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terug naar inhoudsopgave

Dit jaar bestaat Stichting JDRF Nederland tien jaar en 
de tijd is voorbijgevlogen! Laten we eens terugkijken 
en proberen de vraag te beantwoorden of het 
inderdaad goed is geweest dat JDRF destijds in 
Nederland is gestart.

Maarten en de mensen van het eerste uur ontvingen 
destijds onmiddellijk vele positieve reacties op het 
initiatief om JDRF in Nederland op te zetten. Daarnaast 
waren er mensen die zich afvroegen of er naast de 
al bestaande organisaties, zoals het Diabetes Fonds, 
Diabetesvereniging Nederland (DVN), de Bas van de 
Goor Foundation en stichting DON, nog plaats zou 
zijn voor een organisatie die zich specifiek inzet voor 
mensen met type 1 diabetes.

Al snel was duidelijk dat juist die focus op type 1 
diabetes en dan met name op het financieren van 
baanbrekend wereldwijd wetenschappelijk onderzoek 
gericht op het voorkomen, behandelen en genezen 
van deze ongeneeslijke auto-immuunziekte, die met 
name kinderen zo keihard raakt, zeer welkom was.
De ‘JDRF Nederland-community’ is in de afgelopen 
tien jaar enorm gegroeid. Via onze website, Facebook, 
Instagram en evenementen, zoals de jaarlijkse One 
Walk en Up-to-Date informatieavonden, staan we in 
doorlopend contact met onze achterban en u met 
de onderzoekers. Onze toegevoegde waarde ligt in 
ons motto: een wereld zonder type 1 diabetes! Dat 
betekent dat wij ons sterk richten op wetenschappelijk 
onderzoek en daartoe nauwe contacten onderhouden 
met de beste onderzoeksinstituten en de daaraan 
verbonden wetenschappers.  

Wij zorgen ervoor dat u op de hoogte blijft van de 
laatste stand van zaken in het onderzoek naar type 1 
diabetes. 

Vanzelfsprekend is fondsenwerving ten behoeve 
van wetenschappelijk onderzoek één van onze 
hoofddoelstellingen. En met trots kunnen we 
vaststellen dat we in de afgelopen tien jaar bijna
€ 9 miljoen aan wetenschappelijk onderzoek hebben 
gefinancierd in Nederland. Meer informatie over het 
onderzoek kunt u vinden op www.jdrf.nl. 

De wetenschap houdt niet op bij de grenzen van 
Nederland, integendeel, veel belangrijk onderzoek 
naar type 1 diabetes vindt plaats in het buitenland. 
Wij zijn bevoorrecht onderdeel uit te maken van 
JDRF International (www.jdrf.org), ons internationale 
platform met hoofdkantoor in de Verenigde 
Staten. JDRF International is de grootse non-profit 
fondsenwervingsorganisatie met betrekking tot type 1 
diabetes in de wereld. JDRF International heeft eigen 
wetenschappers in dienst die al het onderzoek ter 
wereld nauwlettend volgen. Met de steun van JDRF 
International zijn wij als geen andere organisatie in 
Nederland in staat om u op de hoogte te houden van 
de ontwikkelingen in onderzoek naar de voorkoming, 
genezing en behandeling van type 1 diabetes en 
te waarborgen dat onze fondsen naar het meest 
veelbelovende onderzoek gaan. 

Helaas is het zo dat we op de korte en misschien zelfs 
middellange termijn niet mogen verwachten dat er een 
geneesmiddel, behandeling of therapie beschikbaar 
komt die type 1 diabetes voorkomt of geneest. 

Woord van 
het bestuur

Alweer tien jaar geleden zei de oprichter van onze mooie stichting, Maarten de Groot, in zijn voorwoord 
bij het eerste jaarverslag van Stichting JDRF Nederland: “Wat goed, JDRF nu ook in Nederland”. JDRF 
International was toen al veertig jaar de enige organisatie wereldwijd die direct betrokken was bij nagenoeg 
alle ontdekkingen op het gebied van de genezing, behandeling en voorkoming van type 1 diabetes.

Maarten de Groot
Voorzitter
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Zoals Maarten altijd zegt, een wereld zonder type 1 
diabetes is een marathon en geen sprint. Daarom 
richten we ons ook nadrukkelijk op het leven met type 
1 diabetes. Zolang er nog geen definitieve oplossing 
beschikbaar is, richt ons onderzoek zich ook op het 
verbeteren van het leven met type 1 diabetes. Via ons 
platform wordt u geïnformeerd over nieuwe producten, 
behandelingsmethoden en andere ontwikkelingen die 
het leven met type 1 diabetes makkelijker maken. 

We gaan gesprekken aan met de politiek, 
zorgverzekeraars, behandelaars en de farmaceutische 
industrie over vergoeding en beschikbaarheid. Een 
goed voorbeeld hiervan is de organisatie van een 
handtekeningenactie om de glucosesensor door 
zorgverzekeraars vergoed te krijgen. In 2019 werd een 
petitie met meer dan 50.000 handtekeningen bij de 
Tweede Kamer ingediend. En met succes: inmiddels 
wordt de flash glucosesensor voor iedereen met type 1 
diabetes vergoed!

Uiteraard moet worden stilgestaan bij de uitbraak 
van COVID-19 die onze samenleving zo diep heeft 
getroffen dit jaar. Iedereen heeft op de een of andere 
manier de gevolgen van het virus ondervonden. 
De gevolgen voor de zorg zijn ongeëvenaard en de 
uitdagingen waarvoor we als samenleving staan om 
deze crisis te boven te komen, zijn heel groot. Op het 
moment van dit schrijven beleven we de zogenaamde 
‘tweede golf’ en met smacht wordt gewacht op een 
vaccin of een geneesmiddel. Ondertussen gaat 
de samenleving gebukt onder de maatregelen ter 
beperking van de verspreiding van COVID-19. Het 
virus heeft ook ons getroffen. We hebben helaas ons 
team iets moeten inkrimpen en de meeste van onze 
activiteiten hebben geen doorgang kunnen vinden. 
Ook de fondsenwerving staat onder druk. 

