
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Pienter Meten 

 

Statutair gevestigd te Amsterdam 

 

Jaarrekening 2015 
 



 

 

Pagina 2 van 14 

Stichting Pienter Meten 

Jaarrekening 2015  

 

Inhoudsopgave 
 

Bestuursverslag 3 

Jaarrekening 5 

Balans per 31 december 2015 6 

Staat van baten en lasten over 2015 7 

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2015 8 
 



 

Pagina 3 van 14 

Bestuursverslag   

 

Het bestuur van de Stichting Pienter Meten biedt hierbij haar jaarrekening aan voor de 

stichting voor het boekjaar 2015. 

 

Doelstelling 
 

Het bestuur van de Stichting Pienter Meten is ervan overtuigd dat een beter inzicht in de 

processen die zich afspelen in iemands lichaam leidt tot een betere behandeling van een patiënt, 

en tot een groter welbevinden bij gezonde mensen. Door de processen zelf te meten worden deze 

beter inzichtelijk, en kan de levenssituatie worden verbeterd. De Stichting Pienter Meten heeft als 

doelstelling om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van meetmethoden en instrumenten 

die de patiënt, of personen in zijn naaste omgeving (niet artsen), zelf kan verrichten. 

 

Governance 
 

Het bestuur is in 2015 totaal vijf ter vergadering bij elkaar geweest. De belangrijkste 

onderwerpen waren de verkenning door de stichting naar nieuwe meettechnieken en de 

identificatie van nieuwe onderzoeksprojecten.  

 

De stichting heeft geen werknemers in dienst. De toezichthoudende taken zijn volledig 

belegd bij het bestuur. 

 

Financiële verantwoording 

 

De behaalde financiële resultaten in het afgelopen jaar zijn naar tevredenheid van het 

bestuur. In 2015 is het resultaat EUR 15.390 negatief geweest, met name door het stopzetten 

van een eerste onderzoekstraject. De in het kader van het traject gemaakte kosten zijn in haar 

geheel ten laste van het resultaat 2015 gekomen. 

 Voor het eerste onderzoekstraject dat in 2014 heeft plaatsgevonden heeft de stichting een 

tweetal leningen is verkregen. Hoewel het onderzoekstraject niet volledig is afgerond en de 

leningen derhalve niet volledig nodig zijn gebleken hebben de leninggevers aangegeven de 

lening over een termijn van 5 jaar aan de stichting te schenken. 

 

Donateurs 
 

Door de Belastingdienst is vanaf het jaar 2014 aan de stichting de ANBI-status verleend. De 

stichting heeft op dit moment een beperkt aantal donateurs welke reeds donaties hebben 

toegezegd waarmee de verplichtingen die in het kader van het onderzoekstraject met TNO 

zijn aangegaan kunnen worden afgedekt. De stichting is op zoek naar nieuwe donateurs. Hun 

toezeggingen zijn nodig om nieuwe onderzoekstrajecten adequaat op te kunnen starten. 

 

Communicatie met belanghebbenden 

 

In 2014 is een website opgezet en daarnaast is een flyer ontwikkeld die aan mogelijke 

geïnteresseerde donateurs kan worden verstrekt. Daarnaast heeft een aantal maal door leden 
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van het Stichtingsbestuur overleg plaatsgevonden met belanghebbenden zoals artsen, 

patiënten, de Stichting Bijnierfonds en de Stichting Bijniernet. Het Stichtingsbestuur hecht 

aan een transparante en constructieve communicatie met haar belanghebbenden. 

 

Toekomst 

 

Er is een plan opgesteld waarin het beleid voor de komende jaren wordt beschreven. In dit 

plan heeft de stichting twee onderzoeksvelden geidentificeerd waar ze in het komende jaar 

een bijdrage aan wil leveren: 

- de ontwikkeling van een website of ‘app’ waarin iemand met een bijnierafwijking 

zelf zijn coritsol dosering gemakkelijker en daarmee consistenter bij kan houden om 

daarmee ook gesprekken bij de arts te faciliteren; 

- nader onderzoek naar het meten van cortisol en indicatoren van cortisol 

 

Het stichtingsbestuur zal zich daarnaast inzetten om kansrijke projecten te identificeren en 

daarnaast de voor de geidentificeerde projecten donateurs te interesseren. 

