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Huidfonds is een onafhankelijke, fondsenwervende, goededoelenorganisatie. Zij heeft de 

status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), beschikt over het CBF-Keur voor 

goede doelen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en is lid van de 

brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. 

 

Het Huidfonds richt zich op het voorkomen van huidaandoeningen, betere zorg voor mensen met een 

huidaandoening en acceptatie van de huid die 'anders' is. 

‘Hou van je huid, zorg voor je huid.’ Dat is de basis van ons verhaal, dat wij met passie uitdragen. 
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Voorwoord  
 

Nieuwe koers, het jaar van verandering voor het Huidfonds 
 
In 2016 bestond het Huidfonds 25 jaar. Dit jubileumjaar is een jaar van 
verandering geweest waarbij een aantal speerpunten centraal stonden: 
naamsbekendheid vergroten, samenwerking uitbreiden en  van het Huidfonds 
een moderne fondsenwervende instelling maken. Met deze uitdagingen begon 
ik als directeur-bestuurder aan het kalenderjaar 2016. 
 
Om invulling te kunnen geven aan deze speerpunten heeft het Huidfonds een flinke transformatie 
ondergaan. Er is gekeken naar de missie, de visie en ook de identiteit van de organisatie. Wij willen 
een fondsenwervende instelling zijn die vanuit passie werkt, ondernemend is. Een sterke verbinder 
tussen verschillende partijen op het gebied van de huid en huidzorg. Dit alles willen wij bereiken door 
proactief de verbinding aan te gaan en de samenwerking op te zoeken, zonder onze onafhankelijkheid 
uit het oog te verliezen. Met deze kernwaarden zijn wij aan de slag gegaan en hebben gewerkt aan 
drie doelstellingen: 
 

 Voorkomen van huidaandoeningen 
 Betere zorg voor mensen met een huidaandoening 
 Acceptatie van de huid die ‘anders’ is 

 
Met een team vol gepassioneerde mensen, hebben we binnen deze drie doelstellingen gedefinieerd 
welke projecten uitgevoerd moesten worden om de doelstellingen te behalen. 
 
En nu, een jaar verder, ben ik trots op wat wij bereikt hebben en zie ik met vertrouwen 2017 
tegemoet waar wij ons elke dag op dezelfde wijze inzetten om onze doelen te behalen.  
 
Nieuwegein, 01 juli 2017 
 
 
 
Jantine van ’t Klooster MSc 
Directeur-bestuurder  
 
Dr. R. Beljaards Ir. F. van de Peppel Drs. B. Hesselmans    
Voorzitter Raad van Toezicht Raad van Toezicht Raad van Toezicht  
   
 
 
………………………………  ……………………………… ………………………………  
  
D. Halbertsma MSc   Drs. W. van de Poel 
Raad van Toezicht  Raad van Toezicht 
 
 
 
………………………………  ………………………………  
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Het Huidfonds in cijfers 2016 
 

Aantal ambassadeurs 3.500 

Aantal zakelijke partners 18 

Aantal samenwerkingspartners 6 

Ontvangen donaties in 2016  44.697 

Aantal studenten begeleid 20 

Aantal volgers op social media 5.985 

Aantal digitale nieuwsbrieven verstuurd 3 

Huidhelden 3 

Aantal gepubliceerde artikelen in bladen 18 

Besteed aan onze doelstellingen 97.872 

Opbrengst uit fondsenwerving 109.956 

Totale omvang Huidfonds team 2,5 FTE 
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Wie is het Huidfonds? 
 
Wij geloven dat de wereld mooier is als iedereen lekker in z’n vel zit en zegt: Dit ben ik! Dat ongeacht 
je huid, kleur ogen of haarkleur het draait om wie je bent, niet alleen om hoe je eruit ziet. Een wereld 
waarin mensen zelfverzekerd en positief zijn, over zichzelf en elkaar. 
 
Om dit te bereiken, zijn we met het Huidfonds in 2016 een nieuwe koers ingeslagen. 
 
Hou van je huid, zorg voor je huid is de basis van ons verhaal. Door het geven van voorlichting over 
de huid, het verbeteren van zorg voor mensen met een huidaandoening en het verhogen van de 
acceptatie van de huid die ‘anders’ is, willen we de kwaliteit van leven van mensen verhogen. Zo 
maken we verschil voor iedereen en in het bijzonder mensen met een huidaandoening. 
We werken vanuit passie en onze overtuiging. Op een andere manier kunnen we niet. Dit is wie we 
zijn en waarom het Huidfonds bestaat.  
 

Wat zijn onze doelen? 

Het Huidfonds is gericht op het werven van fondsen, het creëren van awareness en het richten op 
samenwerking, bundelen van krachten en overtreffen van verwachtingen. Dit hebben we verwoord in 
een nieuwe missie met bijpassende doelstellingen. 
 

Je huid heeft grote impact op hoe je je voelt en hoe je denkt te worden gezien.  
Daarom wil het Huidfonds bij iedereen liefde voor de huid laten ontstaan. Wanneer deze missie is 

geslaagd? Als we elkaar zien zoals we zijn, niet zoals we eruit zien. 
 

‘Hou van je huid, zorg voor je huid.’ Dat is de basis van ons verhaal. 
 
De volgende doelstellingen, gericht op preventie, zorgverbetering en acceptie, passen bij deze missie: 
 

 Voorkomen van huidaandoeningen 
 

 Betere zorg voor mensen met een huidaandoening 
 

 Acceptatie van de huid die ‘anders’ is 
 
In 2016 heeft het Huidfonds zich ingezet om de lopende projecten vanuit de oude doelstellingen af te 
ronden en over te dragen. Daarnaast is er ingezet op het vormgeven en beschrijven van onze nieuwe 
missie, doelstellingen, identiteit en projectplannen. Over onze projectplannen is meer te lezen in het 
hoofdstuk Wat hebben wij gedaan?. 
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Ons nieuwe logo en huisstijl 

Om onze nieuwe missie en waarden kracht bij te zetten hebben wij een compleet nieuwe huisstijl 

opgezet, inclusief nieuw logo. Het logo is een combinatie van twee vingerafdrukken die elk staan voor 

een van onze hoofdpijlers: ‘hou van je huid’ en ‘zorg voor je huid’. De vingerafdrukken symboliseren 

de huid. Samen vormen ze ons hart, wat onze liefde voor de huid als belangrijkste orgaan 

symboliseert. Hieronder ziet u een kleine impressie van onze vernieuwde huisstijl.  

 

 

Enkele voorbeelden om een beeld te geven van de nieuwe huisstijl 

 

Met hou van je huid richten we ons vooral op acceptatie. Enerzijds willen we mensen met een 

huidaandoening vertellen dat ze perfect zijn zoals ze zijn; zich niet anders hoeven te voelen. 

Anderzijds willen we het acceptatieniveau van een huid die ‘anders’ is verhogen. Je hoeft je 

tegenover anderen toch niet te schamen voor wie je bent? Dit doen we aan de hand van 

publiekscampagnes, altijd vanuit een positieve invalshoek. 

 

Met zorg voor je huid richten we ons op het belang van een goede zorg en verzorging van de huid, of 

je nu een huidaandoening hebt of niet. Met een goede zorg en verzorging kunnen problemen 

voorkomen worden.   
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Hoe ziet onze organisatie eruit? 
  
Het Huidfonds bestaat uit een klein team met een groot hart en gedreven mentaliteit. Mensen die 
gepassioneerd bezig zijn met hun vak en zich elke dag 100% inzetten om de zichtbaarheid van het 
Huidfonds en beleving rondom de huid te vergroten. 
 
Omdat het een klein team is, zijn de communicatielijnen kort en is iedereen zeer betrokken. Het 
beste uit jezelf halen is vanzelfsprekend. Iedereen zegt daarnaast wat hij denkt; er is geen ruimte 
voor politieke spelletjes. 
 
Het Huidfonds is in ‘fondsenland’ een relatief kleine speler, maar met een groter bereik dan dat je 
zou verwachten. Het Huidfonds is bereid lef te tonen om ‘zorgen voor je huid’ en ‘houden van je huid’ 
bij iedereen tussen de oren te krijgen. Omdat wij vinden dat wat we doen van groot belang is voor 
velen. We zijn daarin een tikkie eigenwijs, maar vooral creatief, fris, ondernemend en puur. 
 

Het team 

Jantine van 't Klooster, directeur-bestuurder 

Oda van Cranenburgh, wetenschappelijk onderzoeker 

Anke van den Berg, office manager 

Rob Vermeulen, marketingcommunicatiemedewerker 

 

De directie  

De directeur-bestuurder van het Huidfonds, Jantine van ’t Klooster, is sinds september 2015 werkzaam 
bij het Huidfonds. De functie is ingedeeld functiegroep E volgens de regeling beloning directeuren van 
Goede doelen van Goede Doelen Nederland. Met een jaarinkomen van € 72.594 valt dit binnen het 
vastgestelde maximum van € 77.929. 
 
