Particuliere acties & events
Knuffels haken, houten paddenstoelen maken, haren knippen, online gamen, nagels
lakken, concerten geven: dit jaar zijn weer veel creatieve particulieren voor het
Diabetes Fonds in actie gekomen. Zo organiseerde Marja Leijtens in september
voor de tiende keer het Handwerkfestijn. Het jaarlijks terugkerende evenement in
Hoevelaken was wederom een groot succes: dit jaar heeft Marja samen met een grote
groep vrijwilligers een record bedrag van ruim € 15.000 opgehaald voor onderzoek
naar diabetes type 1. In totaal droeg zij de afgelopen 10 jaar bijna € 100.000 bij aan
diabetesonderzoek, een geweldige bijdrage.
2016 stond ook in het teken van inzamelacties. Er is van alles verzameld om geld op
te halen voor het Diabetes Fonds, zoals kleding, cartridges, en emballagebonnen.
Met de welbekende ‘doppenactie’ hebben vrijwilligers 15000 kg kroonkurken
ingezameld en ingeleverd bij de onttinningsfabriek ten behoeve van onderzoek naar
diabetes. Ook hebben veel mensen en bedrijven ervoor gekozen bij verjaardagen,
jubilea of andere feestelijke gelegenheden een bijdrage te vragen voor het Diabetes
Fonds in plaats van cadeaus.
Ook de sportieve vrijwilligers hebben dit jaar niet stil gezeten. Zo besloot bijvoorbeeld
Neeltje Bisschop, die een kleindochter met diabetes type 1 heeft, 1.300 km door
Nederland te fietsen om geld op te halen voor diabetesonderzoek. Haar doel was om
€ 2.600 aan sponsoring binnen te halen, € 2 per kilometer. De eindteller stond op
ruim € 5.500!

Dit jaar was de tiende editie van
het Handwerkfestijn. De
afgelopen 10 jaar heeft bijna
€ 100.000 opgebracht. In 2016
was de recordopbrengst

€ 15.361

Voor een selectie van hoogtepunten uit 2016 ga je naar www.diabetesfonds.nl/jaarverslag

€ 185.000 met

acties & events, onder andere
met de DiaBeatit Run

17 teams liepen in estafette 84 km
van Rotterdam naar Amsterdam voor
onderzoek naar diabetes
Voor een selectie van hoogtepunten uit 2016 ga je naar www.diabetesfonds.nl/jaarverslag

Vele andere vrijwilligers hebben hun inzet laten sponsoren voor het Diabetes Fonds
tijdens verschillende events. In juli, tijdens de honderdste editie van de Nijmeegse
Vierdaagse, steunden enthousiaste lopers het Diabetes Fonds. In september liepen
voor het eerst Diabetes Fonds teams mee tijdens de Damloop by Night (5 mijl op
zaterdagavond) en de Dam tot Damloop (10 mijl op zondag). De runners hebben met
veel enthousiasme hun sportieve prestaties laten sponsoren door vrienden, familie en
collega’s.
Ook kozen verschillende sportieve evenementen het Diabetes Fonds als beneficiënt:
zo werden deelnemers aan de Royal Run gevraagd voor een vrijwillige bijdrage aan
het Diabetes Fonds en besloot de organisatie van de Vondel Run € 1 per verkochte
startbewijs te doneren ten behoeve van diabetesonderzoek.
DiaBeatit Run 2016
Natuurlijk stond oktober weer in het teken van de sponsorloop van het Diabetes
Fonds, de DiaBeatit Run. Op zaterdag 1 oktober, tijdens de vierde editie van de run,
deden bijna 200 deelnemers mee, verdeeld over 17 uiteenlopende teams.
Na een warming up bovenin de Euromast onder leiding van acteur en danser Jufat
Westendorp, werd het start gegeven door dr. Henk-Jan Aanstoot van Diabeter. De
route, ruim 84 km ofwel een dubbele marathon, liep dwars door het Groene Hart.
Iedereen werd onder begeleiding van zwaailichten en muziek feestelijk onthaald door
enthousiaste supporters, vrijwilligers en medewerkers van het Diabetes Fonds. Het
was een bijzondere dag dankzij de bijzondere inzet van alle betrokkenen. Op naar de
vijfde editie op 30 september 2017!
De totale inkomsten van de particuliere acties & events bedragen bijna € 185.000.
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4.7 Acties derden: VriendenLoterij, Lotto en Krasloterij
Dit wilden we bereiken in 2016:
• Inkomsten uit acties derden / loterijen: € 1,3 miljoen.
Zo is het gegaan:
De inkomsten uit de VriendenLoterij bedroegen in 2016 € 1.067.337, waarvan zo’n
€ 450.000 uit geoormerkte loten. We zijn blij met de vele spelers die specifiek kiezen
om te spelen voor het Diabetes Fonds. De VriendenLoterij levert daarmee een
belangrijke bijdrage aan onze doelstellingen. De afdracht van de VriendenLoterij
is in 2016 net als in voorgaande jaren ingezet voor onderzoek naar het genezen en
voorkomen van diabetes, en het voorkomen van complicaties. Het onderzoek van dr.
Bastiaan de Galan naar hypo-unawareness, het onderzoek van dr. Anneloes van Staa
en de Biobank zijn voorbeelden hiervan. De inkomsten zijn ten opzichte van 2015 met
circa 6% gedaald. In 2017 focussen we daarom op het werven van meer geoormerkte
loten en investeren meer daarin dan in 2016.
Het Diabetes Fonds ontving ook inkomsten uit de Lotto en de Krasloterij, via Stichting
Loterijacties Volksgezondheid. Deze inkomsten bedroegen € 360.194 en zijn iets lager
dan in 2015. De totale inkomsten acties derden komen op € 1,4 miljoen.

Doorbraak onderzoek
Op 15 september werd voor de eerste keer een patiënt
geïnjecteerd met behandelde afweercellen (betacellen)
om het afweersysteem te corrigeren en diabetes te
genezen. Tijdens dit onderzoek zullen 9 mensen
gedurende 18 maanden meedoen om de
veiligheid van de behandeling te testen. Het onderzoek
is onder meer gefinancierd door het Diabetes Fonds
Voor een selectie van hoogtepunten uit 2016 ga je naar www.diabetesfonds.nl/jaarverslag
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5. Personeel en Organisatie
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5.1 Personeelsbeleid
Naar aanleiding van de nieuwe meerjarenvisie werden in de eerste helft van 2016
twee nieuwe speerpunten uitgewerkt: Gezonder Leven en de Community Diabetes
Type 1. Dat leidde tot een andere inrichting van de organisatie, waarbij teams werden
geformeerd rondom de nieuwe speerpunten. Dat betekende de overgang naar een
matrixachtige organisatie, waarbij mensen een rol kunnen hebben in meerdere teams.
Dit moment gebruikten we ook om de functieprofielen en de competenties opnieuw
onder de loep te nemen. Daaraan gekoppeld besloten we tevens over te gaan op een
nieuwe systematiek voor beoordelings- en functioneringsgesprekken, die in 2017 zal
ingaan. Gedurende het jaar hebben we het hele proces zorgvuldig begeleid, door
regelmatig plenaire bijeenkomsten intern te organiseren en door goede communicatie
binnen de teams. Alle medewerkers kregen een plek binnen de nieuwe organisatie.
Voor sommigen betekende het een iets andere invulling van de functie.
Tegelijk werkten we binnen het Huis voor de Gezondheid aan de totstandkoming van
een gezamenlijk facilitair team. Het decentrale team, bestaande uit medewerkers
die deels nog binnen hun ‘eigen’ fonds werkten, werd omgevormd tot een centraal
team, met dedicated medewerkers die vanuit een centrale locatie in het pand werken.
Daarmee is een volgende stap gezet op weg naar meer samenwerking binnen het
Huis, en naar het verhogen van de continuïteit en verminderen van kwetsbaarheid.
Met de Maag Lever Darm Stichting hebben we in 2016 een gezamenlijk collectebureau
opgezet. De in totaal vier medewerkers van beide organisaties, ondersteund door vier
vrijwilligers onder leiding van een nieuwe teamleider voor de collecte, organiseerden
de collectes voor beide organisaties. Op deze wijze wordt expertise gedeeld en kan
efficiënter worden gewerkt.
Medewerkers en vrijwilligers
Het Diabetes Fonds werkt met een vaste kern van medewerkers voor de structurele
werkzaamheden, met daaromheen een flexibele schil van mensen, bijvoorbeeld voor
het opstarten van nieuwe projecten, tijdelijke projecten of vervanging bij ziekte of een
vacature. In 2016 maakten we gebruik van een grotere groep flexibele medewerkers
dan gebruikelijk, om de nieuwe speerpunten vorm te kunnen geven. Met de extra
mankracht en expertise die we hiermee in huis haalden, konden we snel grotere
stappen zetten.

In 2016 hadden we ook verschillende stagiairs die ons ondersteunden, op het gebied
van particuliere acties, PR/communicatie en voeding bijvoorbeeld.
De gemiddelde bezetting lag in 2016 iets boven het niveau van 2015. Daarbij zijn
de extra tijdelijke krachten niet meegerekend. In totaal was dat over het hele jaar
gerekend 25,9 fte.
31-122012

31-122013

31-122014

31-122015

31-122016

Aantal medewerkers

31

30

28

32

32

Aantal fte

25,7

25,9

25,9

25,9

25,9

Man/vrouw

6/25

5/25

7/21

6/26

6/26

Gemiddelde leeftijd

40

41,1

41,5

43,1

43,1

2012

2013

2014

2015

2016

Gemiddelde bezetting

26,5

26

25,3

24,8

25,5

Instroom obv fte

25,0%

19,6%

9,1%

21,8%

20,0%

Uitstroom obv fte

21,8%

23,5%

18,2%

10,1%

17,6%

Gedragscodes
Het Diabetes Fonds kent een aantal gedragscodes en richtlijnen voor medewerkers
en vrijwilligers, die integraal onderdeel uitmaken van de arbeidsvoorwaarden:
•A
 lgemene gedragscode, waarin gedragsregels, normen en waarden van de
organisaties zijn vastgelegd.
•R
 egeling ongewenste omgangsvormen, waarin is aangegeven hoe te handelen in
geval van ongewenst gedrag en hoe de vertrouwenspersonen te benaderen.
•S
 ocial media code, waarin richtlijnen t.a.v. het gebruik van social media door
werknemers worden gegevens.
•D
 e klachtenprocedure van het Diabetes Fonds, die aangeeft hoe te handelen bij
klachten van donateurs, vrijwilligers en andere relaties van het Diabetes Fonds.
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Samenstelling Managementteam (MT)
• Mevrouw drs. J.W.M. Dessing, algemeen directeur.
• De heer dr. D.M. Hettinga, hoofd Kennis & Informatie en adjunct-directeur,
tot 1 februari.
• De heer dr. R. Vandeberg, hoofd Kennis & Innovatie, vanaf 1 april.
• De heer E.K. Stellwag, hoofd Communicatie, Marketing & Fondsenwerving.
• De heer J.G. Kolder, teamleider Financiën.
De heer J.G. Kolder heeft een gedeelde functie binnen het Huis voor de Gezondheid en
werkt 50% van zijn tijd voor het Diabetes Fonds en 50% voor de Maag Lever
Darm Stichting.
Vrijwilligers
Het Diabetes Fonds kan rekenen op de steun van veel trouwe vrijwilligers. Zo’n 22.000
collectanten gingen in de collecteweek weer op pad door het hele land. Zij werden
ondersteund door het nieuwe collectebureau. Daarnaast zijn er lokaal circa 1.000
collectecoördinatoren actief, die in hun gemeente de collecte organiseren.

