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Voorwoord
Ongeveer twee miljoen Nederlanders hebben langdurig of zelfs hun hele leven te maken met een
huidaandoening. Dit aantal stijgt nog steeds. Bovendien ervaart een aanzienlijk deel van de mensen
met een huidaandoening een sterke vermindering van hun kwaliteit van leven.
Het Huidfonds heeft als belangrijke taak huidaandoeningen te voorkomen, zorg voor mensen met een
huidaandoening te verbeteren en acceptatie van de huid die ‘anders’ is te bevorderen, en daarmee de
kwaliteit van zorg voor en de kwaliteit van leven van mensen met een huidaandoening te verbeteren.
Om deze doelstellingen te bereiken, is veel geld nodig. Het Huidfonds is vrijwel geheel afhankelijk van
de gulle gaven van particulieren en bedrijven. Voorbeelden van schenkingen van particulieren zijn
donaties, giften en legaten. Het bedrijfsleven steunt het Huidfonds onder meer met partnerschappen.
Ook wordt samengewerkt met verschillende beroepsgroepen en patiëntenorganisaties op het gebied
van de huid.
De door de fondsenwerving verkregen gelden werden in 2015 besteed aan projecten en activiteiten
op het gebied van:
1.
wetenschappelijk onderzoek;
2.
zorginnovatie;
3.
voorlichting.
Meer informatie over de fondsenwerving en de projecten en activiteiten van het Huidfonds is te
vinden in de desbetreffende hoofdstukken van dit jaarverslag. Voor verdere informatie over
verantwoorde fondsenwerving en fondsenbesteding verwijzen we naar de als bijlage opgenomen
verantwoordingsverklaring.
De Raad van Toezicht en de directie van het Huidfonds bedanken particulieren, bedrijven, fondsen en
stichtingen die het ook in 2015 mogelijk hebben gemaakt wetenschappelijk onderzoek, zorginnovatie
en voorlichting uit te voeren. Ook bedankt het Huidfonds alle samenwerkingspartners, medewerkers
en mensen met een huidaandoening die hieraan hebben bijgedragen.
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1. Inleiding
Het jaarverslag 2015 van het Huidfonds bevat een beschrijving en verantwoording van de
fondsenbestedingen en fondsenwerving die in 2015 uitgevoerd zijn. Hieraan zijn een beschrijving van
de besturing en organisatie van het Huidfonds, en een korte beschrijving van de partners waarmee
werd samengewerkt, toegevoegd. Het jaarverslag wordt afgesloten met een vooruitblik op de
komende jaren. In het daaropvolgende, tweede deel van het verslag wordt de jaarrekening 2015
gepresenteerd.
In 2015 is Jantine van ’t Klooster als nieuwe directeur-bestuurder aangetrokken. Na in 2014 en begin
2015 de interne structuur en procesbeschrijving op orde gebracht te hebben, is in de tweede helft van
2015 behoefte aan het vergroten van naamsbekendheid en extern opereren om op die manier
fondsen te werven. Hier gaat het Huidfonds ook in 2016 mee verder.
Bovengenoemde bestuurlijke vernieuwing en veranderingen zorgen naar verwachting voor
verbetering van de slagvaardigheid, daadkracht en doelmatigheid van het Huidfonds.
Het Huidfonds vindt de kernprincipes van goed bestuur van het CBF-Keur belangrijk en legt in dit
jaarverslag ook verantwoording af over: 1. de toezichthoudende functie en de inrichting van bestuur,
2. het verzorgen van effectiviteit en doelmatigheid van de middelen en 3. de relatie met stakeholders.
Het Huidfonds hanteerde in 2015 een strikte scheiding van toezichthoudende, bestuurlijke en
uitvoerende taken. Om te zorgen voor een optimale samenstelling van de Raad van Toezicht en
bestuur, bestaan er algemene profielschetsen.
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2. Bestedingen en activiteiten
Het Huidfonds besteedde in totaal een bedrag van € 252.191 aan haar doelstelling: het bestrijden van
huidaandoeningen en daarmee het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor en de kwaliteit van leven
van mensen met een huidziekte. Deze bestedingen betroffen wetenschappelijk onderzoek en
onderwijs, zorginnovatie en voorlichting.

2.1

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

Van het totaal bestede bedrag aan de doelstelling werd € 22.874 uitgegeven aan wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs. Dit betrof eigen wetenschappelijk onderzoek, dat grotendeels werd
uitgevoerd in combinatie met de besteding zorginnovatie (zie verder bij zorginnovatie).
2.1.1 Wetenschappelijk onderzoek
Het Huidfonds versterkte het eigen wetenschappelijk onderzoek op het gebied van patiënt
gerapporteerde uitkomsten en eHealth bij chronische huidaandoeningen. In 2015 verschenen de
volgende publicaties:





O.D. van Cranenburgh, E.M.A. Smets, M.A. de Rie, M.A.G. Sprangers, J. de Korte. A web-based,
educational, quality-of-life intervention for patients with a chronic skin disease: feasibility and
acceptance in routine dermatological practice. Acta Dermato-Venereologica 2015; 95: 51–56.
O.D. van Cranenburgh, M. Krol, M. Hendriks, M.A. de Rie, E.M.A. Smets, J. de Korte, M.A.G.
Sprangers. Consumer Quality Index Chronic Skin Diseases (CQI-CSD): a new instrument to measure
quality of care from patients’ perspective. British Journal of Dermatology 2015; 173: 1032–1040.
O.D. van Cranenburgh, J.A. ter Stege, J. de Korte, M.A. de Rie, M.A.G. Sprangers, E.M.A. Smets.
Patient reported outcome measurement in clinical dermatological practice: relevance and
feasibility of a web-based portal. Dermatology [EPub ahead of print 30 Oct 2015].
O.D. van Cranenburgh, S.B.W. Nijland, J. de Korte, R. Lindeboom, M.A. de Rie, J.A. ter Stege, C.A.C.
Prinsen. Satisfaction with treatment and health-related quality of life among patients with lichen
planus: a web-based survey study. European Journal of Dermatology 2015 [ePub ahead of print]

Bovengenoemde publicaties zijn samengevoegd met reeds verschenen en nog te verschijnen
publicaties van de wetenschappelijk medewerker van het Huidfonds tot een door haar begin 2016 te
verdedigen proefschrift. Het manuscript van het proefschrift werd in 2015 ingediend bij de
promotiecommissie. Beoogde promotiedatum is 24 maart 2016.
In samenhang met de zorginnovatie van het Huidfonds werd ook onderstaand onderzoek uitgevoerd:
•

Er werd een pilot onderzoek uitgevoerd naar een verbeterde en uitgebreide versie van het ELearning Programma Kwaliteit van Leven van het Huidfonds. Twee studenten van de opleiding
Medische Informatiekunde van het Academisch Medisch Centrum werkten hieraan mee: Daniël
Sloohof (Bachelor) en Esmée Tensen (Master). Resultaten van het onderzoek werden
beschreven in hun verslagen en in een eindrapport. Tevens werd een manuscript geschreven en
ingediend bij een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.
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•

Er werd meegewerkt aan de ontwikkeling van een onderzoeksprotocol om de effectiviteit van
het E-learningprogramma Kwaliteit van Leven bij vitiligo patiënten te onderzoeken. Dit
onderzoek zal worden uitgevoerd door de afdeling Dermatologie van het Academisch Medisch
Centrum Amsterdam. Het protocol werd in 2015 ingediend bij de Medisch Ethische ToetsingsCommissie.

