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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.

Stichting Nationaal Huidfonds
Richterslaan 62
3431 AK Nieuwegein
085 - 043 30 93
secretariaat@huidfonds.nl
www.huidfonds.nl
KvK: 41184634
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Voorwoord
Wat een bijzonder jaar is 2017 voor het Huidfonds geweest.
Het was het eerste jaar waarin wij de in 2016 nieuw
geformuleerde missie tot uiting hebben gebracht, en met
succes!
Financieel was het een gezond jaar, waardoor we veel meer
hebben kunnen doen voor mensen met een huidaandoening
en op het gebied van preventie. We hebben in 2017 een
mooie basis gelegd voor de komende jaren. Ik kijk met trots
terug op een jaar waarin we met patiëntenorganisaties,
zorgverleners, partners, donateurs, vrijwilligers en een
gepassioneerd team van medewerkers iedere dag hard
hebben gewerkt aan:
Het voorkomen van huidaandoeningen
Betere zorg voor mensen met een huidaandoening
Acceptatie van de huid die ‘anders’ is.

In 2017 hebben we veel bereikt met onze projecten, campagnes en evenementen en was er veel
media-aandacht voor onze activiteiten. We zijn heel blij met deze interesse in de huid en
huidaandoeningen en de mogelijkheid om onze missie en passie voor de huid te kunnen delen. Een
aantal hoogtepunten in 2017 voor mij waren:
Het startschot van de allereerste No Sun Run op 16 september 2017 in Amsterdam. Het was
een groot succes: We hebben ruim €10.000,- opgehaald om de awareness voor huidkanker te
vergroten.
De lancering van onze publiekscampagne Huidhelden tijdens het festival ‘Happy met je Huid’
op 18 november. We zijn blij dat deze Huidhelden hun inspirerende verhalen over hun leven
met een huid die ‘anders’ is willen delen.
Al met al, een enerverend en glanzend jaar waarover in dit jaarverslag meer te lezen is.
Nieuwegein, 01 juli 2018

Jantine van ’t Klooster MSc
Directeur-bestuurder

Ir. F. van de Peppel
Voorzitter Raad van Toezicht

D. Halbertsma MSc
Raad van Toezicht
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Het Huidfonds in cijfers 2017
Aantal donateurs

2.742

Aantal zakelijke partners

20

Aantal samenwerkingspartners

8

Ontvangen donaties in 2017

45.057

Aantal onderzoekers/stagiaires begeleid

38

Aantal bezoekers website per maand

50.000

Aantal volgers op social media

6.369

Besteed aan onze doelstellingen

203.460

Opbrengst uit fondsenwerving

303.672

Totale omvang Huidfonds team

3,5 FTE
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Wie is het Huidfonds?
Het Huidfonds is een erkende goede doelen organisatie die zich inzet voor mensen met een
huidaandoening en het belang van een gezonde huid onder de aandacht wil brengen.
Hou van je huid, zorg voor je huid is daarbij de basis van ons verhaal.
Wat zijn onze impact en doelen?
De impact die het Huidfonds wil bereiken is een wereld waarin mensen gezond zijn, met elkaar in
verbinding staan en positief zijn. Over zichzelf en over elkaar.
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 onderstaand figuur Model Theory of Change is opgenomen welke effecten het Huidfonds wil
realiseren om bij te dragen aan deze impact. Ook is inzichtelijk gemaakt welke activiteiten het
Huidfonds uitvoert om de effecten te behalen, en met welke input het Huidfonds dat doet. Een
volgende stap voor het Huidfonds is om de impact die wij nastreven te monitoren om zo de impact
meetbaar te maken.
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Hoe ziet onze organisatie eruit?
Het Huidfonds bestaat uit een klein, ambitieus team met een groot hart en gedreven mentaliteit.
Mensen die gepassioneerd bezig zijn met hun vak en zich elke dag 100% inzetten om de impact van
het Huidfonds te verwezenlijken en de beleving rondom de huid, ons grootste orgaan te vergroten.
Het Huidfonds is in ‘fondsenland’ een relatief kleine speler, maar met een groter bereik dan 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.
Het team
Jantine van 't Klooster, directeur-bestuurder
Oda van Cranenburgh, wetenschappelijk onderzoeker
Anke van den Berg, office manager
Monique Vermeer, 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 D volgens de regeling beloning directeuren van
Goede doelen van Goede Doelen Nederland. Ieder jaar wordt het functioneren van de directeurbestuurder beoordeeld door de Raad van Toezicht. Nevenfunctie: per 1 november 2017 is Jantine
bestuursvoorzitter van de ANBOS.
De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeurbestuurder en op de algemene gang van zaken van het Huidfonds. De RvT benoemt de directeurbestuurder, stelt een directiereglement op, stelt een financiële auditcommissie in en benoemt een
registeraccountant. Daarnaast stelt de RvT de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag en een
meerjarig beleidsplan vast. Zij staat ook de directeur-bestuurder met raad ter zijde.
De RvT 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 RvT wordt gekeken naar leden die competenties hebben die passen bij de
stichting. Om die reden bestaat de RvT uit leden die kennis hebben van management, beleid,
financiën, fondsenwerving, externe communicatie, dermatologie, onderzoek en zorginnovatie. Ze
hebben ervaringsdeskundigheid vanuit het patiëntperspectief en beschikken over een voor het
Huidfonds relevant netwerk.
De samenstelling is volgt:
- Drs. R. Beljaards, voorzitter
- Drs. D. Halbertsma (Directeur Preventie, Marketing en communicatie Longfonds); nevenfuncties:
geen
- Drs. B. Hesselman (Director omnichannel IG&H Consulting); nevenfuncties: geen
- Ir. F. van de Peppel (Director Network Operations Martinair Cargo); nevenfunctie: Bestuurslid
Hoezo Anders
- Dr. W. van de Poel (Associate Vice President, Investment Accounting bij AlpInvest Partners);
nevenfunctie: penningmeester Stichting Theaterinitiatieven Back Up
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Naam
Drs. R. Beljaards
Ir. F. van de Peppel
Drs. B. Hesselmans
Dr. W. van de Poel
Drs. D. Halbertsma MSc