Ieder jaar wordt het functioneren van de directeur-bestuurder beoordeeld door de Raad van Toezicht.  
 

De Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en 
op de algemene gang van zaken van het Huidfonds. De raad benoemt de directeur-bestuurder, stelt 
een directiereglement op, stelt een financiële auditcommissie in en benoemt een registeraccountant. 
Daarnaast stelt de raad de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag en een meerjarig beleidsplan 
vast. Zij staat ook de directeur-bestuurder 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 gekeken naar leden die competenties hebben die passen bij de 
stichting. Om die reden bestaat de raad uit leden die kennis hebben van beleid en management, 
financiën, fondsenwerving en externe communicatie, dermatologie, wetenschappelijk onderzoek en 
zorginnovatie, ervaringsdeskundigheid hebben vanuit het patiëntperspectief en ook beschikken over 
een voor het Huidfonds relevant netwerk.  
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Door het ontbreken van fondsenwervende kennis binnen de RvT, is in 2015 opzoek gegaan naar een 
extra lid voor de RvT met speciale kennis op dit vakgebied. Begin 2016 is Diena Halbertsma 
toegetreden tot de RvT.  
De huidige samenstelling is volgt: 
- D. Halbertsma MSc (Manager Publieke Zaken en Organisatie Longfonds); relevante nevenfuncties: 

geen 
-  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. 
 
Naam Status Benoemd tot Functie  
Drs. R.J.J. Koopman onafhankelijk 2018 Voorzitter 
Ir. F. van de Peppel onafhankelijk 2019 Lid 
Drs. B. Hesselmans onafhankelijk 2019 Lid  
Mr. G.J. Westra onafhankelijk 2017 Lid 
D. Halbertsma MSc onafhankelijk 2019 Lid 
 
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 2016 vergaderde de raad op 21 maart, 27 juni en 19 september.  
 
Op 26 november is onze voorzitter Roland Koopman benoemd tot erelid van de Nederlandse 
Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.  

 
Roland Koopman 28 augustus 1957 – 6 april 2017 
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 Opening van het pand    Voorzitter Roland Koopman      Nieuwe Kantoor       CBF Erkend Goeddoel 

 

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, vestigingsleider Van Noort Gassler & Co, kantoor Bloemendaal 

 

Onze verhuizing 

Om in 2016 de overheadkosten terug te dringen is besloten om op 1 april 2016 vanuit de Domus 
Medica in Utrecht te verhuizen naar een  kantoorpand inclusief eigen vergaderruimte op de 
Richterslaan in Nieuwegein. In navolging van deze keuze hebben Huidpatienten Nederland en de 
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten besloten om zich tevens te willen vestigen op de 
Richterslaan. Op 13 september heeft het Huidfonds samen met Huidpatienten Nederland en de 
Nederlandse Verenging van Huidtherapeuten de werkplek officieel geopend. Al onze zakelijke relaties 
en partners waren uitgenodigd om met ons het glas te heffen op deze nieuwe werkplek. 
 

Het CBF self-assessment 

Vanaf 2016 is er bij CBF een nieuwe erkenningsregeling van toepassing. Deze regeling vervangt de 

oude manier van keuren. Alle keurmerkhouders zijn door het CBF geïnformeerd over de nieuwe 

regeling en de gevolgen daarvan, ook is er gevraagd een self-assessment in te vullen om inzicht te 

krijgen in de status van de stichting ten opzichte van de nieuwe normen en regelingen.  

Het self-assessment is door het Huidfonds ingevuld en hieruit blijkt dat het Huidfonds op veel punten 

al voldoende functioneert volgens de normen die het CBF aan ons stelt. Enkele van de nieuwe ‘harde 

normen’ moeten, net als bij veel andere fondsen in de branche nog opgenomen worden in de 

werkwijze van het Huidfonds. Een voorbeeld van een ‘harde norm’ is het vermelden van de cao op de 

website. Het Huidfonds heeft het self-assessment als leerzaam ervaren en de afstemming met CBF is 

een positieve samenwerking geweest. Het Huidfonds heeft tot april 2018 het CBF certificaat. In 2016 is 

een start gemaakt met het doen van aanpassingen zodat aan alle eisen voldaan wordt. Dit zal in 2017 

verder ingevuld worden, in samenwerking met het CBF.  

  

http://www.zuijdplas.nl/Aanbod/Bedrijfsaanbod-details-verkocht.aspx?id=151075
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Wat doen wij aan fondsenwerving?   
 
De totale baten over 2016 bedragen €223.515. Het merendeel van deze baten bestond uit eigen 
fondsenwerving in de vorm van onder meer donaties, giften en schenkingen. Ook donaties in de vorm 
van partnerschap en bijdragen aan projecten vanuit het bedrijfsleven en overige organisaties dragen 
bij aan dit resultaat.  
 
Om in 2016 meer in te zetten op het werven van fondsen, is gekeken naar het opnieuw inrichten van 
de organisatie. Van een goed doel dat zich richt op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, 
naar een fondsenwervende organisatie. De eerste stap is gezet door het opstellen van een 
fondsenwervingsplan. Hierin is vanuit strategisch oogpunt besloten in 2016 in te zetten op het 
vergroten van onze zakelijke partners die het Huidfonds financieel steunen. Met dit plan zijn in 2016 
potentiële (samenwerkings)partners bezocht. Uit deze bezoeken is duidelijk geworden welke plannen 
voldoende draagvlak hebben en dus zullen starten. Over de projecten zal onder het kopje ‘Wat 
hebben wij gedaan?’ dieper ingegaan worden.   
 

Donaties van bedrijven 

Baten in de vorm van donaties vanuit bedrijven bedroegen in totaal € 61.816. Hieronder vallen het 
partnerschap vanuit het bedrijfsleven (over het partnerschap volgt in de volgende alinea meer uitleg) 
en gelden ten behoeve van de uitvoering van projecten onder toezicht van Huidfonds.  
 

Partners van het Huidfonds 

Partners zijn bedrijven of merknamen van bedrijven waarvan het Huidfonds structurele financiële 
ondersteuning ontvangt. Partners ontvangen geen tegenprestatie, maar mogen in overleg met het 
Huidfonds communiceren dat ze partner zijn van het Huidfonds met gebruikmaking van het Huidfonds 
logo.  
 

 
  Partners van het Huidfonds 2016 
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We begonnen 2016 met 11 partners. Eind 2016 had het Huidfonds 19 partners die een financiële 
bijdrage leverden tussen de € 2.500 - € 10.000 per jaar. Daarnaast zijn we met diverse partners 
samenwerkingsverbanden aangegaan voor één of meerdere projecten van het Huidfonds.  
Om onze onafhankelijkheid te bewaken zijn er richtlijnen opgesteld rondom het partnerschap en de 
samenwerking met partners. Hierin staat centraal dat het Huidfonds geen aanbevelingen of uitingen 
kan en mag doen over producten of bedrijven. Ook mag het logo van het Huidfonds niet op producten 
of verpakkingen gedrukt worden.  
 
Op 23 november 2016 hebben we onze jaarlijkse partnerdag georganiseerd in het Spoorwegmuseum 
in Utrecht. Netwerken tussen de partners en het informeren over de plannen voor 2017 waren 
onderwerpen van de bijeenkomst.  
 

 
Impressie partnerdag 2016 

 
 

Donaties van onze particuliere ambassadeurs 

In 2016 steunden 2.952 individuele donateurs en begunstigers het Huidfonds met een totaalbedrag 
van € 45.940. Wij noemen onze particuliere donateurs graag ambassadeur, omdat men vaak meer 
bijdraagt dan uitsluitend een financiële bijdrage. Om onze ambassadeurs actiever bij onze organisatie 
te betrekken willen wij eerst weten wie onze particuliere donateur is? Wat drijft ze? Wat willen ze 
graag van ons als fonds. 
 
Om een beter beeld te krijgen hebben wij onderzoek gedaan door middel van een enquête en 
interviews onder onze particuliere donateurs. Uit dit onderzoek blijkt dat we de groep van particuliere 
donateurs kunnen in de delen in drie doelgroepen:  
 

 Vrouwelijke donateur met huidaandoening van gemiddeld 47 jaar 
 Vrouwelijke donateur zonder huidaandoening van gemiddeld 59 jaar 
 Mannelijke donateur met huidaandoening van gemiddeld 45 jaar 
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Uit het rapport blijkt dat onze donateurs ons als deskundig, betrouwbaar, betrokken, open en 
onafhankelijk ervaren. De afbeelding hierboven geeft een indruk van de omschrijvingen die aan het 
Huidfonds gegeven zijn tijdens het onderzoek.   
 