‘Ik organiseer een statiegeldactie voor het Diabetes Fonds. Je mag
een maand meedoen. In die tijd is het mogelijk om tussen de 160 en
180 euro op te halen. Ik wil dit jaar graag in de maand november op
het informatiebord naast de flesseninname, in verband met Wereld
Diabetes Dag 14 november’
Ans Lemmerman (49)

Ook andere functies worden door vrijwilligers ingevuld. Zowel de leden de Raad
van Toezicht, als de Wetenschappelijke Adviesraad en de Maatschappelijke
Adviesraad zetten zich vrijwillig in voor het Diabetes Fonds. Dat geldt ook voor de
vele wetenschappelijke referenten en ambassadeurs en alle mensen die particuliere
acties organiseren.
De inzet van al deze vrijwilligers is essentieel. Op kantoor zorgen verschillende
vrijwilligers voor ondersteuning, bijvoorbeeld aan de telefoon, als jurist of als
klusjesman. Zij zijn voor ons van grote waarde en vaak al vele jaren aan het Diabetes
Fonds verbonden.
Daarom zorgt het Diabetes Fonds voor goede voorzieningen voor de vrijwilligers.
Zij krijgen indien gewenst een vergoeding van onkosten en we zorgen voor goede
instructies en middelen. Kantoorvrijwilligers kunnen mee met ons personeelsuitje.
Voor vrijwilligers die direct met de organisatie in contact staan of op het bureau
werkzaam zijn, is de gedragscode van toepassing. Ook kunnen zij een beroep doen
op de klachtenregeling.
Vertegenwoordiging Diabetes Fonds
Het Diabetes Fonds neemt deel aan verschillende werkgroepen en commissies, om
gezamenlijk efficiënter te werken aan de eigen missie. Naast de nevenfuncties van
de algemeen directeur was het Diabetes Fonds in 2016 vertegenwoordigd in:
•B
 estuurlijk Overleg PreventieConsult / Kwaliteitsraad Persoonlijke
Gezondheidscheck: mevrouw drs. J.W.M. Dessing.
• SGF Commissie Wetenschappelijk Onderzoek: mevrouw dr. S. Pieper.
• SGF Commissie Preventie: mevrouw. ir. F. van der Jagt.
• Werkgroep Orgaandonatie: mevrouw drs. A. Penders.
• Bestuur Nederlandse Diabetes Federatie: mevrouw dr. C.M. Hooymans.
Arbeidsvoorwaarden
Het Diabetes Fonds wordt geleid vanuit het kantoor in Amersfoort. Het krijgt geen
overheidssubsidie en is afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven.
Om dit geld zo zorgvuldig mogelijk te besteden, zijn er betaalde medewerkers in
dienst. De meesten van hen werken in deeltijd. De inzet van goed gekwalificeerd
personeel waarborgt continuïteit en een zo efficiënt mogelijke besteding van gelden
voor onderzoek en voorlichting rondom diabetes. Het Diabetes Fonds heeft zijn
eigen arbeidsvoorwaarden. Die worden jaarlijks getoetst aan wet- en regelgeving en
worden na overleg met het personeel vastgesteld door de Raad van Bestuur.
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In de arbeidsvoorwaarden zijn een aantal regelingen opgenomen die gericht zijn op
het stimuleren van gezond gedrag.
De brutosalarissen per maand, bij een voltijdaanstelling, zijn als volgt:
Functie

Van (€)

Tot (€)

Algemeen directeur

7.200

8.815

Management

3.850

6.450

Beleidsmedewerkers

2.700

4.100

Administratief personeel

2.200

3.250

Overig personeel

2.000

2.650

Naast salaris ontvangt het personeel 8% vakantiegeld en is er een aantal secundaire
arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling (PFZW), een tegemoetkoming in
de reis- en sportkosten, een fietsregeling en goede opleidingsmogelijkheden. Het
Diabetes Fonds kent geen dertiende maand of andere bonusregelingen. Verder
geldt er een ‘regeling ongewenste omgangsvormen’ en is er een geschillenregeling
ingesteld. Intern is er een vertrouwenspersoon. Ook kan een externe, onafhankelijke
vertrouwenspersoon geraadpleegd worden.
Bezoldiging directie
De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de
directiebeloning, en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het
beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en
de vaststelling van de beloning volgt het Diabetes Fonds de Adviesregeling Beloning
Directeuren van Goede Doelen van Goede Doelen Nederland en de Code Wijffels (zie
www.goededoelen.nl).
Het voor de toetsing aan GDN-maxima relevante werkelijke jaarinkomen van de
directie bedroeg in 2016 voor mevrouw drs. J.W.M. Dessing € 111.681 op basis van een
100% aanstelling.
Bezoldiging toezichthouders
Het Diabetes Fonds kent een onbezoldigde Raad van Toezicht. De leden van de
Raad van Toezicht ontvangen indien gewenst een reiskostenvergoeding op basis van
declaraties van de gemaakte kosten.
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5.2 Interne Organisatie
Administratieve processen
De externe accountant, beoordeelt naast de jaarrekening ook de
beheersing van de administratieve processen. In 2016 werd samen
met de Maag Lever Darm Stichting een tender voor een nieuwe
accountant opgestart. Mazars werd door beide Raden van Toezicht
benoemd tot de nieuwe accountant. Deze zal ook de controle van
de jaarrekening van het Huis voor de Gezondheid op zich zal nemen.
Ook Alzheimer Nederland besloot te kiezen voor Mazars.
In 2015 werd AFAS Profit in gebruik genomen, het financiële
systeem dat door meer fondsen in het Huis voor de Gezondheid
gebruikt wordt. In 2016 werd dit systeem verder ingericht, onder
andere met een module om de kosten op projecten beter te kunnen
volgen.
Het Diabetes Fonds deelt de teamleider Financiën met MLDS en een
financieel medewerker met het Longfonds. Zo bieden we mensen
doorgroeimogelijkheden en verhogen we de efficiency.
Huisvesting
Het Diabetes Fonds is gehuisvest in het Huis voor de Gezondheid
in Amersfoort. In dit pand zijn verschillende gezondheidsfondsen
en gelieerde organisaties gehuisvest, in totaal inmiddels
achttien organisaties. Het Diabetes Fonds is gevestigd op de
tweede verdieping en verhuurt een flink deel van de ruimte aan
verschillende onderhuurders, waarmee faciliteiten worden gedeeld.
In 2016 waren dat het Erfocentrum, de Long Alliantie Nederland, de
Samenwerkende Gezondheidsfondsen, de Nederlandse Diabetes
Federatie en Alles is Gezondheid (onderdeel van het ministerie
van VWS).
Het Diabetes Fonds en de onderhuurders maken gebruik
van de gezamenlijke faciliteiten die het Huis biedt, zoals de
gemeenschappelijke vergaderzalen en het restaurant op de
begane grond. Dat stimuleert ook onderlinge kennismaking en
ontmoetingen in het Huis.

Nederlanders
krijgen vaak
onbewust 1,5 tot
2 keer te veel
suiker per dag
binnen. Ruim
20 tot 25
suikerklontjes.
De Wereldgezondheidsorganisatie
adviseert
maximaal
12,5 tot 15
suikerklontjes
per dag.

ICT
Het Diabetes Fonds deelt de hardware van de ICT-infrastructuur met
andere organisaties binnen het Huis voor de Gezondheid.
In 2015 werd AFAS als gezamenlijk systeem in gebruik genomen
voor de financiën en P&O. In 2016 werd dit systeem uitgebreid
met een module voor projectsubsidies en de projectadministratie.
Verder werd de mogelijkheid onderzocht om ook het CRM-systeem
en de collectedatabase te implementeren. Een besluit hierover volgt
in 2017.
Op basis van een analyse van de systemen van de verschillende
fondsen is besloten om gezamenlijk te kiezen voor een
cloudoplossing. In 2016 werd een begin gemaakt met de
implementatie hiervan, in 2017 zal dit worden afgerond. Dat
vereenvoudigt de samenwerking tussen de fondsen en maakt het
mogelijk om een aantal processen eenvoudiger in te richten, zoals de
reservering van vergaderzalen.
Voor applicatiebeheer werkten we in 2016 samen met dezelfde
beheerpartij als in 2015, samen met het Longfonds. De ICTmedewerkers van het Longfonds werken ook voor het Diabetes
Fonds en ondersteunen ons bij de dagelijkse ICT-werkzaamheden.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Het Diabetes Fonds wil nu en in de toekomst maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO). Dat past bij onze organisatie.
We streven naar een voortdurende verbetering van onze
bedrijfsprocessen om tot een duurzaam werkende organisatie te
komen. Zo hebben we een beperkt aantal parkeerplaatsen en geen
leaseauto’s. Ook stimuleren we het gebruik van openbaar vervoer,
werkfruit, ‘groen’ papier, minder papier en duurzame koffie. Waar
mogelijk vermijden we vliegreizen (en anders zorgen we dat we de
CO2-uitstoot compenseren).
In 2017 zullen we het MVO-beleid opnieuw onder de loep nemen en
waar mogelijk verbeteringen aanbrengen.
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5.3 Samenwerking
In ons nieuwe meerjarenplan is samenwerking een belangrijk speerpunt.
Samenwerking rond onderzoek, om te zorgen dat onze middelen ook leiden
tot investeringen van andere partijen en daardoor meer geld voor onderzoek
beschikbaar is. Samenwerking met partijen in het diabetesveld, om onze
doelstellingen sneller en beter te realiseren. En samenwerking met andere goede
doelen organisaties, binnen en buiten het Huis voor de Gezondheid.
Diabetesveld
Het Diabetes Fonds is lid van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en is lid van
het bestuur. Er vindt regelmatig werkoverleg plaats tussen de directeuren van de
Federatie en het Fonds. Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht, bijvoorbeeld
bij een update van de voedingsrichtlijn en rond het opzetten van een registry voor
diabetes. Het Diabetes Fonds stelde een deel van de eerder ontvangen subsidie van
de VriendenLoterij hiervoor beschikbaar.
Verder stelde het Diabetes Fonds geld beschikbaar voor projecten van de NDF, Bas
van de Goor Foundation (BvdGF) en Stichting Zorgeloos met diabetes naar school.
Met Diabetes Vereniging Nederland (DVN) vond in 2016 regelmatig overleg plaats
op bestuurlijk- en directieniveau. Er werd een verkenning uitgevoerd om tot meer
samenwerking te komen, die eind 2016 werd gepresenteerd. Op basis daarvan is een
aantal thema’s geselecteerd die gezamenlijk nader worden uitgewerkt.

Diabetes Moonshot
Vervolgonderzoek op de ontwikkeling en
toepassing van nieuwe eilandjes van Langerhans
binnen RegMed XB draagt bij aan de Diabetes
Moonshot: een nieuwe, lichaamseigen pancreas.
Na transplantatie kan deze de insulineproductie
weer volledig herstellen. Doel is om de eerste
toepassing bij een patiënt binnen 5 jaar te realiseren,
waarna hij nooit meer hoeft te prikken of spuiten

Met stichting DON werd in 2016 samengewerkt rond de toekenning van een subsidie
aan het consortium RegMed XB. Daarnaast werd op PR-gebied samengewerkt, onder
andere rond het onderzoek van prof. dr. Bart Roep.
Rond het onafhankelijke platform voor de Community Diabetes Type 1, dat we in 2016
zijn gestart, zochten we samenwerking met verschillende diabetesorganisaties. Onder
andere Bas van de Goor Foundation en Diabeter sloten zich aan. Verder houden we
regelmatig contact met andere partijen, zoals JDRF. Waar mogelijk ondersteunen we
elkaar, bijvoorbeeld door aandacht te vragen voor elkaars activiteiten via social media.
Gezondheidsfondsen
Het Diabetes Fonds is al vele jaren lid van de SGF, de Samenwerkende
Gezondheidsfondsen. Hierin zijn 19 gezondheidsfondsen verenigd. De algemeen
directeur van het Diabetes Fonds is sinds eind 2015 lid van het bestuur van de SGF
en verantwoordelijk voor de portefeuille Wetenschappelijk Onderzoek. Daarnaast
dragen verschillende medewerkers bij aan commissies van de SGF, zoals de
themagroep onderzoek en de commissie Patiëntenparticipatie.
Binnen de SGF werd nauw samengewerkt rond de toekenning van de TKI-toeslag, die
via de topsector LSH beschikbaar is gesteld voor publiek-private samenwerkingen.
Het Diabetes Fonds kan mede dankzij de TKI-toeslag fors investeren in het RegMed
XB-consortium.
Huis voor de Gezondheid
Het Diabetes Fonds werkt in het Huis voor de Gezondheid al enkele jaren samen met
het Longfonds, Alzheimer Nederland, de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) en het
Fonds Psychische Gezondheid. Naast deze vijf fondsen zijn er binnen het Huis
inmiddels dertien andere organisaties gehuisvest. Belangrijke doelstellingen zijn
samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering, het delen van kennis en het
verhogen van de impact van de fondsen. Binnen het Huis voor de Gezondheid zijn
op deelgebieden verschillende teams actief, onder meer op het gebied van facilitaire
zaken, financiën, ICT, P&O en communicatie. De teams worden gevormd door
medewerkers van de verschillende fondsen, die naast hun taken voor hun ‘eigen’
fonds ook algemene taken verrichten. Zie verder 5.2, Huisvesting.
In 2016 werd het decentrale team Facilitair omgevormd tot een centraal team binnen
het Huis voor de Gezondheid. Medewerkers van diverse organisaties maken deel
uit van dit team, dat alle organisaties ondersteunt. Daarmee is gezorgd voor meer
efficiency en continuïteit voor alle organisaties.