 

 

Amsterdam, 1 februari 2016 

 

Het Bestuur: 

 

 

Drs. A.S. Lindenbergh, voorzitter 

G.A. Lindenbergh - Sluis, penningmeester  

Ir. E.L. Lindenbergh - Krabbendam, secretaris 

Dr. Ir. W.J. Venstra 

Dr. O.C. Meijer 

Drs M.W. Huson 
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Jaarrekening 
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Balans per 31 december 2015 
(na verwerking van het saldo van baten en lasten) 

 

 

   2014  2015 

  EUR EUR EUR EUR 

      

Vlottende activa      

Onderhanden Werk 1 36.663  -  

      

Liquide middelen 2 1.841  16.238  

   

 

 

 

   38.504  16.238 

   

 

 

 

      

Stichtingsvermogen 3     

Algemeen fonds  -    

Overige reserves  (2.100)  (17.490)  

  

 

 

 

 

  (2.100)  (17.490)  

      

Langlopende schulden      

Leningen 4 40.000  32.000  

      

Kortlopende schulden      

Overige schulden 5 604  1.728  

   

 

 

 

   38.504  16.238 

      

   

 

 

 

      

   

 

 

 

 



 

Pagina 7 van 14 

Staat van baten en lasten over 2015   

 
 

   2014  2015 

   EUR  EUR 

      

Exploitatie      

Baten:      

Schenkingen   -  8.000 

      

Lasten:      

Afboekingen projecten 6  -  (21.758) 

Algemeen 7  (1.966)  (1.199) 

   

 

 

 

Exploitatieresultaat    (1.966)  (22.957) 

      

Overige baten en lasten      

Lasten:      

Interest en bankkosten 8  (134)  (433) 

   

 

 

 

Saldo van baten lasten   (2.100)  (15.390) 
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2015 

Algemeen 
 

Stichting Pienter Meten is opgericht op 23 juli 2014. De stichting heeft als doel, zonder 

winstoogmerk, een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van meetmethoden en instrumenten 

die de patiënt, of personen in zijn naaste omgeving (niet artsen), zelf kan verrichten. De stichting 

verkrijgt haar inkomsten uit vergoedingen uit donaties. 

Schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening toe te kunnen passen, is 

het nodig dat het Bestuur van de Stichting Pienter Meten zich over verschillende zaken een 

oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de 

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht 

noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. 

Waarderingsgrondslagen 

De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de 

Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en verplichtingen worden in het 

algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. 

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. 

Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.  

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht 

op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 

twaalf maanden.  

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 
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kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek 

van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

Baten en lasten 

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Donaties 

en interestbaten die geen specifieke bestemming hebben worden direct als onbestemde 

donaties verantwoord. Bestemde baten en lasten, die gedekt worden uit 

bestemmingsfondsen, worden onder overige baten en lasten verantwoord. 
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1 Onderhanden werk 

 

In het jaar 2014 is een eerste project opgestart in samenwerking met TNO. Het 

onderzoeksproject heeft tot doel om vast te stellen of een reeds ontwikkelde 

meetmethodologie ook toegepast kan worden bij het meten van cortisol. Eerste testen in het 

kader van dit onderzoekstraject hebben plaatsgevonden in het tweede halfjaar van 2014. Na 

ontvangst van de resultaten van deze eerste testen en een beoordeling van deze resultaten is 

begin 2015 besloten dit project stop te zetten. 

2 Liquide middelen 
 

  2014 2015 

  EUR EUR 

    
Deposito’s en spaarrekeningen ING  - 3 

Rekening-courant ING 1.841 16.235 

  
  

  1.841 16.238 

  
  

 

Deposito’s en liquide middelen staan ter vrije beschikking. 
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3 Eigen vermogen 
 

Onder overige reserves worden de exploitatieoverschotten of -tekorten verwerkt. 

 

Het verloop van het vermogen is als volgt: 
 2014 2015 

 EUR EUR 

   

   
Openingsbalans - (2.100) 

Resultaat voorgaande jaren - (2.100) 

Resultaat periode (2.100) (15.390) 

 
  

Balans per 31 december (2.100) (17.490) 

 
  

4 Leningen 

De langlopende schulden betreffen twee leningen met een looptijd van 5 jaar. In 

2015 heeft door de leninggevers ter hoogte van de aflossingsbedragen een schenking 

ten bate van de Stichting plaatsgevonden. 

 

5 Overige schulden 

 
De overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd 

 2014 2015 

 EUR EUR 

   

Overige 604 1.728 

 
  

 604 1.728 

 
  

 



 

Pagina 12 van 14 

 

6 Waardevermindering vlottende activa 

 
De waardeverminderingen vlottende activa worden als volgt gespecificeerd 

 2014 2015 

 EUR EUR 

   

Geactiveerde kosten Project TNO - 1.728 

 
  

 604 1.728 

 
  

In verband met het stopzetten van het onderzoeksproject in samenwerking met TNO zijn de 

in  2014 als onderhanden werk geactiveerde kosten ten laste gebracht van het resultaat 2015. 

6 Algemene lasten 

 

De algemene lasten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 2014 2015 

 EUR EUR 

   
Oprichting 734 - 

Drukwerk 310 - 

Representatiekosten 474 36 

Websitebeheer 225 225 

Reiskosten 224 938 

 
  

 1.967 1.199 
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Leiden, 1 februari 2016 

 

Het Bestuur: 

 

Drs A.S. Lindenbergh, voorzitter 

Ir. E.L. Lindenbergh-Krabbendam, secretaris 

G.A. Lindenbergh-Sluis, penningmeester 

Drs M.W. Huson 

Dr. Ir. W.J. Venstra 

Dr. O.C. Meijer
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