Stichting Stoffels-Hornstra
ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek in de 1 e lijn
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1 Inleiding
De Stichting Stoffels-Hornstra (hierna: Stg SH) is opgericht op 11 december
1996 door mevrouw A.A. Stoffels-Hornstra.
Het vermogen van de Stg SH is ontstaan uit schenkingen uit het privé vermogen
van de oprichtster. De Stichting zal de netto opbrengsten van dit vermogen en
het vermogen zelf gebruiken om begunstigingen te doen in het kader van de
statutaire doelstelling.
In de statuten is bepaald dat de stichting een duur zal hebben van 25 jaar na het
overlijden van oprichtster. Zij is overleden op 12 februari 2005. In februari 2030
zal Stg SH derhalve worden ontbonden.
Het RSIN nummer van de stichting is: 8085.93.729.

2 Werkzaamheden van de stichting
De Stichting verleent subsidies voor het uitvoeren van wetenschappelijk
onderzoek op het terrein van:
• kanker
• hart & vaatziektes
• hersenziektes, en
• oogziektes
De Stichting doneert daartoe al geruime tijd aan:
1. Stichting Koningin Wilhelmina Fonds
2. Nederlandse Hartstichting
3. Hersenstichting Nederland
4. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Oogziekenhuis Rotterdam
Daarnaast beoogt de Stichting rechtstreeks kleinschalig en innovatief onderzoek
op de bovengenoemde terreinen te stimuleren en subsidiëren. Hiervoor komen
1e lijns- en transmuraal onderzoek in aanmerking, die aantoonbaar relevant zijn
voor de praktijk. Kleinschalige pilots als vooronderzoek voor een grotere studie
vallen hier ook onder.
De stichting beëindigt haar werk in 2030.
De Stg SH is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (“ANBI”).
Informatie van de stichting wordt beschikbaar gesteld op de website:
www.stoffels-hornstra.nl, waarop eveneens een overzicht is te vinden van de
gesubsidieerde onderzoeken.
De Stg SH heeft niet tot doel het maken van winst.

3
Beleidsplan
Stichting Stoffels-Hornstra

1-8-2018

2.1 Het bestuur
Het bestuur van de Stg SH wordt gevormd door twee natuurlijke personen, de
heer J. (Johan) Stoffels (voorzitter) en mevrouw M.C.A. (Carin) Tappel.
Daarnaast is Capital Support bestuurder (penningmeester). Dit middels de
vennootschap CSGK B.V. die voor deze activiteiten een vergunning heeft van De
Nederlandsche Bank.
Het bestuur ontvangt voor haar bestuurswerkzaamheden geen vergoeding
anders dan een vergoeding voor reiskosten.

2.2 De wetenschappelijke commissie
Stg SH heeft in 2008 een wetenschappelijke commissie (“WetCie”) ingesteld die
de subsidieaanvragen beoordeelt.
Subsidieaanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:
• relevantie en kwaliteit van het onderzoek;
• de deskundigheid van de uitvoerder en de mate en vorm van begeleiding van
het onderzoek;
• in de beschrijving van de opzet van de studie, dienen monitoring,
voortgangsbewaking en evaluatie te worden beschreven;
• bij de opzet van de studie dient te worden beschreven wie er voordeel van de
uitkomsten heeft;
• een communicatieplan, waarin kennisoverdracht en de implementatie van de
resultaten wordt aangegeven.
De Voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie zijn als volgt:
• de aanvrager van een subsidie dient zijn onderzoek plaats te laten vinden
binnen een adequate onderzoeksstructuur, bijvoorbeeld deel uitmakend van
een Universitaire disciplinegroep Huisartsgeneeskunde;
• Subsidiegelden worden uitgekeerd aan instellingen die een Stichting als
rechtsvorm hebben en die kwalificeren als ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling). Aan niet ANBI-stichtingen kan worden uitgekeerd, mits de
uitkering voor 90% in het algemeen belang is.
• de Stichting subsidieert maximaal 70% van de totale projectbegroting.
De resterende projectkosten worden door eigen financiële bijdrage van de
aanvragende organisatie opgebracht of m.b.v. andere financieringsbronnen.
aanvrager draagt de verantwoordelijkheid voor het project;
• de subsidie is bedoeld als een tegemoetkoming in de salariskosten van de
onderzoeker. Deze wordt per projectjaar vastgesteld. Als aanvulling is een
tegemoetkoming in de kosten van verbruiksgoederen mogelijk.
De WetCie bestaat uit 5 personen met relevante kennis en ervaring om de
aanvragen te kunnen toetsen.
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3 De wijze van fondsenwerving
De Stichting is een vermogensfonds en zal in beginsel geen fondsenwervende
activiteiten ondernemen.

4 Het beheer van het vermogen
De Stg SH heeft de verplichting het vermogen op solide wijze te (doen) beleggen
en heeft het beheer van het vermogen uitbesteed aan een professionele
vermogensbeheerder. In het beheermandaat is afgesproken dat sprake dient te
zijn van duurzame beleggingen. Hierdoor wordt het bestuur in staat gesteld zich
volledig te richten op het realiseren van de statutaire doelstelling.
Het beleid van het bestuur inzake de beleggingen is:
1. het risico van koersschommelingen beperken, derhalve een gematigd
risicoprofiel;
2. het genereren van een inkomstenstroom uit de beleggingen in de vorm
van dividend en/of rente, waardoor mede het schenkingsbudget wordt
gevormd.
In het donatiebeleid wordt rekening gehouden met de eindtermijn van de
stichting en derhalve wordt ingeteerd op het vermogen. Van jaar tot jaar zal
worden bepaald of het zinvol is het niveau van dienstverlening door de externe
vermogensbeheerder aan te passen. Op het moment dat de vermogensomvang
zodanig is dat het niet meer zinvol is of mogelijk is om het vermogensbeheer te
continueren, zal dit worden beëindigd. En zal het resterende vermogen contant
worden aangehouden.

5 De besteding van het vermogen
5.1 Tijdens looptijd
Stg SH heeft ultimo 2017 een Eigen Vermogen van ca. € 1,1 mln. Het bestuur
heeft ten doel jaarlijks de netto revenuen van het vermogen in de vorm van
schenkingen uit te keren aan goede doelen. Daarnaast wordt rekening gehouden
met de beperkte levensduur van de stichting en zullen uitkeringen uit het
vermogen zelf worden gedaan. Het jaarbudget is met ingang van 2014 bepaald
op € 200.000.
Bij het ontvangen van voldoende kwalitatief goede aanvragen zal het jaarbudget
ieder jaar volledig wordt besteed. Het gevolg daarvan is dat wordt ingeteerd op
het vermogen, zodanig dat eerder dan 2030 het vermogen van de stichting een
bestemming heeft gevonden.
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Aldus wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de stichting na een
lange succesvolle periode de laatste jaren een slapend bestaan zou kunnen
leiden en vervolgens in 2030 wordt geliquideerd.

5.2 Bij beëindiging
Bij ontbinding van Stg SH zal een eventueel batig saldo zoveel mogelijk worden
besteed overeenkomstig het doel van de stichting en wel aan ieder van de
genoemde doelen voor een/vierde gedeelte.
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