Ons team heeft onder leiding van onze directeur Ingrid 
Wiechers ongelooflijk hard gewerkt om u zoveel als 
mogelijk te blijven informeren en betrokken te houden 
bij onze organisatie. Op een knappe wijze zijn diverse 
evenementen digitaal doorgegaan. Onze voortgaande 
digitalisering is versneld uitgevoerd en onze website 
is verbeterd. We maken meer dan ooit gebruik van 
sociale media om het contact met u te blijven houden. 
Ingrid en haar team hebben buitengewone prestaties 
verricht in deze ongelofelijk spannende en onzekere 
tijden. 

Samen met u kijken wij terug op tien belangrijke 
jaren waarbij JDRF in Nederland een belangrijke 
toegevoegde waarde heeft gehad. We gaan door. 
We blijven ons, in nauwe samenwerking met JDRF 
International, inzetten voor onderzoek naar de 
voorkoming, genezing en behandeling van type 1 
diabetes. We zullen nog meer aandacht besteden 
aan het dagelijks leven met diabetes en in dat kader 
onze activiteiten intensiveren. Om hierin effectief te 
zijn, is samenwerking met andere organisaties die de 
belangen van mensen met type 1 diabetes behartigen 
van groot belang. Wij zoeken naar wegen om al onze 
krachten kunnen bundelen. 

JDRF Nederland staat er goed voor en ziet de toekomst 
met vertrouwen tegemoet. Het bestuur wil u als 
donateur, vrijwilliger, ambassadeur, wetenschapper, 
behandelaar, volger of ‘liker’ of anderszins betrokkene 
hartelijk danken. We zijn bijzonder dankbaar voor uw 
steun in welke vorm dan ook. Zonder u kunnen we 
onze doelstelling, een wereld zonder type 1 diabetes, 
niet nastreven. 

Henk Arnold Sijnja
Covoorzitter

Woord van het bestuur
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Internationaal worden grote sprongen gemaakt naar 
een wereld zonder de auto-immuunziekte type 1 
diabetes. Met JDRF steunen wij deze wetenschappers 
op weg van type één naar type géén. In Nederland 
ontvingen onderzoekers in ons boekjaar 2019-2020 
€ 1.585.950. Dit houdt in dat mede door steun van 
JDRF wederom tien wetenschappers samen met hun 
team kunnen werken aan de betere behandeling en 
genezing van type 1 diabetes.

Hoewel dat ons stukje bij beetje dichter bij de 
oplossing brengt, zijn we er nog niet. We hebben nog 
een lange weg te gaan naar een wereld zonder type 1 
diabetes. Dat zoveel mensen ons steunen op die weg, 
maakt me dankbaar. Ik ben heel blij met alle inzet en 
steun van actievoerders, sponsoren en donateurs. De 
mensen die meededen met de online JDRF One Walk, 
de Dam tot Damloop in 2019 en andere fysieke of 
online evenementen.

En laat ik de deelnemers die zich opgaven voor 
evenementen die geannuleerd werden niet vergeten, 
zoals alle fietsers die in actie zouden komen tijdens de 
Diabetes Classic. COVID-19 gooide roet in het eten, 
maar de vechtlust is er niet minder om geworden. 
We hopen op nieuwe evenementen, wanneer dat weer 
kan, met iedereen die bij wil dragen aan onze missie. 
We hebben al jullie steun hard nodig. Dankzij alle 
support van iedereen die achter JDRF Nederland staat 
en daarmee vooroploopt op de weg naar een wereld 
zonder type 1, kunnen wij doorgaan. 

Ondertussen ontstaat ieder jaar meer en meer kennis 
over de ziekte type 1 diabetes. Al die wetenschap en 
ervaring delen we graag. Bijvoorbeeld op ons PEAK 
Symposium, onze Voel je Vrij-avond en de Up-to-Date 
informatieavonden. We willen mensen samenbrengen 
om in gesprek te gaan en van elkaar te leren. In die 
verbondenheid ontstaan mooie initiatieven, ideeën en 
leermomenten.

Woord van de 
directeur

Wat hebben we een bijzonder jaar achter de rug. Als ik terugkijk op het werk dat wij in 2019-2020 hebben 
verzet, onder soms moeilijke omstandigheden, ben ik trots op de stappen die we samen gezet hebben. 
Samen werken we, ambitieus en krachtig, aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met type 1 diabetes. 
We verbinden onderzoekers over de hele wereld, om samen met hen tot resultaten te komen. We gaan door 
tot we ons einddoel bereikt hebben: de genezing van type 1 diabetes.

Ingrid Wiechers
Directeur

Des te meer waardering verdienen de online JDRF 
One Walk, de Diabetes United-livestreams en de 
webinars waarbij onze achterban massaal meedeed. 
De flexibiliteit van het team, het aanpassingsvermogen 
van al die actievoerders, deelnemers en bezoekers 
en de digitale transitie die we met JDRF Nederland 
hebben gemaakt, verdienen het om genoemd 
te worden. Door de hybride vorm, waaraan ook 
onze internationale partners en wetenschappers 
meewerkten, bereiken we steeds meer mensen die 
JDRF en het werk van onze wetenschappers weten te 
vinden.

