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Inschrijving, doelstelling en bestuur van de Stichting 
 
Zuyderland Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis met als belangrijkste ambitie het verlenen 
van de beste mogelijke patiëntenzorg in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek. Onze artsen en 
verpleegkundigen willen kwalitatief hoogwaardige zorg niet alleen behouden voor de regio, maar 
vooral ook verder verbeteren en verdiepen. Voor het verbeteren van onze zorg en behandelingen 
zijn wetenschappelijk onderzoek en innovatie noodzakelijk. 
 
Om wetenschappelijk onderzoek en innovatie binnen Zuyderland Medisch Centrum blijvend mogelijk 
te maken, is het Research- en Innovatiefonds Zuyderland (R&I fonds) opgericht. 
 
Stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland is gelieerd aan Stichting Zuyderland Medisch 
Centrum, maar staat juridisch, financieel en bestuurlijk los van Zuyderland Medisch Centrum. 
 
Stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland is opgericht op 21 december 2017 en statutair 
gevestigd in Heerlen. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
70364753. 
 
Doelstellingen en middelen van de stichting: 

• De stichting heeft ten doel: het bevorderen, stimuleren, initiëren en subsidiëren van 
maatschappelijk relevant (klinisch) wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie en 
daarmee verband houdende medische en verpleegkundige activiteiten in of gelieerd aan 
Stichting Zuyderland Medisch Centrum. 

• De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door fondsenwerving waarmee 
jaarlijks een financiële bijdrage aan door het bestuur goedgekeurde projectvoorstellen wordt 
toegekend en al hetgeen verder ter bereiking van dat doel bevorderlijk kan zijn. 

• De stichting beoogt het algemeen belang te dienen en heeft geen winstoogmerk. 
 
Het bestuur bestaat uit 3 personen: Een lid van de Bestuursraad van Zuyderland, een lid van het 
Medisch Specialistisch Bedrijf en het afdelingshoofd van het Bureau Wetenschappelijk Onderzoek 
van Zuyderland. 
 
Bestuursleden worden benoemd door de Raad van Bestuur van Zuyderland. Eén lid van het bestuur 
wordt benoemd uit de leden van de Raad van Bestuur van Zuyderland.  
 
Buiten haar statutaire taken adviseert en ondersteunt het bestuur bij fondsenwervende projecten en 
fungeert als gastheer bij activiteiten voor sponsoren. Jaarlijks wordt door het bestuur 
verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de financiële resultaten en posities in de vorm 
van een jaarrekening en jaarverslag.  
 
Het bestuur van de Stichting is in 2019 vier maal bijeengekomen, onder meer ter bespreking van de 
fondsenwervende activiteiten in 2019 en ter voorbereiding van de subsidiecall 2019-2020. 
  
Voor de ondersteuning maakt het bestuur van de stichting gebruik van twee medewerkers die in 
dienst zijn van Zuyderland. Zij dragen zorg voor de uitvoering van de bestuursbesluiten, het opzetten 
van acties ten behoeve van fondswerving en de uitvoering ervan, de voorbereidingen voor de 
subsidiecall en de ondersteuning van onderzoekers bij inhoudelijke en financiële vragen over de 
subsidieaanvraag.  
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Missie, visie en kernwaarden van Zuyderland Medisch Centrum 
 
De missie van Zuyderland Medisch Centrum: 
Als topklinisch opleidingsziekenhuis levert Zuyderland Medisch Centrum excellente, nabije en 
innovatieve patiëntenzorg in een gastvrije omgeving met het oog op verbetering van kwaliteit van 
leven, in samenwerking met haar partners. 
 
De visie van Zuyderland Medisch Centrum: 
Zuyderland Medisch Centrum staat voor een patiëntgerichte benadering en zorg, is een spil in de 
Nederlandse zorgmarkt en is toonaangevend op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Samen met de 
zorgverzekeraars neemt Zuyderland Medisch Centrum verantwoordelijkheid voor de inrichting van 
de zorg. Zuyderland Medisch Centrum is financieel gezond en creëert ruimte voor investeringen. 
Voor de professionals wordt een aantrekkelijke werk- en leeromgeving geboden. 
 
