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STICHTING JOSEPHINE NEFKENS PRIJS, ROTTERDAM

Bestuursverslag

Voorwoord.

Zoals gebruikelijk in het jaar na een prijsuitreiking, was 2020 een rustig jaar.
Het bestuur heeft de criteria voor de prijs die meegegeven worden aan de jury
tegen het licht gehouden. In 2021 zullen de eerste voorbereidingen weer
starten voor de prijsuitreiking eind 2022.

Namens het bestuur van de Stichting Josephine Nefkens Prijs,
Prof.dr.Stefan Sleijfer

Algemeen
Oprichting
Bij notariële akte d.d. 24 april 2001 is de stichting opgericht.
De stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdan ingeschreven
onder nummer 24320676.
Omschrijving van de doelstelling
a. de toekenning van een periodiek ( onder auspiciën ) van de Erasmus Universiteit Rotterdam uit te
reiken prijs aan een actief wetenschapper in het Nederlandse taalgebied, ongeacht nationaliteit, die
excellent werk heeft verricht op het terrein van kankeronderzoek. De prijswinnaar zal de prijs naar
eigen inzicht bestemmen voor kankeronderzoek. De stichting zal toegekende prijzen daartoe "in
portefeuille houden " totdat aan haar is kenbaar gemaakt aan welke onderzoeksinstelling(en) deze
moet(en) worden uitbetaald.
b. de organisatie van symposia en eventuele andere activiteiten voor de selectie van de prijswinnaar,
de ceremonie en de procedure terzake van de uitreiking van de prijs en andere activiteiten ter
bevordering van het kankeronderzoek.
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Algemeen ( vervolg )
Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat per eind 2020 uit de volgende personen
S. Sleijfer
I Lepage - Nefkens
J.H.J.M. van Krieken

:
:
:

voorzitter
penningmeester
secretaris

Statutenwijziging
Gedurende het verslagjaar heeft geen statutenwijziging plaatsgevonden.
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JAARREKENING 2020
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020

2020

€

2019
€

Vaste activa
beleggingen

1.128.128

989.354

64.632
4.643

210.205
15.448

1.197.403

1.215.007

1.062.393
132.920

1.080.012
132.920

2.090

2.075

1.197.403

1.215.007

Vlottende activa
liquide middelen
diverse vorderingen

Passiva
reserve instandhouding uitreiking prijs
rendementsreserve

Vlottende passiva
diverse schulden
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020

€

2019
€

Baten
schenking
baten uit beleggingen

13.468-

86.044

Lasten
uitkering Josephine Nefkens Prijs
kosten inzake Josephine Nefkens Prijs
algemene kosten

0
0
-4.151

100.000,00-4.778
-3.993

Saldo

17.619-

22.727-
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RESULTAATBESTEMMING

2020

€

2019
€

Resultaatbestemming reserves

reserve instandhouding uitreiking prijs

17.619-

rendementsreserve

22.727-

17.619-
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en schulden opgenomen tegen nominale waarde.
Overeenkomstig met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor finaciële verslaggeving
in het bijzonder Richtlijn C1 "Kleine Organisaties-zonder-winststreven".
Effecten
De onder effecten opgenomen obligaties worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of
lagere marktwaarde, omdat het beleid er op gericht is om de obligaties tot het einde van de
looptijd aan te houden.
Reserves
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen bestemmingsreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Baten
Als baten worden verantwoord de in het verslagjaar ontvangen bedragen van derden en opbrengsten
van beleggingen.
Lasten
Onder lasten wordt verstaan de op het boekjaar betrekking hebbende kosten.
Fiscale positie
Overeenkomstig de beschikking van de Belastingdienst d.d. 7 december 2007 wordt de stichting
gerangschikt onder de algemeen nut beogende instellingen ( ANBI ).
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TOELICHTING OP DE BALANS

Samenstelling van de beleggingsportefeuille per 31 december 2020

Beleggingen
Verloopoverzicht
Beginstand
Lossing Obligaties
Aankopen
Verkopen
Koersresultaat
Eindstand

€
Obligaties
571.459
20.000
-16.382
-6.253
568.824

€
Aandelen
417.895
194.974
-24.898
-28.667
559.304

2020
€

1.128.128

2020

€

2019
€

Liquide middelen
ABN-AMRO MeesPierson rekening courant
ABN-AMRO MeesPierson spaarrekening
Rabobank zakelijke rekening
Rabobank beleggersrekening
Rabobank spaarrekening