Samen kunnen we veel bereiken, zowel 
internationaal als in Nederland: ook als we dit door 
de omstandigheden een andere invulling moeten 
geven. Zowel onze Nederlandse afdeling als JDRF 
International heeft in het kader van de coronacrisis 
zware beslissingen moeten nemen om de organisatie 
toekomst te geven. Maar we blijven werken aan dat 
ene doel: een wereld zonder type 1 diabetes.

Ik ben dankbaar voor iedereen die afgelopen jaar 
(weer) onderdeel wilde zijn van die weg naar type 
géén. Mensen met of zonder type 1 diabetes, 
supporters, donateurs, vrijwilligers, wetenschappers en 
iedereen die ons steunt in binnen en buitenland, dag 
in dag uit: zonder jullie kan JDRF niet bestaan. Bedankt 
voor jullie betrokkenheid, (online) aanwezigheid, 
support en toewijding. Samen met jullie gaan we door 
op weg naar type géén.

6



terug naar inhoudsopgave

Bronnen: 
• Diabeter. (5 september 2016) Hoeveel kinderen hebben 

diabetes type 1? Geraadpleegd op 12 augustus 2019, van 
diabeter.nl

• NOS. (14 mei 2019) Verdubbeling van aantal kinderen met 
suikerziekte. Geraadpleegd op 12 augustus 2019, van nos.nl

• Peters, M.L., Huisman, E.L., Schoonen, M., Wolffenbuttel, 
B.H.R. (2017). The current total economic burden of diabetes 
mellitus in the Netherlands. The Netherlands Journal of 
Medicine, 35, (7), 281-297.

• RIVM. (2015) Prevalentie diabetes bij kinderen en 
jongeren. Geraadpleegd op 12 augustus 2019, van 
volksgezondheidenzorg.info

• Tucker, M. (8 december 2017) Adults Can Get Type 1 Diabetes, 
Too. Geraadpleegd op 12 augustus 2019, van npr.org

JDRF Nederland werft fondsen voor wetenschappelijk 
onderzoek naar de behandeling, preventie en 
genezing van type 1 diabetes. Ook geeft JDRF 
voorlichting over deze chronische auto-immuunziekte 
en de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, 
behandelingen, hulpmiddelen en de weg naar 
genezing.

In het boekjaar 2019-2020 (dat loopt van 1 juli 2019 
tot en met 30 juni 2020) bedroegen de inkomsten 
van JDRF Nederland € 2.050.101. Van dit bedrag is 
€ 1.915.634 besteed aan de doelstellingen van JDRF. 
De uitgaven bedroegen € 2.155.400.

JDRF in het kort

IEDER JAAR KRIJGEN 500 
TOT 550 KINDEREN DE 
DIAGNOSE T1D

IN NEDERLAND HEBBEN 
ONGEVEER 120.000 MENSEN 

T1D. 15.000 HIERVAN ZIJN 
KINDEREN EN JONGEREN

IN 30 JAAR TIJD IS HET AANTAL KINDEREN 
MET T1D VERDUBBELD

T1D KOST DE NEDERLANDSE 
SAMENLEVING JAARLIJKS 

MILJARDEN AAN 
ZORGKOSTEN, COMPLICATIES, 

STUDIEVERTRAGING EN VERLIES 
VAN ARBEIDSPRODUCTIVITEIT

HET AANTAL MENSEN 
MET TYPE 1 DIABETES 

STIJGT ELK JAAR 
EN DE GROEI IS 

HET GROOTST BIJ 
KINDEREN ONDER DE 

5 JAAR.

T1D IS, NA ASTMA, DE 
MEEST VOORKOMENDE 
CHRONISCHE ZIEKTE 

ONDER KINDEREN

JDRF is de enige organisatie ter wereld met een 
daadkrachtig en realistisch plan voor een wereld 
zonder type 1 diabetes. JDRF werkt aan het genezen en 
voorkomen van deze ziekte en tot die tijd ook aan het 
verbeteren van het leven met type 1 diabetes. Zo gaan 
we van een betere behandeling van type 1 uiteindelijk 
naar type géén.

JDRF werkt internationaal met de beste onderzoekers 
en brengt hen samen om al het onderzoek naar 
een hoger niveau te trekken. Ook zet JDRF zich in 
om onderzoeksgelden van overheden te verkrijgen. 
Daarnaast behartigt zij de belangen van mensen 
met type 1 diabetes over de hele wereld. Zo kunnen 
mensen met type 1 daadwerkelijk gebruikmaken van 
de nieuwste behandelmethoden.

T1D IS EEN CHRONISCHE AUTO-IMMUUNZIEKTE
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September 2019
• Op 12 september kwam een select gezelschap naar 

Rotterdam. Bij Diabeter maakten de aanwezigen 
kennis met een aantal wetenschappers en het 
onderzoek waar zij mee bezig zijn op het gebied van 
type 1 diabetes.

• Als JDRF lieten we ons gezicht zien bij een 
voorlichtings avond van Medtronic. Voor meer dan 
300 aanwezigen spraken we over ons betekenisvolle 
werk.

• Van Dam tot Dam en van type één naar type géén: 
dat was het motto van de deelnemers die namens 
JDRF Nederland meededen aan het Dam tot 
Damweekend op 21 en 22 september. Er werd op 
twee onderdelen meegedaan: zowel wandelend als 
hardlopend kwamen mensen in actie voor JDRF. 
De wandelende deelnemers zorgden voor een 
bedrag van € 4.897. De hardlopers brachten 
€ 3.346 bij elkaar. Een mooi bedrag van € 8.243 
voor onderzoek naar type 1 diabetes is dus het 
eindresultaat.

Oktober 2019
• Met de ‘Voel je vrij met T1D’-informatieavond in 

De Soester Duinen bracht JDRF Nederland mensen 
met type 1 diabetes op dinsdag 8 oktober samen. 
Het doel: in gesprek gaan met elkaar en met de 
panelleden over onderzoek, behandeltherapieën en 
het dagelijks leven met type 1 diabetes.