De kernwaarden van Zuyderland: 
In plaats van zorg binnen de muren van Zuyderland, wordt de zorg zoveel mogelijk in de omgeving 
van de patiënt georganiseerd. Van een gesloten organisatie naar een open organisatie, kijkend over 
de grenzen heen. Om goed samen te kunnen werken met anderen, zijn wij als Zuyderland open en 
transparant en werken vanuit drie nieuwe kernwaarden: met aandacht, in samenhang en verfrissend 
alledaags. 
 

• Verfrissend alledaags 
Als Zuyderland streven we ernaar dat iedereen, bewoners, cliënten, patiënten en collega’s 
zichzelf kunne zijn en invloed hebben op hoe dingen gaan, net als in het gewone leven van 
alledag. Zelfs bij de meest complexe en ingrijpende zorg wordt eenvoud georganiseerd, zodat 
alles net even soepeler loopt en het dagelijkse ritme zo min mogelijk wordt verstoord. 
Eenvoud maakt het voor eenieder ook gemakkelijker om een bijdrage te leveren.  

• In samenhang 
Als Zuyderland kijken we altijd naar het grotere plaatje, over de eigen grenzen heen. Hoe 
verhoudt wat wij doen zich tot wat anderen doen of kunnen. We gaan in dialoog om inzicht 
en vertrouwen te krijgen in het eigen kunnen en het kunnen van anderen. Wij zijn in deze 
open en transparant en nodigen anderen uit dat ook te zijn. 

• Met aandacht 
Als Zuyderland zien we de mensen om ons heen en leven ons in hun leven in, in hun 
behoeften, hun zorgen en talenten. Want een mens is zoveel meer dan alleen zijn ziekte of 
beperking, zijn vak of functie. We hebben oog voor detail en maken heldere keuzes over wat 
ertoe doet en wat we aandacht gaan geven. 

 
Financiële middelen R&I fonds 
 
De financiële middelen van de stichting kunnen verkregen worden uit: 

• Fondsenwervende activiteiten 

• Financiële bijdragen van Stichting Zuyderland Medisch Centrum, of het met deze stichting 
samenwerkende Medisch Specialistisch Bedrijf 

• Financiële bijdragen vanuit de industrie of farmacie 

• Overige subsidies en donaties 

• Inkomsten uit activiteiten van de stichting of van de businessvrienden van Zuyderland 

• Erfstellingen of legaten 
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Fondsenwervende activiteiten 
 
In 2017 is een start gemaakt met het werven van donateurs onder bezoekers en patiënten van 
Zuyderland Medisch Centrum. Op enkele dagdelen per week wordt er geworven in de centrale hal 
van de beide ziekenhuislocaties, Sittard-Geleen en Heerlen. Eind 2019 bedroeg het totaal aantal 
donateurs ca. 1600. 
 
Om de continuïteit van wetenschappelijk onderzoek binnen Zuyderland Medisch Centrum te kunnen 
waarborgen, zijn donaties van patiënten en bezoekers van het ziekenhuis onmisbaar. 
 
Ten behoeve van het versterken van naamsbekendheid is het voor het R&I fonds belangrijk zichtbaar 
te zijn in het zorggebied van Zuyderland. In 2019 is het R&I fonds met een stand aanwezig geweest 
tijdens de open dag van de zorg in Zuyderland Medisch Centrum in Sittard en bij de St. Joepmarkt in 
Sittard. 
 