Status
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk

Benoemd tot
2021
2019
2019
2021
2019

Functie
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid

De leden van de RvT 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 2017 vergaderde de RvT op 13 februari, 27 maart, 26 juni, 25 september en 2 november. Op 24
augustus is er een uitgebreide bijeenkomst geweest waarbij de RvT samen met het team bijeen is
geweest. Centraal stond de missie en visie van het Huidfonds en de projecten waar de komende jaren
de focus ligt.
Door het plotselinge overlijden van Roland Koopman op 6 april 2017 is het Huidfonds op zoek gegaan
naar een nieuwe voorzitter voor de RvT. Op 26 juni 2017 is Rob Beljaards toegetreden tot de RvT en
heeft de functie van voorzitter op zich genomen. Frank van de Peppel heeft in de tussenliggende
periode opgetreden als tijdelijke voorzitter.
Op 26 maart 2018 heeft Rob Beljaards zich, in goed overleg, teruggetrokken als voorzitter van de RvT.
Gezien de RvT positief was over het tijdelijke voorzitterschap van Frank van de Peppel na het
overlijden Roland Koopman, heeft Frank de rol van voorzitter nu definitief op zich genomen. De RvT
heeft de wens om een nieuw lid te werven met een medische achtergrond.
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 RvT vastgesteld op drie, waarbij twee leden tevens lid van de raad zijn en
één lid extern is:
- Dr. W. van de Poel, Lid RvT
- Ir. F. van de Peppel, Lid RvT
- R. van Dijck MSc RA, vestigingsleider Van Noort Gassler & Co, kantoor Bloemendaal
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Wat doen wij aan fondsenwerving?
De totale baten over 2017 bedragen €303.672. 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.
Donaties van bedrijven
Baten in de vorm van donaties vanuit bedrijven bedroegen in totaal €75.000. 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 ‘Partner
van Huidfonds’-logo.

Partners van het Huidfonds 2017
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Eind 2017 had het Huidfonds 20 partners die een financiële bijdrage leverden. Daarnaast zijn we met
diverse partners samenwerkingsverbanden aangegaan voor één of meerdere projecten.
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. Voor onze partners en samenwerkingspartners is in 2017 een aparte
pagina op onze website gemaakt waar partners en samenwerkingspartners met logo vermeld worden.
Ook zijn er links te vinden naar de websites van partners en samenwerkingspartners.
https://huidfonds.nl/over-ons/onze-partners/
Donaties van onze particuliere ambassadeurs
In 2017 steunden 2.742 individuele donateurs en begunstigers het Huidfonds met een totaalbedrag
van € 40.621. Wij noemen onze particuliere donateurs graag ambassadeur, omdat men vaak meer
bijdraagt dan uitsluitend een financiële bijdrage.
In 2017 zien we een toename van particulieren die zich inzetten om donaties voor het Huidfonds in te
zamelen. Zo heeft Sandra Bijlsma, namens het ROC Friese Poort met een groep scholieren op een
grote lifestylebeurs geld opgehaald en flyers uitgedeeld. Huidtherapeut Inge van Uden heeft een
jubileummaand georganiseerd ter ere van het 10 jarig bestaand van haar praktijk en hiermee geld
ingezameld voor het Huidfonds.
No Sun Run 2017
In samenwerking met Stichting Melanoom organiseerden we in 2017 voor de eerste keer de No Sun
Run. Dit hardloopevenement vond plaats tijdens de Damloop by night, een parcours van 8 kilometer
dat in het donker wordt afgelegd. Doel van de No Sun Run is het vergroten van awareness van
huidkanker. Er namen ongeveer 60 lopers deel aan de No Sun Run, die in totaal een sponsorbedrag
van €9.805 ophaalden. De opbrengst van de No Sun Run komt ten goede aan het project “Betere UVbescherming bij kinderen om huidkanker te voorkomen”.

Foto: No Sun Run 2017
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Ontvangen legaat
Het Huidfonds heeft een bedrag van € 3.957 ontvangen uit beneficiair aanvaarde nalatenschappen.
Stichting Loterijacties Volksgezondheid
Het Huidfonds ontving aan baten uit acties van derden een bedrag van € 98.979. Dit betrof de bijdrage
2017 uit de samenwerking binnen de Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV) via de Nederlandse
Brandwonden Stichting.
Onze samenwerkingspartners
Het Huidfonds werkt samen met een groot aantal organisaties om daar waar de missie/visie van deze
organisaties de missie/visie van het Huidfonds raakt, elkaar te versterken. Wij zien hierbinnen onze rol
als initiatiefnemer waarbij verbinden, stimuleren en faciliteren centraal staan. Het Huidfonds zet zich
in voor mensen met een huidaandoening en samenwerking met hen is belangrijk voor ons. Vandaar
dat het Huidfonds samenwerkt met diverse patiëntenverenigingen.
Daarnaast werd in 2017 overleg gevoerd met o.a. 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.
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Verantwoording fondsenwerving
Baten uit fondsenwerving
Er is totaal voor € 303.672 aan baten ontvangen. Dit is onder te verdelen in baten uit donaties en
giften. € 45.057 vanuit financiële ambassadeurs en € 75.000 giften vanuit Partners en uit overige
inkomsten die in 2017 € 183.615 bedroegen. Deze overige inkomsten bestaand uit sponsoring voor
projecten van het Huidfonds, de bijdrage van de Nederlandse Brandwondenstichting (via de SLV) en
donaties van andere organisaties.
Besteding aan onze doelstellingen
In 2016 heeft het Huidfonds haar doelstelling aangepast, waardoor opnieuw gekeken is naar de
projecten die door het Huidfonds werden uitgevoerd en projecten die het Huidfonds ondersteunt. In
2016 is een nieuw projectenplan gemaakt die past bij de doelstellingen. Ook in 2017 zijn deze
projecten en de projectplannen verder uitgevoerd en uitgewerkt. Enkele projecten die aansloten bij
de oude doelstellingen zijn begin 2017 afgerond. In 2017 is € 203.460 besteed aan de doelstellingen.
Besteding aan beheer en administratie
Door de wijzigingen in de interne organisatie die zijn ingevoerd in 2016 en verder zijn uitgebreid in
2017 is een zeer positief beeld te zien in kosten voor beheer en administratie. Ten opzichte van
€116.587 in 2016, is in 2017 slechts €44.482 aan beheer en administratie uitgegeven. Dit betekent dat
er van elke euro die aan het Huidfonds gedoneerd is meer aan de doelstellingen van het Huidfonds is
besteed en veel minder (dan eerdere jaren) aan interne organisatie.
Besteding aan fondsenwerving
Nog een zeer positief resultaat is het dalen van de fondsenwervingskosten ten opzichte van de
opgehaalde fondsen. De opgehaalde fondsen laten een flinke plus zien in 2017, maar hiervoor is
minder tijd en geld geïnvesteerd. Dat betekent dat het Huidfonds in 2017 een meer efficiënte en
effectieve manier heeft gevonden om met minder geld meer fondsen op te halen.
Resultaat 2017
Het Huidfonds sluit voor het eerst sinds 2012 het jaar af met een positief resultaat. Dit bedraagt
€3.705,-. Na een jaar van hard werken geeft dit positieve resultaat de energie en motivatie die nodig is
om deze stijgende lijn ook in 2018 voort te zetten.
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Wat hebben wij gedaan?
Het Huidfonds besteedde in totaal een bedrag van € 203.460 aan haar doelstellingen.
Een overzicht van de lopende projecten en nieuwe projectplannen per doelstelling:
Voorkomen van huidaandoeningen
• Betere UV-bescherming bij kinderen om huidkanker te voorkomen
• Consortium Voorkom Huidkanker – een maatschappelijke aanpak
• Campagne ‘Zorg voor je huid’
Betere zorg voor mensen met een huidaandoening