Per doelgroep is in kaart gebracht wat deze groep beweegt om te doneren, maar ook wat zij 
verwachten van ons als goed doel. De behoeftes blijken uiteen te lopen. Zo wil de vrouwelijke 
donateur met een huidaandoening graag geïnformeerd worden over de wijze waarop het Huidfonds 
haar geld besteed, zij wil betrokken worden bij de plannen en projecten van het Huidfonds. Daarnaast 
vindt zij het belangrijk dat het Huidfonds blijft informeren over huidaandoeningen en feiten hierover 
ontvangen. Zij heeft een persoonlijke band met het onderwerp ‘huid’, wat haar beweegt om het 
Huidfonds te steunen. Berichten via social media zullen haar niet bereiken, zij wordt graag op de 
hoogte gehouden via de mail, per post of via de website.  
 
Onder de mannelijke donateurs van het Huidfonds die benaderd zijn voor het onderzoek bleek dat 
deze groep betrokken zijn bij het Huidfonds door hun persoonlijke relatie met de huid, alle mannelijke 
donateurs die benaderd zijn hebben een huidaandoening. Dit is dan ook duidelijk de beweegreden 
achter de steun aan het Huidfonds. Hij wordt graag voorgelicht over huidaandoeningen en de zorg 
voor de huid. Hij waardeert de informatie die hij kan vinden op onze website en ontvangt en leest 
graag onze nieuwsbrief.  
 
Onder de vrouwelijke donateur zonder huidaandoening vallen de professionals en hulpverleners op 
het gebied van de huid. De werkwijze en doelstellingen van het Huidfonds zorgt voor de interesse bij 
de vrouwelijke professionele donateur. Vanuit haar vakgebied vindt zij het belangrijk een bijdrage te 
leveren aan het goede doel. Transparantie en de juiste voorlichting is voor haar essentieel en ziet zij 
als een belangrijke taak van het Huidfonds.   
 
Vanuit deze onderverdeling is een communicatieplan opgesteld waarbij de nadruk ligt op het 
vergroten van de betrokkenheid. De behoeftes van de donateur en de wensen werden hierin 
meegenomen zodat  de betrokkenheid van donateurs vergroot wordt.  
Beleid van het Huidfonds in 2016 was donateurs en potentiële donateurs meer en actief te betrekken 
bij de doelstellingen en de missie van het Huidfonds. Hiervoor is onder andere social media en de 
nieuw opgezette nieuwsbrief ingezet  
 
Om de donateurs beter te kunnen monitoren en te benaderen is er een nieuw relatiesysteem 
aangeschaft (SugarCRM). In 2016 is de overstap naar dit nieuwe systeem gemaakt. Dit relatiesysteem 
maakt het ook mogelijk om nieuwsbrieven te kunnen versturen en monitoren.  
Ook is er met deze overstap gestart met het controleren van de gegevens door telefonisch contact op 
te nemen met de donateurs. Tijdens dit gesprek is er ook ruimte om ideeën en feedback te vragen van 
donateurs.  
 
In 2016 hebben veel huidprofessionals ons benaderd om tijdens openingen, jubilea en andere feesten 

geld voor ons op te halen. Daarnaast hebben we eenmalige giften van ambassadeurs ontvangen.  
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 Huidzorg Houten  Ans van Wanrooij Wijnand on the rocks BTP Beurs 

Op de foto’s hierboven zijn enkele ambassadeurs te zien die in geld op gehaald hebben. Huidzorg 

Houten heeft een unieke manier bedacht om het Huidfonds te steunen. Klanten van Huidzorg Houten 

krijgen hun producten mee in een tasje dat volgens de wetgeving niet meer gratis mag. De opbrengst 

van de tasjes doneert Huidzorg Houten aan het Huidfonds.  

Vanwege het twintigjarige jubileum van Anja Marra, centrum voor huidverbetering, heeft zij tijdens 

het evenement Heel je Huid geld opgehaald voor het Huidfonds.  

Wijnand on the Rocks, een vader en zoon, hebben tijdens een autosportevenement in 8 dagen tijd 

7.000 km door Scandinavië gereden om op die manier geld op te halen voor het Huidfonds.  

De organisatie van Beauty Trade Professionals (BTP), branche organisatie voor beautyprofessionals 

overhandigde in juni een cheque aan het Huidfonds. Zij stelde een deel van de kaartopbrengst die 

opgehaald is tijdens hun jaarlijkse beurs aan ons beschikbaar.  

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele initiatieven die het afgelopen gestart zijn om giften op 

te halen voor het Huidfonds.  

Ontvangen legaat 

Het Huidfonds heeft een bedrag van  € 2.200 ontvangen uit beneficiair aanvaarde nalatenschappen.  

 

Stichting Loterijacties Volksgezondheid 

Het Huidfonds ontving aan baten uit acties van derden een bedrag van € 96.621. Dit betrof de bijdrage 
2016 uit de samenwerking binnen de Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV) via de Nederlandse 
Brandwonden Stichting. 
 

Onze samenwerkingspartners 

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, 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), het Huidhuis en het bestuur van het Huid Allergie Keurmerk. 
 
Daarnaast heeft het Huidfonds contact onderhouden en gezocht met patiëntenverenigingen, zowel 
aangesloten bij Huidpatiënten Nederland, als niet aangesloten, om de samenwerking te vergroten. 
Hieruit hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden en zijn plannen gemaakt voor projecten in 
2017. In 2016 zijn patiëntenverenigingen betrokken bij het bieden van een platform voor mensen met 
een huidaandoening om via onze media uitingen hun verhaal over het leven met een huidaandoening 
te kunnen vertellen.  
 

 



 

Jaarverslag en Jaarrekening Stichting Nationaal Huidfonds 2016  16 

Verantwoording fondsenwerving 
 

Baten uit fondsenwerving 

Er is totaal voor € 109.956 aan baten ontvangen. Dit is onder te verdelen in € 44.697 vanuit financiële 

ambassadeurs, € 61.816 giften vanuit Partners, € 1.243 eenmalige giften en donaties en € 2.200 vanuit 

twee legaten. 

Aan overige inkomsten heeft het Huidfonds in 2016 € 115.873 ontvangen.  

Besteding aan onze doelstellingen 

Aangezien wij in 2016 onze doelstellingen aangepast hebben (hierover is meer te lezen onder het 

kopje ‘Wie is het Huidfonds?’), moet een onderverdeling worden gemaakt in de besteding aan oude 

doelstellingen en aan nieuwe doelstellingen. Aan oude doelstellingen is € 16.005 uitgegeven. Dit is 

nodig geweest om de projecten op juiste wijze af te kunnen ronden en waar mogelijk over te kunnen 

dragen aan andere partijen.  

Aan de nieuwe doelstellingen is € 81.867 uitgegeven.  

Besteding aan beheer en administratie 

Vanwege het overgangsjaar, de vele interne aanpassingen die gedaan zijn, maar ook door het 

professionaliseren van onze organisatie zijn in 2016 de kosten voor beheer en administratie hoog 

geweest. Door de verhuizing en het implementeren van het nieuwe relatiesysteem zijn eenmalige 

kosten gedaan die drukken op 2016. De verwachting is dan ook dat door al deze strategische keuzes 

2017 een ander beeld zal geven. In 2016 is € 117.547 uitgegeven aan het beheer en de administratie 

van het Huidfonds.   

Besteding aan fondsenwerving 

In 2016 is er € 68.081 besteed aan het werven van fondsen.  
 

Resultaat 2016  

Het Huidfonds sluit het jaar 2016 af met een verlies van € 57.671. Ondanks dat we te maken hebben 
met een verlies is het Huidfonds trots op het feit dat het verlies beperkt is gebleven. Het verlies was 
bijna 50% hoger begroot. Door de juiste keuzes te maken op gebied van huisvesting en relatiebeheer, 
maar ook op gebied van marketing en websitebeheer hebben we de kosten in 2016 kunnen beperken 
en een juiste koers kunnen zetten voor 2017.   
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Het vernieuwde steunformulier van het Huidfonds  
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Wat hebben wij gedaan?  
 
Het Huidfonds besteedde in totaal een bedrag van € 97.872 aan haar doelstellingen.  
 
In 2016 is het Huidfonds gestart met het afbouwen van de lopende zorginnovatie- en 
onderzoeksprojecten. Deze projecten passen niet in de nieuwe strategie waarbij de focus niet langer 
bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek ligt. Bij het afbouwen is gekeken naar de 
mogelijkheden om de programma’s en projecten over te dragen naar andere belanghebbende partijen 
zoals bijvoorbeeld Huidpatiënten Nederland.  
 