Jaarlijkse subsidieoproep R&I fonds 
 
Vanuit het R&I fonds wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld voor financiering van medisch 
wetenschappelijk onderzoek, verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek en innovatieve projecten 
binnen Zuyderland. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door het bestuur van het fonds aan de 
hand van de jaarlijkse inkomsten uit fondsenwerving en de bijdragen vanuit de eigen organisatie.  
Onderzoekers van Zuyderland Medisch Centrum en leden van het Medisch Specialistisch Bedrijf 
(MSB) kunnen eens per jaar een projectaanvraag indienen voor financiële ondersteuning van hun 
project. 
In 2018 is de eerste keer een subsidiecall geopend vanuit het R&I fonds. Vanuit het bestuur van het 
fonds is een totaalbedrag van € 150.000,- beschikbaar gesteld voor deze call.   
In totaliteit zijn 13 projectaanvragen ingediend voor financiële ondersteuning. 
De ingediende projecten zijn individueel, schriftelijk beoordeeld door de leden van de Adviesraad. 
Het bestuur heeft de adviezen van de Adviesraad meegenomen in de besluitvorming.  
 
Op 1 juni 2019 zijn subsidiebedragen aan de volgende onderzoeken/projecten toegekend.  
Het betreft de volgende onderzoeken/projecten: 

• Analyse van prostaatkanker DNA in bloed of in urine – dr. F. van den Berkmortel, medisch 
oncoloog (€ 50.000,-) 

• Nieuwe technieken voor het bepalen van de ernst van aandoeningen van de borstwand – dr. 
E. de Loos, thorax- en traumachirurg (€ 28.373,-) 

• Kwaliteitsverbeteringen van de verpleegkundige zorg – L. Alberts, M.Sc., beleidsadviseur 
Kwaliteit & Veiligheid (€ 49.500,-) 

• Een nieuwe behandeling voor aanhoudende klachten na een hersenschudding – dr. S. 
Stapert, gezondheidszorgpsycholoog (€ 22.090,-) 

 
Uiterlijk op 1 oktober 2019 zijn deze wetenschappelijke onderzoeken en/of innovatieve projecten 
van start gegaan. 
 
Op 1 december 2019 is de tweede subsidiecall van het R&I fonds opengesteld met als doel het 
bevorderen van medisch wetenschappelijk, verpleegkundig wetenschappelijk en/of innovatief 
onderzoek binnen Zuyderland Medisch Centrum. 
 
Tot uiterlijk 1 april 2020 konden medewerkers van Zuyderland Medisch Centrum en/of leden van 
MSB een aanvraag voor financiering indienen. Uiterlijk 1 juli 2020 zou bekendgemaakt worden welke 
projectaanvragen waren gehonoreerd.  
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Wegens de coronacrisis is de uiterste datum van indiening verplaatst van 1 april 2020 naar 1 
september 2020.  
Door de coronacrisis hebben de onderzoekers en leden MSB niet of nauwelijks de tijd gehad een 
projectaanvraag op te stellen voor financiële ondersteuning. De hoogste prioriteit ging uit naar het 
coronavirus.  
Uiterlijk 1 december 2020 zal bekendgemaakt worden welke projectaanvragen gehonoreerd zijn. 
 
 
In de hiernavolgende jaarrekening wordt uitgebreid verder ingegaan op de jaarcijfers over 2019. 
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1 JAARREKENING 2019 

 

1.1 Balans per 31 december 2019 
(na bestemming saldo baten en lasten) 
 
 

  

Activa

€ € € €
Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 1. 250.000 3.021

Liquide middelen 2. 241.846 186.411
491.846 189.432

Totaal 491.846 189.432

Passiva

€ € € €
Fondsen en reserves

Bestemmingsreserve 3. 491.727 189.432

Kortlopende schulden en 4. 119 0
overlopende passiva

Totaal 491.846 189.432

31 december 2019 31 december 2018

31 december 2019 31 december 2018
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1.2 Staat van baten en lasten over 2019 
 
 
 

 

€ € € € € €
Baten

Baten donaties 5. 453.926 151.200 199.499

Som van de baten 453.926 151.200 199.499

Lasten

Besteed aan doelstellingen 6.