November 2019
• Op 14 november organiseerde JDRF het derde PEAK 

Symposium: een dag volledig in het teken van type 1 
diabetes, sport en alles wat daarbij komt kijken. Deze 
editie organiseerden we in samenwerking met de 
Bas van de Goor Foundation. Het symposium bleek 
opnieuw een groot succes. De dag, speciaal voor 
zorgverleners en wetenschappers, werd beoordeeld 
met een 8,3. De avond, bedoeld voor mensen met 
type 1 diabetes en betrokkenen, scoorde een 7,9. 

2019-2020
in vogelvlucht In 2020 bestaat JDRF Nederland al tien jaar. Tien jaar waarin enorm veel gebeurd is, op het gebied van type 1 

diabetes en onderzoek, voorlichting en de ontwikkeling van JDRF Nederland als organisatie.

Van Dam tot Dam

Peak Symposium

• Van 19 tot 21 november vond de JDRF One 
Conference plaats in Minneapolis, in de Verenigde 
Staten. Alle internationaal verbonden afdelingen van 
JDRF kwamen samen om elkaar te ontmoeten en 
te leren van elkaars successen op het gebied van 
vrijwilligers, wetenschap, community en meer.
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December 2019
• Het kantoor van JDRF verhuisde wegens 

stadsrenovatie van Utrecht naar Amersfoort. 
De nieuwe locatie is een professionele, mooie 
ontmoetingsplek.

• In december breidde het Zorginstituut Nederland 
de vergoeding van glucosesensoren uit. Flash 
glucosesensoren zijn per direct vergoed voor 
iedereen met diabetes die insuline gebruikt. Een 
mooie eerste stap, maar JDRF blijft ook hopen op 
bredere vergoeding van de continue glucosesensor. 

Maart 2020
• Nog net voordat JDRF verschillende evenementen 

moest annuleren in verband met COVID-19 
organiseerden we een Up-to-Date informatieavond 
in Assen. De honderd aanwezigen luisterden 
aandachtig naar dr. Maartje de Wit, die sprak over de 
psychische impact van type 1 diabetes. Dr. Sandra 
Smink vertelde via een live-verbinding alles over de 
transplantatie van de Eilandjes van Langerhans. De 
bezoekers waardeerden de avond gemiddeld met 
een 8,0.

• De overige Up-to-Date informatieavonden die 
gepland stonden in Den Bosch, Delft en Deventer 
heeft JDRF Nederland helaas moeten annuleren. 
Deze avonden hebben door middel van webinars een 
andere invulling gekregen.

April 2020
• Diabetes United: een project dat tijdens de 

coronacrisis ontstond als coproductie om alle 
vragen rondom type 1 diabetes en COVID-19 te 
beantwoorden. Verschillende organisaties binnen 
het veld van diabetes werkten samen in de 
totstandkoming van deze livestreams. Het werd vaste 
prik, iedere woensdag om 19.30 uur live op Facebook 
en de uitzending was tevens te bekijken via de 
website van JDRF Nederland.

• Ter vervanging van de geannuleerde Up-to-Date 
informatieavonden organiseerde JDRF Nederland 
webinars met wetenschappers prof. dr. Frank Snoek, 
dr. Marcel Karperien, prof. dr. Bart Roep en dr. Henk-Jan 
Aanstoot. Zij deelden tijdens het webinar inzichten in 
hun onderzoeken. Ook was er ruimte om vragen te 
stellen. De verbondenheid met elkaar door middel van 
deze webinars bleek een succes. Ook het intensievere 
contact met diverse wetenschappers is positief.

2019-2020 in vogelvlucht

Mei 2020
• In mei zou de Diabetes fietsclassic plaatsvinden, 

maar vanwege de coronamaatregelen kon dit 
evenement niet doorgaan. 

Juni 2020
• De JDRF One Walk vond dit jaar niet in fysieke vorm 

plaats, maar online. In een professionele studio met 
wetenschapsjournalist Diederik Jekel als presentator. 
Drie uur lang nam JDRF Nederland de kijkers mee 
in een programma vol met ervaringen van mensen 
met type 1 diabetes, actievoerders aan het woord, 
muziek, een online veiling en een live Q&A met 
wetenschappers. Ook Aaron Kowalski (President 
and Chief Executive Officer at JDRF International) en 
wetenschapper prof. dr. Bart Roep waren vanuit de 
Verenigde Staten live aanwezig. De JDRF One Walk 
leverde uiteindelijk een bedrag van € 127.100 op.

Up-to-Date

JDRF One Walk
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JDRF staat voor Juvenile Diabetes Research 
Foundation. De stichting is in 1970 opgericht in de 
Verenigde Staten door moeders van kinderen met 
type 1 diabetes. De organisatie is inmiddels uitgegroeid 
tot dé leidende charitatieve organisatie op het gebied 
van type 1 diabetes en heeft tot nu toe meer dan 
twee miljard euro aan onderzoek naar type 1 diabetes 
gefinancierd in zo’n 27 landen. Tientallen miljoenen 
euro’s hiervan zijn in Nederland besteed. Hier bestaat 
JDRF sinds 2010. Internationaal draagt JDRF bij aan 
nagenoeg alle wetenschappelijke vooruitgang op het 
gebied van type 1 diabetes.

