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Stichting Sytske Foundation
Ter attentie van A.M. Schaap-Warmink
Langeweg 2D
1261 EL Blaricum
Amsterdam, 6 juni 2019
Geachte mevrouw Schaap-Warmink,

Opdracht
De verklaring is opgenomen in accountantsverslag in sectie algemeen. Het betreft hier een samenstellingsverklaring.
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 18 januari 2018 tot en met 31 december
2018 van Stichting Sytske Foundation te Blaricum.

Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan: Opdrachtgever
De jaarrekening van Stichting Sytske Foundation te Blaricum is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van
baten en lasten over de periode 18 januari 2018 tot en met 31 december 2018 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 Sytske
Foundation.
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.

Stichting Sytske Foundation

Algemeen
Oprichting
De Stichting Sytske Foundation is opgericht op 18 januari 2018 ten overstaan van Michiel Paul Oortman
Geerlings, notaris te Huizen.

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Sytske Foundation, statutair gevestigd te Blaricum, Langeweg 2 D, 1261EL
Blaricum bestaan voornamelijk uit: actviteiten te verrichten die uitlsuitend of nagenoeg uitsluitend het
algemeen nut beogen in de zin van artikel 5B AWR, onder meer door oo korte termijn maimale fondsen te
werven om bij te dragen aan de ontwikkeling en de productie van de implanteerbare insulinepomp DiaLin
en positief bij te dragen aan onderzoek, ontwikkeling, kennis en beeldvorming van Diabetes type 1 en het
verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het
doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uit maken van organen van de stichting.
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Resultaatanalyse
€
Resultaatverhogend
Hogere saldo voor kosten beheer en administratie
Hogere financiële baten en lasten