Voor een selectie van hoogtepunten uit 2016 ga je naar www.diabetesfonds.nl/jaarverslag
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6. Risicomanagement en interne beheersing
Risicomanagement
Het Diabetes Fonds voert tweemaal per jaar een risicoanalyse uit, waarin zowel
interne als externe risico’s worden meegenomen.
In 2016 werden als belangrijkste risico’s benoemd:
• De druk op de inkomsten uit fondsenwerving, door het veranderend geefgedrag van
donateurs, afname van het aantal collectevrijwilligers, door de vele verschillende
partijen die actief zijn in het diabetesveld en in het goede doelenveld in het
algemeen. Ook veranderende regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van
kansspelen, speelt hierin een rol.
• Kans op imagoschade door negatieve berichtgeving rond goede doelen.
• ICT risico’s, bijvoorbeeld doordat andere partijen zich ongeoorloofd toegang
verschaffen tot het netwerk of door datalekken.
Het Diabetes Fonds streeft ernaar risico’s zoveel mogelijk te beperken.
Op basis van de risicoanalyse wordt het beleid waar nodig bijgesteld en worden
passende maatregelen genomen, zoals onder andere beschreven in het hoofdstuk
over de inkomsten. In 2016 was er extra aandacht voor ICT risico’s en is onder andere
besloten in Huis voor de Gezondheid-verband over te gaan naar een nieuw ICTsysteem, waarmee de gesignaleerde ICT risico’s worden ondervangen. In het kader
van de accountantscontrole worden de ICT-risico’s ook beoordeeld.
Interne beheersing
Om te zorgen voor een goede interne beheersing heeft het Diabetes Fonds de
belangrijkste processen en procedures vastgelegd in het document Administratieve
Organisatie (AO).
In de AO worden de bevoegdheden, regels en procedures beschreven die het kader
vormen voor het administratieve proces. Het beoogt onder meer het verschaffen van
adequate informatie op het juiste moment. Mede op basis van deze veelal financiële
informatie zijn de algemeen directeur en andere leden van het Management Team
(MT) in staat de organisatie op een juiste wijze te beheren en te sturen. Daarnaast
vormt de informatie de basis voor het afleggen van verantwoording zowel naar de
Raad van Toezicht als naar externe partijen.
Belangrijker dan deze formele beschrijving is natuurlijk dat de medewerkers handelen
conform deze richtlijnen. Daaraan wordt door het managementteam regelmatig
aandacht besteed. De AO wordt jaarlijks opnieuw bekeken en waar nodig aangepast.

>> >>

Financiële beheersing
Ook financieel streeft het Diabetes Fonds naar een goede beheersing. Daarom
wordt gestuurd op een aantal belangrijke financiële parameters.
Verhouding kosten en opbrengsten eigen fondsenwerving
De verhouding tussen de kosten en opbrengsten van onze fondsenwervende
activiteiten wordt uitgedrukt in het CBF percentage. Dat bedroeg voor het
Diabetes Fonds in 2016 14,6%, ruim binnen de marge van 25% die het CBF daarvoor
als richtlijn hanteert.
Het beleid van het Diabetes Fonds is sterk gericht op het beperken van de
fondsenwervende kosten. Dat gebeurt met name door een strakke monitoring van de
fondsenwervende activiteiten, sturing op efficiency van de activiteiten en ontwikkeling
van nieuwe activiteiten en samenwerkingen. Streven is om het percentage onder de
20% te houden, maar tegelijk wil het Diabetes Fonds wel de mogelijkheid houden om
te investeren als zich veelbelovende kansen voordoen.
Verhouding doelbesteding en inkomsten
Het Diabetes Fonds streeft ernaar zoveel mogelijk van de inkomsten te besteden aan
de doelstelling, te weten onderzoek en voorlichting . In 2016 bedroeg het percentage
doelbesteding ten opzichte van de inkomsten 68,1%. Dat is lager dan in voorgaande
jaren, waarin dit rond de 84% lag. Reden is dat we in 2016 een deel van de besteding
aan onderzoek hebben moeten uitstellen naar 2017. We proberen door samenwerking
met andere partijen te zorgen dat er meer geld voor onderzoek beschikbaar komt,
maar sommige samenwerkingen kostten in 2016 meer tijd dan verwacht, waardoor
bestedingen werden uitgesteld. In 2017 zal het geld uit 2016 alsnog worden besteed.
Liquiditeit/solvabiliteit
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarden. De liquide
middelen betreffen voor het grootste deel tegoeden bij banken. Tevens zijn er enkele
bankgaranties afgegeven. We zien een kleine stijging in de liquide middelen maar dit
wijkt niet significant af van 2015.
Het Diabetes Fonds heeft een gezonde balanspositie, hetgeen blijkt uit de currentratio en de solvabiliteitspercentage (saldo eigen vermogen / totale vermogen).
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Reserves en fondsen
De reserves van het Diabetes Fonds kunnen worden opgesplitst in twee delen:
a. Het eerste deel betreft de continuïteitsreserve. Deze reserve moet de organisatie
aanhouden voor dekking van onvoorziene en urgente risico’s op korte termijn en om
zeker te stellen dat het Diabetes Fonds ook in de toekomst aan zijn verplichtingen kan
voldoen.
b. Het andere deel betreft de doelbestedingsreserve, die bedoeld is voor het
realiseren van de doelstelling van het Diabetes Fonds, het financieren van onderzoek.
Deze inkomsten kunnen we splitsen in:
• een deel dat is toegezegd aan onderzoek en in het lopende jaar wordt uitbetaald en
• een deel dat in daaropvolgende jaren wordt uitbetaald.
De reserves a en b hebben een verschillend karakter. Het vermogensbeleid verschilt
dan ook per deel. Uitgangspunt voor beide delen is kapitaalbehoud, zodanig dat het
Diabetes Fonds aan zijn verplichtingen kan voldoen.
Op dit moment worden alle reserves aangehouden op spaarrekeningen, omdat het
Diabetes Fonds geen beleggingsrisico’s wil lopen met geld dat door donateurs en
vrijwilligers bijeen is gebracht.
Het vermogensbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd, waarbij uiteraard ook de lage
spaarrente wordt meegewogen.
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7. Bestuur en Governance

>> >>

De eenhoofdige Raad van Bestuur wordt gevormd door de algemeen directeur. De
algemeen directeur bestuurt het Diabetes Fonds en heeft eindverantwoordelijkheid
voor de leiding en uitvoering van het beleid en de activiteiten, dit onder toezicht van
een Raad van Toezicht. Deze raad is belast met het integrale toezicht op het beleid en
wordt bijgestaan door een Financiële Audit Commissie.

•D
 e intensivering van samenwerking met verschillende partijen in het diabetesveld.
Zo heeft de algemeen directeur regelmatig contacten onderhouden met DVN en
plannen gemaakt voor verdergaande toekomstige samenwerking daarmee. Ten
slotte was ook de samenwerking binnen het Huis voor de Gezondheid een continu
aandachtspunt.

De Raad van Bestuur laat zich, ten behoeve van besluitvorming over subsidies voor
wetenschappelijke onderzoeksprojecten, door de Wetenschappelijke Adviesraad en
Maatschappelijke Adviesraad adviseren.

De Raad van Bestuur heeft onder andere de volgende stukken in 2016 vastgesteld:
• De formatie van de bezetting op kantoor in 2016.
• De nieuwe organisatiestructuur/het organogram.
• Het jaarverslag over 2015.
• Het jaarplan voor 2017.
• De algemene arbeidsvoorwaarden voor 2016.
• De toekenning van subsidies voor onderzoeksprojecten.
• De goedkeuring en afwijzing van onderzoeksrapportages.

Het Diabetes Fonds wil verantwoord omgaan met de bijdragen van donateurs en met
andere inkomsten. Ook laten we graag zien hoezeer onze inspanningen bijdragen
aan het voorkomen en genezen van diabetes en complicaties. Het Diabetes Fonds
probeert daarom zo transparant mogelijk te werken en volgt de door de branche
vastgestelde richtlijnen voor goed bestuur.

7.1 Verslag Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is belast met de (dagelijkse) besturing van het Diabetes Fonds,
het richting geven aan de organisatie. De Raad van Bestuur zorgt voor de werving,
besteding en het beheer van financiële middelen en de vertegenwoordiging van
de organisatie. Ook zorgt de Raad van Bestuur voor het adequaat functioneren
van de organisatie in het algemeen. Daarvoor stelt de Raad van Bestuur de
meerjarenbeleidsvisie, het jaarplan en de begroting op; deze worden ter goedkeuring
voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Over de uitvoering van het jaarplan wordt
periodiek gerapporteerd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur van het
Diabetes Fonds werd in 2016 gevormd door mevrouw drs. J.W.M. Dessing.
Tot de belangrijkste aandachtspunten van de Raad van Bestuur behoorden dit jaar:
• Het eerste jaar van de meerjarenperiode 2016-2019.
• Integratie van een nieuwe organisatiestructuur met een nieuw organogram.
• Het verwerven van inkomsten uit onder andere het bedrijfsleven.
• Het actief agenderen van de diabetesproblematiek en het belang van een gezonde
omgeving in de media en bij relevante partijen.

Risicoanalyse
Het Diabetes Fonds maakt tweemaal per jaar een analyse van de belangrijkste
risico’s voor de organisatie op verschillende gebieden: communicatie,
fondsenwerving, ICT, personeel en organisatie, wetenschap, omgevingsfactoren,
et cetera. De risicoanalyse wordt besproken in de Raad van Toezicht, inclusief de
maatregelen die genomen zijn of worden om het risico te beperken.
Nieuwe manieren van werven van inkomsten van onderzoek vormen een belangrijk
risico, maar tegelijkertijd een kans. Het Diabetes Fonds zet om die reden sterk in op
nieuwe manieren van werven, onder meer via acties en samenwerking met bedrijven.
Een ander aandachtspunt is samenwerking met partijen die actief zijn op het gebied
van diabetes. Het Diabetes Fonds zoekt samenwerking met verschillende partijen,
zoals Stichting DON en DVN, om gezamenlijk efficiënter de doelstellingen te kunnen
realiseren, ook vanuit de Community Diabetes Type 1.
Het Diabetes Fonds houdt de genoemde risico’s scherp in de gaten en neemt waar
nodig aanvullende maatregelen om ze te beheersen.
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7.2 Verantwoordingsverklaring

De Raad van Toezicht
en Raad van Bestuur
van het Diabetes Fonds
onderschrijven de principes
van goed bestuur zoals
die zijn opgenomen in
het reglement en normen
CBF-Erkenning. De
Raad van Toezicht legt
verantwoording af over
drie principes:

1

Onderscheid de functies toezicht
houden, besturen en uitvoeren

2

Optimaliseer de effectiviteit en
efficiency van bestedingen

3

 ptimaliseer de omgang met
O
belanghebbenden

Scheiding toezicht, bestuur en uitvoering
Het Diabetes Fonds maakt een heldere scheiding tussen de functies ‘toezicht houden’,
‘besturen’ en ‘verantwoorden’. De principes van goed bestuur zijn verankerd in het
bestuursmodel. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting en geeft de organisatie
richting. De Raad van Toezicht is belast met het integrale toezicht op het beleid van
de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.
De Raad van Toezicht volgt de organisatie van het Diabetes Fonds op diverse
manieren en vlakken. In 2016 heeft de Raad van Toezicht vijf keer vergaderd.
In een vaste vergaderstructuur zijn ter goedkeuring het jaarplan, de begroting, het
jaarverslag en de jaarrekening van het Diabetes Fonds voorgelegd aan de Raad van
Toezicht. Daarnaast agendeert de Raad van Toezicht onderwerpen naar inzicht en
actualiteit, zoals samenwerkingsverbanden en het goededoelenveld. Ook wordt de
Raad van Toezicht geïnformeerd over de campagnes en evenementen gedurende het
jaar.
De algemeen directeur woont alle vergaderingen bij. De leden van het MT lichten
waar nodig de schriftelijke rapportages toe. De Raad van Toezicht overtuigt zich
er met regelmaat van of de ingebouwde controles functioneren; ook een jaarlijkse
zelfevaluatie maakt hier onderdeel van uit.

