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ALGEMENE INFORMATIE 

ALGEMEEN 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting NeMO (Stichting voor Neuromusculair en Mitochondrieel 
Onderzoek) voor het boekjaar 2016. De Stichting is opgericht met als doel onderzoek te doen naar, en 
therapieën en behandelingen te ontwikkelen voor, zeldzame ziektebeelden. In het bijzonder is de aandacht 
hier gevestigd op de kleinschalige neuromusculaire en mitochondriële aandoeningen LHON en MNGIE. 
Waar mogelijk gebeurt dit in samenwerking met ziekenhuizen, patiëntengroepen en andere organisaties 
binnen het medische spectrum. 

De Stichting gelooft in de kracht van kleinschalig en gericht onderzoek, omdat dit de basis kan vormen voor 
oplossingen voor complexere aandoeningen. Daarnaast verdienen ook deze zeldzame ziektebeelden de 
aandacht en toewijding binnen de medische sector die vaak gaat naar meer commercieel relevantere 
ziektebeelden.  

De activiteiten  van de Stichting vinden in Nederland plaats en worden gefinancierd aan de hand van donaties 
van derden. Deze worden geworven via formele en informele kanalen bij individuele patiënten, 
patiëntengroepen, aanverwanten of derden. 

 

 

 

 

 

 

CONTACTGEGEVENS 

Stichting voor Neuromusculair en Mitochondrieel Onderzoek 
Molenlaan 253 
3055 GE Rotterdam 
+31 10 418 44 55 

www.stichtingnemo.nl / info@stichtingnemo.nl  
 
KVK: 56088094 / RSIN: 851970618 
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BESTUURSVERSLAG 

ACTIVITEITEN EN FINANCIELE POSITIE 

 

Gedurende 2016 werden de eerste donaties voor een totaal van EUR 12.274,- ontvangen. Hiervan was EUR 
1.000,- specifiek gedoneerd ten behoeve DOA onderzoek.  

Er is in totaal voor EUR 21.264,- (173%) uitgegeven ten behoeve van de doelstelling van de Stichting. 
Hiervan is EUR 21.000,- uitgegeven aan onderzoek naar therapie-ontwikkeling voor LHON. De onderzoeken 
zijn uitgevoerd bij het Erasmus MC.  

De organisatiekosten bedroegen EUR 264,- (2%). Dit bestond volledig uit de kosten voor het beheer van de 
website en bankkosten. De Stichting voert een anti-strijkstok beleid. Dit houdt in dat de kosten van de 
organisatie zo laag mogelijk worden gehouden en deze gedekt dienen te worden met behulp van fondsen 
specifiek bestemd voor de organisatie. 

 

BESTUUR EN TOEZICHT 

De activiteiten van de Stichting worden onafhankelijk van andere entiteiten uitgevoerd door het bestuur van 
de Stichting. Dit bestuur werkt op vrijwillige basis en is gevormd op het moment van oprichting. Het bestuur 
bestaat uit de volgende personen: 

BESTUURSLID FUNCTIE NEVENFUNCTIE 

Dhr. L,. Wagemans Voorzitter PWC 

Mevr. J.M. Meijer - Wolfbauer Secretaris Danone Nutricia 

Dhr. E.A.C. van Brummelen Penningmeester Koninklijke IHC 

Dhr. J.F.M. de Coo Medisch deskundige Erasmus MC 

Mevr. T.E.M. van Doeveren Medisch deskundige Antoni van Leeuwenhoek 

Mevr. H.T.M. de Coo Adviseur Communicatie Oxfam Novib 

 

Gedurende 2016 is het bestuur vijf keer samengekomen en hebben er geen functiewijzigingen 
plaatsgevonden. Dhr. van Brummelen heeft in 2016 aangegeven niet in aanmerking te willen komen voor een 
verlengde termijn. Gedurende 2016 is er daarom gezocht naar een geschikte vervanger en heeft deze 
gevonden in dhr. Verhoeven. In het eerste kwartaal van 2017 wordt het penningmeesterschap geleidelijk 
overgedragen door dhr. Van Brummelen. 

Het bestuur heeft haar taken gedurende 2016 onbezoldigd uitgevoerd.  

