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BESTUURSVERSLAG

Doelstelling van de Stichting

ruimste zin en het bijeenbrengen van fondsen daartoe.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

   opleiding op het terrein van de oogheelkunde;

-  alle andere wettige middelen, die bevorderlijk voor het doel kunnen zijn.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur in 2019

De samenstelling van het bestuur in 2019 is als volgt:

J.B. Bel Soest Voorzitter

Mr. H.J. Rietberg Woerden Vice-voorzitter

Ir G.C.A. Dorresteijn Rba IJsselstein Secr./Penn.m.

Mevr. Prof. Dr. S.M. Imhof Bussum

Mevr. Prof. Dr. J.H. De Boer De Bilt

Dr. K. Mansour Drachten

Mevr. Dr. N. Klaassen - Broekema Koog aan de Zaan

Dr. P.G.P. Herfs Utrecht
Mevr. Drs. C.A.M.Peters  (m.i.v. 26  november) Langbroek

Mevr. Dr. F.L. Njoo (m.i.v. 26 november) Ouderkerk a/d Amstel

Bestuursvergaderingen

Het Dagelijks Bestuur heeft in het boekjaar twee keer vergaderd en het Algemene Bestuur ook twee

projectaanvragen behandeld. Toekenning van enkele projecten heeft plaatsgevonden.

Tevens heeft overleg met de bankier plaatsgevonden over het gevoerde en te voeren beleggings-

beleid van de Stichting.

Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar

vergadering van 25 april 2019.

Deze vaststelling strekt tot decharge van het Dagelijks Bestuur.

De Dr. F.P. Fischer-Stichting te Utrecht heeft ten doel het bevorderen van de oogheelkunde in de

-  het verlenen van geldelijke bijdragen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, patiëntenzorg en 

Het Algemene Bestuur heeft het jaarverslag 2018 inclusief de jaarrekening 2018 vastgesteld in de 

keer. In deze vergaderingen is het algemene beleid besproken en zijn de lopende projecten en de

De wetenschappelijke staf van de afdeling Oogheelkunde van het UMCU heeft tijdens de vergaderingen

presentaties over de voortgang van diverse, door de Stichting gefinancierde projecten voor het Bestuur

verzorgd.
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Jaarverslag 2019

Vermogen is in 2019 met 14,1% gegroeid ten opzichte van 2018.

Het Eigen Vermogen van de Stichting en de nog niet betaalde toezeggingen van de projecten zijn

nagenoeg geheel vastgelegd in Financiële Vaste Activa.

2019 2018

€ €

Aandelen 4.090.260 3.319.135

Obligaties 2.566.308 2.144.068

Alternatieven 0 281.042

Effecten- en spaarrekeningen 712.963 872.958
______________ _______________

Totaal 7.369.531 6.617.203
=========================== =============================

De verwachting voor 2020 is qua kosten gebaseerd op een bestendige gedragslijn met betrekking tot

het toekennen van projecten en andere aan de doelstelling van de Stichting gerelateerde kosten.

Het uiteindelijke resultaat zal wederom in belangrijke mate worden bepaald door het resultaat op de 

financiële vaste activa. De doelstelling is in principe een resultaat van nihil te behalen hetgeen inhoudt

dat het vermogen van de Stichting intact blijft en zodoende de doelstelling kan worden gecontinueerd.

Het effect van de corona pandemie op de continuïteit van de activiteiten van de Sichting wordt onder

"Gebeurtenissen na balansdatum" op pagina 11 behandeld.

Deze financiële vaste activa zijn ultimo 2019 respectievelijk 2018 als volgt samengesteld :

Als gevolg van het positieve resultaat en de verdeling van het resultaat over 2019 is de Algemene

Reserve gegroeid tot € 6.645.542. De Bestemmingsreserve bedraagt € 382.275.

Het totale Eigen Vermogen bedraagt ultimo 2019 € 7.027.817 en ultimo 2018 € 6.160.964. Het Eigen

Het boekjaar 2019 sluit met een positief resultaat  van  € 866.853, tegenover een negatief resultaat in

2018 van € 654.893. Het positieve resultaat in 2019 is voor een belangrijk deel het gevolg 

van gunstige koersresultaten in de beleggingsportefeuille na ongunstige resultaten in 2018.