Bijzondere aandachtspunten voor de Raad van Toezicht in 2016 waren onder andere:
• Jaarplan en begroting voor 2017.
• Financiële resultaten.
•D
 e samenwerking met verschillende partijen in het diabetesveld (in het bijzonder
DVN).
• Ontwikkelingen in het goededoelenveld.
• Ontwikkelingen rondom onderzoek.
Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van het Diabetes Fonds bestaat uit zeven personen. Allen
zijn vrijwillig lid en ontvangen geen bezoldiging. Indien de leden van de Raad
van Toezicht daarop prijs stellen, ontvangen zij een reiskostenvergoeding. Leden
van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en
zijn eenmaal herbenoembaar. Er is een rooster van aftreden, waarbij ook de
herbenoemingen worden vastgelegd. De leden van de Raad van Toezicht worden
benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht en geworven aan de hand van
een profielschets. Bij de benoeming van leden wordt gelet op een evenwichtige
samenstelling van leden met expertise op een (of meerdere) van de volgende
disciplines: wetenschappelijk onderzoek binnen het diabetesveld, diabeteszorg,
marketing, media, bedrijfsleven, financiën en ervaringsdeskundigheid. Er wordt
voorts gestreefd naar diversiteit op basis van onder andere leeftijd, geslacht en
maatschappelijke achtergrond. De leden dienen te beschikken over bestuurlijke
kwaliteiten en blijk te geven van betrokkenheid bij diabetes en het Diabetes Fonds.
In de Raad van Toezicht van het Diabetes Fonds hadden gedurende het jaar 2016 de
volgende personen zitting:
• De heer drs. M.C. van Gelder (voorzitter)
• Mevrouw drs. M. Alma
• De heer drs. M.J.M. van den Berg
• De heer prof. dr. W.W. Boonstra
• Mevrouw dr. C.B. Brouwer
• Mevrouw dr. C.M. Hooymans
• De heer mr. J.G.F.W. van der Horst.
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Zelfevaluatie Raad van Toezicht
Naast de evaluatie van het beleid en het functioneren van de Raad van Bestuur
evalueert de Raad van Toezicht ook eenmaal per jaar zijn eigen functioneren. In de
zelfevaluatie 2016 is aandacht besteed aan:
• De samenstelling van de Raad van Toezicht.
• De aanwezigheid en participatie van de leden van de Raad van Toezicht.
• De rol van de Raad van Toezicht als klankbord en het betrekken van het eigen
netwerk.
• Contact met medewerkers en stakeholders.
• Actiepunten voor de daaropvolgende periode.
De Raad van Toezicht is positief over de samenstelling van de Raad, het eigen
functioneren en de informatievoorziening vanuit de Raad van Bestuur.
Raad van Bestuur en MT
De Raad van Bestuur is eenhoofdig en wordt gevormd door de (statutair) algemeen
directeur. De algemeen directeur is eindverantwoordelijke en legt verantwoording
af aan de Raad van Toezicht. De algemeen directeur heeft een dienstverband voor
onbepaalde tijd.
De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van de algemeen directeur.
Dit gebeurt in diens afwezigheid. Het jaarlijkse functioneringsgesprek wordt gevoerd
met de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Financiële
Audit Commissie (FAC). De uitkomsten en afspraken worden opgetekend in een
gespreksverslag dat wordt opgenomen in het personeelsdossier.
De directeur stelt het beleid vast van het Diabetes Fonds. Het beleid wordt ontwikkeld
in overleg met het Managementteam (MT) en wordt goedgekeurd door de Raad van
Toezicht.
Optimale besteding van middelen
Het Diabetes Fonds heeft een heldere planning- en controlcyclus, gebaseerd op
het meerjarenbeleidsplan en de jaarplannen. De effectiviteit en efficiency worden
in de eerste plaats afgemeten aan de realisatie van de doelstellingen uit het
meerjarenbeleidsplan en de precisering daarvan in het jaarplan en de begroting.

In het toezicht op de financiën van het Diabetes Fonds wordt voorzien door
interne controlemaatregelen, zoals vastgelegd in de omschrijving Administratieve
organisatie/Interne controle (AO/IC). De Financiële Audit Commissie toetst de
kwartaalrapportages van het bureau, de rapportages van de vermogensbeheerder
en de interne administratieve organisatie. Daarnaast is de Audit Commissie belast
met het beoordelen van de risico’s. De Audit Commissie doet verslag aan de voltallige
Raad van Toezicht. De effectiviteit en efficiency van de bestedingen van het bureau
zijn een belangrijk aandachtspunt bij de toetsing. De wijze van fondsenwerving
heeft de voortdurende belangstelling van de Raad van Toezicht. Hierbij worden de
beleidsdoelstellingen op het gebied van onderzoek en voorlichting als toetssteen
gehanteerd. Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuur en
individuele toezichthouders.
Financiële Audit Commissie (FAC)
De FAC bestaat uit tenminste drie leden, die worden benoemd, geschorst en
ontslagen door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter
van de FAC in functie. De Audit Commissie werd in 2016 gevormd door leden van de
Raad van Toezicht: de heer drs. Van den Berg (voorzitter), de heer prof. dr. Boonstra
en de heer mr. Van der Horst. Vanuit het bureau neemt de algemeen directeur deel
aan de FAC. Het hoofd Financiën licht de financiële situatie toe in de vergaderingen.
In 2016 is de FAC viermaal bijeengekomen.
Accountant
Tweemaal per jaar wordt een accountantscontrole uitgevoerd door een
onafhankelijke accountant, waaronder een interim- en een externe controle. De
goedkeuring van de jaarrekening gebeurt door de Raad van Toezicht in aanwezigheid
van de externe accountant. In 2016 is het Diabetes Fonds gewisseld van accountant
en heeft na een zorgvuldige procedure binnen het Huis voor de Gezondheid gekozen
voor Mazars accountancy. Daarnaast voert het Centraal Bureau Fondsenwerving
(CBF) een controle uit op de jaarrekening en vindt eenmaal in de vijf jaar een
uitgebreide controle plaats. In 2016 heeft het Diabetes Fonds als een van de eerste
goede doelen de nieuwe CBF-erkenning ontvangen en is hiermee een CBF-erkend
goed doel.
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Doelbesteding
De geworven fondsen moeten zoveel mogelijk worden besteed aan de primaire
doelstellingen van het Diabetes Fonds: onderzoek en voorlichting. Het Diabetes Fonds
streeft er daarom naar de kosten voor administratie en beheer zo laag mogelijk
te houden.
Toekenning van onderzoeksprojecten gebeurt na een zeer zorgvuldige
beoordelingsprocedure, waarbij externe deskundigen en een wetenschappelijke en
maatschappelijke adviesraad nauw betrokken zijn. De voortgang van de toegekende
onderzoeksprojecten wordt nauw gevolgd middels rapportages en werkbezoeken. De
resultaten van de projecten worden bekendgemaakt bij relevante doelgroepen, zoals
publiek, patiënten en zorgverleners.
Omgang met belanghebbenden
Het Diabetes Fonds is een organisatie met maatschappelijke doelstellingen en heeft
daardoor vele belanghebbenden – van donateurs tot overheden, van onderzoekers
tot leveranciers. Het Diabetes Fonds probeert zoveel mogelijk ruimte te geven aan
wensen, vragen en klachten van belanghebbenden. De Raad van Toezicht is zich
bewust van de verschillende groepen belanghebbenden en houdt de verschillende
perspectieven scherp in de gaten.

Ook kennen we een bezwaarprocedure voor onderzoekers bij de toekenning van
subsidies. In 2016 is hiervan geen gebruik gemaakt.
In de samenstelling van onze adviesorganen streven we bovendien naar een
vertegenwoordiging van patiënten, de geneeskunde en de wetenschap. De voorzitters
van de WAR en MAR wonen één keer per jaar een vergadering van de Raad van
Toezicht bij.
Werknemers
Ook het belang van medewerkers van het Diabetes Fonds wordt onderkend.
We betrekken hen bijvoorbeeld bij wijzigingen in arbeidsvoorwaarden en bij
regelmatige bureau-overleggen. In 2016 is een nieuw organogram opgesteld en zijn
functies gewijzigd bij een aantal werknemers. Ook is extra aandacht gegeven aan
rolduidelijkheid voor verschillende medewerkers.
Ten minste eenmaal per jaar wonen bij voorkeur twee leden van de Raad van Toezicht
een bureauoverleg met het voltallige personeel bij. In 2016 waren dhr. Gelder en mw.
Alma aanwezig bij het bureauoverleg in juni.

Donateurs, patiënten en vrijwilligers
De primaire groep belanghebbenden bestaat voor het Diabetes Fonds uit mensen
met (kans op) diabetes en donateurs. Bij iedere actie of uiting van het Diabetes
Fonds wordt gekeken naar de impact hiervan op deze twee doelgroepen. Klachten en
opmerkingen worden zorgvuldig beantwoord en geregistreerd. In 2016 zijn in totaal
43 klachten ontvangen, die zorgvuldig zijn beantwoord. Naast de donateurs kent het
Diabetes Fonds nog een groep zeer betrokken belanghebbenden: de vrijwilligers.
Jaarlijks gaan ongeveer 22.000 vrijwilligers de straat op om te collecteren voor het
Diabetes Fonds.
Wetenschappers
Een andere belangrijke groep belanghebbenden zijn de onderzoekers die een beroep
doen op de onderzoeksgelden die het Diabetes Fonds toekent. We zorgen voor een
goede relatie met die wetenschappers, onder andere door heldere informatie te
leveren over het beleid van het Diabetes Fonds en door hen regelmatig te ontmoeten.
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Wetenschappelijk onderzoek vormt de basis van alle huidige behandelingen
voor mensen met diabetes, en levert een gestage stroom aan doorbraken. Deze
doorbraken zorgen voor verdere verbetering van de behandeling, waardoor mensen
met diabetes steeds gunstigere vooruitzichten hebben in hun leven. In vergelijking
met vijftien jaar geleden zijn de behandeling en kwaliteit van leven daardoor steeds
verder verbeterd. Daarom blijft het Diabetes Fonds inzetten op onderzoek. Met
onze kennis- en innovatiestrategie blijven we de komende jaren inzetten op het
genezen van diabetes type 1, het stoppen van diabetes type 2 en voorkomen van
complicaties.
Andere belangrijke onderdelen van onze strategie zijn voorlichting en communicatie.
In het kader hiervan heeft het Diabetes Fonds voor alle mensen met diabetes
type 1 en hun naasten de Community Diabetes Type 1 opgericht. Via dit platform
beogen wij op maat, snel en in heldere bewoording een reëel beeld te geven over
de stand van zaken met betrekking tot onderzoek naar type 1. Via onze bekende
communicatiekanalen - zoals de website, Dialoog, Collectebuzz en onze social media
- zullen we blijven informeren over de resultaten van onderzoek naar type 1, type 2
en complicaties.
Door het geven van voorlichting over lagere suikerinname en minder zitten op het
werk zetten wij ons in voor een gezondere samenleving. De combinatie van gezond
eten en genoeg lichaamsbeweging halveert namelijk het risico op diabetes type 2.
En bij mensen die al diabetes type 1 of type 2 hebben, verkleint het hun risico op
ernstige complicaties. We vinden dat het makkelijker moet worden om gezonde
keuzes in de dagelijkse omgeving te maken.
Het Diabetes Fonds is de grootste private financier van onderzoek en oplossingen
naar alle vormen van diabetes. Gelukkig kunnen wij nog steeds rekenen op een
trouwe achterban van mensen die ons steunen en daarmee genezing en betere
behandelingen dichterbij brengen. Het komende jaar zullen we samen met hen en
andere partners, deels op nieuwe manieren, er zorg voor dragen dat het Diabetes
Fonds meer (financiële) middelen tot haar beschikking krijgt om onderzoek te
kunnen financieren door samenwerking en cofinanciering. Feit is dat de groei van het
aantal mensen met diabetes nog steeds niet is afgenomen en dat genezing nog niet is
gerealiseerd. Tot die tijd zullen wij er alles aan doen om dit te bewerkstelligen.

Suiker Afkickkliniek

7500
bezoekers
in één week

In november opende het
Diabetes Fonds in Amsterdam
de eerste Suiker Afkickkliniek
ter wereld. Doel was om mensen
bewust te maken van de hoge
suikerinname in Nederland en de
gevolgen ervan op
de gezondheid

Voor een selectie van hoogtepunten uit 2016 ga je naar www.diabetesfonds.nl/jaarverslag
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8.1 Begroting 2017
BATEN

begroting 2017 in €

Opbrengsten eigen fondsenwerving
Collecte

1.150.000

Donateurs en giften

2.400.000

Nalatenschappen

1.050.000

Fondsen op naam
Geoormerkte opbrengsten

94.500
125.000

Strategische samenwerkingen

400.000

Particuliere acties/actieplatform

300.000

Totaal opbrengsten eigen fondsenwerving

5.519.500

Overige opbrengsten
Acties derden
Rente kosten
Totaal overige opbrengsten
Totaal baten

1.365.000
25.000
1.390.000
6.909.500

LASTEN
Doelbesteding
Doelbesteding WO

3.891.231

Voorlichting

1.624.436

Type 1 community
Gezonder Leven

180.000
520.000

Totaal doelbesteding

6.215.667

Eigen fondsenwerving

1.382.312

Overige werving

100.000

Beheer en administratie

595.521

Totaal lasten
Resultaat

8.293.500
-1.384.000

De begroting 2017 is herzien en goedgekeurd door de Raad
van Toezicht. Het begrote resultaat in 2017 is negatief,
omdat we de afgelopen jaren een reserve hebben gevormd
voor de doelstelling die we afbouwen. Zo zijn er in 2016
enkele toekenningen voor onderzoek uitgesteld, die we in
2017 zullen besteden. We werken steeds vaker samen met
andere partijen om meer onderzoek mogelijk te maken, maar
samenwerkingen kosten soms meer tijd dan verwacht. Dat
heeft, naast extra geld voor onderzoek, in 2016 ook geleid
tot enige vertraging in de besteding dat in 2017 alsnog wordt
besteed.