Het toezicht op de activiteiten van de Stichting valt ook binnen het takenpakket van het bestuur. Om ook 
deze taak goed uit te kunnen voeren is er gekozen voor een breed opgezet bestuur. Het toezicht op de 
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strategie en prestaties van de Stichting is gedurende het verslagjaar bij elke bestuursvergadering aan de orde 
geweest en vormt daarmee een belangrijk onderwerp voor het bestuur. 

 

TOEKOMST  

De uitdaging van 2017 voor Stichting NeMO is om nog meer focus aan te brengen in het toepassen van de 
reeds ontwikkelde basisgereedschappen voor gen- en celtherapie.  In dit kader wil NeMO een eerste slag 
slaan bij het genereren van een gentherapie en behandeling van LEBER (LHON) en voor MNGIE. De focus 
zal liggen op onderzoek naar deze mitochondriële aandoeningen, om in een vervolgstadium tot een therapie 
of een behandeling te kunnen komen voor ook andere mitochondriële aandoeningen. Voor de 
(stam)celtherapie richten we ons op spierziekten (inclusief mitochondriële ziekten) in het algemeen. Binnen 
twee jaar hopen we met financiële steun de eerste toepassingen bij mensen mogelijk te kunnen maken. Met 
voldoende financiële steun hopen we aan een verdieping en versnelling in het lopende onderzoek te kunnen 
bijdragen.  

Het bestuur kijkt uit naar 2017 waarin het de activiteiten van de Stichting nog meer in samenwerking met 
andere organisaties, waaronder Spieren voor Spieren, Crowd for Cure and VoorSara.nl, zal ontplooien.  

Namens het bestuur, 

L. Wagemans        

J.M. Meijer-Wolfbauer     

E.A.C. van Brummelen    

I.F.M. de Coo      

T.E.M. van Doeveren     

H.T.M. de Coo  
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JAARREKENING 

BATEN EN LASTEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Staat	van	baten	en	lasten

Bedragen	x	€1,- Werkelijk	2016 Begroot	2016 Werkelijk	2015

Baten:

-	Baten	uit	eigen	fondsenwerving 12.274																 64.000													 40.231																

-	Baten	uit	gezamenlijke	acties - 																						 - 																			 - 																						

-	Baten	uit	acties	van	derden - 																						 - 																			 - 																						

-	Subsidies	van	overheden - 																						 1.000															 - 																						

-	Rentebaten	en	baten	uit	beleggingen 74																							 - 																			 132																					

-	Overige	baten - 																						 - 																			 - 																						
Som	der	baten 12.347																 65.000													 40.363																

Lasten:
Besteed	aan	doelstellingen

-	A.	Onderzoek 1.000												 5.000												 4.500												

-	B.	Ontwikkeling	therapie 20.000										 25.000										 - 																

-	Doelstelling	C - 																 - 																 - 																

-	Doelstelling	D - 																 - 																 - 																
21.000																 30.000													 4.500																		

Werving	baten

-	Kosten	eigen	fondsenwerving 99																	 850															 218															

-	Kosten	gezamenlijke	fondsenwerving - 																 - 																 - 																

-	Kosten	acties	derden - 																 - 																 - 																

-	Kosten	verkrijging	subsidies	overheden - 																 - 																 - 																

-	Kosten	van	beleggingen - 																 - 																 - 																
99																							 850																		 218																					

Beheer	en	administratie

-	Kosten	beheer	en	administratie 165																					 150																		 324																					

Som	der	lasten 21.264																 31.000													 5.043																		

Saldo	van	baten	en	lasten 8.917-																	 34.000													 35.320																

Bestemming	saldo	2016

(Toevoeging)/onttrekking	aan:
-	continuiteitsreserve 	-
-	bestemmingsreserve (36.282)
-	herwaarderingsreserve 	-
-	overige	reserves 46.199	
-	bestemmingsfonds (1.000)

8.917	
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BALANS 

 

 

 

Balans

Bedragen	x	€1,- 31	december	2016 31	december	2015

ACTIVA

Immateriële	vaste	activa 	- 	-

Materiële	vaste	activa 	- 	-

Financiële	vaste	activa 	- 	-
	- 	-

Voorraden 	- 	-

Vorderingen	en	overlopende	activa 74																					 132																				

Effecten 	- 51.508															

Liquide	middelen 58.248														 	-
58.322																						 51.640																													

Totaal 58.322																						 51.640																													

PASSIVA

Reserves	en	fondsen

-	reserves

*	continuiteitsreserve 500																			 500																				

*	bestemmingsreserve 36.500														 218																				

*	herwaarderingsreserve 	- 	-

*	overige	reserves 223																			 46.422															
37.223																						 47.140																													