18-1-2018 / 31-12-2018
€
547.103
4.198
551.301

Resultaatverlagend
Hogere personeelskosten
Hogere kosten beheer en administratie

816
7.521
8.337

Stijging van het resultaat

542.964
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Bestuursverslag
Bestuursverslag
Op 19 januari 2018 is de de stichting opgericht. Na 6 maanden brainstormen met elkaar en externe
deskundigen over de aanpak van de campagne zijn we actief van start gegaan eind maart 2018 met
als lancering van de stichting, een reportage in Hart van Nederland. Daarna ging het snel. Donateurs
doneerden via het doneerplatform Whydonate en ook via de bankrekening van de stichting
stroomden de donaties binnen. In totaal ca. 5000 donateurs die met elkaar ruim € 560.000 bijeen
brachten in 9 maanden. De kleinste donateur € 5,00 en de grootste donateur € 100.000.
Doelstelling
De stichting heeft als doel activiteiten te verrichten die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het
algemeen nut beogen in de zin van artikel 5B AWR, onder meer door op korte termijn maximale
fondsen te werven om bij te dragen aan de ontwikkeling en productie van de implanteerbare
insulinepomp DiaLin en positief bij te dragen aan onderzoek, ontwikkeling, kennis en beeldvorming
van Diabetes type 1.
Missie
De missie van de Sytske Foundation is primair op korte termijn maximale fondsen te werven om bij
te dragen aan de ontwikkeling en productie van de innovatieve en veelbelovende implanteerbare
insulinepomp DiaLin en secundair positief bij te dragen aan de kennis en beeldvorming van diabetes
type 1.
Visie
De Sytske Foundation droomt van een wereld zonder Diabetes mellitus type 1 . Een wereld waarin
alle baby's, kinderen en volwassenen met type Diabetes 1 toegang krijgen tot de beste medicijnen
en hulpmiddelen waardoor zij zo gezond, zelfstandig en zo plezierig mogelijk kunnen leven, net zoals
gezonde mensen.
Een wereld waarin Diabetes type 1– een tot nu toe ongeneeslijke ziekte - baby's, kinderen en
volwassenen niet meer vitale functies ontneemt. Een wereld waarin Diabetes 1 tot een te genezen
ziekte wordt verklaard. De Sytske Foundation wil bijdragen om deze droom, deze ster aan de
horizon, werkelijkheid maken.
Informatie over de risico’s en onzekerheden
Met het opgehaalde geld wordt door Sytske Foundation een geldlening verstrekt aan Ipadic B.V..
Deze geldleningsovereenkomst is bij de notaris gepasseerd op 20 juni 2018. De rente over deze
lening wordt jaarlijks bijgeschreven. Ipadic B.V. is een nederlandse startup die zich al lange tijd bezig
houdt met de ontwikkeling van de innovatieve insulinepomp Dialin. Deze ontwikkeling bevindt zich
nu in het stadium van het prototype en het testen in dieren. Voor deze laatste fase is nog geld nodig.
De onderneming rapporteert tenminste vier maal per jaar aan alle betrokkenen (andere
leningverstrekkers, lead investors en aandeelhouders etc.).
Doordat bij Ipadic B.V. nu meer investeerders betrokken zijn, is het risico dat de pomp niet verder
ontwikkeld en geproduceerd kan worden zeer aanzienlijk verkleind.
Informatie over doelrealisatie
Met de ontwikkelingen en het uiteindelijk gereed zijn van de Dialinpomp zal een kleine groep
insuline afhankelijke patiënten direct geholpen worden. In Nederland zijn dit ca. 70 patiënten
waaronder Sytske. De nieuwe pomp is kleiner, innovatiever en behoeft minder frequente insuline
bijvulling (en dus minder kansen op complicaties en ziekenhuisopnamen). Medtronics heeft in
oktober 2018 toegezegd een zeer beperkt aantal pompen te zullen leveren tot juni 2019.
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Een grotere groep van ca. 350 mensen zullen ook direct baat hebben bij de Dialin pomp en een
groep van 650 patiënten zit op deze pomp te wachten omdat het hun leven veel makkelijker zal
maken. De cijfers over patiënten in West Europa en de wereld zijn ons niet exact bekend maar de
aantallen in West Europa zullen beduidend groter zijn dan de tot nu vastgestelde 1.000 patiënten in
Nederland.
Vier maal per jaar geeft Ipadic uitvoerig verslag tijdens bijeenkomsten van de vorderingen omtrent
de ontwikkeling en de realisatie van de verschillende stadia. Pas bij het voltooien van de van tevoren
vastgelegde milestones wordt door Sytske Foundation de volgende tranche van de lening
overgemaakt. De implantatie van de eerste pomp in de mens wordt verwacht voor 1e kwartaal 2020.
Informatie over het financieel beleid
De baten over 2018 zijn € 560.780 (donaties) en de financiële baten zijn € 4.198 (rente lening). De
lasten 2018 zijn € 13.677, dit zijn de kosten voor het donatieplatform en € 8.337, dit zijn kosten
beheer en administratie, te samen € 22.014. Dit is een percentage van 3,92% van totaal ingebrachte
donaties. DIt percentage hebben we zo laag kunnen houden door sponsoring van bedrijven en
personen. Alle donaties zijn in de periode maart-december 2018 binnengekomen. De campagne is