Negatief resultaat begroot vanwege aan te spreken bestemmingsfondsen en reserves
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Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Voorzitter
Prof. dr. W.A.B (Wim) Stalman, oud-decaan VUMC
Leden
• Prof. dr. J.M. (Jacqueline) Dekker, VUMC, epidemiologie en biostatistiek
• Prof. dr. G. (Gertjan) van Dijk RUG, neuro-endocrinologie
• Dr. B.E. (Bastiaan) de Galan, Radboudumc, algemene interne geneeskunde
• Prof. dr. N.C. (Nicolaas) Schaper MUMC+, interne geneeskunde
• Prof. dr. L.P.A.J. (Patrick) Schrauwen MUMC+, humane biologie
• Dr. E.H. (Erik) Serné, VUMC, interne geneeskunde (namens de NVDO)
• Dr. H.W. (Harold) de Valk, UMC Utrecht, interne geneeskunde
• Dr. P. de Vos (Paul), UMC Groningen, pathologie & medische biologie
• Prof. dr. C.G. (Casper) Schalkwijk, MUMC+, interne geneeskunde

Maatschappelijke Adviesraad (MAR)
Voorzitter
• Mevrouw J.M. (Annemarie) Bevers
Leden
• De heer A.B.M. (Arthur) ten Have
• De heer R. (Ronald) Kooij
• Mevrouw I. (Ida) Miedema, namens DVN
• Mevrouw D. (Doeschka) Motmans
• De heer T.H. (Herman) Pompe
• Mevrouw I. (Ingrid) Ruys
• Mevrouw M.L. (Marlies) Schimmelpenninck
• Mevrouw M. (Marianne) van der Valk
• De heer J. (John) Willems
• Mevrouw A. (Annelieke) Overbeeke
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Bijlage Overzicht nevenfuncties bestuur en Raad van Toezicht
Algemeen Directeur
Mevrouw drs. (J.W.M.) Hanneke Dessing
Algemeen directeur sinds 1 juni 2012.
Nevenfuncties
• Bestuurslid Samenwerkende Gezondheidsfondsen
(SGF)
• Bestuurslid Goede Doelen Nederland (GDN)
• Bestuurslid Stichting Loterijacties Volksgezondheid
(SLV)
• Bestuurslid Stichting Vrienden Ingeborg Douwes
Centrum
Raad van Toezicht
De heer drs. (M.C.) Marc van Gelder
Voorzitter Raad van Toezicht Diabetes Fonds sinds 12
november 2015.
Nevenfuncties
• Voorzitter Raad van Commissarissen Vastned N.V.
• Lid Raad van Commissarissen Maxeda N.V.
•	Lid Raad van Commissarissen en voorzitter
Auditcommissie Action
• Lid Raad van Commissarissen Gimv
• Lid Raad van Commissarissen Mint Solutions B.V.
•	Lid Raad van Commissarissen JPMorgan European
Smaller Companies Trust plc
•	Lid Raad van Commissarissen Panda Retail, Jeddah,
Saudi Arabië
• Lid Raad van Toezicht Paleis Het Loo
• Bestuurslid Netherland-America Foundation
• Lid Raad van Toezicht Helen Dowling Instituut
Mevrouw drs. (M.) Maurine Alma
Lid Raad van Toezicht Diabetes Fonds sinds 1
september 2013.

CMO, Takeaway.com
• Lid Raad van Commissarissen Floramedia
De heer drs. (M.J.M.) Marc van den Berg
Lid Raad van Toezicht en voorzitter Financiële
Auditcommissie Diabetes Fonds sinds 1 april 2011.
Directeur IT & Innovatie, PGGM
•	Lid directie Rabo PGGM premiepensioeninstelling, CFO
• Lid directie IMAP Hedge Fund, Dublin (Ierland)
De heer prof. dr. (W.W.) Wim Boonstra
Lid Raad van Toezicht en Financiële Auditcommissie
Diabetes Fonds sinds 1 januari 2012
Onderdirecteur en Speciaal Economisch Adviseur
van Rabobank
Nevenfuncties
•	Bijzonder hoogleraar Economische en Monetaire
Politiek, Faculteit der Economische Wetenschappen
en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit
•	Externe adviseur Beleggingscommissie van de
Stichting Pensioenfonds Gasunie
•	Voorzitter Monetary Commission van de European
League for Economic Cooperation (ELEC)
•	Secretaris / penningmeester Nederlandse afdeling
van ELEC: Europese Liga voor Economische
Samenwerking (ELES)
•	Lid en penningmeester Raad van Toezicht SEO
Economisch Onderzoek
•	Voorzitter bestuur Stichting KLIN (Kroatische
Literatuur in Nederland)
•	Lid Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie
Omroep Human
Mevrouw dr. (C.B.) Teri Brouwer
Lid Raad van Toezicht Diabetes Fonds sinds 1 april 2012

Internist-endocrinoloog Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
Nevenfuncties
• Voorzitter dr. Evert van Ballegooiestichting
•	Bestuurslid en secretaris Stichting Diabetes
Education Study Group Nederland (DESG)
•	Bestuurslid Diabeteskamer Nederlandse Vereniging
voor Diabetes Onderzoek (NVDO)
• Lid Raad van Toezicht EADV
•	Lid en secretaris Sectie endocrinologie Nederlandse
Internisten Vereniging (NIV)
•	Secretaris Sectie endocrinologie European Union of
Medical Specialists (UEMS)
Mevrouw dr. (C.M.) Tini Hooymans
Lid Raad van Toezicht Diabetes Fonds sinds 1
september 2014
Voormalig lid Raad van Bestuur TNO
Nevenfuncties
• Commissaris Rabobank Vallei en Rijn
• Voorzitter Stichting Technasium
• Voorzitter Stichting Tropenbos International
• Lid Centrale Commissie voor de Statistiek CBS
• Lid Raad van Toezicht Erasmus Medisch Centrum
• Lid Raad van Toezicht Hogeschool Arnhem Nijmegen
De heer mr. (J.G.F.W.) Geert van der Horst MFE
Lid Raad van Toezicht en Financiële Auditcommissie
sinds 1 september 2014
Secretaris Generaal Unico Banking Group te Brussel
Nevenfuncties
• Voorzitter Raad van Toezicht S&L Zorg
• Lid Raad van Advies AVANS+
• Business mediator (ADR)
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Balans 31-12-2016
Na voorstel resultaatverwerking

Staat van Baten en Lasten 2016
ref

31-12-16

31-12-15

€

€

Collecte

1

Inventaris
Computerapparatuur en programmatuur

Donateurs en giften

2015

€

€

1.400.000

1.281.548

2.350.000

2.422.533
1.833.519

Nalatenschappen

11

2.281.984

860.000

Fondsen op naam

12

94.500

80.000

94.500

Geoormerkte opbrengsten

13

123.142

120.000

147.055

Samenwerking bedrijven

14

204.190

350.000

78.655

Particuliere acties

15

184.268

300.000

208.292

6.616.769

5.460.000

6.066.102

4.629
4.451

217.426

124.973

Vorderingen en overlopende activa

2

2.654.323

2.142.003

Liquide middelen

3

10.638.527

10.623.873

TOTAAL

1.196.623
2.532.062

53.029

0

Totaal Materiële vaste activa

9
10

62.864

8.546

13.510.276

12.890.849

PASSIVA

Totaal baten eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden

16

1.427.531

1.300.000

1.516.701

Rentebaten en baten uit beleggingen

17

44.593

100.000

81.660

Overige baten

18

4.897

0

0

8.093.790

6.860.000

7.664.463

Som der baten
LASTEN

Reserves en fondsen

Besteed aan doelstellingen

4

Kennis

19

2.217.649

2.903.402

3.902.074

Voorlichting Algemeen

20

2.775.850

2.474.667

2.316.668

Gezonder leven

21

214.565

200.000

0

Community Type 1

22

206.434

200.000

0

0

0

203.529

5.414.498

5.778.069

6.422.271

943.839

893.443

942.897

67.150

65.000

37.923

618.831

598.488

590.915

Som der lasten

7.044.318

7.335.000

7.994.006

Resultaat

1.049.472

-475.000

-329.543

Continuiteitsreserve

2.500.000

2.500.000

Bestemmingsreserve t.b.v. de doelstelling

2.443.282

1.316.310

165.000

195.000

Stop de Opmars

5.108.282

4.011.310

Totaal doelbesteding

Reserve biobank
Totaal Reserves

Kosten (eigen) fondsenwerving

5

Bestemmingsfondsen

112.500

Totaal Bestemmingsfondsen
Totaal Reserves en Bestemmingsfondsen
Langlopende schulden

Begroting 2016

€

67.834

Vervoersmiddelen

Fondsen

2016

141.046

Kantoorinventaris

Reserves

ref

Baten eigen fondsenwerving

ACTIVA
Materiële vaste activa

BATEN

160.000

112.500

160.000

5.220.782

4.171.310

23

Overige wervingskosten
Kosten beheer en administratie

24

6

Subsidieverplichtingen lange termijn
Overige langlopende schulden
Totaal langlopende schulden

4.595.154

5.501.626

40.000

2.000

4.635.154

5.503.626

Resultaatbestemming
Reserves
Continuïteitsreserve

0

0

Bestemmingsreserve t.b.v. de doelstelling

1.126.972

92.957

Reserve biobank

-30.000

-50.000

Kortlopende schulden
Subsidieverplichtingen korte termijn

7

3.076.695

2.687.672

Overige kortlopende schulden

8

577.645

528.241

3.654.340

3.215.913

Totaal kortlopende schulden

Fondsen
Fonds op Naam Hamers Douma
Bestemmingsfonds biobank
Bestemmingsfonds t.b.v. de hal HvdG

13.510.276

12.890.849

2.500

0

-375.000

0

0

-50.000

0

Bestemmingsfonds kunstalvleesklier

0

0

Bestemmingsfonds Scapino

0

0

1.049.472

-329.543

Bestemmingsfonds Corona-Gallina onderzoek

TOTAAL

2.500
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Toelichting Resultaat Diabetes Fonds 2016
Het Diabetes Fonds laat een positief resultaat zien van € 1.049.472. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door hogere inkomsten dan begroot, met name uit nalatenschappen, maar
ook doordat een deel van de bestedingen aan onderzoek is uitgesteld naar 2017. Reden daarvoor is dat het Diabetes Fonds meer geld voor diabetesonderzoek beschikbaar wil
maken door samenwerkingen met andere partijen. Samenwerkingen komen soms minder snel tot stand dan verwacht, daardoor kon niet het hele budget in 2016 worden besteed.
Een deel van de bestedingen (ca. € 750.000) zal in 2017 plaatsvinden (aangevuld met extra gelden van andere partijen). Verder is € 30.000 besteed aan het opzetten van een
registry voor diabetes type 1, dit bedrag is gehaald uit de bestemmingsreserve die hiervoor eerder was gevormd.
In onderstaande opstelling wordt dit verduidelijkt:
2016
Resultaat conform staat van Baten en Lasten

2015

€

€

1.049.472

-329.543

(pagina 42 van de Jaarrekening)

Toegevoegd of onttrokken aan Bestemmingsfondsen
Biobank, Vriendenloterij ‘Kraak samen de black box’

0

-375.000

2.500

2.500

Huis van de Gezondheid

0

0

Onderzoeksprijs

0

0

Kunstalvleesklier

0

0

Scapino

0

0

2.500

-372.500

1.046.972

42.957

Hamers Douma (Fonds op Naam)

Totaal (Bestemmings) Fondsen
Resultaat voor mutatie Reserves
Vrijval/Dotatie onderzoek Corona Gallina

-50.000

0

Vrijval/Dotatie reserve biobank

-30.000

-50.000

Resultaat

1.126.972

92.957

Resterend positief resultaat toegevoegd aan Bestemmingsreserve t.b.v. de
doelstelling

1.126.972

92.957

Stand Bestemmingsreserve t.b.v. de doelstelling per 1 januari

1.316.310

1.223.353

Mutatie

1.126.972

92.957

2.443.282

1.316.310

Stand Bestemmingsreserve t.b.v. de doelstelling per 31 december
Specificatie mutatie bestemmingsreserve t.b.v. de doelstelling
Stand Bestemmingsreserve per 01 januari
Mutatie resultaat boekjaar t.g.v. bestemmingsreserve
Dotatie fondsen en reserves t.l.v. bestemmingsreserve t.b.v. de doelstelling
Totaal mutaties t.g.v. bestemmingsreserve
Stand Bestemmingsreserve per 31 december

1.316.310
1.049.472
77.500
1.126.972
2.443.282

Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2016 geldmiddelen zijn opgeofferd.
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Kasstroomoverzicht
2016
€

€

2015
€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

1.049.472

-329.543

Aanpassingen voor:
afschrijvingen

79.891

43.680
79.891

43.680

Veranderingen in vlottende middelen:
vorderingen
kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

-512.320

-781.869

438.427

Mutatie subsidieverplichtingen en langl. schulden

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

95.500
-73.893

-686.369

-868.472

1.239.912

186.999

267.680

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa

-178.570

-58.399

Desinvesteringen materiële vaste activa

6.225

0

Desinvesteringen financiële vaste activa

0

0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-172.345

-58.399

14.654

209.282

Stand geldmiddelen per 1 januari

10.623.873

10.414.592

Stand geldmiddelen per 31 december

10.638.527

10.623.873

14.654

209.281

Mutatie geldmiddelen

Mutatie geldmiddelen
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Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen
Dit jaarverslag en deze jaarrekening zijn opgesteld volgens de richtlijn RJ650
Fondsenwervende organisatie.
Doelstelling
De missie van de Stichting Diabetes Fonds luidt:
Naar een toekomst zonder diabetes
Het Diabetes Fonds maakt zich sterk om diabetes en complicaties te voorkomen
en te genezen. We geven mensen met diabetes nu en in de toekomst een betere
kwaliteit van leven.
Hiertoe werft het Diabetes Fonds gelden voor wetenschappelijk onderzoek en
voorlichting, want elke oplossing begint met onderzoek.