Doelstelling A: Kankeronderzoek 50.000 50.000 10.000
Doelstelling B: Overig onderzoek 100.000 100.000 0

150.000 150.000 10.000

Overige bedrijfskosten 7.

Kosten beheer en administratie 1.631 1.200 67

1.631 1.200 67

Som van de lasten 151.631 151.200 10.067

Saldo voor financële baten en lasten 302.295 0 189.432

Financiële baten en lasten 0 0 0

Saldo van baten en lasten 302.295 0 189.432

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten is als volgt verdeeld: 2019 2018
€ €

Toevoeging:
Bestemmingsreserve 302.295 189.432

302.295 189.432

Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018
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1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling  
 

1.3.1 Algemeen 
 
Algemeen 
Het Zuyderland concern is actief in een breed scala van zorgactiviteiten in de regio Midden en Zuid- 
Oost Limburg. Deze zorgactiviteiten zijn ondergebracht in twee afzonderlijke stichtingen, elk met 
diverse deelnemingen. De ziekenhuisactiviteiten worden uitgevoerd in de Stichting Zuyderland 
Medisch Centrum. Deze Stichting is eigenaar van diverse aan het ziekenhuis gelieerde activiteiten, 
gezamenlijk in de groepsjaarrekening verantwoord onder het “Cure-Segment”. Specifieke 
zorgactiviteiten zijn gebundeld in het “Care-segment” en juridisch ondergebracht in de Stichting 
Zuyderland Zorg. De activiteiten van het Care segment omvatten zorgcentra, jeugdgezondheidszorg, 
thuiszorg en huishoudelijke hulp. Beide stichtingen zijn met elkaar verbonden middels een personele 
unie en met een gezamenlijke Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. 
 
Kernactiviteit en doelstelling 
Het bevorderen, stimuleren, initiëren en subsidiëren van maatschappelijk relevant (klinisch) 
wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie en daarmee verband houdende medische en 
verpleegkundige activiteiten in of gelieerd aan Stichting Zuyderland Medisch Centrum. 
 
Vestigingsgegevens 
Stichting Research- & Innovatiefonds Zuyderland is gevestigd aan het Henri Dunantstraat 5 te Heerlen 
en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70364753. 
 
Continuïteitsveronderstelling 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
 
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening  
De jaarrekening is opgesteld volgens RJ 650 Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. Het doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de lasten van de organisatie en de 
besteding van gelden in relatie tot het doel waarvoor de fondsen zijn bijeengebracht. 
 
Gebruik van oordelen, schattingen en onzekerheden  
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in de toekomstige periode waarvoor 
de herziening gevolgen heeft.  
 
Vergelijkende cijfers  
De cijfers van 2018 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2019 mogelijk te 
maken. 
 
Begroting 
Binnen de Stichting wordt gewerkt met een jaarlijkse begroting welke wordt vastgesteld door het 
Bestuur. In deze begroting worden gelden gereserveerd voor door het Bestuur gedurende het jaar 
gehonoreerde projectvoorstellen. 
 

1.3.2 Waardering activa en passiva 
 
Activa en passiva  
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de 
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de 
geamortiseerde kostprijs. Toelichtingen op posten in de balans en resultatenrekening zijn in de 
jaarrekening genummerd.  
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Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen naar Stichting Research- & Innovatiefonds Zuyderland zullen toevloeien en 
de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans 
opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een 
uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag 
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, handelsschulden 
en overige te betalen posten. Er wordt geen gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten 
(derivaten). Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de 
toelichting per balanspost. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
Vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen tegen reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in 
mindering gebracht op de totale waarde van de vordering. Deze voorzieningen worden bepaald op 
basis van individuele beoordeling van vorderingen. 
De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 
Kortlopende schulden en overlopende passiva worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs 
(nominale waarde).  
 

1.3.3 Grondslagen van resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het 
verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en 
lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden 
verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. 
 
Baten  
De baten betreft de werving van fondsen en donaties onder aftrek van over de baten geheven 
belastingen (indien van toepassing). 
 