Aansluitend bij de nieuwe doelstellingen, zoals eerder toegelicht onder het kopje ‘Wat zijn onze 
doelen op pagina 7, zijn projectplannen opgesteld. Bij elk project is gekeken binnen welke doelstelling 
die past. Met deze plannen is contact gezocht met partners en samenwerkingspartners om 
samenwerking aan te gaan en los van uitsluitend een financiële bijdrage te kijken naar op welke wijze 
projecten van de grond konden komen. Door onze (samenwerkings-) partners te betrekken bij onze 
plannen is ook duidelijk geworden waar de focus moest komen te liggen en kon een start worden 
gemaakt met de uitvoering van meerdere projecten.  
 
Een overzicht van de lopende projecten en nieuwe projectplannen per doelstelling: 

 Voorkomen van huidaandoeningen 
• Betere UV-bescherming bij kinderen om huidkanker te voorkomen 
• Vroegdetectie huidkanker – zelfonderzoek  
• Campagne ‘Zorg voor je huid’ 

 
 Betere zorg voor mensen met een huidaandoening 

 E-learning programma Kwaliteit van Leven 
 Het meten van PROMs bij constitutioneel eczeem  
 Huidkennis bij professionals en de maatschappij 
 Focus op mij, niet op mijn huid 

 
 Acceptatie van de huid die ‘anders’ is 

• Campagne Huidhelden 
 

Voorkomen van huidaandoeningen 

Betere UV-bescherming bij kinderen om huidkanker te voorkomen 

Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland. Zonblootstelling op kinderleeftijd (tot 

15 jaar) verhoogt de kans om op latere leeftijd huidkanker te krijgen. Met de juiste voorlichting en 

zonbeschermende maatregelen is huidkanker te voorkomen. 

Steeds meer kinderen van 0-4 jaar gaan naar een kinderdagverblijf. Om meer inzicht te krijgen in de 

protocollen en het huidig handelen betreffende zonbescherming op kinderdagverblijven in Nederland 

is er een oriënterend praktijkonderzoek gedaan. Hieruit bleek dat de getroffen maatregelen zeer 

beperkt zijn.  

Naar aanleiding van dit onderzoek is een projectplan ontwikkeld om UV-bescherming bij kinderen te 

verbeteren. Doel van het project is bij kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers 

de kennis te vergroten op het gebied van specifieke maatregelen om huidkanker te voorkomen, het 

besef van de noodzaak van goede zonbescherming te vergroten en het daadwerkelijk nemen van 

zonbeschermende maatregelen te bevorderen. In 2016 werd gestart met dit project.  
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Als onderdeel van dit project is een zonnebrandsong ontwikkeld. Deze is gemaakt om kinderen op een 

speelse manier kennis te laten maken met het belang van UV-beschermende maatregelen. De song is 

op onze website te zien: https://www.huidfonds.nl/zonnebrand-song.  

 

De Zonnebrand Song hebben we op 21 juni 2016 Facebook geplaatst en is door onze volgers heel goed 

ontvangen. We hebben hiermee 11.057 mensen weten te bereiken, 36 mensen hebben het leuk 

gevonden en het is 58 keer gedeeld. 

 

 
Foto: screenshot van de zonnebrandsong 

 

Vroegdetectie huidkanker – zelfonderzoek 
Via het project Vroegdetectie huidkanker – zelfonderzoek willen we mensen tools en inzicht geven in 

het zelf checken van hun huid. Het aantal mensen met huidkanker in Nederland stijgt waardoor het 

belang om vroegtijdig huidkanker te kunnen opsporen toeneemt. Als huidkanker in een vroeg stadium 

ontdekt wordt, is de kans op genezing vele malen groter. Vandaar dat het Huidfonds op een 

gestructureerde wijze in samenwerking met andere partijen in Nederland goede voorlichting en 

informatie hierover wil geven. 

In 2016 is gestart met het benaderen van samenwerkingspartners om dit project verder vorm te 

geven. In 2017 zal dit verder uitgevoerd worden. 

 

Campagne ‘Zorg voor je huid’  

Een goede huidverzorging is belangrijk. Het Huidfonds ziet het als haar taak om Nederlanders goed 

voor te lichten op het gebied van de huid en de verzorging daarvan.  

 

https://www.huidfonds.nl/zonnebrand-song
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  Post van de zonkrachtverwachting op facebook 

Vanuit het gedachtegoed Zorg voor je Huid, zijn wij gestart met het geven van voorlichting over de 

kracht van de zon. Zo hebben we via social media de zonkracht gedeeld en advies gegeven de huid 

goed te beschermen, goed in te smeren de zon tijdens bepaalde uren te vermijden om zo 

beschadiging aan de huid te voorkomen, Zonkrachtverwachting. Op de foto hierboven is een 

voorbeeld hiervan te zien.   

Daarnaast zij we gestart met het delen van algemene tips en weetjes gedeeld over de huid in onze 

wekelijkse rubriek: Huidfeiten via social media. We hebben in 2016 op vrijdag 24 huidfeiten met een 

weetje, feit of tip over de huid te gedeeld. Deze social media posts worden erg goed ontvangen en 

veelvuldig gedeeld en vergroten onze naamsbekendheid. Zo heeft de Huidfeit “Stress kan een 

huidaandiening verergeren of effecten van een behandeling vertragen of verminderen op 4 november 

2016, heeft 2.637 mensen bereikt middels 100 likes, reacties, opmerkingen en deelacties. De huidfeit: 

Warm stromend water lost je huideigen vetlaag op die je huid beschermt tegen invloeden van 

buitenaf op 2 december 2016, heeft 1646 mensen bereikt middels 45 likes, reacties, opmerkingen en 

deelacties    

 

  Selectie van Huidfeiten die op vrijdag via social media gedeeld is 

 

In samenwerking met partner Neutral heeft het Huidfonds in 2016 plannen gemaakt voor het 

aanbieden van informatie rondom de thema’s ‘huid & zwangerschap’ en ‘huid & allergieën’. 

Voorlichting over deze beide thema’s zal samen met Neutral in 2017 uitgevoerd worden.  

Betere zorg voor mensen met een huidaandoening 

E-learning programma Kwaliteit van Leven  

Het project E-learning Programma Kwaliteit van Leven is een educatief, 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 2016 hadden 6 dermatologische instellingen en 8 patiëntenorganisaties de mogelijkheid patiënten 
voor het E-learning programma aan te melden. Er werd een evaluatieonderzoek uitgevoerd om 

http://www.kwaliteitvanleven.nl/
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aanknopingspunten te verkrijgen voor verdere verbeteringen en/of uitbreidingen van het programma. 
Op basis van de resultaten van het evaluatie onderzoek werden enkele aanpassingen in het 
programma doorgevoerd, resulterend in een versie 2.1. Uit het evaluatieonderzoek bleek tevens dat 
dagelijkse activiteiten en gebrek aan tijd onder patiënten een belemmering vormden voor het gebruik 
van het E-learning programma. 
 
In vervolg hierop is er een implementatieonderzoek uitgevoerd in dermatologische organisaties en in 
het leven van patiënten. Hieruit bleek dat herontwerp van het programma nodig was vóór verdere 
implementatie. 
 
Tevens werd een onderzoek uitgevoerd naar de mate van interesse voor het E-learning programma 
onder huidtherapeuten. Hieruit bleek dat huidtherapeuten gematigd positief waren en zij eerst meer 
informatie zouden moeten krijgen voor eventuele implementatie. 
 
Op 19 juni 2016 is het programma offline gehaald. Er zijn beveiligingsproblemen geconstateerd en de 
licentie door de Universiteit Utrecht is ingetrokken. Aangezien er geen budget was voor een 
doorontwikkeling van het programma en het E-learining programma ook niet meer bij de nieuwe 
koers van het Huidfonds past is gestart met het zoeken van een geschikte partner om het programma 
aan over te dragen.  
 
Het meten van PROMs bij constitutioneel eczeem: pilot in de dagelijkse dermatologische praktijk 

Huidpatiënten Nederland, de Vereniging van mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE) en de 
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) starten met het meten van 
PROMs in de dagelijkse dermatologische praktijk. Doel van het meten van PROMs is om een completer 
beeld te verkrijgen van hoe het met een individuele patiënt gaat en zo nodig de behandeling beter te 
kunnen afstemmen op de persoonlijke situatie. Deze pilot is bedoeld om te onderzoeken of het 
haalbaar en zinvol is om PROMs in de dagelijkse praktijk te gebruiken. Het Huidfonds ondersteunt dit 
project en is betrokken bij de uitvoering. In juli 2016 is gestart met het project en heeft het eerste 
verkennende gesprek plaatsgevonden. Volgend op dit gesprek is een projectplan opgesteld. Uitvoering 
van de plannen volgt in 2017.  
 