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. Uit een oriënterend
praktijkonderzoek in 2016 bleek dat protocollen niet altijd worden nageleefd en dat maatregelen om
kinderen tegen de zon te beschermen verbeterd zouden kunnen worden.
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/beleidsmedewerkers 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.
In 2017 onderzochten we in een pilot onderzoek wat de huidige kennis en attitude is van ouders en
medewerkers van kinderdagverblijven met betrekking tot zonbescherming en huidkanker. Er werd een
conceptbrochure ontwikkeld en getest. Ook ontwikkelden we ander conceptinformatiemateriaal voor
ouders, medewerkers en kinderen. Uitgangspunt is dat kinderen spelenderwijs worden voorgelicht.
We ontwikkelden een projectplan voor de uitvoering van een themaweek in voorjaar 2018. Hiervoor
zochten we samenwerking met een aantal kinderdagopvangorganisaties. Ook benaderden we partners
en niet-partners van het Huidfonds om de themaweek te sponsoren.
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Consortium Voorkom Huidkanker – een maatschappelijke aanpak
Het aantal mensen met huidkanker in Nederland stijgt waardoor het belang van preventieve
maatregelen en van vroegtijdige ontdekking toeneemt. In 2016 is het Huidfonds gestart met het
benaderen van samenwerkingspartners op het gebied van preventie van huidkanker. Aanvankelijke
insteek was het opzetten van een project “Vroegdetectie huidkanker – zelfonderzoek” met als doel
om mensen tools en inzicht te geven in het zelf checken van hun huid. In onderling overleg met de
samenwerkingspartners werd het project verruimd en is het initiatief “Consortium Voorkom
Huidkanker – een maatschappelijke aanpak” genoemd. Het consortium heeft in 2017 vier keer
vergaderd. Doel van het consortium is het opzetten van een samenwerkingsproject gericht op het
voorkomen van huidkanker om te zorgen dat mensen op tijd naar de huisarts gaan. In samenwerking
met Hogeschool Utrecht werd een subsidie vooraanvraag voorbereid en ingediend bij het ZonMWprogramma “Vroege Opsporing – screening”. Eind maart 2018 wordt bekend of de vooraanvraag in
een volledige aanvraag uitgewerkt mag worden. Uitvoering van het project staat bij voldoende
financiering gepland voor 2019-2022.
Campagne ‘Zorg voor je huid’
Het hebben van een gezonde huid is belangrijk. Het Huidfonds ziet het als haar taak om Nederlanders
goed voor te lichten op het gebied van de huid, huidaandoeningen en zorg voor de huid.
Vanuit het gedachtegoed ‘Zorg voor je Huid’ geven wij voorlichting over alles wat met huid,
huidaandoeningen en zorg voor de huid te maken heeft. In 2017 was er speciale aandacht voor het
geven van informatie 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 en de zon tijdens bepaalde uren te
vermijden om zo beschadiging van de huid te voorkomen.
Daarnaast hebben we onze wekelijkse rubriek Huidfeiten via social media voortgezet. We hebben in
2017 op vrijdagen 50 huidfeiten met een weetje, feit of tip over de huid te gedeeld. Deze social media
posts worden goed ontvangen, veelvuldig gedeeld en dragen bij aan de boodschap die wij uitdragen
met de campagne ‘Zorg voor je huid’. Een voorbeeld: het Huidfeit “Nieuwe huid” op 27 januari 2017
heeft 3.789 mensen bereikt middels 71 likes, reacties, opmerkingen en deelacties.