per 31 december 2018 afgesloten, maar er druppelen in het eerste kwartaal van 2019 nog donaties
binnen.
De gehanteerde fondsenwerving methodes waren enerzijds het (laten) opzetten van individuele
acties (zoals sponsorlopen, verkoop boekjes, tennistoernooien, triathlons, armbandjesverkoop etc.)
en anderzijds via social media berichten plaatsen met oproep tot doneren. De social media
platsforms leidden naar de Sytske Foundation website of direct naar het doneerplatform Whydonate
waar met 2 muisklikken gedoneerd kan worden. Ook door reportages op televisie (Hart van
Nederland in maart en RTL Late night met Umberto Tan, RTL 5 uur en Tijd voor Max in april) en in
krant- en tijdschriftenartikelen werd gedurende het hele jaar aandacht op de website en het
doneerplatform gevestigd.
De lasten besteed aan doelstelling zijn € 22.014. In 2018 zijn 2 tranches van de geldlening volgens
schema in de geldleningsovereenkomst betaald aan Ipadic, t.w. € 125.000 en €100.000. De
hoofdsom bedraagt maximaal € 400.000 en heeft een looptijd tot 20 juni 2023. Er wordt in drie
jaarlijkse termijnen afgelost voor het eerst op 21 juni 2021. De verschuldigde rente bedraagt 5,5%
per jaar, voor het eerst betaalbaar op 20 juni 2021 over het verstreken tijdvak.
De bestemmingsreserve projecten is het vermogen dat beschikbaar is voor toekenningen aan
diabetes gerelateerde projecten in de volgende jaren. In sommige gevallen vergt een zorgvuldige
voorbereiding van financieringen echter veel tijd en kan niet voorkomen worden dat bedragen niet
geheel voor het eind van het jaar zijn besteed. Er is een bestemmingsreserve gevormd voor de
ontwikkeling van de Dialin insulinepomp.
Een bestemmingsfonds projecten zal worden gevormd voor die projecten waarvan de besteding
door de donateur is aangegeven.
Er wordt niet belegd anders dan de hierboven genoemde verstrekte geldlening. De rente wordt
jaarlijks bijgeschreven bij de lening. De lening zal vanaf 20 juni 2021 afgelost worden.
Governance
Sytske Foundation is een stichting. De stichting beoogt het algemeen nut en niet het maken van
winst. De bestuurders zijn:
Marquiette Schaap-Warmink, voorzitter
Carola Schothorst-Bloemen, secretaris
Helen Nederlof-van Gelderen, penningmeester
Ambassadeur is Jeroen van der Boom, Zanger/Artiest
De Raad van Advies bestaat uit
Ellen Damsma, adviseur strategie, marketing & communicatie
Dany de Wit, adviseur televisie & events
Annelies van der Vorm, sociaal ondernemer
Prof. Dr. J.J. (Jan) Piek, interventiecardioloog
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Beloningsbeleid bestuurders
De bestuurders van Stichting Sytske Foundation verrichten met passie en vanuit persoonlijke
betrokkenheid hun werkzaamheden. Ze doen dit onbezoldigd en declareren geen onkosten.
Werknemers
De Stichting heeft geen werknemers in dienst. De stichting doet een beroep op vrijwilligers die
onbezoldigd hun werk verrichten.
De jaarrekening wordt opgesteld door IJburg Accountants & Adviseurs B.V. te Amsterdam.
Informatie over communicatie
De stichting communiceert de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de pomp en
de hoogte van de donaties naar de belanghebbenden (de ca. 5000 donateurs) via de website
www.sytskefoundation.nl. Er wordt gestreefd naar vier updates per jaar.
Verwachte gang van zaken
De Sytske Foundation blijft de ontwikkeling van de Dialin pomp volgen en monitoren. Het schema
van de ontwikkeling en de verschillende fases verloopt zonder complicaties en lijkt in
overeenstemming te zijn met de informatie die wij van Ipadic ontvangen. Volgens Ipadic verschuift
het schema enigszins, maar nog steeds staat de doelstelling dat de Dialin pomp pre-klinisch getest
wordt in 2019 en vanaf 2020 beschikbaar zal zijn voor gebruik in mensen. Begin 2019 zijn door Ipadic
B.V. de verschillende componenten voor de pomp definitief gekozen en zijn afspraken en contracten
gemaakt met een bedrijf dat de pomp zal construeren. Vanaf juni 2021 zal de lening in 3 jaarlijkse
termijnen, zoals opgenomen in de geldleningsovereenkomst d.d. 20 juni 2018, afgelost worden. De
stichting zal zich dan buigen over het aanwenden van het beschikbaar gekomen geld. Dit zal geheel
volgens de richtlijnen van de statuten van de stichting weer ten bate komen aan diabetes
gerelateerde projecten.
Alles wat we tot nu toe bereikt hebben, was niet mogelijk geweest zonder vrijwilligers, donateurs,
sponsors, supporters, actie nemers, onze Raad van Advies, ambassadeur en natuurlijk Sytske en haar
lotgenoten. We zijn iedereen ontzettend dankbaar voor alle gulle giften en het warme hart dat ons
door zovelen wordt toegedragen.
Marquiette Schaap-Warmink, voorzitter
namens Stichting Sytske Foundation
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Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichtingen
zijn wij steeds gaarne bereid.
Amsterdam, 6 juni 2019
Hoogachtend,