Huidkennis bij professionals en de maatschappij 

Er zijn beroepsgroepen die wel dagelijks met de huid werken, maar niet (para)medisch geschoold zijn. 

Met de juiste kennis over de huid en huidaandoeningen kunnen deze beroepsgroepen een 

signalerende functie hebben (bijvoorbeeld bij vroegdetectie van huidkanker) en tips geven voor een 

betere verzorging en bescherming van de huid. 

In 2016 als pilot bij een kleine beroepsgroep een behoeftepeiling gedaan. Onder de leden van de Bond 

voor Tatoeëerders. Hieruit werd geconcludeerd dat tatoeëerders hun eigen kennis over de huid als 

voldoende beoordelen, maar de eigen kennis over huidaandoeningen als onvoldoende. Daarnaast 

geeft 87% van de respondenten aan behoefte te hebben aan scholing en bijna driekwart (73%) zou 

een rol willen spelen in de vroegdetectie van huidkanker. Er was onvoldoende budget beschikbaar om 

de volgende stap in het project (ontwikkeling van een scholing) uit te voeren. 

Focus op mij, niet op mijn huid 
In het deelproject Focus op mij, niet op mijn huid worden focusgroepen georganiseerd met mensen 
met psoriasis en met zorgverleners. Inhoudelijke leidraad tijdens deze focusgroepen vormen de 
bevindingen en aanbevelingen zoals beschreven in het rapport “Global report on psoriasis” (World 
Health Organization, 2016). De bevindingen en aanbevelingen uit dit rapport worden getoetst. 
Daarnaast zal er uit de focusgroepen input komen die gebruikt kan worden voor andere 
(vervolg)projecten.  
Met samenwerkingspartners is een plan opgezet die in 2017 verder uitgevoerd zal worden.  
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Acceptatie van de huid die ‘anders’ is 

Huidhelden 

Veel mensen zijn onzeker door hun huidaandoening of krijgen negatieve reacties uit hun omgeving. 

Het Huidfonds vindt het belangrijk om uit te dragen dat het gaat om wie je bent en niet om hoe je 

eruitziet. We willen mensen met een huidaandoening een platform bieden om hun verhaal te 

vertellen en een gezicht geven.  

Huidhelden zijn mensen met een huidaandoening die hun persoonlijke verhaal willen delen over wie 

ze zijn, wat ze doen en welke impact hun huidaandoening op hun leven heeft en dat van hun naaste 

omgeving. Door mensen met een huidaandoening hun positieve verhaal te laten delen kunnen ze 

anderen inspireren. Dit zal leiden tot meer acceptatie van zichzelf en anderen.  

De huidhelden worden neergezet als helden, omdat zij als voorbeeld of inspiratie kunnen zijn voor 

mensen die net ontdekt hebben dat ze een huidaandoening hebben. Ze kunnen ook als voorbeeld 

dienen voor mensen die niet zo positief met hun huidaandoening omgaan of zich ervoor schamen. Ze 

zijn echter ook per definitie helden omdat ze hun verhaal met ons en de wereld willen delen. 

Het zijn dus echte verhalen over echte mensen. Persoonlijke verhalen, waarbij ingezoomd wordt op 

hun ‘leven met een huidaandoening’. We willen daarbij ook laten zien hoe rijk een leven kan zijn, ook 

al is je huid ‘anders’. 

Het vertellen van persoonlijke verhalen van mensen met een huidaandoening past binnen onze wens 

om Nederland te laten zien dat je mooi bent, ook al heb je een huid die ‘anders’ is. 

In 2016 is het Huidfonds gestart met het bieden van een podium voor mensen die hun verhaal willen 

vertellen. De eerste huidheld hebben wij op 28 januari via facebook geplaatst. Het verhaal van de 17-

jarige Becky met Alopecia heeft 814 mensen bereikt. Door het jaar heen hebben wij op deze manier 

mensen met een huidaandoening als vitiligo, lupus, HS, Psoriasis, acne, huidkanker en lymfoedeem 

aan het woord kunnen laten. Deze berichten werden gemiddeld 2.770 gelezen en 40 keer gedeeld. Wij 

bereikten circa 50.000 mensen met deze verhalen.  

 
 Overzicht van enkele Huidhelden die in 2016 hun verhaal over leven met een huidaandoening hebben verteld 

 

Het succes van dit project geeft aan hoe belangrijk het bieden van een platform is. Dit is dan ook de 

reden waarom we dit project verder uitbreiden met een professionele aanpak. Eind 2016 is een eerste 

groep van 3 huidhelden gefotografeerd. Door de huidhelden te interviewen over hun leven met een 

huidaandoening, wordt een hun verhaal verteld. 

Tijdens het contact met onze partners en potentiele partners waarbij wij onze projectplannen gedeeld 

hebben, zijn wij ook ingegaan over dit project. Met de financiële steun van verschillende partners is 

het mogelijk om in 2017 nog een groep van 5 huidhelden hun verhaal te delen. Ook wordt er samen 

met Huidpatiënten Nederland gekeken naar de mogelijkheden om de verhalen te filmen.  
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Overige projecten en bestedingen 

Promotie Oda van Cranenburgh 

Met de verdediging van haar proefschrift ‘Patiënt Reported Outcomes in Chronic Skin Diseases: 

eHealth Applications for Clinical Practice’ promoveerde Oda van Cranenburgh op 24 maart 2016 aan 

de Universiteit van Amsterdam. Haar proefschrift omvat verschillende onderzoeken naar de rol van 

patiënttevredenheid en de kwaliteit van leven bij het ziekteverloop van chronische huidziekten. Het 

overkoepelende doel van dit proefschrift is het onderzoeken en integreren van patiëntgerapporteerde 

uitkomsten (PROs) in de dermatologische zorg. 

 
Master of Science Jantine van ’t Klooster 

Op 27 mei 2016 heeft Jantine van ’t Klooster haar opleiding master Zorgtraject Ontwerp (MZO) - 

Master Care Trajectory Design aan de University of Applied Sciences Utrecht met succes afgerond.  

 

Onderwijs, beurzen en presentaties 

Voorlichting geven door middel van presentaties en onderwijs blijft een speerpunt van het Huidfonds. 

Om hieraan invulling te geven zijn ook in 2016 door het Huidfonds diversen beurzen en bijeenkomsten 

presentaties gegeven. Hierin kwamen specifieke onderwerpen, gerelateerd aan de bijeenkomst aan 

bod, maar ook fondswervende presentaties bij beurzen en congressen. 

 

 Universitair Medisch Centrum Utrecht: Platform eczeem en jeuk “kwaliteit van leven bij 

chronische huidaandoeningen” 

 Hogeschool Utrecht: Platform eczeem en jeuk “kwaliteit van leven bij chronische 
huidaandoeningen” 

 Dermatologie congres Timm 2 presentaties: “eHealth toepassingen om patiëntgerapporteerde 
uitkomsten in de dermatologische praktijk te integreren” en “Patiënt gerapporteerde 
uitkomsten bij chronische huidaandoeningen” 

 Academisch Medisch Centrum Dermatologendag: eHealth in de psych dermatologie: 
introductie van een stepped care model 

 Nascholing AbbVie – Erasmus Medisch Centrum: Is uw patiënt net zo tevreden als u? Patiënt 
tevredenheid bij psoriasis 

 Patiëntendag CPLD (Chronische Polymorfe Licht Dermatose), Nijkerk: e-learning kwaliteit van 
Leven 

 NVH (Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten) huidtherapie congres, Utrecht: Hou van 
je huid, zorg voor je huid 

 Algemene leden vergadering Huidpatienten Nederland: Hou van je huid, zorg voor je huid 
 Nederland Filantropieland: Kijkje in de keuken, Nieuwegein 
 Love for Life beurs, Utrecht 
 Beauty trade professionals beurs, Den Bosch 
 Anbos Algemene ledenvergadering: Hou van je huid, zorg voor je huid 
 NVH (Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten) Nascholingsdag, Ede 

   
 Een impressie van beurzen en bijeenkomsten waaraan het Huidfonds deel heeft genomen 
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Begeleiding studenten 

Het Huidfonds vindt het belangrijk een bijdrage te leveren aan het opleiden en begeleiden van 

studenten. In 2016 is er dan ook volop samenwerking geweest met Hogeschool Utrecht, De 

Universiteit van Amsterdam, de Haagse Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam en de Fontys 

Hogeschool. Veelal betrof het scholing van studenten binnen de domeinen huid of communicatie. Zo 

hebben bijvoorbeeld derde- en vierdejaarsstudenten huidtherapiestage gelopen waarbij zij 

praktijkgericht onderzoek deden aan de hand van onderzoeksvragen die door ons werden opgesteld. 