0
0
3.383
16.217
45.032
64.632

5.400
159.790
45.016
210.205

Diverse vorderingen
rente

4.643

15.448
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TOELICHTING OP DE BALANS ( VERVOLG )
2020

2019
€

€
Reserve instandhouding uitreiking prijs
saldo per 1 januari
mutatie volgens resultaatbestemming
saldo per 31 december

1.080.012
-17.619
1.062.393

1.102.739
22.7271.080.012

Deze instandhoudingsreserve wordt noodzakelijk geacht voor het realiseren van de doelstelling op lange
termijn.
2020

€

2019
€

Rendementsreserve
saldo per 1 januari
mutaties volgens resultaatbestemming
saldo per 31 december

132.920

132.920

Deze rendementsreserve wordt aangehouden voor financiering van de exploitatiekosten en de
uitreiking van de prijs.

132.920
132.920

-10STICHTING JOSEPHINE NEFKENS PRIJS, ROTTERDAM
TOELICHTING OP DE BALANS ( VERVOLG )
2020
€

2019
€

Diverse schulden
uitkering prijs
kosten inzake uitreiking prijs
accountantskosten
diversen

1.513
577
2.090

1.513
562
2.075
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2020
€

2019
€

BATEN
Schenking

0

-

Middels een notariële akte is een periodieke uitkering geschonken ad. € 110.000 per jaar, vanaf
december 2014 voor een periode van vijf jaar eindigend in 2018 onder de volgende bepalingen:
De geschonken bedragen dienen uitsluitend te worden aangewend voor de door de stichting
uit te reiken prijzen of voor de opbouw van een reserve waaruit in de toekomst door de stichting
prijzen worden uitgereikt. De periodieke uitkering eindigt bij het overlijden van de schenker, in
welk geval geen restitutie door de begiftigde voor een gedeelte van een ontvangen termijn zal behoeven
plaatsvinden. De aanspraak op de periodieke uitkering kan niet worden afgekocht, vervreemd of voorwerp
van zekerheid dienen. De verplichting tot periodieke uitkering eindigt indien de wet zodanig wijzigt dat
de schenker de jaarlijkse uitkering niet meer volledig voor de inkomstenbelasting in aftrek kan brengen.

2020
€

2019
€

Baten uit beleggingen
rente op obligaties
verlies lossing obligaties
rente bank
dividend

209
-34.920
8
21.235

36.150
34.457
22
15.415

13.468-

86.044

LASTEN
uitkering Josephine Nefkens Prijs
uitkering prijs
diverse kosten inzake uitreiking Josephine Nefkens Prijs

100.000,00

kosten catering
kosten uitnodiging
diverse kosten

4.052
726
-

4.778
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN ( VERVOLG)

2020
€

2019
€

Algemene kosten
bankkosten
accountantskosten
kosten website
diverse kosten

2.288
1.634
0
229

4.151
De bestuurders hebben voor hun eventuele onkosten en werkzaamheden
geen vergoeding ontvangen.

1.689
1.513
791
3.993

ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

Stichting Josephine Nefkens Prijs
P/a Postbus 2040
3000 CA ROTTERDAM

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Josephine Nefkens Prijs
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Josephine Nefkens Prijs gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening op pagina 4 tot en met 13 een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Josephine Nefkens Prijs per 31 december 2020
en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine organisatieszonder-winststreven’.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

de balans per 31 december 2020 met een balanstotaal van € 1.197.403;
de staat van baten en lasten over 2020 met een resultaat van € 17.619 (tekort); en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Josephine Nefkens Prijs zoals vereist in de Verordening inzake de
Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels
Accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, bestaande uit:



het bestuursverslag;
de overige gegevens.

Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl
www.withaccountants.nl
@withaccountants

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62
KvK 28112484

ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

-2Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in Nederland
geldende RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’ vereist is. Wij hebben de andere informatie gelezen
en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken
op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of
de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen
en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met
een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet
alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn
materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op
de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze
controleverklaring.
Was getekend te Sliedrecht, 6 mei 2021.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA

Bijlagen.

ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2020 van Stichting Josephine Nefkens Prijs
Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en
de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:










het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is
het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het
op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de
significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.