In de overige resultaatposten is een positief resultaat opgenomen als gevolg van het vrijvallen van

toezeggingen op projecten. In 2019 is € 192.300 aan projecten toegezegd en € 32.634 vrijgevallen.
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BALANS PER 31 DECEMBER 

Activa

2019 2018
 ______________________ ______________________

€ €

Materiële vaste activa

p.m. p.m.

 

 

Financiële vaste activa 7.369.531 6.617.203

Liquide middelen 11.212 13.004

_______________________ _______________________

Totaal 7.380.743 6.630.207

====================== ======================

Museum collectie
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2019 2018
 ______________________ ______________________

€ €

Eigen vermogen

Algemene reserve 6.645.542 5.777.932

Bestemmingsreserve 382.275 383.032
_______________________ _______________________

7.027.817 6.160.964

Kortlopende schulden

Projecten 330.976 441.226

Overige kortlopende schulden 21.950 28.017

_______________________ _______________________

Totaal 7.380.743 6.630.207

====================== ======================

BALANS PER 31 DECEMBER 

Passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019 2018
______________________ ______________________

€ €

Baten
Gift 1.000 1.000

Opbrengst financiële vaste activa 1.035.070 -460.044

______________________ ______________________

Totaal baten 1.036.070 -459.044
------------------------------------- -------------------------------------

Lasten

Projecten 159.666 180.293
______________________ ______________________

Lasten inzake doelstelling 159.666 180.293
------------------------------------- -------------------------------------

Uitvoeringskosten 13.079 13.980

Overige organisatielasten -3.528 1.576
______________________ ______________________

Lasten inzake organisatie 9.551 15.556
------------------------------------- -------------------------------------

______________________ ______________________

Totaal lasten 169.217 195.849
------------------------------------- -------------------------------------

______________________ ______________________

Resultaat 866.853 -654.893
===================== =====================
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen
Dr. F.P. Fischer-Stichting is statutair gevestigd in Utrecht en is ingeschreven bij het Handelsregister

Kamer van Koophandel onder nummer: 41177384

Het adres van Dr. F.P. Fischer-Stichting is Achtersloot 212-C, 3401 NZ IJsselstein

De jaarrekening is opgemaakt op 27 maart 2020.

Doelstellingen van de Stichting
Voor de doelstellingen van de Stichting wordt verwezen naar het bestuursverslag.

Materiële vaste activa

Museumcollectie

De museumcollectie die per 1 januari 1999 door het Koninklijk Nederlands Gasthuis voor Ooglijders aan de

Dr. F.P. Fischer-Stichting werd geschonken, is in de balans voor P.M. opgenomen.

De museumcollectie is niet verzekerd.

Financiële vaste activa

Effecten

De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde en de

spaarrekeningen en effectenrekening tegen nominale waarde.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen Vermogen

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan

een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de Stichting zou

zijn toegestaan, en deze beperking door het bestuur is aangebracht.

Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde

verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De kortlopende schulden worden

na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Bij kortlopende schulden

is dit meestal de nominale waarde.
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Baten

Algemeen

Onder de baten wordt verstaan de baten als tegenprestatie voor de levering van goederen minus

de inkoopwaarde van de goederen, baten als tegenprestatie voor de levering van diensten, subsidie-

baten, sponsorbijdragen, giften en baten uit fondswerving en overige baten. De baten worden bepaald

met inachtneming van de hier vermelde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Baten in natura in de vorm van goederen of diensten worden tegen reële waarde verwerkt in de staat

van baten en lasten.

Rente

Rentebaten worden tijdsevenredig in de staat van baten en lasten verwerkt. Hierbij wordt rekening

gehouden met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost.

Dividend

Dividenden worden in de staat van baten en lasten verwerkt indien de stichting daarop recht

heeft verkregen.

Lasten

Algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van

waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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OVERIGE GEGEVENS

Gebeurtenissen na balansdatum
De Stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen gekregen met de gevolgen van de corona

pandemie. Dit heeft voor de rechtspersoon geresulteerd in lagere noteringen ter beurze van de

Financiële Vaste Activa. Echter, door de voldoende aanwezige liquide middelen verwacht de

Stichting dat zij haar activiteiten zowel op korte als op lange termijn kan blijven voortzetten.

Resultaatverdeling 

€

Het batig saldo over het boekjaar bedraagt 866.853
======================

Ten gunste van Algemene reserve 867.610

Ten laste van Bestemmingsreserve -757
______________________

Resultaat boekjaar 866.853

 ======================
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