Ook communicatiestudenten hebben hun stageopdrachten bij ons kunnen afronden. Via de Fontys 

Hogeschool hebben verschillende groepen  ‘Grof Geschut’ met ons mee mogen werken aan het 

vormgeven van onze nieuwe huisstijl. In totaal hebben wij in 2016 20 studenten begeleid.  

 

  



 

Jaarverslag en Jaarrekening Stichting Nationaal Huidfonds 2016  25 

Hoe vertellen wij ons verhaal?  
 

Het Huidfonds is actief op verschillende off- en online kanalen. We hebben een eigen website 

(www.huidfonds.nl), en zijn actief op divers social media kanalen zoals Facebook, Twitter, Instagram, 

Youtube en LinkedIn. In 2016 hebben wij ingezet om deze beter op elkaar af te stemmen en breder in 

te zetten om onze naamsbekendheid te vergroten. Door middel van een mediacommunicatieplan is 

op professionele manier invulling gegeven in de bijdrage die social media kan bieden in het vergroten 

van het bereik en het draagvlak van het Huidfonds. 

De website 

Door de volledig vernieuwde huisstijl van het Huidfonds moest ook de website meegenomen worden. 
Na onderzoek wie onze donateurs zijn en onderzoek naar de vernieuwingen rondom online 
fondsenwerving zijn gesprekken gestart met een websitevormgever die ons heeft aangeboden de 
website te doneren. Gezamenlijk is gekeken naar een format voor de website dat beter aansluit bij de 
nieuwe werkwijze van het Huidfonds en de donateur zal aanspreken. Hierbij ligt de nadruk op 
fondsenwerven, verbinden van iedereen die te maken heeft met de huid en zorgen voor acceptatie. 
 

 
Impressie van de nieuwe website 

 
Het aantal bezoekers van de website van het Huidfonds is ten opzichte van 2015 iets gedaald, naar 
gemiddeld 7653 unieke bezoekers per week. Dit heeft te maken met de het ontbreken van de 
koppeling met Analytics wat onze bezoekersaantallen bijhoudt. In deze periode van 16 maart tot en 
met 20 juni 2016, zijn we overgegaan naar een nieuwe website.  
 

Social media 

Het Huidfonds wil social media op dit moment vooral inzetten om de naamsbekendheid te vergroten. 

Onderdeel van onze nieuwe koers is om mensen meer te betrekken en de transparantie van onze 

organisatie te vergroten. Daarnaast wil het Huidfonds laagdrempelig zijn, mensen moeten het 

Huidfonds snel en makkelijk kunnen benaderen. Social media is hiervoor een geschikt medium. Ook 

wordt social media ingezet bij de uitvoering van onze doelstellingen en projecten. Het creëren van 

acceptatie rondom de huid die anders is, is opgepakt door via social media onze huidhelden een 

podium te bieden om hun verhaal te doen. Ook aan het doel ‘voorkomen van huidaandoeningen’ is 

invulling gegeven door onder andere de zonnekrachtmeter te plaatsen.  

 

  

http://www.huidfonds.nl/
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Het bereik via social media is flink gestegen. Op alle kanalen is het aantal volgens gestegen en wordt 

daarmee het bereik enorm vergroot.  

Twitter:  3552 

Facebook: 1577 

Instagram: 109 

LinkedIn:  203 

 
Berichten via alle kanalen wordt veel onder de volgers gedeeld, waardoor het bereik per bericht ver 
boven het aantal volgers uit komt.  
 

De digitale nieuwsbrief ‘Huidpost’ 

In 2016 is besloten om meer actief contact te zoeken met onze ambassadeurs, met mensen met en 
zonder huidaandoening, met professionals en met onze (samenwerkings)partners. Om dit te doen is 
besloten een nieuwsbrief op te zetten. Eind 2016 zijn 3 nieuwsbrieven verzonden naar ruim 2.500 
ambassadeurs.  De nieuwsbrieven worden door de lezers beoordeeld met een 7,6. 
 

 
 

  Beeld van de eerste 3 nieuwsbrieven die in 2016 aan onze ambassadeurs verstuurd zijn 

    

De hardcopy krant ‘Huidpost’ 

In 2016 is besloten om te stoppen met het versturen van het magazine HEELdeHUID. Dit magazine 

werd verzonden naar een deel van onze donateurs, namelijk de donateurs die per jaar een bijdrage 

van € 25,- of meer doneerde. Vanuit het onderzoek naar onze donateurs (waarover meer te lezen is 

onder het kopje ‘Donaties van onze particuliere ambassadeurs’) werd duidelijk dat het Huidfonds op 

een andere wijze moest informeren en de plannen moest vertellen aan de donateurs/ambassadeurs.  

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat al onze ambassadeurs (zowel onze donateurs die een 

financiële bijdrage leveren, als personen die zich op een andere manier inzetten om een bijdrage te 

leveren aan het Huidfonds) op de hoogte gebracht worden van onze activiteiten via de krant. De 

Huidpost gaat naar 3.100 ontvangers, ten opzichte van de 1.100 ontvangers waaraan het magazine 

HEELdeHUID verzonden werd. Ondanks dat het bereik meer dan verdubbelt wordt, zullen de kosten 

verminderen.  

Naast berichten vanuit ons zelf, laten wij drie groepen aan het woord: 1) ambassadeurs 2) mensen 

met een huidaandoening, onze Huidhelden 3) Huidpanel. Het Huidpanel bestaand uit 4 professionals 

(Erik de Laat verpleegkundig specialist woonzorg bij het Radbout Universitair Medsich Centrum, Dana 

Dijs-Bos huidtherapeut en eigenaresse van Huidzorg Houten, Michael Heffels Schoonheidsspecialist en 

arts bij Beauté huidinstituut, Mandy Schram dermatoloog bij Dermatologisch Centrum Amstel & 

Vechtstreek en ZBC Multicare) die per uitgave een huidvraag beantwoorden. Per uitgave (januari, mei 

en september) wordt gekeken naar interessante onderwerpen die besproken kunnen worden. Ook 

gaan we in over de projectplannen van het Huidfonds. We lichten per uitgave een project uit. 

Daarnaast plaatsen we een nawoord van Jantine van ’t Klooster.  
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Artikels & Blog 

Niet alleen via digitale kanalen hebben wij in 2016 mensen geïnspireerd en verteld over de huid, maar 

ook via artikelen in tijdschriften, kranten en bladen. Door samenwerkingen met onder andere de 

Telegraaf, het vakblad de Schoonheidsspecialist en de NTVH (Nederlands Tijdschrift voor 

Huidtherapie) hebben wij in verschillende kranten en tijdenschriften gestaan.  

 

Special in Telegraaf  900.000 (oplage Telegraaf) 

Artikel over psoriasis op Beautyjournaal.nl 225 

Huidfonds-logo folder Kruidvat 6.000.000 (oplage reclamefolder) 

Interview met Jantine van ‘t Klooster in Schoonheidsspecialist  7.500 

Artikel in Paradermica 1.000 

Artikel in Psoriasis over Kwaliteit van Leven 7.000 

Artikel in Leef 1.1500.00 

Artikel Jantine van ‘t Klooster in Vakblad Fondsenwerving 2.200 

Artikel in Dermanieuws onbekend 

Artikel in NTVH over promotie Oda van Cranenburgh 18.500 

Artikel in NTVH over patient-gerapporteerde uitkomsten 18.500 

Artikel in MSS Magazine (door Jantine aan artikel meegewerkt) onbekend 

Artikel in Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie 1.250 

Artikel in Cutis Cura over Kwaliteit van Leven onbekend 

Drie keer artikel in HEELdeHUID 20.000  

Artikel in Magazine Kenniscentrum Wondzorg onbekend 

 

Vanaf 2016 schrijft de directeur-bestuurder Jantine van ’t Klooster een blog met diverse topics, allen 

huid gerelateerd. Deze blogs zijn in 2016 ook als column verschenen in het vakblad de 

Schoonheidsspecialist. Daarnaast is de blog ook als ‘Huiddagingen’ op de website van het Huidfonds 

geplaatst (zie een voorbeeld hiervan op foto 1 op pagina 24). Door de persoonlijke manier van 

schrijven en het delen van haar ervaringen en kennis worden de bloggen van Jantine van ’t Klooster 

door ruim 6.500 volgers gelezen. 
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Wat gaan wij in 2017 doen?    
 