Wereldwijde regie
Type 1 diabetes is geen specifiek Nederlands probleem 
en de oplossing kan ook niet uit Nederland alleen 
komen. JDRF is wereldwijd als enige in staat te 
inventariseren waar ter wereld het meest relevante 
onderzoek wordt gedaan. Zo kan de strategische 
onderzoeksagenda bepaald worden. JDRF kent de 
beste onderzoekers en zorgt dat zij samenwerken, 
bijvoorbeeld in consortia. Daarnaast is JDRF 
International een serieuze gesprekspartner voor 
de farmaceutische- en de hulpmiddelenindustrie, 
aan de overheid gelieerde goedkeuringsinstanties 
en de verzekeraars en overheden die de nieuwe 
behandelmethoden moeten vergoeden.

JDRF in het kort

1. JDRF richt zich uitsluitend op type 1 diabetes. 
Niet op type 2.

2. JDRF Nederland maakt deel uit van een 
internationale organisatie die betrokken is bij 
en sturing geeft aan wereldwijd onderzoek 
naar type 1 diabetes.

3. JDRF is de enige organisatie ter wereld met 
een daadkrachtig en realistisch plan voor een 
wereld zonder type 1 diabetes.

4. JDRF financiert niet alleen onderzoek, maar 
zorgt ook voor de ontwikkeling, goedkeuring 
en vergoeding van therapieën, zodat deze 
bereikbaar worden voor mensen met type 1 
diabetes.

5. JDRF heeft een groot internationaal netwerk 
van topwetenschappers die met elkaar 
verbonden werken aan de genezing, 
preventie en behandeling van type 1 diabetes.

JDRF, voor een wereld 
zonder type 1 diabetes
JDRF is wereldwijd de leidende organisatie als het gaat om financiering van wetenschappelijk onderzoek naar 
type 1 diabetes. Als enige organisatie ter wereld heeft JDRF een daadkrachtig en realistisch plan voor nieuwe 
behandelmethoden die het leven van mensen met type 1 diabetes structureel verbeteren en uiteindelijk zullen 
zorgen voor een wereld zonder type 1 diabetes.

Focus op type 1
Type 1 diabetes is een chronische auto-immuunziekte 
met levenslang ingrijpende gevolgen. Dit is een totaal 
andere ziekte dan type 2 diabetes. Bij fondsenwerving 
worden deze varianten vaak over een kam geschoren. 
Dit beperkt de genezingsmogelijkheden van type 
1 diabetes. JDRF richt zich dan ook volledig op het 
vinden van een oplossing voor type 1. 

Bij type 1 diabetes valt het immuunsysteem de eigen 
bètacellen aan. Hierdoor produceert het lichaam te 
weinig of geen insuline. Zonder insuline wordt de 
bloedglucosespiegel niet geregeld en ontstaat een 
levensbedreigende situatie. Totdat wetenschappers 
een oplossing vinden, moeten mensen met type 1 
diabetes constant hun bloedglucosespiegel in de 
gaten houden en dagelijks zelf insuline toedienen. 
Type 1 diabetes is er altijd: dag in, dag uit. Daarnaast 
leidt type 1 diabetes tot een verhoogd risico op 
complicaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om hart-, 
oog- en nieraandoeningen, zenuwbeschadigingen en 
beroertes.

JDRF vindt het, net als alle mensen die betrokken zijn 
bij type 1 diabetes, belangrijk dat type 1 en type 2 als 
verschillende ziektes worden gezien. 

Het onderscheid is essentieel om de kansen voor een 
oplossing voor type 1 diabetes te optimaliseren. Dat 
betekent echter niet dat, waar mogelijk, op sommige 
gebieden samengewerkt wordt in onderzoek naar 
verschillende varianten van diabetes. Bijvoorbeeld op 
het gebied van complicaties is samenwerking relevant.

10



terug naar inhoudsopgave

JDRF 
Nederland
Visie
Een wereld zonder type 1 diabetes.

Missie
Het versnellen van levensveranderende doorbraken 
voor het behandelen, voorkomen en genezen van type 
1 diabetes en haar complicaties.

Doelstellingen
JDRF heeft als doel:
• Fondsen werven voor wetenschappelijk onderzoek 

naar het genezen, voorkomen en behandelen van 
type 1 diabetes.

• Voorlichting geven over de wetenschappelijke 
ontwikkelingen op het gebied van type 1 diabetes.

• Genereren van meer bekendheid over type 1 diabetes 
en JDRF.

Voor het boekjaar 2019-2020 vertaalde dit zich naar de 
volgende twee uitgewerkte doelstellingen:

1. Een stijging van fondsenwervende inkomsten
 Om de fondsenwervende inkomsten te laten stijgen 

voert JDRF Nederland een gestructureerd beleid 
met een aantal zaken als speerpunten:
• Het vinden van nieuwe donateurs en het behoud 

van bestaande donateurs.
• Het aangaan, onderhouden, verbeteren en 

verdiepen van contacten met sponsoren.
• De vrijwilligersorganisatie van fondsenwervende 

evenementen verder uitbouwen, waardoor meer 
mensen in actie willen en kunnen komen om 
fondsen te werven voor onderzoek naar type 1 
diabetes.

JDRF Nederland is in 2010 opgericht door 
voorzitter van het bestuur Maarten de Groot. 
In 2007 werd bij zijn zoon Merijn type 1 diabetes 
vastgesteld. In zijn zoektocht naar een oplossing 
kwam hij in contact met JDRF in Amerika en 
hij was gelijk overtuigd: JDRF is wereldwijd de 
leidende organisatie die miljoenen mensen 
met type 1 diabetes over de hele wereld van de 
dagelijkse last van type 1 diabetes gaat ontdoen.

Het bestrijden van type 1 diabetes kan niet alleen 
in Nederland of welk ander land ter wereld 
opgelost worden. Internationale samenwerking is 
de enige manier om zo snel mogelijk vooruitgang 
te boeken. Doordat JDRF internationaal opereert 
en betrokken is bij wereldwijd onderzoek, 
kan zij als geen ander overzien waar de beste 
wetenschappers zitten en hoe en waar het 
meeste resultaat geboekt kan worden.