•

In het kader van het deelproject “Kwaliteit van de dermatologische zorg” van de zorginnovatie
Sterker op 3 Fronten (zie verder) werd een literatuuronderzoek uitgevoerd naar geschikte
patient-gerapporteerde meetinstrumenten (PROMs) om kwaliteit van zorg voor mensen met
een chronische huidaandoening te meten. De instrumenten werden beoordeeld op
psychometrische kwaliteit. Het project werd afgerond met een eindrapportage.

•

Resultaten van een in 2013 in opdracht van de Stichting Lichen Sclerosus (SLS) uitgevoerd
vragenlijstonderzoek “Kwaliteit van leven en behandeltevredenheid bij patiënten met lichen
sclerosus” en een vragenlijstonderzoek “Kwaliteit van leven en behandeltevredenheid bij
patiënten met lichen planus” in opdracht van de Lichen Planus Vereniging Nederland (LPVN)
werden beschreven in twee manuscripten en ingediend bij internationale wetenschappelijke
tijdschriften.

2.1.2 Wetenschappelijk onderwijs
In 2015 werden diverse presentaties gehouden tijdens wetenschappelijke congressen, zoals:
•
A web-based, educational, quality-of-life programme for patients with a chronic skin disease:
version 2.0 [oral presentation]. Congress of European Society for Dermatology and Psychiatry
(ESDaP),St. Petersburg, Russia.
•
Psychodermatology in the Netherlands: a network of psychosocial care providers [poster
presentation] European Society for Dermatology and Psychiatry (ESDaP), St. Petersburg (Russia)
•
E-learning Kwaliteit van Leven [laptop demonstration]. 5e symposium Netherlands Society for
Research on Internet Interventions (NSRII), Leiden (the Netherlands).
•
E-learning Kwaliteit van Leven [laptop demonstration]. Supporting Health by Technology.
Universiteit Twente, Enschede.
•
Web-based assessment van patiënt-gerapporteerde uitkomsten: haalbaarheidsonderzoek in de
dermatologische praktijk [poster presentation]. Supporting Health by Technology. Universiteit
Twente, Enschede.
Ook verzorgde medewerker Van Cranenburgh in september, in samenwerking met
medebestuursleden van de Nederlandse Vereniging voor Psychodermatologie, nascholing
psychodermatologie voor psychosociaal hulpverleners (RINO Noord-Holland).

2.2

Zorginnovatie

Van het totaal bestede bedrag aan de doelstelling werd € 72.017 uitgegeven aan wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs. Dit betreft de projecten Vragenlijstenportaal Dermatologie en E-learning
programma Kwaliteit van Leven.
2.2.1 Vragenlijstenportaal Dermatologie
Het Vragenlijstenportaal Dermatologie (www.huidvragen.info) bevat vragenlijsten die patiënten via
internet kunnen beantwoorden. Het betreft de volgende, door patiënten te rapporteren uitkomsten:
kwaliteit van leven (KvL-Screening, Skindex-29), behandeltevredenheid en ziekte-ernst.
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In 2015 is het Vragenlijstenportaal Dermatologie geïmplementeerd in twee dermatologische centra. Er
werd geconstateerd dat de implementatie niet verliep zoals gewenst en verwacht. De werkgroep van
professionals kwam op 22 juni voor de tweede maal bijeen en besprak de (problemen met)
implementatie.
Gezien de beleidsverandering binnen het Huidfonds, waarbij de nadruk meer op naamsbekendheid en
fondsenwerving komt te liggen dan op het zelf uitvoeren van zorg innovatieve- en
onderzoeksprojecten, is besloten om het project Vragenlijstenportaal Dermatologie in 2016 niet voort
te zetten. Per 31 december 2015 werd het overgedragen aan Huidpatiënten Nederland.
2.2.2 E-learning programma Kwaliteit van Leven
Het project E-learning Programma Kwaliteit van Leven is een educatieve, online zelfmanagement
programma (www.kwaliteitvanleven.nl) dat patiënten met een chronische huidaandoening informatie,
kennis en vaardigheden biedt om hun kwaliteit van leven te verbeteren.
In maart 2015 werd een werkconferentie georganiseerd voor geïnteresseerden. Ook werd een
werkgroep van professionals en patiënten opgericht voor de implementatie van het e-learning
programma. De werkgroep kwam in 2015 tweemaal bijeen.
Zes patiëntenorganisaties en acht dermatologische centra zijn gestart met implementatie. Tijdens
instructiebijeenkomsten werden betrokkenen geïnformeerd en geïnstrueerd om het programma aan
hun patiënten aan te bieden, ondersteund door het nieuw ontwikkelde informatiemateriaal. Op
verschillende patiënten dagen werden presentaties over het E-learning programma gegeven en er
verschenen diverse artikelen in (patiënten)tijdschriften/nieuwsbrieven.
Tevens werden op basis van de resultaten van het pilot onderzoek aanpassingen/verbeteringen in het
programma doorgevoerd, resulterend in een versie 2.1.
2.2.3 Sterker op 3 fronten
In het kader van de samenwerking met HPN werd medewerking aan het HPN-project Sterker op 3
Fronten (looptijd 2013-2015) gecontinueerd. Doel van dit project was patiënten sterker te maken door
de bevordering van integrale zorg (zorg gericht op de individuele behoeften van de patiënt, waarbij
zorgprofessionals en de patiënt hun activiteiten zoveel mogelijk op elkaar afstemmen, zodat vraag en
aanbod goed op elkaar aansluiten). Elf aangesloten patiëntenorganisaties hebben hieraan hun
medewerking toegezegd.
Sterker op 3 fronten bestond uit drie deelprojecten, te weten: 1) kwaliteit van dermatologische zorg,
2) vergoedingensysteem, 3) zelfmanagement. De volgende doelen werden daarbij nagestreefd:
1.
Het realiseren van inzicht in de kwaliteit en beschikbaarheid van het dermatologische
zorgaanbod op basis van kwaliteitscriteria vanuit patiënten perspectief
2.
Vergroten van de transparantie, volledigheid en eenduidigheid van het vergoedingen systeem
3.
Versterken van (ondersteuning bij) zelfmanagement op het gebied van zelfdiagnose en kwaliteit
van leven.
Namens het Huidfonds had dr. J. de Korte zitting in de stuurgroep van dit project. Drs. O.D. van
Cranenburgh was projectleider van het deelproject “Toevoegen PROMs aan CQ-index Chronische
Huidaandoening” (onderdeel van deelproject 1, Kwaliteit van dermatologische zorg). In het kader van
deelproject 3 werd het pilot onderzoek naar de E-learning Kwaliteit van Leven 2.0 uitgevoerd (zie
voorgaand), werden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en informatiemateriaal ontwikkeld.
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2.3