Selectie van Huidfeiten die op vrijdagen via social media gedeeld zijn

In samenwerking met partner Neutral heeft het Huidfonds in 2017 flyers ontwikkeld rondom de
thema’s ‘huid & zwangerschap’ en ‘huid & allergieën’. Flyers over zwangerschap en de huid werden
samen met badeenden met Huidfondslogo erop uitgedeeld tijdens de Negenmaandenbeurs. Een
mooi voorbeeld waarbij door samenwerking het Huidfonds een doelgroep bereikt die we konden
voorlichten over de huidveranderingen die tijdens zwangerschap aan de orde zijn..
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Betere zorg voor mensen met een huidaandoening
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) zijn in 2016 gestart 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 2017 werden PROMs gemeten
in 6 deelnemende centra en werd een eerste evaluatie uitgevoerd onder patiënten en professionals.
Het project wordt voortgezet en afgerond in 2018.
Huidkennis bij professionals en de maatschappij
Naast beroepen waarvoor mensen specifiek opgeleid worden om huidaandoeningen te diagnosticeren
en de huid (para)medisch te behandelen, zijn er ook beroepsgroepen die wel dagelijks met de huid
werken, maar niet (para)medisch geschoold zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tatoeëerders,
schoonheidsspecialisten of pedicuren. 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 voerden we een behoeftepeiling uit onder tatoeëerders om te onderzoeken wat hun huidige
kennis is over de huid, huidkanker en andere veelvoorkomende huidaandoeningen en in hoeverre zij
behoefte hebben aan meer kennis. Daarnaast wilden we inventariseren op welke wijze tatoeëerders
het liefst voorgelicht zouden willen worden. De resultaten werden in 2017 geanalyseerd en
beschreven in een eindrapport. De respondenten hadden interesse in verdere voorlichting, hiervoor
was echter geen budget beschikbaar. Het project is daarom in 2017 niet voortgezet.
Focus op mij, niet op mijn huid
Psoriasis is een chronische en erfelijke aandoening die niet te genezen is. Psoriasis heeft een grote
impact op het fysieke, sociale en emotionele functioneren, oftewel de kwaliteit van leven. In de
dagelijkse dermatologische praktijk vindt er weinig tot geen screening plaats met betrekking tot
psychosociale problematiek. Het Huidfonds is daarom gestart met het project “Focus op mij, niet op
mijn huid”. Uiteindelijk doel van dit project is om de dermatologische zorg voor psoriasis te verbeteren
door tools te ontwikkelen voor professionals en patiënten om kwaliteit van leven gemakkelijker
bespreekbaar te maken in de spreekkamer.
Als eerste stap binnen dit project werden in 2017 focusgroepen georganiseerd met een kleine selecte
steekproef van mensen met psoriasis en zorgverleners (dermatologen en verpleegkundigen) om van
hen te horen wat de impact van psoriasis op het dagelijks leven is, wat er in de spreekkamer wordt
besproken en hoe de zorg naar hun idee verbeterd zou kunnen worden. De bevindingen zijn
beschreven in een eindrapport en zullen als input gebruikt worden voor een vervolgproject wat (bij
voldoende financiering) in 2018 uitgevoerd kan 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 Chris, Monique, Deirdre en Sharita

Huidhelden Willem, Tessa, Astrid en Roos

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.
De lancering Van de publiekscampagne Huidhelden was tijdens het Happy met je Huid festival op 18
november. In 2017 maakten en publiceerden we acht verhalen met fotoportretten van Huidhelden en
vijf verhalen van Huidhelden met een eigen foto. In samenwerking met Huidpatiënten Nederland

Jaarverslag en Jaarrekening Stichting Nationaal Huidfonds 2017

16

maakten en publiceerden we videoportretten twee van Huidhelden waarin hun indrukwekkende
verhalen in beeld zijn gebracht.
De Huidhelden zijn gepubliceerd op de website, sociale mediakanalen, digitale nieuwsbrief en
Huidpost van het Huidfonds. Deze berichten zijn gedeeld door diverse partners en
samenwerkingspartners. Ook was er veel aandacht vanuit andere on- en offline media. Een greep uit
het bereik:




De blogs van de Huidhelden op de website van het Huidfonds zijn 5.800 keer gelezen.
Artikelen in vakbladen en dagbladen o.a.: Telegraaf (oplage: 353.000), Elsevier (oplage:
80.000), Heel de Huid (magazine van HPN, oplage: 20.000), Lijfblad (oplage: 9.500), Esthé
(oplage: 6.200), NTvDV (oplage: 1.8200).
Artikelen eigen Huidfondskrant Huidpost (drie edities. Oplage: 2.300 per editie).

Happy met je Huid festival biedt podium voor Huidhelden van het Huidfonds
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Overige projecten en bestedingen
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 2017 door het Huidfonds diverse beurzen en bijeenkomsten
presentaties gegeven. Hierin kwamen specifieke onderwerpen, gerelateerd aan de bijeenkomst aan
bod, maar er zijn ook fondswervende presentaties gegeven bij beurzen en congressen. Onder andere
mochten we in samenwerking met onze partner Dermolin toegangskaarten voor de nationale
Gezondheidsbeurs weggeven via social media. Met onze badeenden waren wij kleurrijk
vertegenwoordigd op de negenmaandenbeurs, samen met onze partner Neutral.
Een van de hoogtepunten rondom presentaties en voorlichting van 2017 was het optreden van onze
collega Oda van Cranenburgh in het programma 5 uur Live op RTL4 op 11 september. Aan tafel bij
Quinty Trustfull zijn zichtbare huidaandoeningen in het gezicht en de psychische impact daarvan
besproken. Oda besprak hier de kwaliteit van leven die mensen met een huidaandoening hebben
vanuit haar achtergrond als psycholoog.