Deze missie vormt het bestaansrecht van het Diabetes Fonds en ligt daarmee ten
grondslag aan de meerjaren doelstellingen, zoals verwoord in de meerjarenvisie van
het Diabetes Fonds 2016-2019.
Waarderingsgrondslagen
Activa en verplichtingen 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.
De jaarrekening is gebaseerd op continuïteitsveronderstelling. De veronderstellingen
daarbij zijn de omvang van de verwachte inkomsten en bestedingen in 2017, de
positieve liquiditeitsverwachting in 2017 en er worden geen knelpunten voorzien. De
omvang van de continuïteitsreserve, de beschikbare liquide middelen op balansdatum
en een stabiel donateurenbestand zijn toereikend om risico’s en tegenvallende
inkomsten op te vangen.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast
actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke
indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de
staat van baten en lasten.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn
ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de
wijziging in de grondslagen voor de waardering van de nalatenschappen.
Het gebruik van schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen
toepassen, is het nodig dat de Raad van Bestuur over verschillende zaken een
oordeel vormt, en dat de Raad van Bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven
van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, zal de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen
bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa wordt vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een
schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de
toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn
begrepen onder de afschrijvingen.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarden minus de
afschrijvingen. De afschrijvingen zijn lineair en de afschrijvingspercentages per jaar
zijn als volgt:
• Inventaris						10%
• Computerapparatuur en –programmatuur		
33,33%
• Kantoormachines					20%
• Vervoermiddelen					20%
In de maand van aanschaf wordt afgeschreven.
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Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van
de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. De voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen en
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter
dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder
schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Schulden
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden
worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de
geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van
ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde:
• Vastgoedbeleggingen
• Onder vlottende activa opgenomen effecten
• Afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument
Subsidieverplichtingen
De in een boekjaar aangegane subsidieverplichtingen worden in dat jaar in het geheel
ten laste van de staat van baten en lasten gebracht. Deze verplichtingen worden

gedeeltelijk in het lopende jaar en gedeeltelijk in volgende jaren afgewikkeld. De in
de loop van het jaar werkelijk betaalde voorschotten en afrekeningen worden met de
subsidieverplichtingen verrekend.
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord in het jaar waarin de ontvangst
heeft plaatsgevonden, met uitzondering van baten uit nalatenschappen. Voor een
deel van de baten is een specifieke bestemming aangewezen door de geldgever. In
die situaties wordt een bestemmingsfonds gecreëerd om aan deze wens tegemoet
te kunnen komen. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking
hebben.
Baten uit nalatenschappen
De baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Uitbetalingen in de vorm van
voorschotten worden verantwoord in het boekjaar van ontvangst.
De omvang van een bate uit nalatenschap kan betrouwbaar worden vastgesteld als
op grond van het stadium waarin de afhandeling zich bevindt, een redelijke schatting
van de hoogte van de nalatenschap kan worden gemaakt. Vervolgens wordt deze
voor contante waarden vastgesteld op 90% en wordt onroerend goed gewaardeerd
op 50%.
Baten uit acties derden
Baten uit acties derden worden verantwoord in het jaar waarin de ontvangst heeft
plaatsgevonden en op basis van een schatting van het nog te ontvangen bedrag over
het verslagjaar.
Subsidiebaten
Subsidiebaten worden opgenomen tegen het in het verslagjaar aan subsidie
toegekende bedrag, voor zover subsidie is besteed gedurende het boekjaar.
Sponsoropbrengsten
Baten uit sponsoropbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de ontvangst
heeft plaatsgevonden of wanneer de toezegging is ontvangen.
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Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.

b) Het Diabetes Fonds heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende
bijdragen, niet zijnde een verhoging van toekomstige premies als sprake is van een
tekort bij PFZW.

Uitvoeringskosten
Onder uitvoeringskosten verstaan we de kosten van personeel, huisvesting,
kantoorkosten en algemene kosten. Deze uitvoeringskosten worden op basis
van de bezetting (het aantal fte’s) toegerekend aan Fondsenwerving, Beheer en
Administratie, Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting.
Als basis voor de toebedeling van uitvoeringskosten aan Beheer en Administratie
geldt de volgende bezetting: directeur 50%, financieel medewerker 62%, management
assistente 100% en de bestuurssecretaris 50%.
Bij de berekening worden de personele kosten doorbelast op basis van de individuele
loonkosten. Een specificatie van de toebedeling is op pagina 56 opgenomen.

De (pre-)pensioenregeling van PFZW voldoet aan beide voorwaarden. De regeling
mag derhalve onder RJ 271 verwerkt worden als een toegezegde-bijdrageregeling. Dit
betekent dat de premienota’s van PFZW onder de pensioenlasten verwerkt zijn en het
nog niet betaalde deel van de premienota’s onder kortlopende schulden.

Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden
verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan
werknemers.
Pensioenen
De stichting heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last
verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de staat van baten
en lasten verwerkt.
Het Diabetes Fonds heeft de pensioenregeling van alle medewerkers ondergebracht
bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) op basis van het standaard
pensioenreglement van PFZW (middelloonregeling) en de dekkingsgraad is per eind
december 95%. Er is geen indexering toegepast. RJ 271 biedt de mogelijkheid om deze
regeling als een toegezegde bijdrageregeling te verwerken omdat:
a) Het Diabetes Fonds is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds (PFZW) en
past tezamen met andere rechtspersonen dezelfde pensioenregeling toe.

De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn.
Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot
een terug storting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet
betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
Kosten van Beheer en Administratie
De richtlijn RJ650 schrijft voor dat de kosten voor Beheer en Administratie apart
worden vermeld. Dit zijn de kosten die de organisatie maakt in het kader van
de interne beheersing en administratievoering en niet worden toegerekend aan
fondsenwerving of doelstelling.
Naast directe kosten zoals kosten van bestuur en Raad van Toezicht, kosten
planning & control en verslagleggingskosten, wordt ook een deel van de
uitvoeringskosten toegerekend aan Beheer en Administratie. Voor de toegepaste
toerekeningpercentages zie hiervoor pagina 56 bij Uitvoeringskosten.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen
in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van
deposito’s met een looptijd langer dan drie maanden. Kasstromen in vreemde
valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op
geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten
en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van
kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De
betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract
zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit
financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de
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Toelichting op de balans
interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
Operationele leasing
Bij het Diabetes Fonds kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot
deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij
de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele
leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening
houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis
verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract.
Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
Op pagina 48 tot en met 51 volgt een toelichting op de balans en van pagina
52 tot en met 53 op de cijfers uit de staat van baten en lasten. De nummers
verwijzen naar het referentienummer in de balans en de staat van baten en
lasten.

In het kort
Het balanstotaal is iets gestegen ten opzichte van 2015. In 2016 hebben investeringen
plaatsgevonden in nieuw kantoormeubilair. Het totaal aan reserves is met € 1.096.972
toegenomen, met name veroorzaakt door toename baten nalatenschappen en
door uitgestelde bestedingen aan onderzoek, die in 2017 plaats zullen vinden. De
continuïteitsreserve is gehandhaafd op het niveau van € 2.500.000. De (bestemmings)
fondsen zijn met € 47.500 afgenomen. De in 2014 ontvangen geoormerkte giften, zoals
een gift voor de Corona-Gallina Onderzoeksprijs, zijn grotendeels in 2016 besteed.
1. Materiële vaste activa
Inventaris

Computerapparatuur en
-programmatuur

Vervoersmiddelen

Kantoorinventaris

Totaal

€

€

€

€

€

186.314

101.433

5.143

8.226

301.116

-123.450

-48.404

-514

-3.775

-176.143

62.864

53.029

4.629

4.451

124.973

Investeringen

126.535

44.874

0

7.161

178.570

Desinvesteringen

-148.118

-489

-5.143

-3.025

-156.776

Stand per 1 januari 2016
Cumulatieve aanschafwaarden
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden per 1 januari 2016
Mutaties 2016

Afschrijvingen desinvesteringen
Afschrijvingen
Saldo

514

1.917

150.549

-48.353

148.118
-29.581

0

-1.958

-79.891

78.182

14.805

-4.629

4.095

92.453

Stand per 31 december 2016
Cumulatieve aanschafwaarden
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden per 31 december 2016

164.731

145.819

0

12.362

322.911

-23.685

-77.985

0

-3.816

-105.485

141.046

67.834

0

8.546

217.426

De materiële vaste activa worden aangewend in het kader van de bedrijfsvoering.
De desinvesteringen betreft de eliminatie van volledig afgeschreven vaste activa.
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2. Vorderingen en overlopende activa

31-12-16

31-12-15

€

€

1.973.481

1.519.437

62.365

39.495

Vriendenloterij

271.774

275.870

Krasloterij en lotto

103.283

114.576

139.144

139.144

13.551

27.364

825

5.009

89.901

21.108

2.654.323

2.142.003

Nalatenschappen
Debiteuren

Huis voor de Gezondheid bankgarantie\
waarborgsom\voorschot
Interest
Najaarsmailing/collecte
Overige vorderingen
Totaal Vorderingen en overlopende activa

Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar. We hebben een
vordering op Scapino ad € 52.786, deze vordering is gezien het faillissement van
Scapino geheel voorzien.
3. Liquide middelen
31-12-16

ING
ABN
Kas
Totaal liquide middelen

2016

2015

€

€

2.500.000

2.500.000

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Mutaties

0

0

2.500.000

2.500.000

Stand per 1 januari

1.316.310

1.223.353

Mutaties

1.126.972

92.957

2.443.282

1.316.310

195.000

245.000

Mutaties

-30.000

-50.000

Stand per 31 december

165.000

195.000

5.108.282

4.011.310

Stand per 31 december

Bestemmingsreserve t.b.v. de doelstelling

De grootste post bestaat uit te ontvangen bedragen uit nalatenschappen. De
betaling voor het vierde kwartaal van de loterijen vindt in 2017 plaats en is daarom
eind 2016 als nog te vorderen opgenomen.

Rabobank

4. Reserves

31-12-15

€

€

1.722.254

670.705

280.291

352.594

8.635.785

9.600.363

197

211

10.638.527

10.623.873

Van het totaal aan liquide middelen staat er € 7.782.626 op deposito- en
spaarrekeningen. De liquide middelen staan, met uitzondering van een
bankgarantie ad € 37.673, ter vrije beschikking aan de stichting, voornamelijk om
de reeds toegezegde subsidieverplichtingen van € 7.671.849 te kunnen voldoen.

Stand per 31 december

Reserve biobank
Stand per 1 januari

Totaal Reserves

Het Diabetes Fonds houdt een aantal reserves aan. De reserves bestaan uit de
volgende posten:
• Continuïteitsreserve
• Bestemmingsreserve ten behoeve van de doelbesteding
• Reserve ten behoeve van de biobank.
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve heeft als doel de voortgang van de werkzaamheden
van het Diabetes Fonds veilig te stellen. De hoogte is gebaseerd op een
risicoanalyse, waarin onder andere het risico op derving van inkomsten door
overheidsmaatregelen of veranderend geefgedrag, en verhoging van kosten door
onverwachte calamiteiten is meegenomen. De continuïteitsreserve is vastgesteld
op € 2.500.000. Hiermee wordt het risico van een maximale eenmalige
inkomstendaling van € 2.000.000 in enig jaar gedekt, waardoor de organisatie
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5. Bestemmingsfondsen
in staat is de langlopende subsidieprogramma’s te blijven uitvoeren. Daarnaast is
een bedrag van € 500.000 opgenomen om strategisch te kunnen inzetten voor het
geval dat zich een bijzondere kans voordoet die niet uit de reguliere begroting kan
worden gefinancierd. De hoogte van de reserve valt binnen de door de Regeling
Financieel Beheer Goede Doelen aanbevolen norm. Voor de continuïteitsreserve
geldt een maximum van 1,5 maal de jaarlijkse kosten van het Diabetes Fonds. De
continuïteitsreserve heeft op dit moment de omvang van iets minder dan eenmaal de
jaarlijkse uitvoeringskosten. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben
besloten de continuïteitsreserve ongewijzigd aan te houden.
Bestemmingsreserve ten behoeve van de doelstelling
De bestemmingsreserve ten behoeve van de doelstelling is een tijdelijke reserve en
wordt gebruikt om een overschot in enig jaar te bestemmen ten behoeve van de
doelstelling in de daaropvolgende jaren. In de meerjarenraming van 2017-2020 is
meegenomen dat deze reserve de komende jaren geheel wordt gebruikt voor de
doelstelling. De reserve is in 2016 toegenomen door uitstel van bestedingen aan
onderzoek, die in 2017 alsnog plaats zullen vinden.