M. van Giessen
Accountant-Administratieconsulent

9

Stichting Sytske Foundation

Jaarrekening
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Balans per 31 december 2018
Activa
31 december 2018
€
€

€
Vaste activa
Financiële vaste activa
Overige vorderingen
Vlottende activa
Vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen
Liquide middelen

Passiva
Reserves en fondsen
Bestemmingsreserve
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18 januari 2018
€

229.198

-

1.085

-

312.681

-

542.964

-

542.964

-

542.964

-
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Staat van baten en lasten over de periode 18-1-2018 tot en met 31-12-2018
€
Baten
Lasten
Saldo voor kosten beheer en administratie
Personeelskosten
Kosten beheer en administratie

18-1-2018 / 31-12-2018
€
560.780
-13.677
547.103
816
7.521

Som der instellingslasten

8.337

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

538.766
4.198

Saldo van baten en lasten

542.964

De bestemming van het saldo van baten en lasten is in de toelichting op de staat van baten en lasten
opgenomen.
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de onderneming
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Sytske Foundation is feitelijk gevestigd op Langeweg 2D, 1261 EL te Blaricum en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 70674485.

Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van de onderneming
De activiteiten van Stichting Sytske Foundation bestaan voornamelijk uit:
Het verrichten van activiteiten die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beogen in de zin
van artikel 5B AWR, onder meer door op korte termijn maximale fondsen te werven om bij te dragen aan
de ontwikkeling en productie van de implanteerbare insulinepomp DiaLin en positief bij te dragen aan
onderzoek, ontwikkeling, kennis en beeldvorming van Diabetes type 1 en het verrichten van al wat
hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen
aan de oprichter of aan hen die deel uit maken van organen van de stichting.
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Sytske Foundation zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de
in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 'Fondsenwervende organisaties', die
uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en passiva 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.

Grondslagen
Financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële
waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering
wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering.
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Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar, tenzij anders vermeld.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
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 verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Ten behoeve van de leesbaarheid heeft het bestuur besloten de begroting niet toe te voegen aan de staat
van baten en lasten.
Omzetverantwoording
Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde bijdrage van fondsen.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Toelichting op de balans
Activa
Vaste activa
Financiële vaste activa
31-12-2018
€
Overige vorderingen
Lening IPaDiC B.V.

18-01-2018
€

229.198

-

18-1-2018 /
31-12-2018
€
Lening IPaDiC B.V.
Boekwaarde per 18 januari

-

Mutaties
Verstrekking in boekjaar
Bijgeschreven rente

225.000
4.198

Saldo mutaties

229.198

Stand per 31 december
Hoofdbedrag
Cumulatieve rente

225.000
4.198

Boekwaarde per 31 december

229.198

Dit betreft een lening aan IPaDiC B.V. ter financiering van de DiaLin insulinepomp. De hoofdsom van de
lening bedraagt maximaal € 400.000, en heeft een looptijd tot 20 juni 2023, er zal worden afgelost in drie
jaarlijkse termijnen voor het eerst op 20 juni 2021.
Er is een rente verschuldigd van 5.5% per jaar en voor het eerste maal betaalbaal op 20 juni 2021 over
het verstreken tijdvak.
Vlottende activa
Vorderingen
31-12-2018
€
Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen donaties via Whydonate

18-01-2018
€

1.085

-

31-12-2018
€
Liquide middelen
Triodos rekening-courant

312.681
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18-01-2018
€
-
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Passiva
Reserves en fondsen
De post reserves en fondsen heeft een bijzonder karakter. De organisatie is gehouden dit vermogen
slechts aan te wenden in overeenstemming met de doelstelling waartoe ze in het leven is geroepen.
Toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves en fondsen vinden plaats uit de bestemming van het
saldo van baten en lasten.
Bestedingen waarvoor een bestemmingsreserve of een bestemmingsfonds is gevormd, verwerkt de
organisatie daarom eerst als last in de staat van baten en lasten.
In onderstaand overzicht is het verloop van de reserves weergegeven.
Bestemmings
reserve
€
542.964

Stand per 18 januari 2018
Aandeel in resultaat boekjaar
Stand per 31 december 2018

542.964

Bestemmingsreserve projecten
De bestemmingsreserve projecten is het vermogen dat beschikbaar is voor toekenningen aan
projecten in volgende jaren.
In sommige gevallen vergt een zorgvuldige voorbereiding van financieringen echter veel tijd en kan niet
voorkomen worden dat bedragen niet geheel voor het eind van het jaar zijn besteed.
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor de ontwikkeling van de DiaLin insulinepomp.

Bestemmingsfonds
Een bestemmingsfonds projecten zal worden gevormd voor die projecten waarvan de besteding
door de donateur is aangegeven.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
18-1-2018 /
31-12-2018
€
Baten
Donaties via Whydonate platform
Donaties via georganiseerde inzamelingsacties
Directe donaties

190.901
139.953
229.926
560.780

Directe donaties
Donaties van bedrijven
Donaties van particulieren

168.338
61.588
229.926

Lasten
Besteed aan doelstellingen

13.677

Besteed aan doelstellingen
Transactiekosten Whydonate platform

13.677

Personeelskosten
Overige personeelskosten

816

Kosten beheer en administratie
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

390
169
6.962
7.521
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18-1-2018 /
31-12-2018
€
Verkoopkosten
Representatiekosten

390

Kantoorkosten
Porti
Drukwerk
Kosten automatisering

19
133
17
169

Algemene kosten
Assurantiepremie
Notaris en juridische kosten
Bankkosten

1.152
5.527
283
6.962

Financiële baten en lasten
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

4.198

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Rente lening IPaDiC B.V.

4.198

31-12-2018
€
Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds
Overige reserves

542.965
542.965

Blaricum, 6 juni 2019
Stichting Sytske Foundation

A.M. Schaap - Warmink
Voorzitter

C.C.M. Schothorst - Bloemen
Secretaris

18

H. Nederlof - van Gelderen
Penningmeester