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

Begeleiding studenten
Het Huidfonds vindt het belangrijk een bijdrage te leveren aan het opleiden en begeleiden van
(master) studenten. In 2017 is er dan ook volop samenwerking geweest met Hogeschool Utrecht, de
Haagse Hogeschool en Hogeschool Windesheim. Veelal betrof het scholing van studenten van
opleidingen binnen de domeinen huid of communicatie. Zo hebben bijvoorbeeld 4 studenten van de
Hogeschool Windesheim interviews van Huidhelden afgenomen en uitgewerkt die gebruikt zijn op
onze website en in de Huidpost.
Met PubLab is voor het project ‘Huidhelden’ en voor het project ‘Betere UV-bescherming bij kinderen
om huidkanker te voorkomen’ een communicatieplan opgesteld en zijn diverse materialen ontwikkeld.
Ook hebben zij voor het project ‘Huidhelden’ een evenement bedacht.
Studenten Diana Deubel, Iris van den Hoek en Ilona Vermeer hebben afzonderlijk van elkaar
onderzoek gedaan binnen het project ‘Betere UV-bescherming bij kinderen om huidkanker te
voorkomen’. Ze onderzochten de meest effectieve manieren om ouders van kinderen van 0 – 4 jaar
voor te lichten over het belang van goede UV-bescherming.
In 2017 hebben wij in totaal 38 onderzoekers, stagiaires en (master)studenten begeleid.
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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 diverse social media kanalen zoals Facebook, Twitter, Instagram,
Youtube en LinkedIn. In 2017 hebben wij gebruikt 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 voor de missie van het Huidfonds.
De website
De website die in 2016 opnieuw was opgeleverd, heeft helaas niet het resultaat gehad waar het
Huidfonds op gehoopt had. De website bleek lastig te bewerken te zijn en is niet zelfstandig door het
Huidfonds te beheren. Daarom is in 2017 besloten om opnieuw te kijken naar een websitesysteem en
een nieuwe organisatie die dit kan inrichten. Eind 2017 is een start gemaakt met het maken van een
nieuwe website, die vooral voor het beheer ervan veel tijdswinst gaat opleveren.
Ondanks deze aanpassingen, is de website van het Huidfonds in 2017 goed bezocht. Gemiddeld had
de website 50.000 bezoekers per maand, wat een flinke verbetering is ten opzichte van vorig jaar
(30.000 per maand).

Impressie van de website

Social media
Het Huidfonds wil social media op dit moment vooral inzetten om haar boodschap te verspreiden, te
vertellen over onze werkzaamheden en de naamsbekendheid van het Huidfonds te vergroten.
We kunnen door middel van social media in contact komen met onze (potentiele)ambassadeurs en
(potentiele) relaties. Daarnaast inspireren we met artikelen, blogs over de huid en verhalen zoals die
van onze Huidhelden.
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Het bereik via onze social media is 2017 gestegen. Op alle kanalen is het aantal volgers, deelacties,
bereik en ‘engagement’ toegenomen.
Twitter:
3.515
Facebook:
1.991
Instagram:
425
LinkedIn:
438

De hardcopy krant Huidpost
Vanaf januari 2017 ligt bij onze ambassadeurs de Huidpost op de mat! Onze manier om hen op de
hoogte te houden van wat we doen voor mensen met een huidaandoening. Hoe hun donatie besteed
wordt en hoe we met elkaar het belang van een gezonde huid aan kunnen tonen.
Naast berichten vanuit het Huidfonds zelf, laten wij drie groepen aan het woord: 1) mensen met een
huidaandoening, onze Huidhelden 2) ambassadeurs van het Huidfonds en 3) het Huidpanel. Het
Huidpanel bestaand uit 4 professionals (Erik de Laat verpleegkundig specialist woonzorg bij het
Radboud Universitair Medisch 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). De Huidpost is in
januari, mei en oktober verstuurd naar gemiddeld 2.300 ontvangers. In 2017 stonden enkele
Huidhelden centraal op de voorpagina.

Huidpost Januari met Huidheld Chris, Huidpost mei met Huidheld Monique en Huidpost oktober met Huidheld Willem

Aandacht in externe media
Niet alleen via digitale kanalen maar ook via print bereiken en inspireren we steeds meer mensen met
onze boodschap. Zo zijn we dankzij een grote samenwerking met Telegraaf landelijk onder de
aandacht gekomen bij een grote groep lezers. In december met de bijlage Huid en gezicht van
Telegraaf met een oplage van 353.000 en een bereik van 800.000. Met vakblad de
Schoonheidsspecialist en de NTVH (Nederlands Tijdschrift voor Huidtherapie) bereiken we
stakeholders van het Huidfonds: specialisten in de schoonheids- en gezondheidsbranche.
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Blog Huiddagingen, Art. Huidkanker in trouw, Art. Gezonde huid in parool

Interview in Trouw over oncologie
Artikel in bijlage Huid en Gezicht van Telegraaf
Artikel in de Parool over de oudere huid
Artikel in Elsevier special Huid & Gezicht
Artikel in Telegraaf, Mijn eerste jaren
Artikel in Het Gezicht, Vroege ontdekking Huidkanker
Artikel in Telegraaf: Womens Health
Artikel in Psoriasis over de No Sun Run
Interview Jantine in Huisartsen- en dermatologen nieuwsbrief Meda pharma
Artikel Lijfblad over de No Sun Run
In diversen nieuwsbrieven met sportevent No Sun Run
Artikel in de Beautyspot
Huidheld Monique in Basic Skincare
Campagne Huidhelden in Esté
Lijfblad: betere UV-bescherming om huidkanker te voorkomen
Artikel over Huidhelden tijdens Happy met je Huidfestival in de NTVH
Interview Jantine in Beautysalon
Artikel in de Schoonheidsspecialist
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Wat gaan wij in 2018 doen?
Ook in 2018 betrekken wij partners, samenwerkingspartners en ambassadeurs intensief bij onze
doelstellingen door met hen projecten uit te voeren en nieuwe projecten op te starten. In 2017
hebben we onze partners en ambassadeurs gevraagd naar hun behoeften en zijn we per project
nagegaan of er voldoende draagvlak is. Hierdoor kunnen we in 2018 doelgericht werken aan
betekenisvolle projecten. In het schema hieronder is per doelstelling te zien welke projecten urgentie
hebben en waar in 2018 mee gestart zal worden.
Het project ‘Betere UV-bescherming bij kinderen om huidkanker te voorkomen’ zal een belangrijke
plek hebben in onze activiteiten. Als onderdeel van dit project organiseren we voor het eerst de
Zonnetjesweek bij kinderopvangorganisaties. Tijdens de Zonnetjesweek leren kinderen van 0 tot 4
jaar, hun oudere en medewerkers op een speelse, positieve manier over de zon en zonbescherming.
Om geld in zamelen voor dit project hebben we in 2017 voor het eerst de No Sun Run georganiseerd.
In 2018 willen we met meer teams en meer lopers aan de start verschijnen om zo een groter bedrag
aan donaties op te halen.
Ook onze Huidhelden campagne gaan we in 2018 verder uitbreiden. Met Huidhelden bieden we
mensen met een huidaandoening een platform om hun verhaal te doen over het leven met een
huidaandoening. In 2018 introduceren we ‘Huidhelden Mooiste Dromen’ waarmee we dromen van
kinderen met een huidaandoening laten uitkomen. Met ‘Huidhelden Huidkanker’ vragen we extra
aandacht voor de preventie van huidkanker door de verhalen te delen van mensen met huidkanker en
hen te laten vertellen over de impact die dit heeft op hun leven.
Naast onze projecten, campagnes en evenementen blijven wij werken aan het vergroten van onze
naamsbekendheid. Onze online strategie zal hierin een belangrijke rol blijven spelen en we zullen dit
steeds verder professionaliseren, verbeteren en uitbouwen. Via onze social media kanalen delen we
informatie en zoeken we contact met onze achterban. Een degelijke contentkalender is hierin leidend.
Dit geeft structuur in onze uitingen. Ook gaan we diepgaander monitoren en evalueren hoe deze
informatie ontvangen wordt, zodat we nog beter kunnen aansluiten bij behoeftes die er leven bij onze
doelgroepen.
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1. Balans per 31 december 2017
ACTIVA

