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Verslag van het bestuur
Het bestuur
Het bestuur van S:ch:ng Gaby Olthuis Fonds geves:gd te Den Haag, bestaat uit de volgende
leden:
Joan van Baarle, voorziJer
Chris van den Dries
Carlo Habets
Marianne Schulpen
Maarten Steemers, secretaris/penningmeester
De s:ch:ng is op 17 augustus 2016 opgericht en het eerste boekjaar liep tot 31 december
2017. Het bestuur heeR gedurende het verslagjaar 2018 2x vergaderd..
Doelstelling van de s7ch7ng
De s:ch:ng heeR ten doel om onderzoek te s:muleren naar de oorzaken en
behandelmethoden van :nnitus.
De s:ch:ng is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Governance
De s:ch:ng werkt volgens het Bestuursmodel uit de Code Cultural Governance.
Verslag over de gang van zaken in 2018
Na de oprich:ng is in eerste instan:e het bestuur op sterkte gebracht, waarna in de eerste
bestuursvergadering is gebrainstormd over de invulling van de doelstelling. Verschillende
ideeën zijn naar voren gebracht die thans verder worden uitgewerkt.
Op 14 september 2017 is het boek “Gevangen in geluid”, geschreven door Joan van Baarle,
verschenen. Dit heeR geleid, en leidt nog steeds tot veel publiciteit en bekendheid voor de
s:ch:ng in kranten en :jdschriRen en op radio en TV. De royalty’s van het boek komen ten
goede aan de s:ch:ng.
Om de zichtbaarheid en bekendheid van de s:ch:ng verder te vergroten zijn een Facebook
pagina en een website (www.:nnitusfonds.nl) ingericht, hetgeen mede geleid heeR tot
spontane dona:es.
In 2018 heeR het bestuur het eerste onderzoeksproject geïden:ﬁceerd: het onderzoek
“Tinnitus gedurende en na kinderkankerbehandeling” uit te voeren door het Prinses Máxima
Centrum voor kinderoncologie, statutair geves:gd te Utrecht. Voor dit onderzoek heeR de
s:ch:ng een dona:e gevraagd en gekregen van de S:ch:ng Hoorfonds ten bedrage van EUR
100.000. Dit bedrag is vervolgens geschonken aan de S:ch:ng Steun het Prinses Máxima
Centrum voor kinderoncologie.
In 2019 zal verder gezocht worden naar projecten ter ondersteuning, terwijl de bekendheid en
zichtbaarheid van de s:ch:ng blijvend zal worden gepromoot door samenwerking met DJ’s en
andere par:jen uit de muziekwereld.
Amsterdam, .. april 2019
Namens het bestuur
Joan van Baarle
Voorzi2er
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Jaarrekening
Balans op 31 december 2018
31 december 2018

31 december 2017

EUR

EUR

VloGende ac7va
Liquide middelen

1

6.311

1.540

Vorderingen

2

-

3.690

6.311

5.230

Eigen vermogen
•

Algemene reserve

3

2.621

1.540

•

Bestemmingsreserve

4

3.690

3.690

6.311

5.230
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Staat van baten en lasten over 2018

Exploita7e

Begro7ng

Exploita7e

2018

2018

2017

EUR

EUR

EUR

Dona:es

101.275

2.000

3.176

Royal:es

-

1.000

3.690

101.275

3.000

6.866

100.000

-

-

-

845

Kosten website

70

100

791

Overige kosten

124

200

-

100.194

300

1.636

1.081

2.700

5.230

-

0

-3.690

1.081

-2.700

-1.540

0

0

0

Baten

Totaal baten

Lasten
Schenkingen
Oprich:ngskosten

Totaal lasten

Resultaat voor verdeling

Dota:e Bestemmingsreserve
onderzoeksprojecten
Dota:e Algemene reserve

Resultaat na verdeling
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Toelich7ng behorende tot de jaarrekening 2018
1. Algemeen
Doelstelling
De s:ch:ng is op 17 augustus 2016 opgericht en het eerste boekjaar liep tot 31 december
2017. De s:ch:ng heeR ten doel om onderzoek te s:muleren naar de oorzaken en
behandelmethoden van :nnitus.
Con9nuïteit
Het resultaat van de s:ch:ng wordt overwegend bepaald door de doorlopende kosten van
bestuur en beheer. Indien en voor zover speciale projecten worden geëntameerd, wordt voor
deze projecten speciﬁeke ﬁnanciering gezocht.
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van con:nuïteit van de
s:ch:ng.
Scha?ngen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de
bestuur van de s:ch:ng zich verschillende oordelen en schajngen die essen:eel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schajngen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelich:ng op de desbetreﬀende jaarrekeningposten.

2. Grondslagen van waardering van ac7va en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de waarderingsgrondslagen zoals hierna
uiteengezet. Ac:va en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden
gewaardeerd tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere
waarderingsgrondslag is vermeld.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aRrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een loop:jd korter dan
twaalf maanden.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar
is en welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere
bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisa:e zou zijn
toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het
bestedingsdoel kan door het bestuur van de s:ch:ng of door derden zijn opgelegd. Indien deze
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beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. In
de toelich:ng wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds
vermeld. Ook de reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door de derden
zijn gesteld, worden vermeld.
Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur
is aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als
bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de toelich:ng worden het bedrag en
de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur
deze beperking heeR aangebracht, wordt vermeld.
Alle vermogensmuta:es worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die
worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat
van baten en lasten verantwoord.

3. Grondslagen van bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de
periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn
gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen
bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de
(toelich:ng op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de
bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet
bestede gelden gereserveerd in de desbetreﬀende bestemmingsreserve(s) respec:evelijk
Bestemmingsfonds(en). Een onJrekking aan bestemmingsreserve respec:evelijk -fonds wordt
als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Indien aan bestemmingsreserve(s) respec:evelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan
wel daaruit wordt geput wordt deze muta:e op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de
staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit
hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en
lasten wordt vervolgens een speciﬁca:e opgenomen van de verwerking van dit saldo in de
onderscheiden posten van het eigen vermogen.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden :jdsevenredig verwerkt.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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4. Toelich7ng op de balans op 31 december 2018
1.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uitsluitend uit banksaldi en staan ter vrije beschikking.
2.

Vorderingen

De vordering betreR de afrekening van de royalty’s over de verkoop van het boek “Gevangen in
geluid” in het jaar 2018.
3.

Algemene reserve
31-12-2108
EUR

31-12-2017
EUR

Stand op 1 januari

1.540

0

Dota:e uit winstverdeling

1.081

1.540

Stand op 31 december

2.621

1.540

31-12-2018
EUR

31-12-2017
EUR

3.690

0

-

3.690

3.690

3.690

4.

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve onderzoeksprojecten
Stand op 1 januari
Dota:e uit winstverdeling

Stand op 31 december

Overige gegevens
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Bestemming resultaat
Overeenkoms:g de statuten worden exploita:e overschoJen aan de algemene reserve
toegevoegd, en exploita:e tekorten op de algemene reserve in mindering gebracht.
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Goedkeuring en vaststelling jaarrekening 2018
Amsterdam, .. april 2019
Vastgesteld en goedgekeurd door het voltallige bestuur.
De bestuurders:

Joan van Baarle
Voorzi2er

Maarten Steemers
Secretaris/penningmeester

Chris van den Dries

Carlo Habets

Marianne Schulpen
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