Voorlichting

Van het totaal bestede bedrag aan de doelstelling werd € 157.299 uitgegeven aan voorlichting.
De belangrijkste communicatiekanalen hiervoor waren de digitale voorlichting, het Magazine
HUID&haar, later HeeldeHUID, en overige voorlichting zoals lezingen, een bijeenkomst met partners,
individuele informatieverschaffing en een publiekscampagne.
2.3.1 Digitale voorlichting, waaronder de website www.huidfonds.nl
De website van www.huidfonds.nl heeft de volgende functies:
Naamsbekendheid Huidfonds bevorderen
Informatie verstrekken over het Huidfonds en haar activiteiten
Fondsenwerving
Maatschappelijke bewustwording, acceptatie en erkenning bevorderen van de problematiek van
huidaandoeningen en mensen met een huidaandoening.
Voorlichting geven over huidaandoeningen, inclusief preventie, behandeling en zorg
Ondersteuning bieden aan patiënten met een huidziekte.
Specifieke doelen voor 2015 waren het analyseren van de gegevens van de bezoekers van de website
om zodoende een beter inzicht te verkrijgen in hun specifieke informatiebehoeftes, het verder
verhogen van het aantal unieke bezoekers en het verbeteren en uitbreiden van de informatie op de
website. Dit vond onder meer plaats door middel van het invoegen van meer actuele nieuwsfeiten en
het gebruik van social media als Twitter en Facebook. Daarnaast heeft het Huidfonds in 2015
onderzoek gedaan naar de aanschaf van een nieuw database programma en het ontwikkelen van een
nieuwe website en logo.
Het magazine HUID&haar (zie verder Magazine HUID&haar) werd op de website geplaatst. De positie
van sociale media werd versterkt.
Het aantal bezoekers van de website van het Huidfonds is in 2015 gestegen naar gemiddeld 8.668
unieke bezoekers per week. Dit is een stijging van 100% ten opzichte van vorig jaar.
2.3.2 Magazine HUID&haar
Het Huidfonds is uitgever van het Magazine HUID&haar en vervult eveneens functies zoals vermeld bij
de website, zij het met een sterker accent op huid en huidaandoeningen. De exploitatie van het
magazine is in eigen beheer. Een breed georiënteerde redactiecommissie, waarin de expertise van
dermatologie, de patiëntenorganisaties, de dermatologisch verpleegkundigen en de huidtherapeuten
vertegenwoordigd is, stelt de inhoud van het magazine vast. Ook worden door de redactie de
advertenties beoordeeld op de juistheid van de inhoud.
Het Magazine HUID&haar heeft een publieksfunctie en is vooral bestemd voor mensen met een
huidaandoening en hun naaste omgeving, behandelaars en andere professionals op het gebied van
huid en huidaandoeningen.
Tot de doelgroep behoren donateurs, samenwerkingspartners en overige relaties, evenals leden van
organisaties die een collectief donateurschap hebben afgesloten, te weten zes patiëntenverenigingen
en de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS). Het magazine
wordt tevens toegezonden aan relevante beroepsgroepen: huisartsen, dermatologen, apothekers,
huidtherapeuten en dermatologisch verpleegkundigen. Via de wachtkamers wordt geprobeerd
mensen met een huidaandoening te bereiken.
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In 2015 zijn 3 uitgaven HUID&haar met een omvang van 32 pagina’s en een oplage van gemiddeld
16.500 exemplaren per uitgave verschenen.
In 2015 is, in goed overleg met de redactie, besloten te stoppen met het uitgeven van HUID&haar. Per
2016 zal hiervoor in de plaats het magazine HEELdeHUID uitgegeven worden. Dit gebeurt onder
leiding van een hoofdredactie waar de directeur van het Huidfonds zitting in heeft. Het Huidfonds zal
in 2016 het magazine HEELdeHUID afnemen om te verzenden aan de donateurs, partners en andere
relaties van het Huidfonds. In 2015 is een eerste uitgave gemaakt en verspreid. Deze is in de plaats van
de derde editie van HUID&haar uitgegeven en bij de ontvangers goed ontvangen.
In totaal zijn er in 2015 4 uitgaven verzonden naar de donateurs van het Huidfonds.
2.3.3 Overige voorlichting
Lezingen
Door de medewerkers van het Huidfonds werden diverse lezingen en bijeenkomsten verzorgd voor
zowel mensen met een huidaandoening als professionals.
Bijeenkomst met de partners van het Huidfonds
Op 26 november 2015 werd een bijeenkomst verzorgd voor alle partners van het Huidfonds. Tijdens
deze bijeenkomst werd onder meer informatie verstrekt over de nieuw te varen koers van het
Huidfonds. Daarnaast stonden netwerken en kennismaken op de agenda waardoor partners onderling
en partners met het Huidfonds kennis konden maken. Dit is bij alle partners zeer goed ontvangen.
Individuele voorlichting en informatieverschaffing
Het Huidfonds beantwoordt ad hoc individuele vragen van de doelgroepen via website, mail en
telefonisch.
Beoordeling Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
Stichting Nationaal Huidfonds is in het bezit van het CBF-Keur voor Goede Doelen. Het Huidfonds
voldoet aan de keurmerkcriteria van verantwoorde fondsenwerving en fondsenbesteding. In 2015
heeft het Huidfonds opnieuw een keuring gehad waarbij het CBF-Keurmerk wederom verstrekt is. Het
Keurmerk is geldig tot 1 april 2018.
Vereniging Fondsenwervende Instellingen
Het Huidfonds is aangesloten bij Goede Doelen Nederland, de brancheorganisatie van
fondsenwervende instellingen. De jaarlijkse bijdrage werd voldaan.
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3. Fondsenwerving
De totale baten over 2015 bedragen €312.072,-. Het merendeel van deze baten bestond uit eigen
fondsenwerving in de vorm van onder meer 1) donaties, giften en schenkingen en 2) sponsoring in de
vorm van patronaten en bijdragen aan projecten vanuit het bedrijfsleven en overige organisaties.
Daarnaast waren er baten uit acties van derden en overige baten.

3.1

Baten uit eigen fondsenwerving

De baten uit eigen fondsenwerving bedroegen € 128.652.
3.1.1 Particulieren
Donateurs
In 2015 steunden 2.952 individuele donateurs en begunstigers en zeven collectieve donateurs met in
totaal 2.660 leden het Huidfonds met een totaalbedrag van € 66.493.
Zeven patiënten- en beroepsorganisaties sloten voor hun leden een collectieve donateurschap af.
Hierdoor ontvangen deze leden het Magazine HUID&haar. Een collectief donateurschap is voor
betrokkenen goedkoper dan een regulier, individueel donateurschap met toezending van HUID&haar.
Beleid van het Huidfonds in 2015 was donateurs en potentiële donateurs eenmaal per jaar te
benaderen. Alle reeds bestaande donateurs werden aangeschreven met het verzoek hun financiële
steun in 2015 te continueren.
Communicatie met donateurs vond primair plaats via de website en het magazine van het Huidfonds.
Gegevens van donateurs worden in geen geval en onder geen enkele voorwaarde ter beschikking
gesteld aan derden.
Giften
Het Huidfonds ontving een bedrag van € 4.059 aan giften.
3.1.2 Bedrijven
De baten in de vorm van sponsoring bedroegen in totaal € 58.100. Hieronder vallen het partnerschap
vanuit het bedrijfsleven en gelden ten behoeve van de uitvoering van projecten door het Huidfonds.
Partnerschap
Partners zijn bedrijven of merknamen van bedrijven waarvan het Huidfonds structurele financiële
ondersteuning ontvangt ten bedrage van € 2.500 per jaar. Partners ontvangen geen tegenprestatie,
maar worden wel als partner vermeld in het magazine HUID&haar en in het jaarverslag. In 2015
ontving het Huidfonds een bedrag € 40.000 van de partners van het Huidfonds:
AbbVie B.V.
Dermolin (Santesa B.V.)
Eucerine (Beiersdorf)
hannah Skin Improvement Research Company B.V.
La Roche-Posay
LEO Pharma B.V.
Louis Widmer Nederland
Meda Pharma
Neutral Huidverzorging (Unilever B.V.)
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-

Novartis B.V.
Vichy
Webecos B.V.