Lasten  
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 
 
Financiële baten en lasten  
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde 
(te betalen) rente. Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met 
de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.  
 
Grondslagen van bestemmingsreserve 
Deze reserve wordt aangewend in overeenstemming met de doelstelling waartoe zij in het leven is 
geroepen. Het bestuur geeft door benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de haar ter 
beschikking staande middelen wil aanwenden. 
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1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2019  
 
 
ACTIVA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PASSIVA 
 
 

 
 
 

1. Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: 31.12.2019 31.12.2018
€ €

Debiteuren 0 3.021

Nog te ontvangen bedragen 250.000 0

Totaal vorderingen en overlopende activa 250.000 3.021

2. Liquide middelen
31.12.2019 31.12.2018

€ €
Bank 241.846 186.411

Totaal liquide middelen 241.846 186.411

3. Bestemmingsreserve
31.12.2019

€
Stand per 1 januari 189.432

Bij: saldo van baten en lasten 302.295

Totaal bestemmingsreserve 491.727

Toelichting:  
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting. 
 

Toelichting:  
De Stichting beoogt het algemeen belang te dienen en heeft geen winstoogmerk. Het vermogen is bestemd 
conform het doel van de Stichting zoals benoemd in de statuten. Dit houdt in het bevorderen, stimuleren, 
initiëren en subsidiëren van maatschappelijk relevant (klinisch) wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie en 
daarmee verband houdende medische en verpleegkundige activiteiten in of gelieerd aan Stichting Zuyderland 
Medisch Centrum. 
 

Toelichting:  
De post nog te ontvangen bedragen betreft een aanvullende incidentele donatie ten opzichte van de begrote 
donatie 2019 van Stichting Zuyderland Medisch Centrum. 
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4. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31.12.2019 31.12.2018
€ €

Overlopende nog te betalen posten 119 0

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 119 0

Toelichting:  
De post overlopende nog te betalen posten betreft de te betalen bankkosten over december 2019. 
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1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten ove r 2019 

 
Baten 
 
 

 
 
 
Lasten  
 

 
 

 
 
Specificatie kosten naar bestemming 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. Baten donaties
2019 2018

€ €
Opbrengsten donaties Stg. Zuyderland Medisch Centrum 300.000 150.000
Opbrengsten donaties particulieren 153.926 49.499

453.926 199.499

6. Besteed aan doelstellingen
2019 2018

€ €
Doelstelling Kankeronderzoek 50.000 10.000
Doelstelling Overig onderzoek 100.000 0

150.000 10.000

7. Overige bedrijfskosten
2019 2018

€ €
Kosten beheer en administratie 1.631 67

1.631 67

(in €) Kankeronderzoek Overig onderzoek

Verstrekte (project)subsidies en (project)bijdragen 50.000                     100.000                   150.000                10.000                  
Afdrachten aan verbonden (internationale) organisaties -                           -                           -                       -                       
Aankopen en verwervingen -                           -                           -                       -                       -                       -                       
Uitbesteed werk -                           -                           -                       -                       -                       -                       
Communicatiekosten -                           -                           -                       -                       -                       -                       
Personeelskosten -                           -                           -                       -                       -                       -                       
Huisvestingskosten -                           -                           -                       -                       -                       -                       
Kantoor- en algemene kosten -                           -                           -                       1.631                    1.631                    67                         
Afschrijving -                           -                           -                       -                       -                       -                       
Totaal 50.000                     100.000                   -                       1.631                    151.631                10.067                  

Totaal werkelijk
2018

Besteed aan doelstellingen Wervingskosten
Kosten beheer 

en administratie
Totaal werkelijk

2019

Toelichting:  
Er is in 2019 alleen een bijdrage verstrekt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek Voeding & Kanker en 
voor overige onderzoeken. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het Jaarverslag 2019 van de 
Stichting. 
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11. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 
Het Bestuur van Stichting Research- & Innovatiefonds Zuyderland heeft de jaarrekening 2019 
vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 23 april 2020. 
      