Merijn en Maarten de Groot

 Het uiteindelijke doel van de stijging van 
fondsenwervende inkomsten is natuurlijk de 
mogelijkheid meer geld te investeren in onderzoek 
naar type 1 diabetes. Daarom werkt JDRF eraan om 
niet alleen de inkomsten te laten stijgen, maar ook 
de overheadkosten zo laag mogelijk te houden.

2. Groei van de naamsbekendheid van JDRF 
Nederland

 De groei van de naamsbekendheid van JDRF 
Nederland wordt bewerkstelligd door nauwe 
samenwerking met beroepsorganisaties (artsen, 
verpleegkundigen), patiëntenorganisaties, 
ziekenhuizen en allianties met de farmaceutische 
industrie en toeleveranciers. Door middel van 
nieuwsbrieven, magazines en gezamenlijke 
evenementen bereiken we de doelgroep 
rechtstreeks en komt zij in aanraking met JDRF.

 Daarnaast organiseren we diverse informatieavonden. 
Een deel van deze bijeenkomsten hebben we 
echter moeten annuleren in verband met COVID-19. 
Deze hebben wij vervangen door webinars met 
wetenschappers. Hiermee hebben we ongeveer 
1500 mensen bereikt. Deze mensen hebben 
informatie gekregen over lopende onderzoeken 
naar type 1 diabetes. Ook hebben de mensen meer 
gehoord over JDRF als organisatie en over ons plan 
voor een wereld zonder type 1 diabetes.

 Verder zoekt JDRF regelmatig de publiciteit door 
middel van vakbladen en de landelijke en regionale 
pers en vergroten we de naamsbekendheid met de 
eigen communicatiekanalen.

 Het toezicht op deze doelstellingen vindt plaats met 
behulp van rapportages op alle deelgebieden door 
de directeur aan het bestuur. Deze rapportages 
worden toegelicht en vastgesteld tijdens de 
bestuursvergaderingen. Als de behoefte bestaat 
aan een tussentijdse rapportage, dan wordt deze 
zo nodig opgesteld. De directie en voorzitter van 
het bestuur hebben regelmatig onderling contact 
omtrent alle zaken bij JDRF Nederland.
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Een daadkrachtig en realistisch plan
De kerninzet van JDRF is gericht op het behandelen, 
voorkomen én genezen van type 1 diabetes. JDRF 
initieert en stimuleert onderzoek, ondersteunt de 
ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en 
technologieën én zorgt ervoor dat deze zo snel 
mogelijk beschikbaar zijn voor mensen met type 1 
diabetes. Zo kunnen zij een veiliger leven leiden met 
minder bijwerkingen en complicaties. Het uiteindelijk 
doel is om type één te veranderen in type géén.

Met de resultaten van vandaag gaan we voor de 
oplossing van morgen. JDRF financiert wereldwijd 
onderzoek op verschillende vlakken en richt zich op 
meerdere innovatieve projecten om vooruitgang en 
ontwikkeling te garanderen. Alleen op die manier kan 
al het onderzoek worden samengebracht om de beste 
oplossing te creëren voor mensen met type 1 diabetes.

Stand van zaken
Ook het afgelopen jaar heeft JDRF veel belangrijk 
onderzoeks- en ontwikkelingswerk ondersteund. 
In Nederland kregen in boekjaar 2019-2020 tien 
projecten subsidie. Deze onderzoeken liepen aan 
de universiteiten van Maastricht (de heer dr. Van 
Apeldoorn), Leiden (mevrouw dr. Carlotti, de heer 
dr. Vig en de heer dr. Zaldumbide), Twente (de heer 
dr. Karperien), Groningen (mevrouw dr. Smink en 
de heer prof. dr. De Vos), het Radboudumc (de heer 
prof. dr. Gotthardt en de heer prof. dr. De Galan) en 
behandelcentrum Diabeter (de heer dr. Aanstoot). 

De inzet van JDRF is gericht op het genezen van 
type 1 diabetes, op het verbeteren van de levens van 
degenen die met type 1 diabetes moeten leven en op 
het voorkomen van type 1 diabetes. Veel onderzoek 
staat natuurlijk ook ten dienste van doelen in een 
andere categorie. Binnen de genezing, preventie en 
behandeling van type 1 diabetes onderscheidt JDRF 
zeven oplossingsrichtingen.

Genezen
Om type 1 diabetes te genezen wordt ingezet op 
vervanging van bètacellen in het lichaam, inclusief 
het beschikbaar maken van goed functionerende 
bètacellen uit andere cellen. Ook wordt geprobeerd de 
nog aanwezige bètacellen in het lichaam weer te laten 
functioneren. Verder wordt onderzoek gedaan naar 
de immuunaanval op bètacellen en de manier waarop 
deze tegengegaan kan worden.

Weten schappelijk 
onderzoek

Genezen Bètacelvervanging Geïmplanteerde bètacellen die de functie van de eigen cel 
overnemen

Bètacelregeneratie Herstellen en beschermen van insuline-producerende 
bètacellen

Immunotherapie Herstellen van de immuun balans, vanuit onderzoek naar 
andere ziektes

Voorkomen Preventie Type 1 diabetes voorgoed uitroeien

Behandelen Kunstmatige alvleesklier Automatische insulinetoediening

Glucosecontrole Verbeteren van dagelijkse routines

Complicaties Stoppen en behandelen van fysieke en mentale problemen 
gerelateerd aan type 1 diabetes

Voorkomen
Onderzoek naar preventie van type 1 diabetes wordt 
ook gefinancierd door JDRF. Hierbij gaat het zowel om 
het voorkomen van type 1 diabetes, als het vertragen 
van het verloop van de ziekte, door middel van 
vaccinaties of andere behandelingen.

