
Deloitte Accountancy & Advies B.V.
Amerikalaan 110
6199 AE Maastricht Airport
Postbus 1864
6201 BW Maastricht
Nederland 

Tel. +31882882888
Fax +31882889902
www.deloitte.nl

Stichting Hein Wellens Fonds
Maastricht

Rapport inzake
jaarstukken 2017

8 juni 2018

Deloitte Accountancy & Advies B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 57666954.
Deloitte Accountancy & Advies B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

2017 3100070284



Stichting Hein Wellens Fonds
Maastricht

Inhoudsopgave

Pagina

Accountantsrapport
Samenstellingsverklaring van de accountant 3
Algemeen 4

Jaarrekening
Balans per 31 december 2017 6
Staat van baten en lasten over 2017 7
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 8
Toelichting op de balans 9
Toelichting op de staat van baten en lasten 12

2017 3100070284- 1



Stichting Hein Wellens Fonds
Maastricht

Accountantsrapport

2017 3100070284- 2



Deloitte Accountancy & Advies B.V.
Amerikalaan 110
6199 AE Maastricht Airport
Postbus 1864
6201 BW Maastricht
Nederland 

Tel. +31882882888
Fax +31882889902
www.deloitte.nl
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6221 AR  Maastricht

Maastricht Airport 8 juni 2018
3100070284

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2017 van Stichting Hein Wellens Fonds te
Maastricht.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Hein Wellens Fonds te Maastricht is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten
over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat
wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid
op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als
slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van
de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Hein Wellens Fonds.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze
jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer
en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Deloitte Accountancy & Advies B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 57666954.
Deloitte Accountancy & Advies B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

2017 3100070284- 3



Stichting Hein Wellens Fonds
Maastricht

Algemeen

De stichting is opgericht op 7 maart 2001. De stichting heeft ten doel de uitoefening van de cardiologie op het
wereldniveau in Nederland te handhaven. De Stichting tracht dit toel onder meer te verwezenlijken door hjet
financieren van buitenlandse stages van in Nederland werkzame cardiologen of artsen in opleiding tot cardioloog
onder voorwaarde dat zij de opgedane kennis later zullen toepassen in Nederland. 

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door: 
- subsidies en donaties;
- inkomsten uit activiteiten van de Stichting; 
- hetgeen de Stichting door erfstelling of legaat of op enigerlei andere wijze verkrijgt. 

Het bestuur wordt gevormd door: 
- Drs. G.J.H.C.M. Peeters, voorzitter;
- Prof. Dr. H.J.G.M. Crijns; 
- Drs. L.J. Urlings, penningmeester; 
- Dr. P. Volders. 

Vanaf 2014 werkt Stichting Hein Wellens Fonds samen met Health Foundation Limburg (HFL). Activiteiten van de
wetenschappelijke adviesraad zijn hierdoor niet meer noodzakelijk. Het bestuur neemt de formele taken waar en
de cardiologen zullen belast worden met de adviserende rol die voorheen door de wetenschappelijke adviesraad
werd vervuld. 

Maastricht Airport, 8 juni 2018
Deloitte Accountancy & Advies B.V.

w.g. J.A.M. Coumans AA
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Stichting Hein Wellens Fonds
Maastricht

Balans per 31 december 2017 
(na saldobestemming)

31-12-2017 31-12-2016

€ € € €

Activa

Vlottende activa

Vorderingen 1 6.710 6.710

Effecten 2 302.474 302.415

Liquide middelen 3 32.160 67.295

341.344 376.420

Passiva

Eigen vermogen 4 

Reserve adoptiegelden 5 82.663 82.663

Algemene reserve 6 249.877 232.409

332.540 315.072

Kortlopende schulden 7 8.804 61.348

341.344 376.420
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Stichting Hein Wellens Fonds
Maastricht

Staat van baten en lasten over 2017 

2017 2016
€ € € €

Baten
Rente 14.332 14.209

Koersstijging en resultaat verkoop effecten 15.735 10.435

30.067 24.644

Lasten

Bestede gelden 8 7.500 60.000

Overige kosten 9 5.099 6.863

Som der bedrijfslasten 12.599 66.863

Netto resultaat 17.468 (42.219)
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Stichting Hein Wellens Fonds
Maastricht

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen van Titel 9 boek 2 BW en
de relevante stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640, die uitgegeven zijn door de Raad
voor de Jaarverslaggeving. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten, tenzij anders vermeld. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke velriezen die hun
oorsprong voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jarrekening bekend zijn geworden. 

Grondslagen 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamotiseerde kostprijs. De reeële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van de oninbaarheid worden in mindering
gebracht. Deze voorzieningen wordne bepaald op basis van de individuele beoordeling van de vorderingen. 

Kortlopende effecten 

De effecten worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere reële waarde. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan,
dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.
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Stichting Hein Wellens Fonds
Maastricht

Toelichting op de balans

Activa 

31-12-2017 31-12-2016

€ €

1  Vorderingen

Obligatierente 6.710 6.710

31-12-2017 31-12-2016

€ €

2  Effecten

Effecten 302.474 302.415

Het effectenoverzicht is opgenomen onder de bijlage van de jaarrekening. 

31-12-2017 31-12-2016

€ €

3  Liquide middelen

Van Lanschot Bankiers effectenrekening .796 10.881 22.660
Van Lanschot Bankiers spaarrekening .503 9.816 6.208
Van Lanschot Bankiers spaar en depositorekening .975 11.463 38.427

32.160 67.295

2017 3100070284- 9



Stichting Hein Wellens Fonds
Maastricht

Passiva 

4  Eigen vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Reserve

adoptiegelden
Algemene

reserve
Totaal

€ € €
Stand per 1 januari 2017 82.663 232.409 315.072

Exploitatiesaldo - 17.468 17.468

Stand per 31 december 2017 82.663 249.877 332.540

31-12-2017 31-12-2016

€ €

5  Reserve adoptiegelden

Reserve adoptiegelden 82.663 82.663

Betreft reserving van ontvangen adoptiegelden welke nog niet aan Stipendia zijn besteed.

2017 2016

€ €

6  Algemene reserve

Stand per 1 januari 232.409 274.628
Exploitatiesaldo 17.468 (42.219)

Stand per 31 december 249.877 232.409

31-12-2017 31-12-2016

€ €

7  Kortlopende schulden

Overige schulden 8.804 61.348
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Stichting Hein Wellens Fonds
Maastricht

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Overige schulden

Accountantskosten 850 850
Te betalen rente en bankkosten 454 498
Te betalen subsidie afronding promovendus Electrocardiographic imaging - 60.000
Te betalen bijdrage kaderopleiding hart- en vaatziekten 7.500 -

8.804 61.348
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Stichting Hein Wellens Fonds
Maastricht

Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten

Rente 14.332 14.209
Koersstijging en resultaat verkoop effecten 15.735 10.435

30.067 24.644

2017 2016

€ €

8  Bestede gelden

Bestede gelden 7.500 60.000

2017 2016

€ €

9  Overige kosten

Contributies en abonnementen 121 21
Accountantskosten 2.130 2.099
Bankkosten (inclusief kosten effecten) 1.998 1.813
Relatiegeschenken 850 2.113
Reclamekosten - 791
Algemene kosten - 26

5.099 6.863

Maastricht, 8 juni 2018

Drs. G.J.H.C.M. Peeters (voorzitter) Prof. Dr. H.J.G.M. Crijns Drs. L.J. Urlings

Dr. P. Volders
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