Bij bestemmingsfondsen is door derden een specifiek bestedingsdoel aan de
ter beschikking gestelde financiële middelen gegeven. Dat kan door een Fonds
op Naam in te stellen. Dit soort fondsen kunnen bestaan uit een lening en een
vermogensbestanddeel. Gezamenlijk zorgen de Fondsen op Naam voor financiering
van meer onderzoek naar het ontstaan en de genezing van diabetes.
Naast Fondsen op Naam zijn er vier bestemmingsfondsen:
• Voor de Corona-Gallina Onderzoeksprijs die op 21 april 2016 weer is uitgekeerd
•V
 oor de biobank en registratiesysteem, waarvoor de VriendenLoterij in 2014 een
totaalbedrag van € 425.000 beschikbaar heeft gesteld. In 2015 werd hieruit
€ 375.000 besteed, in 2017 zal de resterende € 50.000 worden aangewend.
Bestemmingsfondsen

2015

€

€

60.000

57.500

2.500

2.500

Hamers Douma fonds
Stand per 1 januari
Mutaties bij
Mutatie af
Stand per 31 december

Reserve biobank
Ten behoeve van de biobank en een registratieysteem is in 2015 een
bestemmingsreserve gevormd van € 245.000. Samen met het bestemmingsfonds van
€ 425.000, dankzij een extra bijdrage van de VriendenLoterij, is hiervoor in totaal
in de voorbereiding € 670.000 aan financiële middelen apart gezet. Hiervan is in
2015 € 425.000 besteed, € 375.000 uit het bestemmingsfonds en € 50.000 uit de
bestemmingsreserve. In 2016 is € 30.00 besteed uit de bestemmingsreserve voor het
registratieproject, dat samen met partners wordt uitgevoerd.

2016

0

0

62.500

60.000

50.000

50.000

0

0

Corona-Gallina onderzoeksprijs
Stand per 1 januari
Mutaties bij
Mutatie af
Stand per 31 december

-50.000

0

0

50.000

Stichting DON
Stand per 1 januari
Mutaties bij
Mutatie af
Stand per 31 december

0

0

50.000

50.000

-50.000

-50.000

0

0

50.000

425.000

Biobank
Stand per 1 januari
Mutaties bij

0

0

Mutatie af

0

-375.000

Stand per 31 december

50.000

50.000

Totaal Bestemmingsfondsen

112.500

160.000
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6. Langlopende schulden

8. Overige kortlopende schulden

Subsidieverplichtingen lange termijn
Per 31 december 2016 bedragen de subsidieverplichtingen voor wetenschappelijk
onderzoek in totaal € 7.671.849. Het Diabetes Fonds splitst de subsidieverplichtingen
in twee categorieën: af te wikkelen na een jaar na de balansdatum (lange termijn)
en af te wikkelen binnen een jaar (korte termijn). Op basis van de looptijd van en
de voortgang in de afwikkeling van de subsidieverplichtingen is de omvang van de
subsidieverplichtingen op lange termijn € 4.595.154. Voor een specificatie van de
subsidieverplichtingen en het verloop hiervan wordt verwezen naar het schema onder
punt 7. Van het totaal aan subsidieverplichtingen is de resterende verplichting op de
lopende door het Diabetes Fonds (mede)gefinancierde onderzoeken over meer dan
vijf jaar nihil.
Overige langlopende schulden
Deze post bevat het langlopende leningsdeel van € 50.000 fondsen op naam. De
schenking heeft een looptijd van vijf jaar. De lening dient te financiering van de
activiteiten van Diabetes Fonds. Per jaar zal € 10.000 worden uitgekeerd in de vorm
van een jaarlijkse kwijtschelding.

31-12-16
Crediteuren
Kortlopende schulden Fonds op Naam

Totaal verplichtingen Onderzoek

Openstaand
eind 2015
€

Toegezegd in
2016
€

Uitbetaald in
2016
€

Vrijval
2016
€

Openstaand
eind 2016
€

8.189.298

1.963.315

2.294.670

-186.094

7.671.849

Verdeling lange en korte termijn verplichtin

Totaal verplichtingen Onderzoek

Openstaand
eind 2016
€

Subsidieverplichting
korte termijn
€

Subsidieverplichting
lange termijn
€

7.671.849

3.076.695

4.595.154

375.985

2.000

12.000

49.565

41.089

Nog te betalen bedragen

167.294

99.167

577.645

528.241

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van tien jaar
				
Looptijd

Jaar

Bedrag

Binnen een jaar

2017

€ 255.670

Meer dan vijf jaar

Specificatie lopende subsidieverplichtingen					

€

358.786

Loonbelasting/Sv/PFZW

Tussen de één en vijf jaar

7. Subsidieverplichtingen korte termijn
Deze subsidieverplichtingen worden binnen een jaar betaald en zijn in totaal
€ 3.076.695. Voor een specificatie van de lopende subsidieverplichtingen en het
verloop hiervan in 2016 wordt verwezen naar onderstaand schema.

31-12-15

€

2018-2021

€ 1.129.122

2022-2023

€ 634.566

Het Diabetes Fonds heeft een contract met ITEC ten behoeve van de printen kopieerapparatuur. Het gaat om huur en onderhoud. De verplichting
binnen een jaar is € 26.716; tussen de een en vier jaar € 43.464. Het contract
met ITEC loopt af in 2019.
Voorwaardelijke verplichtingen
Er waren eind 2016 geen voorwaardelijke toekenningen.
Niet verwerkte rechten
Per einde boekjaar zijn de nalatenschappen vruchtgebruik of fideï-commis
op nihil gewaardeerd.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Het Diabetes Fonds sluit 2016 af met een positief exploitatiesaldo van € 1.049.472.
Dit wordt enerzijds veroorzaakt door hogere inkomsten dan begroot, met name uit
nalatenschappen, maar ook doordat een deel van de bestedingen aan onderzoek
is uitgesteld naar 2017. Reden daarvoor is dat het Diabetes Fonds meer geld voor
diabetesonderzoek beschikbaar wil maken door samenwerkingen met andere
partijen. Samenwerkingen komen soms minder snel tot stand dan verwacht, daardoor
kon niet het hele budget in 2016 worden besteed. Een deel van de bestedingen (circa
€ 750.000) zal in 2017 plaatsvinden, aangevuld met extra gelden van de andere
partijen. Verder is € 30.000 extra besteed aan het opzetten van een registry voor
diabetes type 1. Dit bedrag is gehaald uit de bestemmingsreserve die hiervoor eerder
was gevormd.

Nederland (DON). De inkomsten uit dit fonds investeren we in gezamenlijk onderzoek
naar de genezing van diabetes type 1.

Lasten
De uitvoeringskosten zijn in 2017 hoger dan begroot, met name door hogere kosten
voor huisvesting en kantoorkosten. Oorzaak zijn nagekomen kosten uit 2014/2015 en
investeringen in ICT.

15. Particuliere acties
Door particulieren worden er acties voor het Diabetes Fonds georganiseerd. Deze
acties hebben een flink bedrag aan opbrengsten opgeleverd. Zo werd voor de tiende
keer het Handwerkfestijn georganiseerd en leverde ook de DiaBeatit Run weer een
mooi bedrag op.

13. Geoormerkte opbrengsten
Omdat verschillende donateurs specifiek voor diabetes type 1 onderzoek geld geven,
is daarvoor een aparte bestemmingsrekening ingericht.
14. Samenwerking bedrijven
De inkomsten uit bedrijven zijn lager dan begroot maar flink hoger dan het afgelopen
boekjaar. Het nieuwe meerjarenbeleid leidde in 2016 tot verschillende nieuwe
samenwerkingen met bedrijven.

Baten uit eigen fondsenwerving
9. Collecte
De dalende lijn van de collecte zet zich ook dit jaar voort, in lijn met wat we bij andere
fondsen zien. De collecteopbrengst is 6% lager dan over 2015. In 2016 investeerden
we in het opzetten van een gezamenlijk collectebureau met de Maag Lever Darm
Stichting, om daarmee de efficiency van de collecte te verhogen.
10. Donateurs en giften
De inkomsten van donateurs van ruim € 2.404.847 en giften € 127.213 hebben we ruim
boven begroot kunnen afsluiten. Ook dit jaar hebben we de lasten hiervoor verder
sterk kunnen terugbrengen met het beleid gericht op het verhogen van de efficiency.
Activiteiten die onvoldoende rendement opleverden zijn stopgezet of anders opgezet.
11. Nalatenschappen
De nalatenschappen zijn fors hoger dan de begroting, In 2015 waren de inkomsten
hoog door een andere manier van waarderen. Dat effect was er in 2016 niet, toch zijn
de inkomsten ruim boven begroting gekomen.
12. Fondsen op Naam
We hebben € 94.500 ontvangen uit in totaal drie Fondsen op Naam. Eén van die
fondsen is gestart in 2013 en staat op naam van stichting Diabetes Onderzoek

16. Baten uit acties van derden
De opbrengsten uit de loterijen (acties derden) zijn 6% lager dan in 2015. Dit
komt voornamelijk door minder opbrengsten uit geoormerkte loten, omdat de
mogelijkheden voor werving in 2016 beperkt waren.
Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

€

€

€

452.321

400.000

515.333

0

0

0

615.016

600.000

635.102

1.067.337

1.000.000

1.150.435

360.194

300.000

366.266

0

0

0

360.194

300.000

366.266

Totaal Inkomsten acties derden

1.427.531

1.300.000

1.516.701

Totaal kosten acties van derden

67.150

65.000

37.923

Vriendenloterij (VL)
VL geoormerkte loten
VL kraak samen de black box (tbv de biobank)
VL ongeoormerkte loten
Via Stichting Loterijacties Volksgezondheid
Krasloterij en Lotto
Nabetaling voorgaande jaren
Totaal Stichting Loterijactie Volksgezondheid
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19. Kennis

17. Rentebaten
Vanwege de dalende rente zijn de rentebaten bij de begroting achtergebleven. Het
gemiddeld rendement over 2016 is 0,4%.
Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

€

€

€

Ontvangen rente

44.593

100.000

81.660

Totaal rentebaten

44.593

100.000

81.660

Toekenningen
Directe kosten Onderzoek

Doorbelaste uitvoeringskosten
t.b.v. Kennis
Totaal Kennis

18. Overige baten
De realisatie van de overige baten bestaat voor 100% uit inkomsten uit aandelen
Lehman Brothers. Dit is nog een restant uit een nalatenschap van vele jaren geleden.
Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

€

€

€

Overige baten

4.897

0

0

Totaal overige baten

4.897

0

0

Besteed aan de doelstelling
Algemeen
De bestedingen aan de doelstelling zijn bijna € 0,9 mln. lager dan begroot. Reden
is dat we een deel van de bestedingen aan onderzoek hebben moeten uitstellen
naar 2017. We werken steeds vaker samen met andere partijen om meer onderzoek
mogelijk te maken, maar samenwerkingen kosten soms meer tijd dan verwacht. Dat
heeft, naast extra geld voor onderzoek, in 2016 ook geleid tot enige vertraging in de
besteding.

Vrijval Onderzoek
projectverplichtingen
Totaal doelbesteding Kennis

Realisatie 2016

Begroting 2016

€

€

Realisatie 2015
€

2.068.950

2.500.000

3.510.000

17.256

0

68.232

2.086.206

2.500.000

3.578.232

317.537

403.402

374.994

2.403.743

2.903.402

3.953.226

-186.094

0

-51.152

2.217.649

2.903.402

3.902.074

Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

€

€

€

20. Voorlichting algemeen

Eigen Voorlichtingsprojecten

938.750

800.000

827.812

Doorbelaste FW-kosten t.b.v.
voorlichting

402.109

403.402

495.822

Doorbelaste uitvoeringskosten
t.b.v. voorlichting

1.434.991

1.271.265

993.034

Totaal Voorlichting Algemeen

2.775.850

2.474.667

2.316.668

Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

€

€

€

21. Gezonder leven

Projectkosten
Totaal Gezonder leven

214.565

200.000

0

214.565

200.000

0

Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

22. Community Type 1

Projectkosten
Totaal Community Type 1

€

€

€

206.434

200.000

0

206.434

200.000

0
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23. Kosten eigen fondsenwerving en voorlichting
Omdat fondsenwerving en voorlichting steeds nauwer met elkaar verweven zijn,
bijvoorbeeld via de website, wordt een deel van de kosten van fondsenwerving
doorbelast aan voorlichting. Daarvoor is in 2012 een verdeelsleutel vastgesteld.
Met voorlichtingscampagnes en via sociale media verspreiden we kennis uit
onderzoek naar onze doelgroepen, maar ook de fondsenwervende campagnes
hebben een voorlichtend karakter.

over 2015 en 18,4% over 2014. Hiermee is het gemiddeld percentage over de afgelopen
drie jaar 15,5%, ruim binnen de norm van 25% die de erkenningsregeling van het CBF
hanteert.