31-dec-17

31-dec-16

14.774

30.053

Liquide middelen

160.553

169.006

Totaal activa

175.327

199.059

31-dec-17

31-dec-16

Continuïteitsreserve

137.246

133.541

Totaal reserves en fondsen

137.246

133.541

38.081

65.518

175.327

199.059

Vorderingen

PASSIVA

Reserves en fondsen

Schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva
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2. Staat van baten en lasten over 2017
Werkelijk 2017

Begroting
2017

Werkelijk
2016

Euro

Euro

Euro

Baten
Baten particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de geworven baten

45.057
75.000
98.979
12.318
231.354

40.000
66.250
90.000
15.889
212.139

48.140
61.816
96.621
4.899
211.476

Baten als tegenprestatie voor de levering van goederen en/of diensten
Overige baten
Totaal baten

59.751
12.567
303.672

30.900
12.870
255.909

4.492
6.937
222.905
.

Lasten
Besteed aan doelstelling (nieuwe opzet)
- Voorkomen van huidaandoeningen
- Betere zorg voor mensen met een huidaandoening
- Acceptatie van de huid die anders is
- Voorlichting

60.409
46.998
51.923
44.130

Besteed aan doelstelling (oude opzet)
- Onderzoek
- Extern gefinancierde projecten
- Professionalisering
- Zorginnovatie
Totaal besteed aan doelstelling

1.500
1.300
21.558

2.504
39.775

6.750
-

203.460

31.108

3.385
8.791
38.921
3.698
97.074

52.186

121.778

67.525

44.482
300.128

114.980
267.866

116.587
281.186

Saldo voor financiële baten en lasten

3.544

-11.957

-58.281

Financiële baten en lasten
Baten uit rente
Saldo baten en lasten

161
3.705

150
-11.807

610
-57.671

Resultaatbestemming, toevoeging/onttrekking aan
Continuïteitsreserve
Saldo van baten en lasten

3.705
3.705

-11.807
-11.807

-57.671
-57.671

Werving baten
Kosten fondsenwerving
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Totaal lasten

-

Kosten fondsenwerving in procenten som van geworven baten

23%

62%

Besteed aan doelstellingen in procenten van totale baten
Kosten beheer en administratie in procenten van de som der lasten
Besteed aan doelstelling in percentage van totale lasten

67%
15%
68%

43%
41%
35%
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3.Toelichting algemeen
Algemeen
Activiteiten
Stichting Nationaal Huidfonds (KvK 41184634), gevestigd te Nieuwegein, heeft als doel het belang van een
gezonde huid onder de aandacht te willen brengen. ‘Hou van je huid, zorg voor je huid’ is de boodschap die wij
uitdragen. Om onze missie te volbrengen hebben we drie belangrijke doelstellingen voor ogen:




Voorkomen van huidaandoeningen door voorlichting;
Verbeteren van de zorg voor mensen met een huidaandoening;
Acceptatie van de huid die er ‘anders’ uitziet.

Om onze doelen te verwezenlijken voeren we campagnes, organiseren we fondsenwervende evenementen,
geven we voorlichting en informatie over de huid en doen we gericht onderzoek. Daarnaast brengen we
huidprofessionals en mensen met een huidaandoening met elkaar in verbinding om verbeteringen aan te
brengen in de huidzorg.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen met het
kalenderjaar.
Stelselwijziging
In oktober 2016 is door de Raad voor de Jaarverslaggeving RJ-Uiting 2016-13 uitgebracht met als gevolg dat de
Richtlijn 650 voor de Fondsenwervende organisaties is aangepast. Deze richtlijn moet voor de boekjaren die
aanvangen op of na 1 januari 2017 worden toegepast. Door de aanpassing van deze Richtlijn is voornamelijk de
presentatie van de baten aangepast en zijn de vergelijkende cijfers geherrubriceerd om vergelijking mogelijk te
maken. Deze wijziging heeft geen impact gehad op het vermogen en het resultaat.
Schattingswijziging doorbelasting
In 2017 is ten opzichte van 2016 de systematiek van doorbelasten van de kosten aangepast. In 2016 werd de
doorbelasting van kosten gedaan op basis van een urenregistratie die door alle medewerkers werd bijgehouden.
Vanaf 2017 is gestart met een verdeelsleutel voor het doorberekenen van de uren. Deze verdeelsleutel is ook
toegepast op overheadkosten. De reden voor de aanpassing is dat met de nieuwe wijze van doorbelasten een
transparantere en eenduidige manier van doorbelasten is ontstaan.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Bij de opstelling van deze jaarrekening is de Richtlijn RJ650 Fondsenwervende organisaties 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.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen de
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Voorzieningen voor oninbaarheid worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet ander vermeld, ter vrije beschikking van de Stichting.
Continuïteitsreserve
Een continuïteitreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat
de Stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.
Schulden
De schulden worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens tegen de
geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.
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. Baten uit nalatenschappen
worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Eventuele
voorschotten worden in het boekjaar waarin zij worden ontvangen verantwoord.
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:





Voorkomen van huidaandoeningen door voorlichting;
Verbeteren van de zorg voor mensen met een huidaandoening;
Acceptatie van de huid die er ‘anders’ uitziet;
Voorlichting.