-	fondsen
*	bestemmingsfonds(en) 1.000																								 	-

38.223																						 47.140																													

Voorzieningen 	- 	-

Langlopende	schulden 	- 	-

Kortlopende	schulden 20.099																						 4.500																															

Totaal 58.322																						 51.640																													
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SPECIFICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING 

 

Specificatie	en	verdeling	kosten	naar	bestemming

Bestemming Beheer	en	
administratie

Totaal	2016 Begroot	2016 Totaal	2015

Bedragen	x	€1,-

A B C D
Eigen	
fondsenwerving

Gezamenlijke	
acties

Acties	
derden Subsidies Beleggingen

Subsidies	en	bijdragen 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-

Afdrachten 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-

Aankopen	en	verwervingen 21.000						 	- 	- 	- 21.000												 30.000															 4.500																

Uitbesteed	werk 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-

Publiciteit	en	communicatie 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 99																					 99																			 850																				 218																			

Personeelskosten 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-

Huisvestingskosten 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-

Kantoor-	en	algemene	kosten	 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 165																			 165																	 150																				 324																			

Afschrijving	en	rente 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-

Totaal 21.000						 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 264																			 21.264												 31.000															 5.042																

Doelstelling Werving	baten
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATSBEPALING 

ALGEMEEN 

De jaarrekening is opgesteld conform de Nederlandse wetgeving en de Richtlijn 650 (aangepast 2011) voor 
‘Fondsenwervende Instellingen’ van de Nederlandse Raad van Jaarverslaggeving.  

De cijfers over 2015 alsmede de begroting over 2016 zijn als vergelijkende cijfers opgenomen in het rapport. 

De algemeen gehanteerde waarderingsgrondslag voor de activa en passiva is de vervaardigings- of 
verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarde. 

IMMATERIELE VASTE ACTIVA 

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder aftrek van 
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. 

De afschrijvingstermijnen van immateriële activa zijn gebaseerd op de verwachte levensduur van het vast 
actief. 

MATERIELE VASTE ACTIVA 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder aftrek van 
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. 

De afschrijvingstermijnen van materiële activa zijn gebaseerd op de verwachte levensduur van het vast actief. 

FINANCIELE VASTE ACTIVA 

De overige vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van 
noodzakelijk geachte voorzieningen.  

VOORRADEN 

Voorraden worden opgenomen tegen kostprijs. Op de voorraadwaarden worden, indien noodzakelijk geacht, 
voorzieningen voor incourantheid in mindering gebracht. 

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 

De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke beiden gelijk zijn aan de nominale waarde, 
onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

EFFECTEN 

Effecten worden gewaardeerd op reële waarde. Op het moment van verkoop worden cumulatieve 
waardeveranderingen verwerkt in het resultaat. 
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LIQUIDE MIDDELEN 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De liquide middelen staan, tenzij expliciet 
vermeld, ter vrije beschikking voor de Stichting. 

RESERVES EN FONDSEN 

Het vermogen is gevormd uit overschotten van baten en lasten. 

De continuïteitsreserve dient ter dekking van de risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de 
Stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. 

De herwaarderingsreserve bevat de waardestijgingen van de op reële waarde gewaardeerde activa. 

De bestemmingsreserve en overige reserves bestaan uit dat deel van het vermogen ter besteding aan de 
doelstelling. 

Het bestemmingsfonds is ter bestemming van specifiek geoormerkte donaties. 

VOORZIENINGEN 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan 
de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste 
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De 
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. 

LANGLOPENDE SCHULDEN 

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  

KORTLOPENDE SCHULDEN 

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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OVERIGE GEGEVENS 

 

VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING 

De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur van de Stichting op de vergadering van 20 januari 2017. 

 

STATUTAIRE REGELING RESULTAATSVERDELING 

In de statuten is geen regeling opgenomen voor de bestemming van het resultaat. 

 

RESULTAATSBESTEMMING 

Het resultaat wordt verdeeld zoals aangegeven in het bijgesloten overzicht van de baten en lasten. 

 

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum. 

 

CONTROLEVERKLARING 

Het jaarrapport van de Stichting is in 2016 niet onderworpen aan een onafhankelijke controle. 