In één jaar is er met ons team veel werk verzet en hebben wij een transformatie ondergaan waardoor 
het Huidfonds meer naamsbekendheid heeft gekregen, meer samenwerkt en fondsen aan het werven 
is. Deze lijn die we in 2016 hebben ingezet zal in 2017 doorgezet worden.  
 
Het blijvend vergroten van onze naamsbekendheid is belangrijk om het Huidfonds sterker te maken en 
het draagvlak te vergroten. Onze online strategie zal hierin een belangrijke rol blijven spelen en we 
zullen dit steeds meer uitbouwen en verbeteren. 
 
In 2017 betrekken wij partners, samenwerkingspartners en ambassadeurs bij onze doelstellingen door 

het verder uitwerken van onze projectplannen. Per project is nagegaan of hier voldoende draagvlak is. 

Doordat wij in 2016 bij zowel partners als bij ambassadeurs hebben bekeken wat de behoefte is, 

kunnen wij in 2017 inzetten om onze invulling hieraan te geven.  

Voor partners is dit in de vorm van de projecten. In het schema hieronder is per doelstelling te zien 

welke projecten urgentie hebben en waar in 2017 mee gestart zal worden.  

Doelstelling Project/campagne 

PREVENTIE:  
Voorkomen van huidaandoeningen 
 

Betere UV-bescherming bij kinderen om huidkanker te 
voorkomen 
 

Project: Vroegdetectie huidkanker - zelfonderzoek  
 

 Campagne: Zorg voor je huid 
 

ZORGVERBETERING:  
Betere zorg voor mensen met een 
huidaandoening 
 

Project: Focus op mij, niet op mijn huid 
 

Extern project: 
PROMs bij constitutioneel eczeem: pilot in de dagelijkse 
dermatologische praktijk 
 

ACCEPTATIE:  
Acceptatie van je huid die ‘anders’ is 
 

Campagne: Huidhelden 
 

 

Voor ambassadeurs zal verder gewerkt worden aan de digitale en hardcopy versie van de Huidpost. 

Ook via social media wordt contact gezocht en informatie gedeeld. Om dit op professionele manier 

aan te pakken wordt een content kalender samengesteld. In deze kalender wordt per media kanaal en 

per maand gekeken welke onderwerpen behandeld worden en hoe we dit doen. Zo komt er structuur 

in onze uitingen. Ook gaan we monitoren en evalueren hoe de informatie ontvangen wordt, zodat 

deze blijft aansluiten bij de behoefte.  
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1. Balans per 31 december 2016 
 

ACTIVA 
 

31-dec-16 
 

31-dec-15 

Vorderingen 
 

€ 30.053  
 

 € 56.940  

Liquide middelen 
 

€ 169.006  
 

 € 207.689  

Totaal activa 
 

€ 199.059  
 

 € 264.629  

  
 

  
PASSIVA 

 
31-dec-16 

 
31-dec-15 

 

Reserves en fondsen 
 

 
  

Continuïteitsreserve  €  133.541   € 191.212 

Totaal reserves en fondsen 
 

€ 133.541  
 

€ 191.212 

     
Schulden  

   
  

Kortlopende schulden  
 

€ 65.518   € 73.417  

Totaal passiva 
 

€ 199.059   € 264.629 
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2. Staat van baten en lasten over 2016  

 

Werkelijk 

2016 

Begroting 

2016 

Werkelijk 

2015 
 

 Euro Euro Euro  
Baten      
Baten uit eigen fondsenwerving  109.956 120.000 128.652  
Baten uit acties van derden 96.621 100.000 90.000  
Baten uit rente 610 1.000 1.371  
Overige baten 16.328 15.000 92.050  
Totaal baten 223.515 236.000 312.072  

     
Lasten     
Besteed aan doelstelling:     
- Wetenschappelijk onderzoek  3.385 3.734 22.874  
- Extern gefinancierde projecten 8.791 9.697 -  

- Professionalisering 38.921 42.932 -  

- Nieuwe Doelstellingen 2.504 2.761 -  

- Zorginnovatie 3.698 4.080 72.017  
- Voorlichting 39.775 43.875 157.299  
Totaal besteed aan doelstelling  97.074 107.079 252.191  

 

   

 
Werving baten     
Kosten eigen fondsenwerving 67.525 74.486 40.491  

     
Beheer en administratie      
Kosten beheer en administratie  116.587 128.605 65.061  
Totaal lasten  281.186 310.170 357.743  
Saldo baten en lasten  -57.671 -74.170 -45.671  

     
Resultaatbestemming, toevoeging/onttrekking aan     
Continuïteitsreserve -57.671 -74.170 -45.671  
Saldo van baten en lasten -57.671 -74.170 -45.671  

     
Kosten eigen fondsenwerving in procenten baten eigen fondsenwerving 61% 61% 31%  
Besteed aan doelstellingen in procenten van totale baten 43% 45% 81%  
Kosten beheer en administratie in procenten van de som der lasten 41% 41% 18%  
Besteed aan doelstelling in percentage van totale lasten 35% 35% 70%  
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3. Toelichting algemeen 
 

Algemeen 

Activiteiten 

Stichting Nationaal Huidfonds (KvK 41184634), gevestigd te Nieuwegein, 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 de gemaakte urenregistratie van 2016. 
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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 

2016 is 90,1%, in 2015 was dit 97%. 
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4. Toelichting op de balans per 31 december 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Reserves en fondsen 

Continuïteitsreserve (1)       
Saldo 1 januari 2016             € 191.212      
Resultaatbestemming - € 57.671       
Saldo 31 december 2016 € 133.541                

       
Totaal reserves en fondsen per 31 december 2016 € 133.541      

 

 

(1) Continuïteitsreserve       
Door het verlies in 2016 gaat er € 57.671 af van de continuïteitsreserve.       

 

Niet uit de  balans blijkende verplichtingen 

Bankgarantie ad. € 3.755 ten gunst van de huurder de heer C.A. van Delft. 

 

Vorderingen 

Vorderingen 

31-dec-16 31-dec-15 

   

Debiteuren € 19.971 € 55.454 

Vooruitbetaalde kosten € 1.688 € 686 

Nog te ontvangen rente € 608 € 799 

Pensioenpremie € 4.051 € - 

Overige € 3.735 € - 

Totaal vorderingen € 30.053 € 56.940 
 

 

 

  

Liquide middelen 31-dec-16 31-dec-15 

   

ING I € 14.480   € 43.911  

ING - Spaarrekening € 122.703   € 32.623  

Rabobank I € 31.823   € 25.006  

Rabobank - Spaarrekening € -   € 106.149  

Totaal liquide middelen € 169.006  € 207.689 
   

Kortlopende schulden 31-dec-16 

 

31-dec-16 

31-dec-15 

   

Crediteuren € 7.188  € 8.235 

Loonheffing 

Loonheffing  

€ 17.462 € 9.996 

Omzetbelasting € 4.234  € 1.777 

Pensioenpremie € -  € 2.771 

Reservering vakantiegeld (2015) en –dagen 

Vakantiegeld en -dagen 

€ 6.547  € 9.286 

Vooruit gefactureerd € 18.541  € 21.250 

Vooruit ontvangen bedragen € 5.525 € - 

Nog te betalen kosten € 6.021  € 20.101 

Totaal kortlopende schulden  € 65.518  € 73.417 
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5. Toelichting op staat van baten en lasten 2016 
 

 Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015  

 Euro Euro Euro  
Baten uit eigen fondsenwerving 

Baten uit eigen fondsenwerving 

    
Donateurs 44.697         60.000 66.493  
Giften 1.243 2.000 4.059  
Legaten 2.200 -          -  
Bedrijven en samenwerkingen 61.816 58.000 58.100  
Totaal baten uit eigen fondsenwerving 109.956 120.000 128.652  

     
     

Baten uit acties van derden 96.621 100.000 90.000  
Rente bank 610 1.000 1.371  

 

 

 

 

 

 

    

Overige baten     

Opbrengst advertenties HUID plus bijdragen HUID 1.250 - 45.438  
Werkzaamheden voor derden 6.446 15.000 28.589 

 

 

Huurinkomsten 6.937  -  -  

Overige baten en lasten  1.695 - 18.023  
 16.328 15.000 92.050  

     

Totaal overige baten 113.559 116.000 183.421  

     
Totaal baten  223.515 236.000 312.072  
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6. RJ 650 Model Toelichting Lastenverdeling 
 

 

Bestemming Doelstelling    

 