Gelden ten behoeve van de uitvoering van onderzoeksprojecten
Het Huidfonds ontving in 2015 een bedrag van € 18.100 voor de uitvoering van onderzoeks- en
zorginnovatieprojecten:
Neutral Huidverzorging (Unilever B.V.)
AMC

3.2

Overige inkomsten

3.2.1 Baten uit acties van derden
Het Huidfonds ontving aan baten uit acties van derden een bedrag van € 90.000. Dit betrof de bijdrage
2015 uit de samenwerking binnen de Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV) via de Nederlandse
Brandwonden Stichting.
Het Huidfonds en de Nederlandse Brandwonden Stichting werken samen aangaande de betrekkingen
met de SLV. De SLV heeft hierbij het volgende bepaald: "De Stichting Nationaal Huidfonds voldoet al
aan het eerste hoofdkenmerk waaraan alle participanten van SLV moeten voldoen, te weten: 'dat een
participant op het terrein van zijn werkzaamheid of doelstelling de enige grote, soms overkoepelende
landelijke particuliere organisatie is, die het onderhavige terrein van de volksgezondheidszorg geheel
of vrijwel geheel omvat'. De Brandwonden Stichting is als voorlopige participant toegelaten tot de SLV.
Dit onder voorwaarde dat de Brandwonden Stichting het Huidfonds ondersteunt zodat het Huidfonds
zich kan ontwikkelen tot enige volwaardige participant van de SLV voor de sector 'Huidaandoeningen.'
Indien de Stichting Nationaal Huidfonds aan alle toelatingseisen voldoet zal zij de plaats van de
Brandwonden Stichting innemen en participant worden van de Stichting Loterijacties
Volksgezondheid".
In verslagjaar 2011 heeft het Huidfonds via de Brandwonden Stichting vernomen dat alle participanten
in de SLV rechtstreeks beneficiant kunnen worden van de VriendenLoterij. De consequenties hiervan
voor de samenwerking met de Brandwonden Stichting en hoe deze samenwerking nader vorm krijgt,
wordt in gezamenlijk overleg uitgewerkt. In 2015 is een overeenkomst in de vorm van een convenant
tot stand gekomen.
3.2.2 Diverse baten
Het Huidfonds ontving verder aan overige baten een bedrag van € 93.421. Dit bedrag is opgebouwd
uit met name de navolgende baten:
Baten uit rente
De reserves en fondsen werden op een renterekening beheerd. Het Huidfonds ontving een bedrag van
€ 1.371.
Baten uit advertentieopbrengsten magazine HUID
Het Huidfonds ontving een bedrag van € 45.438 aan advertentie-inkomsten.
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Werkzaamheden voor derden
Het Huidfonds ontving een bedrag van € 28.589 t.v. werkzaamheden voor derden. Werkzaamheden
zijn uitgevoerd voor Huidpatienten Nederland. Onder de werkzaamheden vallen diensten voor het
project Sterker op 3 Fronten.
Overige baten en lasten
Overige baten en lasten bedroegen in 2015 € 18.023.

3.3

Verantwoording fondsenwerving

Het CBF-Keurmerk voor goede doelen wordt uitgereikt door het Centraal Bureau Fondsenwerving. Het
keurmerk is voor het publiek een waarborg voor een zorgvuldige omgang met giften, welke in
Nederland jaarlijks ongeveer een miljard euro bedragen.
Het CBF-Keurmerk is geldig voor een periode van drie jaar. Na hertoetsing kan het verlengd worden. In
de tussenliggende tijd wordt de betreffende organisatie gecontroleerd op alle punten waaraan de
organisatie moet voldoen.
In 1998 heeft het Huidfonds het Keurmerk van het CBF voor het eerst aangevraagd en verkregen.
Daarmee is het Huidfonds de enige organisatie op het gebied van huidaandoeningen die voldoet aan
de eisen van het CBF. In april 2015 is het CBF-Keurmerk met drie jaar verlengd. In 2018 vindt de
herbeoordeling plaats. Onderstaand volgt een verantwoording voor het jaar 2015.
Kostenpercentage fondsenwerving
Een belangrijk criterium bij de beoordeling van de steunwaardigheid zijn de kosten van de
fondsenwerving. Deze mogen niet meer bedragen dan gemiddeld 25% over drie jaar van hetgeen
wordt verworven. Het kostenpercentage van het Huidfonds in 2015 bedroeg 31% van de baten uit
eigen fondsenwerving.
Kosten fondsenwerving
Het beleid van het Huidfonds is gericht op het zo goed mogelijk beheersen van de kosten van eigen
fondsenwerving. De directe kosten fondsenwerving bestaan uit kosten voor drukwerk, de kosten van
externe ondersteuning en kosten voor verzending van donateurspost.
Beleggingsbeleid
Het Huidfonds voert geen beleggingsbeleid. De reserves worden uitsluitend op een renterekening
beheerd.
Sponsorbeleid
Het sponsorbeleid is gericht op een goede, langdurige samenwerking met het bedrijfsleven, waarbij de
onafhankelijkheid van het Huidfonds ten aanzien van de geld gevende instellingen gewaarborgd
wordt.
Percentage besteed aan doelstelling
In het verslagjaar is 81% van het bedrag dat geworven is, besteed aan de realisatie van de doelstelling.
Kosten beheer en administratie
Het Huidfonds heeft zich tot norm gesteld de kosten voor beheer en administratie zo laag mogelijk te
houden. In bedroegen deze 18% van de totale lasten.
Klachtenregister
Het Huidfonds houdt een klachtenregister bij. In 2015 heeft het Huidfonds geen klachten ontvangen.
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Beleid met betrekking tot communicatie met belanghebbenden
Beleid van het Huidfonds in 2015 was om donateurs en potentiële donateurs eenmaal per jaar te
benaderen. Communicatie met donateurs vond plaats via de website van het Huidfonds en via het
magazine HUID&haar. Gegevens van donateurs worden in geen geval en onder geen enkele
voorwaarde ter beschikking gesteld aan derden.
Vrijwilligersbeleid
Mochten er voor bepaalde activiteiten vrijwilligers nodig zijn dan wordt er afhankelijk van de
werkzaamheden een beroep gedaan op mensen met een huidaandoening uit de
patiëntenverenigingen of studenten in medische opleiding. Alle vrijwilligers worden vooraf uitgebreid
geïnformeerd over de doelstellingen van het Huidfonds en over de taken die van hen verwacht
worden. De vrijwilligers hebben recht op een onkostenvergoeding bestaande uit een
reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer en een vergoeding van de verblijfkosten op basis van
werkelijke kosten. Het Huidfonds heeft in 2015 geen gebruik gemaakt van vrijwilligers.
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4. Besturing, organisatie en samenwerking
Besturing en personele organisatie
4.1.1 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder,
hierna directeur te noemen, en op de algemene gang van zaken van het Huidfonds. De raad benoemt
de directeur, stelt een directiereglement op, stelt een financiële auditcommissie in en benoemt een
registeraccountant. Daarnaast stelt de raad vast de begroting, de jaarrekening, een meerjarig
beleidsplan, waaronder begrepen financiële meerjarenramingen, een jaarplan, een plan ter zake van
fondsenwerving en een plan ter besteding van de middelen. Zij staat ook de directeur met raad ter
zijde.
De raad bestaat uit tenminste drie leden die worden benoemd voor een termijn van maximaal vier
jaar. Ze kunnen maximaal tweemaal herbenoemd worden.
Bij de samenstelling van de raad wordt in ieder geval nagestreefd dat de raad beschikt over voldoende
competenties op het gebied van beleid en management, financiën, fondsenwerving en externe
communicatie, dermatologie, wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie, en ook beschikt over een
voor het Huidfonds relevant netwerk.
De huidige samenstelling is volgt:
- Drs. B. Hesselman (director omnichannel IG&H Consulting); relevante nevenfuncties: geen
- Drs. R.J.J. Koopman, voorzitter (dermatoloog, Bernhoven Ziekenhuis); relevante nevenfunctie
bezoldigd: Medisch directeur snijdend, Bernhoven Ziekenhuis
- Ir. F. van de Peppel (director Operations Control Martinair Cargo); relevante nevenfunctie: geen
- Mr. G.J. Westra (fiscaal jurist, Luciol BV); relevante nevenfunctie: ambtelijk secretaris raad van
toezicht Stichting Leger des Heils.
In 2015 is dr. G. Schoor per 31 augustus 2015 afgetreden als lid van de raad van toezicht. Zijn positie
binnen de raad is opgevuld door drs. B. Hesselman.
Leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging, maar kunnen aanspraak maken op een
redelijke vergoeding van voor het Huidfonds gemaakte kosten; deze kosten worden in de jaarrekening
zichtbaar gemaakt.
In 2015 vergaderde de raad op 26 januari, 12 maart, 30 maart, 01 juni, 27 juli, 31 augustus, 26 oktober
en 14 december.
4.1.2 De directie
De directeur is belast met het besturen van het Huidfonds en is verantwoordelijk voor het te voeren
beleid, de realisatie van de doelstellingen, het verwerven en beheren van de noodzakelijke financiële
middelen, het verdelen van de beschikbare middelen over de drie doelgebieden van het Huidfonds –
zijnde voorlichting, wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie -, alsmede voor het naleven van
wet- en regelgeving. De directeur werkt hierbij continu aan een optimale besteding van middelen en
werkt effectief en doelmatig aan het realiseren van de doelstellingen.
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In 2015 is er in het tweede kwartaal gezocht naar een nieuwe directeur.
De functie is tot en met 31 augustus 2015 bekleed door:
- Dr. J. de Korte; relevante nevenfuncties, bezoldigd: staflid afdeling dermatologie, Academisch
Medisch Centrum (0.2 fte); relevante nevenfunctie, onbezoldigd: board member European Society
for Dermatology and Psychiatry (ESDaP).
Vanaf 1 september 2015 is de functie van directeur bekleed door:
- Mevrouw J.M. van ’t Klooster MSc
De directeur gebruikt de statuten, de profielschets directie en het directiereglement als leidraad voor
de uitoefening van de directiefunctie. Hij stelt de raad in staat toezicht te houden op het beleid van de
directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting, onder meer door het opstellen van:
a. een meerjarig beleidsplan, inclusief financiële meerjarenramingen;
b. een jaarplan, inclusief een plan fondsenwerving en, een plan ter besteding van de middelen en de
daarbij horende begroting;
c. een concept jaarverslag en een concept jaarrekening;
d. een jaarlijkse rapportage over risicobeheersing en kwaliteitscontrole.
De directeur voert alle besluiten uit die door de raad schriftelijk zijn vastgelegd en legt aan de raad
verantwoording af over de uitvoering van de vastgestelde taken en activiteiten. De directeur woont in
principe de vergaderingen van de raad bij, bereidt deze voor en werkt deze uit.
Bezoldiging directiefunctie
De directiefunctie is bezoldigd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de
beloning volgt het Huidfonds de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van Goede
Doelen Nederland en de Code Wijffels (www.goededoelennederland.nl). De Adviesregeling geeft aan
de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij
de Stichting Nationaal Huidfonds vond plaats door de raad van toezicht. Dit leidde tot een
zogenaamde BSD-score van 295 punten.
4.1.3 De financiële auditcommissie
De financiële auditcommissie houdt toezicht op:
- De financiële gang van zaken binnen het Huidfonds in het algemeen;
- De toetsing van de werking van de administratieve organisatie en interne controle, in het bijzonder
de betalingsorganisatie;
- Het borgen van de status als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.
Het aantal leden is door de raad van toezicht vastgesteld op drie, waarbij twee leden tevens lid van de
raad zijn en één lid extern is:
- Mr. G.J. Westra, Lid RvT
- Ir. F. van de Peppel, Lid RvT
- R. van Dijck MSc RA, Accountant Cox + Partners, Hoofddorp
4.1.4 Raad van advies
De raad van toezicht is op basis van de statutenwijziging van 24 maart 2014 statutair bevoegd tot het
instellen van een raad van advies. De raad heeft besloten allereerst oude organen van vóór haar
aantreden op te heffen (een non-actieve raad van advies, non-actieve commissies, en een non-actief
comité van aanbeveling) voordat tot het instellen van een nieuwe raad van advies wordt overgegaan.
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4.1.5 Samenwerking
Het Huidfonds werkt met een groot aantal organisaties samen. In het kader van deze samenwerking
werd regelmatig overleg gevoerd met het bestuur van Huidpatiënten Nederland (HPN), koepel van
organisaties van patiënten met een specifieke huidziekte, het bestuur van de Nederlandse Vereniging
voor Dermatologie en Venereologie (NVDV), beroepsorganisatie van Nederlandse dermatologen, de
directie van de Nederlandse Brandwonden Stichting (NBS), het bestuur van de Nederlandse Vereniging
van Huidtherapeuten (NVH) en het bestuur van het Huid Allergie Keurmerk.
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5. Langetermijnplanning
5.1