 
12. Bestemming saldo baten en lasten 
Het saldo van baten en lasten 2019 van Stichting Research- & Innovatiefonds Zuyderland bedraagt € 
302.295 positief en is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. 
 
 
13. Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Impact Coronavirus (COVID-19) 
 
Inleiding Algemeen / Aard van de gebeurtenis 
 
In december 2019 kwamen vanuit China berichten over een besmettelijk virus. Dit virus (COVID -19) 
zorgde begin 2020 voor veel patiënten en slachtoffers in China en in februari 2020 waren er de eerste 
patiënten en slachtoffers in Nederland. Begin maart 2020 nam de regering een aantal drastische 
maatregelen, waaronder het nagenoeg stilleggen van het openbare leven in geheel Nederland. De 
zorgsector stond voor de taak om samen met ketenpartners in ROAZ-verband een grote groep 
corona-patiënten de noodzakelijke acute en intensieve zorg te verlenen. Gezien de grote 
besmettelijkheid van dit virus leidde dit tot drastische hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. Door de 
grote toeloop van corona-patiënten, de vereiste veiligheidsmaatregelen en de noodzakelijke inzet van 
IC-bedden, hebben ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg moeten besluiten een 
groot deel van de reguliere zorg, onderzoek en onderwijs niet uit te voeren, danwel uit te stellen of af 
te schalen. Als gevolg van de overheidsmaatregelen (intelligente lock-down en social distancing) 
worden ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg geconfronteerd met omzetderving 
door vraaguitval en terughoudendheid bij patiënten, bewoners en cliënten om een beroep te doen op 
de ziekenhuis-, verpleeghuis- en thuiszorg. 
 
In dit stadium zijn de gevolgen voor de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten van 
ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg en voor de exploitatieresultaten beperkt. 
Ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg blijven het beleid en het advies van de 
diverse nationale instellingen volgen en blijven tegelijkertijd hun uiterste best doen activiteiten zo goed 
en veilig mogelijk voort te zetten, zonder daarbij de gezondheid van de medewerkers in gevaar te 
brengen.  
 
Specifieke toelichting 
 
De Stichting Research- & Innovatiefonds Zuyderland maakt gebruik van de faciliteiten van de 
ziekenhuizen van Stichting Zuyderland Medisch Centrum. De incasso’s van de bestaande donateurs 
van Stichting Research- & Innovatiefonds Zuyderland lopen door. Echter de fysieke donateurswerving 
die normaliter in de ziekenhuizen plaatsvindt is stopgezet per 16 maart 2020. Op dit moment is niet 
duidelijk of dit van grote invloed is op de inkomsten van de Stichting. De onderzoeken uit de eerste 
subsidie call, waaraan al gelden zijn uitgekeerd. kunnen niet allemaal doorlopen worden zoals 
oorspronkelijk gepland. Door de afhankelijkheid van inclusie van patiënten staan de onderzoeken 
momenteel stil. De einddatum van deze onderzoeken is dan ook verlengd met de duur van de 
coronacrisis. De tweede subsidie call staat nog open. De uiterste indieningsdatum voor projecten was 
1 april 2020. Deze is verlengd tot 1 september 2020. Eind december vindt honorering van de 
projecten plaats. Dit betekent dan ook dat pas eind dit jaar, begin volgend jaar de subsidies 
daadwerkelijk beschikbaar komen aan de onderzoekers. Er worden daarom geen problemen met de 
liquiditeit verwacht. Op basis van het hierboven genoemde vinden wij de continuïteitsveronderstelling 
passend. 
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2 OVERIGE GEGEVENS 

 

2.1 Statutaire regeling bestemming saldo baten en l asten 
 
Niet van toepassing. 
 

2.2 Controleverklaring 
 
Stichting Research- & Innovatiefonds Zuyderland is een kleine rechtspersoon en daarom vrijgesteld 
van accountantscontrole op grond van BW, Boek 2, artikel 396 lid 7. 
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