Behandelen
Daarnaast wil JDRF het leven van mensen met type 1 
diabetes op korte termijn verbeteren. Daarom steunt 
JDRF onderzoek ten behoeve van betere controle van 
bloedsuikerwaarden met betere geneesmiddelen en 
een kunstmatige alvleesklier. Ook richten wij ons hierbij 
op onderzoek ten behoeve van het voorkomen van 
complicaties. 
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Proces van toekenning van geld aan onderzoeken
Wetenschappers wereldwijd kunnen onderzoeks-
voorstellen indienen bij JDRF. Ook benadert JDRF 
actief onderzoekers met de vraag of zij specifiek 
onderzoek willen starten met financiering van JDRF. 
Om verworven fondsen zo efficiënt en effectief 
mogelijk in te kunnen zetten, hanteert JDRF een 
uitgebreid selectie- en toewijzingsproces. Hierin 
spelen het JDRF Wetenschappelijk Team, de Research 
Commissie en de Wetenschappelijke Collegiale 
Toetsing (Peer Review) een belangrijke rol. Op basis 
van input van deze organen bepaalt JDRF International 
welke onderzoeken wereldwijd worden gefinancierd. 

Onderzoek in Nederland wordt in principe betaald 
uit opbrengsten van fondsenwerving door JDRF 
Nederland. Mochten er te weinig inkomsten zijn 
gegenereerd in Nederland om dit JDRF-onderzoek te 
financieren, dan vult JDRF International het benodigde 
bedrag aan met fondsen die elders in de wereld zijn 
geworven.

JDRF Wetenschappelijk Team
JDRF heeft overzicht over al het relevante onderzoek 
naar type 1 diabetes wereldwijd en zet zich actief 
in om dit onderzoek te coördineren, te managen 
en te sturen. Het JDRF Wetenschappelijk Team, 
bestaande uit wetenschappers in dienst van JDRF 
International in de Verenigde Staten, speelt hierin een 
belangrijk rol. Zij beoordelen alle subsidieaanvragen 
die bij JDRF International worden ingediend. Alle 
JDRF-wetenschappers hebben hun eigen specifieke 
expertise en kennis die gezamenlijk alle relevante 
onderzoeksgebieden bestrijken.

Research Commissie
De Research Commissie is een commissie binnen 
het internationale JDRF-bestuur die bestaat uit 
internationale vrijwilligers. De Research Commissie 
stelt het jaarlijkse budget voor onderzoek vast en 
bepaalt of aanvragen passen binnen de lange-
termijnstrategie en onderzoeksfocus van JDRF. Ook 
kijkt de commissie of voor ingediende aanvragen de 
juiste procedure is gehanteerd. De commissie kan 
voorstellen van het JDRF Wetenschappelijk Team 
goed- of afkeuren.

Wetenschappelijke Collegiale Toetsing
JDRF voert uitvoerige Collegiale Toetsing uit, voordat 
een onderzoeksvraag wordt gehonoreerd of afgekeurd. 
Een wetenschapper uit het JDRF Wetenschappelijk 
Team met specifieke kennis van het onderwerp van 
een onderzoeksaanvraag beoordeelt de aanvraag eerst 
en legt deze daarna voor aan collegawetenschappers 
binnen het Wetenschappelijk Team van JDRF. 
Als het onderzoek toegevoegde waarde heeft, 
bijvoorbeeld doordat het gaten in kennis opvult, 
ander onderzoek versnelt of op een andere manier 
bijdraagt aan de onderzoeksstrategie van JDRF, dan 
legt JDRF de onderzoeksaanvraag voor aan externe 
wetenschappers met relevante specifieke kennis over 
het onderwerp van de aanvraag.

Als een aanvraag voor onderzoeksgelden de laatste 
fase van toekenning bereikt, ligt de uiteindelijke 
beslissing bij JDRF’s President (voor projecten met 
een kleiner budget) of, voor alle andere aanvragen, bij 
het uitvoerend onderzoekscomité van de Raad van 
Bestuur. Ongeveer de helft van dit comité bestaat uit 
leden die onbekend zijn op het gebied van onderzoek 
naar type 1 diabetes.

Weten schappelijk 
onderzoek

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Wetenschappelijk 
Team

Research
Commissie

JDRF’s President
Raad van Bestuur

Collegiale Toetsing 
Externe deskundigen

Adviescommissies
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Wetenschappelijk 
onderzoek in Nederland

Dr. Henk-Jan Aanstoot 
Diabeter

Financiering in boekjaar 
2019-2020: € 86.629

Het biomarkeronderzoek van dr. Henk-Jan Aanstoot 
richt zich op ziekteprocessen bij type 1 diabetes 
bij mensen die al minstens vijf jaar type 1 hebben 
en ouder dan 16 jaar zijn. Daarmee wil Aanstoot de 
verscheidenheid van type 1 diabetes leren kennen. 
De onderzoeksresultaten moeten antwoord geven op 
vragen als:
1) Kunnen we meten hoeveel insulineproducerende 

bètacellen er zijn, en;
2) Kunnen we vroege tekenen van complicaties sneller 

opsporen met biomarkers? 

In 2020 worden de laatste monsters in het onderzoek 
verzameld. Dan is de database, bestaande uit 
bloed, urine en andere gegevens van 600 mensen 
met diabetes, voor het onderzoek compleet. De 
wetenschappers zijn inmiddels gestart met de eerste 
analyses en dit leidt al tot resultaten. Het team heeft 
onder andere uitgevonden dat een derde van de 
mensen in het onderzoek met soms al tientallen jaren 
type 1 nog insuline aanmaakt en dat dit bij andere 
mensen nog kan worden gestimuleerd in een test. 