Beleid voor de komende jaren

Het Huidfonds als fondsenwervende organisatie zal zich in ieder geval meer richten op het versterken
van de eigen fondsenwerving en het vergroten van de naamsbekendheid. Hierdoor ontstaat de
mogelijkheid om in de toekomst het accent sterker te leggen op bestedingen in samenwerking met
en/of uit te voeren door derden.
In de begroting voor het jaar 2016 een bedrag van € 310.170 aan bestedingen opgenomen. Zie voor
nadere informatie over de activiteiten in het jaar 2016 het hoofdstuk Activiteitenplan.
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6. Activiteitenplan 2016
6.1

Fondsenwerving

De baten in 2016 zijn, rekening houdend met de bestuurlijke vernieuwing en de vele interne
veranderingen die het Huidfonds in 2015 onderging, conservatief begroot. De raad van toezicht en
directie verwachten de bestedingen aan de doelstelling in 2016 als volgt te financieren:
6.1.1 Eigen fondsenwerving
In 2016 verwacht het Huidfonds aan inkomsten uit werving van donaties en giften van particulieren €
62.000 te realiseren.
Het Huidfonds wordt ook gesteund door een vaste bijdrage van bedrijven in de vorm van een
Partnerschap. Voor de bijdragen die partners beschikbaar stellen, wordt geen tegenprestatie geleverd.
De minimale bijdrage voor een partner in 2016 is vastgesteld op € 2.500. Het Huidfonds verwacht dat
partners het Huidfonds willen steunen voor een totaalbedrag van € 40.000. In 2016 zal veel ingezet
worden op het werven van nieuwe partners. Hiermee is in 2015 al een goede start gemaakt.
Daarnaast zal het Huidfonds zich bezig houden met actieve en gerichte werving van sponsorgelden
binnen de industrie voor projecten ter realisering van de doelstelling. De te verwachten inkomsten
2016 zijn begroot op € 17.500.
6.1.2 Baten uit acties van derden
Het Huidfonds ontvangt vanwege een gezamenlijke participatie met Brandwondenstichting in de
Stichting Loterijactie Volksgezondheid jaarlijks 10% van de opbrengsten uit loterijen die aan de
Brandwondenstichting worden uitgekeerd. Voor 2016 is dit, evenals voorgaande jaren, begroot op
€ 100.000.
6.1.3 Baten uit rente
Inkomsten uit rente worden geschat op € 1.000.

