Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Josephine Nefkens Stichting
4 1 1 2 5 6 5 1

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Prinses Julianalaan 23A, 3062 DC Rotterdam

Telefoonnummer
E-mailadres

info@josephinenefkens.com

Website (*)

https://stichting.moment.online/nefkens-stichting-ontwikkelingshulp

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 5 4 3 1 4 3 3

Gezondheid - Genezing en zorg
Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

8

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dr.Ir. I. Lepage-Nefkens

Secretaris

Mevr. H.M. van Nispen tot Sevenaer-Jansen

Penningmeester

Drs. R.J.M. Nefkens

Algemeen bestuurslid

Prof.dr. J. Cools

Algemeen bestuurslid

Prof.dr. Rene Medema

Overige informatie
bestuur (*)

Andere algemeen bestuursleden: Prof.dr. I.P. Touw, Drs. J. Dusseljee en Drs. Joke
Langbroek

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De Josephine Nefkens Stichting zet zich in voor de ontwikkeling van betere therapieen
voor de behandeling van kanker en selecteert kwalitatief sterke research projecten van
internationaal niveau voor financiering. Researchprojecten die voor ondersteuning door
de Stichting in aanmerking komen, kunnen gericht zijn op het verbeteren van ons
inzicht in achterliggende biologie van het ontstaan en de progressie van kanker, op de
ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden, of op de verbetering van de preseventie
en (vroeg) diagnostiek van kanker (herkenning en onderscheiden van verschillen
tussen patienten en binnen tumoren). Aanvragen kunnen behalve programmatische
research ook infrastructurele investeringen (bijv apparatuur) behelzen. De inhoudelijke
kaders van onderzoek waar de Stichting steun aan verleent zijn ruim; de
kwaliteitscriteria, de originaliteit en mogelijkheid dat dit leidt tot echte doorbraken zijn
bepalend. Aanvragende onderzoekers en de instellingen waar zij werkzaam zijn
dienen een bewezen reputatie en kritische massa te bezitten in het betreffende veld
van kankeronderzoek.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De Josephine Nefkens Stichting staat open voor aanvragen voor financiele
ondersteuning voor projecten die zich richten op de ontwikkeling van betere therapieen
voor de behandeling van kanker. De procedure voor het indienen van een aanvraag
bestaat uit een vooraanmelding en een volledige aanmelding. Het bestuur beoordeelt
in eerste instantie op basis van de vooraanvraag of de aanvrager wordt uitgenodigd
voor het indienen van een volledige aanvraag. De volledige aanvraag wordt besproken
in de tweejaarlijkse bestuursvergaderingen (april en oktober) en tijdens deze
bestuursvergaderingen zal worden besloten of de aanvraag wordt toegekend.
Daarnaast wordt de voortgang van de lopende projecten die financiering hebben
ontvangen van de stichting besproken.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Zie de website https://stichting.moment.online/josephine-nefkens-stichting onder de
kop de financiele verantwoording 2020 de jaarverslaggeving 2020.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Zie de website https://stichting.moment.online/josephine-nefkens-stichting onder de
kop de financiele verantwoording 2020 de jaarverslaggeving 2020.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://stichting.moment.online/josephine-nefkens-stichting

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De stichting heeft geen personeel. Alle bestuursleden werken mee op vrijwillige basis
en onbezoldigd. Wel is een onkostenvergoeding mogelijk. mits de onkosten zijn
onderbouwd met facturen.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

De bestuursvergaderingen van 2020 hebben plaatsgevonden op 30-6-2020 en
13-10-2020.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://stichting.moment.online/josephine-nefk

Open

Open

04 van 06

2

Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€ 35.663.901

€ 34.667.229

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€ 37.379.825

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€ 28.539.786

+

€ 37.379.825
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€ 28.539.786
€
€

147.162

2.702.675

€ 10.429.566

+

+
€ 10.585.836

2.849.837

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€ 40.229.662

€

-884.229

€

+

+

€ 34.779.672

€ 30.657.286

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 40.229.662

156.270

€

€

Totaal

+

-4.009.943

5.422.936

+
€ 39.125.622

€

27.054

8.365.000

103.336

+

+
€ 39.125.622
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

1.224.250

€

1.224.456

Overige baten

€

+

€
€

0

+

+
0

€

+

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

1.224.250

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

41.149

Overige lasten

€

41.724

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

1.224.456

€

26.959

€

11.092

82.873

€

38.051

1.141.377

€

1.186.405

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

https://stichting.moment.online/josephine-nefkens-stichting

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://stichting.moment.online/josephine-nefkens-stichting

Open