De toerekening van kosten aan doelstellingen vindt plaats op basis een verdeelsleutel van de gemaakte uren van
2017.
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
2017 is 98,6%, in 2016 was dit 90,1%.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en gerapporteerde waarde van
activa en verplichtingen van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schattingen wordt herzien en in de
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
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4.Toelichting op de balans per 31 december 2017
Vorderingen
Vorderingen
Debiteuren
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen rente
Pensioenpremie
Omzetbelasting
Overige
Totaal vorderingen
Liquide middelen
ING I
ING - Spaarrekening
Rabobank I
Totaal liquide middelen

31-dec-17

31-dec-16

314
5.084
160
5.481
3.735
14.774

19.971
1.688
608
4.051
3.735
30.053

31-dec-17

31-dec-16

18.245
128.002
14.306
160.553

14.480
122.703
31.823
169.006

Kortlopende schulden

31-dec-17

31-dec-16

Crediteuren
Loonheffing
Omzetbelasting
Loonheffing
Pensioenpremie
Reservering vakantiedagen
Vooruit gefactureerd
Vakantiegeld en -dagen
Vooruit ontvangen bedragen
Nog te betalen kosten
Totaal kortlopende schulden

1.683
18.520
31-dec-16
603
5.916
5.510
5.849
38.081

7.188
17.462
4.234
6.547
18.541
5.525
6.021
65.518

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Saldo 1 januari

31-dec-17

31-dec-16

Resultaatbestemming
Saldo 31 december

133.541
3.705
137.246

191.212
-57.671
133.541

Totaal reserves en fondsen per 31 december

137.246

133.541

De continuïteitsreserve fungeert als buffer om onvoorziene tegenvallers in de inkomsten te kunnen opvangen.
Deze buffer zorgt ervoor dat de activiteiten niet op korte termijn hoeven te worden gestaakt en
salarisbetalingen voor het personeel veilig te stellen. Bij structurele tegenvallers worden de uitgaven verlaagd
en in de meest extreme situatie zullen de dagelijkse activiteiten, of een deel daarvan, worden afgebouwd.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Huurverplichting 2018 van ca € 15.000 voor het kantoor aan de Richterslaan 62 te Nieuwegein. Het huurcontract
loopt tot 31 maart 2018, waarna het verlengt wordt met 2 jaar.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend, welke van invloed (kunnen) zijn op de in deze jaarrekening
opgenomen informatie, noch in de gepresenteerde balansposten of hun waarderingen, noch in de toelichtingen
daarop.
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5.Toelichting op staat van baten en lasten 2017
Realisatie 2017

Begroting 2017

Realisatie 2016

Euro

Euro

Euro

Baten van particulieren
Collectes

480

-

-

Nalatenschappen
N
Donaties en giften

3.957

-

2.200

40.620

40.000

45.940

Totaal baten van particulieren

45.057

40.000

48.140

75.000

66.250

61.816

98.979

90.000

96.621

Baten van bedrijven
Partnerschap
Baten van loterijorganisaties
Brandwondenstichting
Baten van andere organisaties zonder winststreven
HAK
HPN-PROMS

825

9.000

4.899

11.493

6.889

-

12.318

15.889

4.899

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
Project Huidhelden

13.173

4.400

-

Zorg voor je Huid

14.029

17.500

-

Focus op mijn, niet op mijn huid

16.500

9.000

-

No Sun Run

9.805

-

-

UV-Bescherming bij kinderen

5.500

-

-

Opbrengst advertenties Huid

-

-

1.250

463

-

-

Congres Care Dermatologen dagen
Lesgeven O. van Cranenburgh

281

-

3.242

59.751

30.900

4.492

12.567

12.870

6.937

303.672

255.909

222.905

Overige baten
Huurinkomsten
Totaal baten
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6. RJ 650 Model Toelichting Lastenverdeling
Doelstelling
Betere zorg voor
mensen met een
huidaandoening

Voorkomen van huidaandoeningen
Consortium
Campagne ´zorg voor je
voorkom
huid'
Huidkanker

Acceptatie
van de huid
die anders is

Focus op
mij, niet op
mijn huid

Proms
HPN

Campagne
Huidhelden

Voorlichting

Wervingskosten

Kosten beheer
en
administratie

Totaal
2017

Begroot
2017

23.558

Lasten

UV-bescherming bij
kinderen

Publiciteit en communicatie

1.890

567

1.701

3.024

378

4.158

4.725

3.402

2.837

22.679

Eigen projecten

1.438

431

1.294

2.300

288

3.163

3.594

2.588

2.157

17.252

8.050

Personeelskosten

23.094

10.083

12.618

29.742

5.299

37.309

27.523

40.228

34.518

220.414

202.749

Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene
kosten

1.297

389

1.167

2.075

259

2.854

3.243

2.335

1.946

15.566

15.888

2.018

605

1.816

3.229

404

4.440

5.045

3.633

3.027

24.217

17.620

Totaal

29.737

12.075

18.596

40.370

6.628

51.924

44.130

52.186

44.482

300.128

267.865

Toelichting op de lastenverdeling
In de Lastenverdeling worden de kosten die het Huidfonds maakt, verdeeld over de verschillende doelstellingen, de wervingskosten en de kosten voor Beheer &
Administratie. De totalen van de verschillende kolommen komen overeen met de totaal bedragen die zijn opgenomen in de Staat van baten en lasten en in de toelichting
daarop. Uit de lastenverdeling wordt duidelijk hoe de eerder vermelde kosten zijn besteed.
Berekeningswijze
De gemaakte kosten zijn overeenkomstig de voorgeschreven indeling verdeeld over de verschillende kostensoorten. Hierbij zijn de direct toerekenbare kosten, de kosten
waarvoor een factuur is ontvangen of een contractuele verplichting is aangegaan, direct ten laste van de betreffende kostensoort gebracht (zie kolom ‘Totaal 2017’). De
personeelskosten zijn verdeeld op basis van de gemaakte uren voor de verschillende bestemmingen. Om de andere kosten per bestemming te bepalen, is gerekend met
het percentage van het aandeel van de medewerkers dat werkzaam is voor de betreffende bestemming.
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7.Toelichting en specificatie van de lasten 2017