6.2

Bestedingen aan de doelstelling

Het totaal te besteden bedrag aan de doelstelling is begroot op € 218.670.
6.2.1 Wetenschappelijk Onderzoek
De besteding wetenschappelijk onderzoek is begroot op € 2.500.
Promotie onderzoek Huidfonds
Doel: Het versterken van het wetenschappelijk onderzoek van het Huidfonds, in het bijzonder op het
gebied van patiënt gerapporteerde uitkomsten bij chronische huidaandoeningen.
Beoogd resultaat: Proefschrift en promotie Huidfonds (medewerker: mw. drs. Oda van Cranenburgh)
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Toelichting: Het Huidfonds voert in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum, tevens
nevenvestiging van het Huidfonds, eigen wetenschappelijk onderzoek uit. Naar verwachting zal
medewerker Oda van Cranenburgh hierop 24 maart 2016 promoveren. Het promotieonderzoek wordt
afgerond in 2015 en heeft als titel “Patient reported outcomes in chronic skin diseases: eHealth
applications for clinical practice”.
Te verstrekken subsidies
Doel: Het bevorderen van dermatologisch onderzoek in Nederland.
Beoogd resultaat: Verstrekken van een financiële bijdrage aan een wetenschappelijk congres.
Toelichting: Gezien de focus op en de omvang van het eigen wetenschappelijk onderzoek is het
Huidfonds in 2016 zeer terughoudend in het subsidiëren van extern wetenschappelijk onderzoek.
6.2.2 Zorginnovatie
De besteding zorginnovatie is begroot op € 62.540.
E-learning programma Kwaliteit van Leven
Doel: Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met een chronische huidaandoening
door middel van een educatief zelfmanagement programma.
Resultaat: Het verbeteren en implementeren van een E-learning programma Kwaliteit van Leven in
dermatologische behandelcentra en patiëntenorganisaties.
Toelichting: Het Huidfonds heeft een E-learning programma Kwaliteit van Leven ontwikkeld:
www.kwaliteitvanleven.nl. Doel van dit educatieve zelfmanagement programma is dat de patiënt
kennis en vaardigheden verwerft om beter met de huidaandoening om te gaan en zo de kwaliteit van
leven te verbeteren.
In 2015 is gestart met implementeren van het E-learning programma Kwaliteit van Leven.
Geïnteresseerde dermatologische centra en patiëntenverenigingen worden in de gelegenheid gesteld
om zich aan te melden voor implementatie. Naar verwachting zal het huidige aantal van zes
dermatologische centra en acht patiëntenorganisaties verder uitbreiden.
Parallel aan de implementatie vindt continue monitoring van de ervaringen van gebruikers plaats, op
basis waarvan periodiek verbeteringen worden doorgevoerd. In 2016 staat analyse van de gegevens
gepland en een ronde met updates.
6.2.3 Voorlichting
De besteding voorlichting is begroot op € 135.940.
Digitale voorlichting
Doel: Het bevorderen van bewustwording en kennis over huid en huidaandoeningen, incl.
behandeling, zorg en zelfmanagement.
Resultaat: Een geïntegreerde, multimediale voorlichting aan patiënten, zorgverleners en samenleving
met focus op behandeling en zelfmanagement.
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Toelichting: Informatieverschaffing en behoefte via de websites van het Huidfonds, social media en
mailverkeer wordt onderling op elkaar afgestemd en verbeterd. De doelen en beoogde resultaten van
digitale en overige voorlichting, incl. de database, zullen worden geconcretiseerd en aangepast.
Magazine HEELdeHUID
Doel: Het bevorderen van bewustwording en kennis over huid en huidaandoeningen in ruime zin.
Resultaat: Vier edities van het Magazine HEELdeHUID.
Toelichting: Het Huidfonds is afnemer en neemt zitting in de redactie van HEELdeHUID, een
publieksuitgave met een oplage van ruim 20.000 exemplaren per editie. Het magazine wordt onder
meer verspreid onder patiënten (via patiëntenorganisaties en wachtkamers van behandelaars) en
zorgverleners. Het Huidfonds zal het magazine inkopen voor haar donateurs, partners en andere
relaties.
Overige voorlichting
In deze categorie zijn ondergebracht lezingen voor patiëntenorganisaties en op wetenschappelijke
congressen, lidmaatschappen CBF en Goede Doelen Nederland, verslagen van bijeenkomsten en het
jaarverslag.

6.3

Kosten werving baten, beheer & administratie

De kosten voor de werving van baten zijn begroot op € 35.049. De kosten van beheer en administratie
zijn begroot op € 56.170.

6.4

Reserves

Met de begrote baten en lasten wordt in 2016 een negatief resultaat van -€ 74.670 verwacht. Deze zal
ten laste van de continuïteitsreserve worden gebracht.
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Jaarrekening Huidfonds
2015
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1. Balans per 31 december 2015
ACTIVA

31-dec-15

31-dec-14

Vorderingen
Liquide middelen

€ 56.940
€ 207.689

€ 119.579
€ 219.335

Totaal activa

€ 264.629

€ 338.914

PASSIVA

31-dec-15

31-dec-14

Reserves
Continuïteitsreserve

€ 191.212

€ 236.883

Totaal reserves en fondsen

€ 191.212

€ 236.883

€ 73.417

€ 102.031

€ 264.629

€ 338.914

Reserves en fondsen

Schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

2. Staat van baten en lasten over 2015
Werkelijk
2015

Begroting
2015

Werkelijk
2014

euro

euro

euro

128.652

137.500

264.249

90.000

100.000

114.267

1.371

2.000

1.922

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Baten uit rente
Overige baten
Totaal baten

92.050

83.000

92.233

312.072

322.500

472.671

22.874

22.225

107.036

Lasten
Besteed aan doelstelling:
- Wetenschappelijk onderzoek
- Zorginnovatie

72.017

81.820

222.185

- Voorlichting

157.299

173.969

245.897

Totaal besteed aan doelstelling

252.191

278.015

575.118

40.491

39.315

49.139

65.061

63.171

104.543

Totaal lasten

357.743

380.500

728.800

Saldo baten en lasten

-45.671

-58.000

-256.129

-45.671

-58.000

-72.008

- Wetenschappelijk onderzoek

-

-

-42.817

- Vergroting draagvlak

-

-

-72.165

- Eigen projecten

-

-

-69.139

-45.671

-58.000

-256.129

Kosten eigen fondsenwerving in procenten baten eigen fondsenwerving

31%

29%

19%

Besteed aan doelstellingen in procenten van de baten

81%

86%

122%

Kosten beheer en administratie in procenten van de som der lasten

18%

17%

14%

Besteed aan doelstelling in percentage van totale lasten

70%

73%

79%

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Resultaatbestemming, toevoeging/onttrekking aan
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves

Saldo van baten en lasten
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3. Toelichting algemeen
Algemeen
Activiteiten
Stichting Nationaal Huidfonds heeft tot doel een uitvoerende en verbindende rol te vervullen in het bestrijden
van huidziekten en daarmee in het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor en de kwaliteit van leven van
patiënten met een huidziekte. Bij de verwezenlijking van haar doel richt de stichting zich met name de volgende
activiteiten:
-

Het (laten) ontwikkelen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en projecten zorginnovatie
waarin de patiënt centraal staat.
Het (laten) voorlichten van patiënten, professionals en samenleving over het voorkomen en
behandelen van huidziekten.

Voor de verwezenlijking van deze activiteiten vindt fondsenwerving plaats.