Het beleid voor fondsenwerving was ook het afgelopen jaar sterk gericht op het
verhogen van de efficiency. Niet alleen door het slim combineren van voorlichting,
onderzoek en fondsenwerving, maar ook door voortdurend kritisch te kijken naar de
lopende projecten. Verder werd aansluiting gezocht bij de speerpunten Gezonder
Leven en de Community Diabetes Type 1.
Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

€

€

€

Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

€

€

€

Collecte

196.821

155.000

206.147

Donateurs

357.075

330.726

538.175

Grotere gevers

24. Kosten Beheer en Administratie
Kosten Beheer en Administratie zijn de kosten die de organisatie maakt in het
kader van de interne beheersing en administratievoering en die niet worden
toegerekend aan fondsenwerving of de doelstelling. Naast de directe kosten (zoals
die van het bestuur en de Raad van Toezicht, de kosten van Planning en Control en
verslagleggingskosten) wordt ook een deel van de uitvoeringskosten toegerekend
aan Beheer en Administratie. Uitvoeringskosten worden op basis van het aantal
fte’s verdeeld. Als basis voor de toebedeling van uitvoeringskosten aan Beheer
en Administratie geldt het volgende: directeur 50%, financieel medewerker 62%,
management assistent 100%, en de bestuurssecretaris 50%.

Bestuurskosten
Planning en control

3.432

15.000

9.217

55.918

50.250

53.131

0

0

2.811

Nalatenschappen

128.441

70.000

84.922

Verslaglegging

7.072

6.200

4.749

Overige kosten fondsenwerving

121.880

269.274

85.451

Overige kosten B&A

26.894

13.550

46.490

0

0

74.138

Doorbelaste uitvoeringskosten t.b.v. B&A

525.515

513.488

477.328

804.218

825.000

991.644

Totaal Kosten beheer en administratie

618.831

598.488

590.915

Acties vrijwilligers
Subtotaal kosten eigen fondsenwerving

Doorbelasting aan voorlichting

-402.109

-412.500

-495.822

Totale directe kosten eigen
fondsenwerving

402.109

412.500

495.822

Doorbelaste uitvoeringskosten t.b.v.
fondsenwerving

541.730

480.943

447.075

Totaal Kosten eigen fondsenwerving

943.839

893.443

942.897

Het Diabetes Fonds stelt als norm dat de kosten voor Beheer en Administratie
maximaal 6,5% van de totale lasten mogen zijn. Over 2016 is dit percentage 8,8%. In
2015 was dit 7,4%. Het hogere percentage in 2016 is mede te verklaren doordat de
lasten dit jaar relatief laag zijn, door de uitgestelde bestedingen voor onderzoek.

CBF-percentage
In 2016 heeft het Diabetes Fonds een percentage kosten eigen fondsenwerving ten
opzichte van de baten eigen fondsenwerving van 14,3%. Dit percentage was 15,5%
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Lastenverdeling 2016
Volgens de richtlijn moeten de lasten toebedeeld worden aan werving baten, doelstelling en aan Beheer en Administratie (B&A).
Onderstaand schema geeft deze verdeling weer.
Daaronder staan de kengetallen die betrekking hebben op de besteding in 2016.
Lastenverdeling 2016 (bedragen in €)
BESTEDINGEN
Subsidies

Kennis

Gezonder
leven

Voorlichting

Fondsenwerving

Community

Acties
derden

B&A

Totaal
2016

Budget
2016

2015

2.068.950

0

0

0

0

0

2.068.950

2.500.000

3.510.000

-186.094

0

0

0

0

0

-186.094

0

-51.152

Voorlichtingsactiviteiten

0

214.565

938.750

0

0

Publiciteit en
communicatie

0

0

402.109

402.109

206.434

242.084

0

1.094.009

Vrijval

0

1.153.315

1.200.000

851.091

0

1.077.802

890.000

1.029.567

413.005

400.643

2.149.741

2.100.000

1.945.950

67.150

Uitvoeringskosten
Personeelskosten
Huisvesting

27.668

0

125.037

47.203

45.790

245.698

225.000

188.129

Kantoor- en algemene
kosten

38.788

0

175.288

66.174

64.193

344.443

260.000

294.922

Afschrijving en rente
Totaal
uitvoeringskosten

Directe kosten

Totale kosten

8.997

0

40.657

15.349

14.889

79.891

75.000

43.680

317.537

0

1.434.991

541.730

525.515

2.819.773

2.660.000

2.472.681

93.316

110.572

85.000

181.819

618.831

7.044.318

7.335.000

7.994.006

17.256

2.217.649

214.565

2.775.850

943.839

206.434

67.150

CBF percentage

14,3%

16,4%

15,5%

% Besteding doelstelling tov totale baten

66,9%

84,2%

83,8%

% Besteding doelstelling tov totale lasten

76,9%

78,8%

80,8%

8,8%

8,2%

7,4%

% Kosten Beheer en Administratie tov totale lasten

De percentages besteding doelstelling t.o.v. baten en lasten zijn in 2016 relatief laag, omdat de bestedingen aan onderzoek lager zijn door uitstel van
een deel van de bestedingen naar 2017. Om dezelfde reden is het percentage Beheer & Administratie t.o.v. de lasten relatief hoog.
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Uitvoeringskosten
Personeelskosten
De gemiddelde personeelsbezetting over 2016 bedroeg 25,5 fte (2015: 24,8 fte). De
gemiddelde salariskosten per fte bedroegen € 48.476 (2015: € 46.663). Het aantal
medewerkers werkzaam buiten Nederland is nihil.
Voor meer informatie over salarisschalen wordt verwezen naar de website
www.diabetesfonds.nl.
Directiebezoldiging
De algemeen directeur valt onder de algemene arbeidsvoorwaarden van het Diabetes
Fonds. Het jaarsalaris van de algemeen directeur blijft met een BSD score van 430
binnen de bandbreedte van de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland.
Aan de algemeen directeur zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging
verwijzen we naar hoofdstuk 5.1 Personeelsbeleid van het jaarverslag.

Huisvestingskosten
De kosten voor de huur zijn vrijwel gelijk gebleven. Het Diabetes Fonds verhuurde ook in
2016 een deel van de ruimte aan vijf onderhuurders. Zij huurden wat meer ruimte dan in
2015. De post overige huisvestingskosten is hoger dan begroot. Dat wordt veroorzaakt door
kosten voor het Huis voor de Gezondheid die in 2015 onterecht niet waren opgenomen.
Kantoor en algemene kosten en afschrijving
De kantoorkosten komen in 2016 aanzienlijk hoger uit dan begroot. Dit wordt onder
andere veroorzaakt door kosten voor ICT in verband met de overgang naar nieuwe
systemen, die niet waren begroot, maar ook door gezamenlijke kosten voor het Huis
van de Gezondheid die in 2015 onterecht niet waren opgenomen (ICT, personele kosten
en catering). Inmiddels zijn maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen.
Uitvoeringskosten
Personeelskosten
Salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremie

Functie

Algemeen directeur

Dienstverband

Reiskosten
Uitzendkrachten/tijdelijk personeel

Looptijd

Onbepaald

Overige personeelskosten (incl.
opleidingen)

Uren

40 uur

Totaal Personeelskosten

Parttime %

100%

Periode

1/1/2016-31/12/2016

Bezoldiging

Realisatie 2016

Begroting 2016

€

€

Realisatie 2015
€

1.237.378

1.216.400

1.141.308

204.733

243.000

193.145

161.035

155.000

150.291

63.952

41.900

43.692

384.393

300.000

308.616

98.249

143.700

108.899

2.149.741

2.100.000

1.945.951

202.555

202.700

166.722

11.128

12.000

11.032

32.015

10.300

10.375

245.698

225.000

188.129

Huisvestingskosten
Huur
Schoonmaak

Bruto loon

€ 103.408

Overige huisvestingskosten

Vakantiegeld

€ 8.272

Totaal Huisvestingskosten

Totaal jaarinkomen

€ 111.680

172.973

135.000

160.494

Sociale lasten (werkgever deel)

€ 5.777

Overige kantoorkosten

98.212

64.500

60.320

Belastbare vergoedingen

€-

Algemene kosten

73.258

60.500

74.108

Pensioenlasten (werkgever deel)

€ 21.361

Totaal Kantoor en algemene kosten

344.443

260.000

294.922

Totaal bezoldiging 2016

€ 138.818

79.891

75.000

43.680

Totaal bezoldiging 2015

€ 127.048

Totaal bezoldiging 2014

€ 117.472

2.819.773

2.660.000

2.472.682

Kantoor en algemene kosten
ICT-beheer

Afschrijving
Totaal Afschrijvingskosten
Totale uitvoeringskosten te verdelen
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Verschillenanalyse staat van baten en lasten (sbl) versus begroting 2016
BATEN

sbl

Begroting

Verschil

€

€

€

Baten eigen fondsenwerving
Collecte

1.196.623

1.400.000

-203.377

Donateurs en giften

2.532.062

2.350.000

182.062

Nalatenschappen

2.281.984

860.000

1.421.984

Fondsen op naam

94.500

80.000

14.500

Geoormerkte opbrengsten

123.142

120.000

3.142

Samenwerking bedrijven

204.190

350.000

-145.810

Particuliere acties

184.268

300.000

-115.732

6.616.769

5.460.000

1.156.769

1.427.531

1.300.000

127.531

Totaal baten eigen fondsenwerving

Baten uit acties van derden
Subsidie van overheden

0

0

0

44.593

100.000

-55.407

Overige baten

4.897

0

4.897

Som der baten

8.093.790

6.860.000

1.233.790

Kennis

2.217.649

2.903.402

-685.753

Voorlichting

2.775.850

2.474.667

301.183

214.565

200.000

14.565

Rentebaten en baten uit beleggingen

Toelichting
De totale baten vallen over 2016 hoger uit dan begroot. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door een toename van de baten uit nalatenschappen, donateurs en
loterijen. Het aantal nalatenschappen en de omvang daarvan lag beduidend hoger,
daarnaast worden de nalatenschappen in overleg met onze accountant sinds 2015
iets anders gewaardeerd. Ook de baten uit Donateurs en de Acties derden (loterijen)
zijn hoger dan begroot. De acties die hiervoor zijn ingezet zijn weer succesvol
gebleken. De rentebaten zijn lager vanwege het nog steeds dalende rentepercentage.
De baten uit samenwerking met bedrijven blijven ook achter bij de begroting. Dit
komt door het wegvallen van de baten uit de samenwerking met Scapino vanwege
faillissement.
De totale lasten zijn lager dan de begroting, vooral door uitstel van enkele grote
subsidietoekenningen naar 2017. De kosten voor beheer en administratie zijn
iets verhoogd door consultancykosten in verband met de verkenning van de
samenwerking met de DVN. De kosten voor voorlichting zijn hoger door een
investering in de succesvolle actie rond de Suiker Afkickkliniek.

LASTEN
Besteed aan doelstellingen

Gezonder leven
Community Type 1
Totaal doelbesteding

Kosten eigen fondsenwerving
Overige wervingskosten
Kosten beheer en administratie

206.434

200.000

6.434

5.414.498

5.778.069

-363.571

943.839

893.443

50.396

67.150

65.000

2.150

618.831

598.488

20.343

Som der lasten

7.044.318

7.335.000

-290.682

Resultaat voor restultaatbestemming

1.049.472

-475.000

1.524.472
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Voorstel verwerking resultaat
Een deel van de opbrengsten van het Hamers Douma Fonds wordt, conform afspraak,
toegevoegd aan het fonds. De nog te ontvangen gelden van Scapino zijn nog niet
besteed 2016.
Voorstel verwerking resultaat 2016
€
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve t.b.v. de doestelling
Reserve biobank

0
1.126.972
-30.000

Fondsen
Fondsen op Naam
Bestemmingsfonds biobank
Bestemmingsfonds Corona -Gallina onderzoek

2.500
0
-50.000

Bestemmingsfonds kunstalvleesklier

0

Bestemmingsfonds Scapino

0
1.049.472

Gebeurtenissen na balansdatum				
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die hier vermeld
dienen te worden.
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Overige gegevens
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Overige gegevens
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