Kosten publiciteit en communicatie
Website
CBF Keurmerk
Overige contributies

Realisatie

Realisatie

2017

2016

Euro

euro

1.745

11.602

250

475

1.456

-

Algemene voorlichting

19.228

109

Totaal kosten publiciteit en communicatie

22.679

12.186

Personeelskosten
Bruto salarissen

170.850

163.656

Sociale lasten

24.868

25.434

Pensioenpremie

14.367

15.405

Ziekteverzuimverzekering

3.748

2.749

Reiskosten onbelast (woon-werk)

5.003

5.351

Personeelskosten extern

-

1.035

Overige personeelskosten

2.209

2.259

Mutatie vakantiegeld

- 631

2.219

220.414

-11.226
206.882

Ontvangen zwangerschapsuitkering
Totaal personeelskosten
In 2017 waren in totaal 3,5 fte werkzaam (in
2016: 2,9 fte)
Huisvestingskosten
Huurkosten kantoor Nieuwegein

14.716

12.061

Diensten kantoor Utrecht

850

3.047

Totaal huisvestingskosten

15.566

15.108

227

572

ICT kosten

4.746

5.645

Administratiekosten

5.668

3.913

892

1.778

3.306

3.815

Kantoor- en algemene kosten
Kantoorbenodigdheden

Bestuurskosten
Accountantskosten
Overige kantoor- en algemene kosten
bankkosten)
Totaal
kantoor- en algemene kosten
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8. Toelichting verschillen 2016-2017 baten en lasten
BATEN
Fondsenwerving
- In 2017 heeft het Huidfonds minder donaties gekregen in vergelijk met 2016.
- In 2017 heeft het Huidfonds 2 nalatenschappen ontvangen.
- In 2017 zijn er meer partners van het Huidfonds geworven die een financiële bijdrage leveren aan het
Huidfonds. Daarnaast is de bijdrage per partner omhoog gegaan.
Projecten
Met de baten die het Huidfonds ophaalt, voeren wij campagnes, organiseren we fondsenwervende
evenementen, geven we voorlichting en informatie over de huid en doen we gericht onderzoek. Daarnaast
brengen we huidprofessionals en mensen met een huidaandoening met elkaar in verbinding om verbeteringen
aan te brengen in de huidzorg. Als tegenprestatie voor de sponsoring van deze projecten vernoemen wij o.a. de
naam/logo’s van de sponsors.
Rente
De rente in 2017 was lager dan in 2016. Dit komt doordat het Huidfonds minder liquide middelen in bezit had en
door de steeds lagere rentestand.
Overige baten
Onder overige baten zijn de huurinkomsten opgenomen. Het Huidfonds is halverwege 2016 verhuisd en
sindsdien wordt de ruimte onderverhuurd aan meerdere partijen. Vanaf die tijd zijn er huurinkomsten. De
huurkosten in 2017 waren nagenoeg gelijk aan 2016.

LASTEN
Personeel en Raad van Toezicht
Personeelskosten waren in 2017 hoger dan in 2016. Dit komt voornamelijk door de zwangerschapsuitkering van
een van de medewerksters die in 2016 was uitgekeerd en in 2017 zijn er, i.v.m. het vertrek van de communicatie
medewerkster, enige tijd 2 communicatie – medewerksters uitbetaald (i.v.m. overdracht werk).
Kantoorruimte
De huurkosten in 2017 waren nagenoeg gelijk aan dan die van 2016. 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 2017 is er minder gebruik gemaakt van diensten als catering etc. om de kosten zo laag mogelijk te houden.
In 2016 heeft het Huidfonds voor 10 maanden huur voor de locatie in Nieuwegein betaald en in 2017 voor het
volledige jaar.
Overige algemene kosten
In de overige algemene kosten is een bedrag van € 4.513 opgenomen wegens niet terugvorderbare
omzetbelasting, aangezien het Huidfonds deels vrijgesteld is van de omzetbelasting. Vorig jaar waren deze
kosten verdeeld over de diverse kostenposten, maar in samenspraak met de accountant is besloten dit apart te
laten zien in de jaarrekening.
Verder bestaan de overige algemene kosten uit o.a. telefoonkosten, bankkosten, kantoormaterialen e.d.
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9. 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
2017.
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 weging van de situatie bij het Huidfonds vond plaats door de RvT. Dit leidde
tot een zogenaamde BSD-score van 290 punten, waarmee het Huidfonds in categorie D valt, met een maximaal
jaarinkomen van 73.0232.
Het voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante jaarinkomen van de directie bedroegen in 2017 voor J.
van ‘t Klooster 74.470 (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.
Het voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante jaarinkomen van de directie bedroegen in 2017 voor J.
van ‘t Klooster 74.470 (0,89 FTE, 12 mnd). Dit is hoger dan het gestelde maximum voor categorie D. Het
Huidfonds is na een ingrijpende reorganisatie weer in een opbouwende fase. De ambitie van het Huidfonds is
om met betrekking tot de BSD score minimaal op niveau E uit te komen. De Raad van Toezicht van het Huidfonds
heeft daarom bij het aantrekken van een nieuwe directeur/bestuurder in 2015 het profiel, inclusief het salaris,
aangepast aan die ambitie.
Naam
Functie
Dienstverband
Aard (looptijd)
uren
parttime percentage
periode
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
Totaal bezoldiging 2017
Totaal bezoldiging 2016

J. van ´t Klooster
Directeur/bestuurder

onbepaald
32
88,9%
01/01-31/12

63.883
5.111
5.476
74.470
9.639
1.394
7.830
93.333
89.768

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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10. Resultaatbestemming
Resultaatbestemming

Toevoeging / onttrekking aan:
Continuïteitsreserve
Saldo baten en lasten

Jaarverslag en Jaarrekening Stichting Nationaal Huidfonds 2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

3.705
3.705

-57.671
-57.671
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