Overige verbonden partijen
- Stichting Keurmerk Huidfonds (SKH), statutaire zetel te Utrecht.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Bij de opstelling van deze jaarrekening is de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen gevolgd.
De waardering en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het
desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale
waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor
het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend
zijn geworden.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet ander vermeld, ter vrije beschikking van de Stichting.
Baten
Donaties en giften worden verantwoord in het boekjaar van ontvangst. Baten van bedrijven en samenwerkingen
worden verantwoord in het boekjaar van ontvangst met uitzondering van ontvangsten die kunnen worden
toegerekend aan een periode waarin een bepaalde actie heeft plaatsgevonden. Overige inkomsten worden
toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Toedeling kosten (voor zover niet direct toerekenbaar)
Kosten worden voor zover dat kan direct toegerekend aan de verschillende doelstellingen te weten:
Wetenschappelijk onderzoek, Zorginnovatie en Voorlichting.
De toerekening van kosten aan doelstellingen vindt plaats op basis van Fte’s .
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Pensioenen
De stichting heeft een pensioenregeling. De regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan de
pensioenuitvoerder, zijnde Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De pensioenverplichting kwalificeert als een
'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te
betalen premie als last in de winst- en verliesrekening verantwoord. Vooruitbetaalde premies worden
opgenomen als vordering 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. De dekkingsgraad eind
2015 is 97%, in 2014 was dit 102%.
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4. Toelichting op de balans per 31 december 2015
Vorderingen

31-dec-15

31-dec-14

Debiteuren

€ 55.454

€ 104.935

Voorziening dubieuze debiteuren

€-

- €4.937

Brandwonden Stichting

€-

€ 17.027

Vooruitbetaalde kosten

€ 686

€ 182

Nog te ontvangen rente

€ 799

€ 2.372

€-

€-

€ 56.940

€ 119.579

31-dec-15

31-dec-14

ING I

€ 43.911

€ 22.879

ING - Spaarrekening

€ 32.623

€ 46.443

€-

€ 27

Overige
Totaal vorderingen

Liquide middelen

ING II
Rabobank I

€ 25.006

€ 29.190

Rabobank - Spaarrekening

€ 106.149

€ 120.796

Totaal liquide middelen

€ 207.689

€ 219.335

Kortlopende schulden

31-dec-15

31-dec-14

Crediteuren

€ 8.235

€ 35.998

Loonheffing

€ 9.996

€ 6.162

Omzetbelasting

€ 1.777

€ 13.432

Pensioenpremie

€ 2.771

€-

Vakantiegeld en -dagen

€ 9.286

€ 10.640

Vooruit gefactureerd

€ 21.250

€ 19.170

Nog te betalen kosten

€ 20.101

€ 16.629

Totaal kortlopende schulden

€ 73.417

€ 102.031
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Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve (1)
Saldo 1 januari 2015

€ 236.883

Resultaatbestemming

- € 45.671

Saldo 31 december 2015

€ 191.212

Totaal reserves en fondsen per 31 december 2015

€ 191.212

(1) Continuïteitsreserve
Door het verlies in 2015 gaat er 45.671 af van de continuïteitsreserve.
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5. Toelichting op staat van baten en lasten 2015
Realisatie 2015
euro
Baten uit eigen fondsenwerving
Donateurs
Giften
Legaten
Bedrijven en samenwerkingen
Totaal baten uit eigen fondsenwerving
Overige inkomsten
Aandeel in acties van derden
Rente bank
Opbrengst advertenties HUID plus bijdragen HUID
Werkzaamheden voor derden
Overige baten en lasten
Totaal overige inkomsten
Totaal baten
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Begroting 2015
euro

Realisatie 2014
euro

66.493
4.059
58.100
128.652

75.000
5.000
57.500
137.500

81.764
323
111.494
70.668
264.249

90.000

100.000

114.267

1.371

2.000

1.922

45.438
28.589
18.023
92.050

50.000
30.000
3.000
83.000

46.504
45.481
248
208.422

312.072

322.500

472.671
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6. RJ 650 Model Toelichting Lastenverdeling
Bestemming

Lasten
Afdrachten / Eigen projecten

Doelstelling

Beheer en
Administratie

Werving Baten

Wetenschappeli
Eigen
Gezamenlijke
Zorginnovatie Voorlichting
jk Onderzoek
fondsenwerving
acties

Acties
van
derden

Totaal
2015

Begroot
2015

Subsidies Beleggingen

2.558

7.317

64.939

-

-

-

-

-

-

74.814

96.500

-

-

17.208

-

-

-

-

-

-

17.208

26.000

16.627

52.952

61.506

33.139

-

-

-

-

53.247

217.471

200.000

Huisvestingskosten

1.184

3.771

4.380

2.360

-

-

-

-

37921

15.486

25.000

Kantoor- en algemene kosten

2.505

7.978

9.266

4.993

-

-

-

-

8.022

32.764

33.000

22.874

72.017

157.299

40.491

-

-

-

-

65.061

357.734

380.500

Publiciteit en communicatie
Personeelskosten

Totaal

7. Toelichting en specificatie van de lasten 2015

Kosten publiciteit en communicatie
Website
Mailing donateurs
CBF Keurmerk
VFI
Algemene voorlichting
Totaal kosten publiciteit en communicatie

Personeelskosten
Bruto salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremie
Ziekteverzuimverzekering
Reiskosten onbelast (woon-werk)
Personeelskosten extern (o.a. SSH)
Overige personeelskosten
Totaal personeelskosten
Huisvestingskosten
Huurkosten kantoor Utrecht
Diensten kantoor Utrecht
Totaal huisvestingskosten

Kantoor- en algemene kosten
Kantoorbenodigdheden
ICT kosten
Administratiekosten
Bestuurskosten
Adviseurskosten
Controllerskosten
Accountantskosten
Overige kantoor- en algemene kosten
(incl. bankkosten)
Totaal kantoor- en algemene kosten

Realisatie
2015
euro

Realisatie
2014
euro

9.650
3.950
1.980
1.628
17.208

7.195
270
915
1.980
21.298
31.658

166.495
23.661
12.245
2.684
8.373
2.956
1.055
217.471

146.782
17.961
10.264
2.632
4.980
216.563
612
399.794

12.669
2.817
15.486

22.010
10.511
32.521

8.556
2.580
3.664
7.574
5.484

6.250
13.060
3.666
4.151
3.180
7.638

4.906
32.764

1.780
39.725

8. Toelichting en specificatie van de lasten 2015
Resultaatbestemming
Toevoeging / onttrekking aan:

Realisatie
2015

Realisatie
2014

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve wetenschappelijk onderzoek
Bestemmingsreserve vergroting draagvlak
Bestemmingsreserve eigen projecten
Saldo baten en lasten

- € 45.671
€€€- € 45.671

- € 72.008
- € 42.817
- € 72.165
- € 69.139
- € 256.129

Jaarverslag en Jaarrekening Stichting Nationaal Huidfonds 2015

34

wea

ACCOUNTANTS .ADVISEURS

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de directie en aandeelhouders van Stichting Nationaal Huidfonds te Utrecht
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport op bladzijden 25 tot en met 34 opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting
Nationaal Huidfonds te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en
staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur en de directeur-bestuurder
Het bestuur en de directeur-bestuurder van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
directieverslag, beide in overeenstemming met RJ 650 Fondsenwervende instellingen. Het bestuur en de
directeur-bestuurder is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening
geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de stichting gemaakte schattingen, alsmede
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
WEA NOORD-HOLLAND
Middenmeer
Uitgeest
INTERNET
www.weanoordhojland.nI
ALGEMENE GEGEVENS
Btw-nr. NL 8045.06.619.BO1
Kvk-nr. 37159514
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Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen
van Stichting Nationaal Huidfonds per 31 december2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming
met RJ 650 Fondsenwervende instellingen.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge RJ 650 Fondsenwervende instellingen hoofdstuk 2 en RJ 400 Jaarverslag vermelden wij dat ons geen
tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, overeenkomstig RJ 650 Fondsenwervende instellingen paragrafen 201 tot en met 210 is opgesteld,
en of de in RJ 650 Fondsenwervende instellingen paragraaf 103 vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens
vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening
zoals vereist in RJ 650 Fondsenwervende instellingen paragraaf 211.
Uitgeest, 28juni2016
Maatschap WEA Noord-Holland

0. Zijp RA

Bijlage 1. Toelichting percentage kosten fondsenwerving

Baten uit eigen fondsenwerving
Kosten eigen fondsenwerving
In % van baten uit eigen fondsenwerving

Jaarverslag en Jaarrekening Stichting Nationaal Huidfonds 2015

Realisatie 2015

Realisatie 2014

€ 128.652

€ 264.249

€ 40.491

€ 49.139

31%

19%
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Bijlage 2. Informatie over bezoldiging directie
Bezoldiging directie1
De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere
bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in
2014.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt het Huidfonds de Regeling
beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht. (zie
www.goededoelennederland.nl).
De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de
situatie bij het Huidfonds vond plaats door de RvT. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 295 punten
met een maximaal jaarinkomen van 70.0212.
De voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomens van de directie bedroegen in
2015 voor J. de Korte (0,56 FTE/8 mnd) 32.717 en voor J. van ‘t Klooster 21.702 (0,89 FTE, 4 mnd).
De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn
stonden in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.