Beheer en 

Administr

atie 

Totaal 2016 Begroot 

2016 

 Fondsen

werving 

Voorlich

ting 

Wetens

chappeli

jk 

onderzo

ek 

Zorginn

ovatie 

Extern 

gefinancie

erde 

projecten 

EG 

Unilever 

2015-

2017 

EG 

AbbVie 

HPN 

PROMs 

Pilot 

Algemeen 

nieuwe 

doelstellingen  

Voorkomen 

van 

huidaandoenin

gen 
Professio

nalisering 
   

Lasten          

Afdrachten / Eigen projecten 7.319                       4.311 367 401 62 385 404 102 253 19 4.218 12.636 30.476          32.000              

Publiciteit en communicatie 2.926                          1.724 147 160 25 154 162 41 101 7 1.687 5.053 12.186           17.030              

Personeelskosten 49.681                     29.264 2.491 2.721 419 2.616 2.742 691 1.716 126 28.636 85.779 206.882         222.827           

Huisvestingskosten 3.628                       2.137 182 199 31 191 200 50 125 9 2.091 6.264 15.108           12.313              

Kantoor- en algemene kosten 3.971                       2.339 199 217 33 209 219 55 137 10 2.289 6.855 16.534           26.000              

                           

 Totaal  67.525                     39.775 3.385 3.698 569 3.556 3.727 939 2.333 171 38.921 116.587 281.186         310.170           
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 7. Toelichting en specificatie van de lasten 2016 
 

 

 Realisatie Realisatie 

 2016 2015 

Kosten publiciteit en communicatie Euro euro 

Website 11.602 9.650 

Mailing donateurs - - 

CBF Keurmerk 475 3.950 

VFI - 1.980 

Algemene voorlichting 109 1.628 

Totaal kosten publiciteit en communicatie 12.186 17.208 

   

   

Personeelskosten    

Bruto salarissen 163.656  166.495  

Sociale lasten 25.434  23.661  

Pensioenpremie 15.405  12.245  

Ziekteverzuimverzekering 2.749  2.684  

Reiskosten onbelast (woon-werk) 5.351  8.373  

Personeelskosten extern (o.a. SSH) 1.035  2.956  

Overige personeelskosten 2.259 1.055 

Mutatie vakantiegeld 2.219 - 

Ontvangen zwangerschapsuitkering - 11.226 - 

Totaal personeelskosten 206.882 217.471 

   

Huisvestingskosten   

Huurkosten kantoor Utrecht /Nieuwegein 12.061 12.669  

Diensten kantoor Utrecht 3.047 2.817 

Totaal huisvestingskosten 15.108 15.486 

 

 

  

Kantoor- en algemene kosten   

Kantoorbenodigdheden 572 - 

ICT kosten 5.645 8.556 

Administratiekosten 3.913 2.580 

Bestuurskosten 1.778 3.664 

Controllerskosten - 7.574 

Accountantskosten  3.815 5.484 

Overige kantoor- en algemene kosten 

(incl. bankkosten) 

811 4.906 

Totaal kantoor- en algemene kosten 16.534 32.764 
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8. Resultaatbestemming 
 

Resultaatbestemming 

 

Toevoeging / onttrekking aan: 

                      Realisatie                           Realisatie 

 2016 2015 

   

Continuïteitsreserve - € 57.671 - € 45.671  

Saldo baten en lasten - € 57.671  - € 45.671 

   
  



wea
ACCOUNTANTS • ADVISEURS

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Raad van Toezicht en directeur-bestuurder van Stichting Nationaal Huidfonds

te Nieuwegein

A. Verklaring over de in de jaarverantwoording opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Nationaal Huidfonds te Nieuwegein

gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in deze jaarverantwoording opgenomen jaarrekening een

getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting

Nationaal Huidfonds per 31 december 2016 en van het saldo van baten en lasten over

2016 in overeenstemming de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 650.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2016;

2. de staat van baten en lasten over 2016; en

3. 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 Nationaal Huidfonds 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.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverantwoording andere informatie, die

bestaat uit:

• het jaarverslag;

• de overige toelichtingen (bijlagen).

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

• alle informatie bevat die op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 650 vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

RJ 650 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellen

van het jaarverslag in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 650 en RJ 400.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de directie voor de jaarrekening

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in

overeenstemming met in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de

Jaarverslaggeving RJ 650.

In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie 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 de directie afwegen of de stichting in staat is om haar

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie

de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft

om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische

alternatief is.

De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de

stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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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 fraude of fouten 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.

Wij hebben deze 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

entiteit;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het

evalueren van de redelijkheid van schattingen door de beheerder 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 bedrijfsactiviteiten 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 controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de stichting haar

continuiteit niet langer kan handhaven;
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• 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 de Raad van Toezicht en de directie 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.

Uitgeest, 29juni 2017

Maatschap WEA Noord-Holland
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Bijlage 1. Toelichting percentage kosten fondsenwerving 
 

  Realisatie 2016 Realisatie 2015 

 

Baten uit eigen fondsenwerving  € 109.956 € 128.652   

Kosten eigen fondsenwerving  € 68.081  € 40.491  

In % van baten uit eigen fondsenwerving  62% 31% 
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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 315 punten 

met een maximaal jaarinkomen van 77.9292. 

De voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomens  van de directie bedroegen in 

2016 voor J. van ‘t Klooster 89.768. (0,89 FTE, 12 mnd).   

De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn 

stonden in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.  

                

Naam    J. de Korte J. van ´t Klooster   

Functie     directeur directeur 

        
Dienstverband            

 Aard (looptijd)      bepaald   

  uren    32  

  parttime percentage   88,9%  

  periode     01/01-31/12  
Bezoldiging (EUR)            

       
  Jaarinkomen            
    bruto loon/salaris           60.705    

    vakantiegeld       6.447        

    eindejaarsuitkering, 13e/14emnd               5.442      

    variabel jaarinkomen          -    

  Totaal              72.594  

 SV lasten (wg deel)                   9.661  

 Belaste vergoedingen/bijtellingen                 120  

 Pensioenlasten (wg deel)          7.393        

 Pensioencompensatie    - 

 Overige beloningen op termijn                                -    

 Uitkeringen beëindiging dienstverband                               -    

        
Totaal bezoldiging 2016          89.768      

Totaal bezoldiging 2015    41.712              33.469    

 
 

                                                           
1 bron: Sectoranalyse VFI brancheorganisatie van goede doelen 2015 
2 Goede Doelen Nederland – Regeling beloning directeuren van goede doel en ten behoeve van besturen en 
raden van toezicht, 1 januari 2016 
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Bijlage 3. Toelichting verschillen 2015-2016 baten en lasten 

 
BATEN  
Fondsenwerving 
- In 2016 heeft het Huidfonds minder donaties gekregen in vergelijk met 2015. 
- In 2016 heeft het Huidfonds 2 nalatenschappen ontvangen. 
- In 2016 zijn er meer Partners van het Huidfonds geworven die een financiële bijdrage leveren aan het 
Huidfonds. 
 
Rente 
- De rente in 2016 was lager dan in 2015. Dit komt doordat het Huidfonds minder liquide middelen in bezit had 
en door de steeds lagere rentestand. 
 
Overige baten 
- In 2016 zijn er minder werkzaamheden voor derden verricht. Doordat het Huidfonds minder wetenschappelijk 
personeel in dienst heeft, kunnen er ook minder werkzaamheden door personeel van het Huidfonds voor 
derden worden gedaan. De inkomsten hiervan zijn in 2016 om deze reden gedaald.  
 
LASTEN  
Personeel en Raad van Toezicht 
- Personeelskosten waren in 2016 iets lager dan in 2015. Dit komt voornamelijk door de zwangerschapsuitkering 
van een van de medewerksters.  
- In 2016 heeft de RvT een minder actieve rol gespeeld voor het Huidfonds in vergelijk met 2015. Hierdoor waren 
vergader en advieskosten lager dan in 2015. De minder actieve rol van RvT is een positief resultaat van het 
bestuur van Jantine van ’t Klooster. Diversen zaken waar voorheen input vanuit de RvT werkt verwacht, worden 
nu door het Jantine van ’t Klooster en team opgepakt.  
 
Kantoorruimte 
- De huurkosten in 2016 waren nagenoeg gelijk aan dan die van 2015. In april 2016 is het Huidfonds verhuisd 
naar de Richterslaan in Nieuwegein. De ruimte wordt gedeeld met medehuurders. De opbrengst van deze huur 
is opgenomen in de baten onder huurinkomsten. 
- In 2016 is er minder gebruik gemaakt van diensten als catering etc. om de kosten zo laag mogelijk te houden. 
 
Magazine Huid 
- In 2016 is er geen magazine meer uitgegeven door het Huidfonds. Deze wordt nu doorberekend/ingekocht. 
 
Wetenschappelijk onderzoek 
- In 2016 was er minder te besteden aan wetenschappelijk onderzoek, in vergelijk met 2015.  
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