Naam
Functie

J. de Korte
directeur

Dienstverband
Aard (looptijd)
uren
parttime percentage
periode

onbepaald
20
55,6%
01/01-31/08

J. van ´t Klooster
directeur

bepaald
32
88,9%
01/09-31/12

Bezoldiging (EUR)
Jaarinkomen
bruto loon/salaris
vakantiegeld
eindejaarsuitkering, 13e/14emnd
variabel jaarinkomen
Totaal
SV lasten (wg deel)
Belaste vergoedingen/bijtellingen
Pensioenlasten (wg deel)
Pensioencompensatie
Overige beloningen op termijn
Uitkeringen beëindiging dienstverband

24.898
3.844
2.203
1.773

Totaal bezoldiging 2015
Totaal bezoldiging 2014

19.920
1.782
32.717
8.995
-

21.702
6.835
4.932
-

41.712
90.006

33.469
-

1

bron: Sectoranalyse VFI brancheorganisatie van goede doelen 2015
Goede Doelen Nederland – Regeling beloning directeuren van goede doel en ten behoeve van besturen en
raden van toezicht, 1 januari 2016
2
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Bijlage 3. Toelichting verschillen 2014-2015 baten en lasten
BATEN
Fondsenwerving
- In 2015 heeft het Huidfonds minder donaties gekregen in vergelijk met 2014.
- In 2015 heeft het Huidfonds geen nalatenschappen ontvangen.
- In 2015 heeft het Huidfonds minder bijdragen vanuit het bedrijfsleven gehad (voor o.a. projecten als E-learning
etc.); wel zijn er meer patronen (vanaf 2016 Partners van het Huidfonds) geworven die een financiële bijdrage
leveren aan het Huidfonds.
Rente
- De rente in 2015 was lager dan in 2014. Dit komt doordat het Huidfonds minder liquide middelen in bezit had.
Overige baten
- In 2015 zijn er minder werkzaamheden voor derden verricht, mede doordat er minder personeel/FTE’s beschikbaar waren hiervoor.
- Inkomsten voor advertenties in het magazine Huid waren in 2015 nagenoeg gelijk aan die van 2014.
LASTEN
Personeel en Raad van Toezicht
- Personeelskosten waren in 2015 aanzienlijk lager dan in 2014. In 2014 zijn er veel externe medewerkers ingehuurd, in 2015 werden werkzaamheden door eigen personeel uitgevoerd.
- In 2015 heeft de RvT een minder actieve rol gespeeld voor het Huidfonds in vergelijk met 2014. Hierdoor waren
vergader en advieskosten lager dan in 2014.
Kantoorruimte
- De huurkosten in 2015 waren aanzienlijk lager dan die van 2014. Mede doordat er minder gebruik is gemaakt
van huur van vergaderruimten om de kosten zo laag mogelijk te houden.
- In 2015 is er minder gebruik gemaakt van diensten als catering etc. om de kosten zo laag mogelijk te houden
ICT en website
- In 2015 waren de kosten voor de website hoger dan in 2014. In 2015 is het Huidfonds gebruik gaan maken van
Google Grants, om meer naamsbekendheid te verkrijgen.
- ICT kosten voor 2015 liggen lager dan in 2014, doordat er geen opstartkosten meer waren, alleen vaste ICT
kosten.
Fondsenwerving
- In 2015 is er minder aandacht besteed aan fondsenwerving in vergelijk met 2014, waardoor de kosten lager
waren.
Magazine Huid
- In 2015 verscheen het magazine HUID&haar 3x en 1x het magazine Heel de Huid 0. De kosten van HUID&haar
waren volledig voor het Huidfonds, terwijl de kosten van Heel de Huid 0 werden doorberekend aan het Huidfonds. In 2016 zal er geen magazine meer uitgegeven worden door het Huidfonds maar zal deze, net als Heel de
Huid 0, doorberekend/ingekocht worden.
Dubieuze debiteuren
- In 2015 waren er geen dubieuze debiteuren. In 2014 was dit wel het geval.
Wetenschappelijk onderzoek
- In 2015 was er minder te besteden aan wetenschappelijk onderzoek, in vergelijk met 2014.
Zorginnovatie
- In 2015 was er minder te besteden aan zorginnovatie, in vergelijk met 2014. Wel is er gebruik gemaakt van de
Educational Grant, die door Unilever is bijgedragen aan het Huidfonds.
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Bijlage 4. Toelichting verschillen 2015 begroting – 2015
werkelijk
BATEN
Fondsenwerving
- Naast de, zoals vermeld in de begroting, Educational Grant heeft het Huidfonds ook een extra bijdrage van het
AMC ontvangen.
- In 2015 zijn er minder donaties binnengekomen van verwacht, dit komt door donateurs die hun donatie na
incasso hebben gestorneerd.
Rente
- Rentebaten waren in 2015 lager dan begroot. Door een lagere rente en minder liquide middelen.
Overige baten
- Inkomsten van de advertenties waren lager dan begroot doordat er in plaats van 4 magazines HUID&haar maar
3 edities waren. Van het 4e magazine (Heel de Huid 0) zijn geen advertentie baten ontvangen.
- Overige rentebaten waren hoger dan begroot door extra btw teruggave bij de suppletieaangifte van 2014
LASTEN
Personeel
- De werkelijke personeelskosten waren in 2015 hoger dan begroot doordat er een nieuwe directeur in dienst is
getreden, J. van ’t Klooster. Zij is meer uren werkzaam dan de vorige directeur.
Kantoorruimte
- De huisvestingkosten in 2015 waren aanzienlijk lager de begrote kosten. Mede doordat er minder gebruik is
gemaakt van huur van vergaderruimten om de kosten zo laag mogelijk te houden.
- In 2015 is er minder gebruik gemaakt van diensten als catering etc. om de kosten zo laag mogelijk te houden
ICT en website
- In 2015 is er naast Google Grants niet veel gedaan aan de website waardoor de kosten lager zijn uitgevallen
dan verwacht. In 2016 zal dit weer hoger worden, om de naamsbekendheid te verbeteren.
- ICT kosten zijn nagenoeg gelijk als begroot.
Magazine Huid
- In 2015 verscheen het magazine HUID&haar 3x en 1x het magazine Heel de Huid 0. De kosten van HUID&haar
waren volledig voor het Huidfonds, terwijl de kosten van Heel de Huid 0 werden doorberekend aan het
Huidfonds. In 2016 zal er geen magazine meer uitgegeven worden door het Huidfonds maar zal deze, net als
Heel de Huid 0, doorberekend/ingekocht worden.
- Hierdoor waren ook de kosten voor het magazine in 2015 lager dan begroot.
Wetenschappelijk onderzoek
- In 2015 waren de kosten voor wetenschappelijk onderzoek nagenoeg gelijk als begroot.
Zorginnovatie
- Door de verkoop van het vragenlijstenportaal waren de kosten voor zorginnovatie lager dan begroot.
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