Dr. Aart van Apeldoorn 
Maastricht UMC+

Financiering in boekjaar 
2019-2020: € 104.695

Dr. Aart van Apeldoorn ontving dit jaar wederom 
een subsidie voor zijn onderzoek naar een 
inkapselingssysteem voor de Eilandjes van Langerhans. 
Dit inkapselingssysteem moet ervoor zorgen dat 
Eilandjes van donoren succesvol getransplanteerd 
kunnen worden, doordat het de Eilandjes beschermt 
tegen de auto-immuunreactie bij mensen met type 1 
diabetes.

Het doel van het onderzoek is een systeem dat 
fungeert als een soort haaienkooi: de insuline, gemaakt 
door de eilandjes van Langerhans, kan er wél uit. Maar 
de bloedcellen die zorgen voor de auto-immuunreactie 
bij type 1 diabetes, kunnen de haaienkooi niet in. Zo 
blijven de eilandjes van Langerhans beschermd.

Dr. Françoise Carlotti
Leids Universitair Medisch Centrum 
(LUMC)
Financiering in boekjaar 2019-2020: 
€ 70.966

Dr. Françoise Carlotti bewees eerder dat insuline 
producerende bètacellen kunnen transformeren in 
glucagonproducerende cellen. Met haar onderzoek 
richt zij zich nu op hoe deze veranderingen kunnen 
plaatsvinden. Het antwoord op die vraag vormt 
wellicht een mogelijkheid om de bètacellen te 
controleren en glucagonproducerende cellen te 
veranderen in insulineproducerende cellen.

Het onderzoek van Françoise Carlotti bevat nu een 
dataset, waarmee de signatuur van een individuele 
cel bepaald kan worden. Deze technologie helpt 
wetenschappers bij het vaststellen van verschillende 
fases in de verandering in cellen. Carlotti onderzocht 
daarnaast hoe bètacellen reageren op stress en hoe dit 
verband houdt met het ontstaan van type 1 diabetes.

Ook in Nederland levert JDRF een forse bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar type 1 diabetes. 
Dit zijn de onderzoekers die in het boekjaar 2019-2020 een bijdrage ontvingen van JDRF.
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Prof. dr. Bastiaan de Galan
Radboudumc / Maastricht UMC+

Financiering in boekjaar
2019-2020: € 945.679

Het project van prof. dr. Bastiaan de Galan, dat zich 
richt op het verkrijgen van informatie over hypo’s bij 
diabetes, is inmiddels halverwege. Veel onderdelen 
van het onderzoek hebben door de coronapandemie 
vertraging opgelopen. Dat geldt met name voor 
klinische studies en experimenteel onderzoek, omdat 
onderzoekslaboratoria moesten sluiten. Desondanks 
is veel progressie geboekt. Inmiddels zijn gegevens 
over hypo’s en andere parameters van bijna honderd 
klinische onderzoeken met bijna zestigduizend 
patiënten opgenomen in de Hypo-RESOLVE database. 

De komende tijd zal het project van De Galan zich 
richten op gedetailleerde analyse van de gegevens 
om meer te weten te komen over de risicofactoren 
voor hypo’s en de gevolgen van hypoglykemieën. 
Ook het klinisch onderzoek naar de effecten van een 
experimentele hypo op de ontstekingsfactoren, de 
hart- en cognitieve functie is hervat. In Nederland 
en het Verenigd Koninkrijk is tevens goedkeuring 
voor het Hypo-METRICS onderzoek, gericht 
op klinische relevantie en de vertaling van lage 
bloedglucosewaarden gemeten met een sensor.

Prof. dr. Martin Gotthardt
Radboudumc

Financiering in boekjaar
2019-2020: € 20.790

Het onderzoek van prof. dr. Martin Gotthardt richt 
zich op bètacel-imaging. Hierbij worden met behulp 
van nucleaire techniek bètacellen in beeld gebracht, 
zodat gemeten kan worden hoeveel bètacellen iemand 
met type 1 diabetes nog in zijn lichaam heeft. Het 
aantal geïncludeerde patiënten in het onderzoek van 
Gotthardt is inmiddels acht.

In het afgelopen jaar ontwikkelde prof. dr. Martin 
Gotthardt een algoritme voor automatisch en 
betrouwbare vaststelling van kleuringen waarmee de 
locatie van bepaalde componenten in het lichaam 
bepaald wordt. Door dit te vergelijken met de 
vaststelling van een radiotraceropname op basis van 
autoradiografische en SPECT-scans. Zo wordt de relatie 
tussen bètacelmassa en tracer-opname bepaald. Ook 
heeft Gotthardt een kwantitatieve analyse gedaan van 
de autoradiografie.

Dr. Marcel Karperien
Universiteit Twente

Financiering in boekjaar
2019-2020: € 103.578

Het team van dr. Marcel Karperien heeft het afgelopen 
jaar veel voortgang geboekt. De manier om bètacellen 
in te kapselen in holle microgels is verder ontwikkeld. 
Ook laat het onderzoek zien dat het immuunsysteem 
van de muis deze holle microgels goed verdraagt 
wanneer deze geïmplanteerd worden. Daarnaast 
optimaliseerden de onderzoekers de technologie om 
op grotere schaal zuurstofgenererende microdeeltjes 
te produceren en startten experimenten waarin 
gebruikgemaakt is van Eilandjes van Langerhans uit 
varkens.

De wetenschappers hebben de laatste experimenten 
stil moeten leggen bij het uitbreken van de 
coronapandemie. Vanaf midden mei zijn enkele 
activiteiten weer opgepakt. Karperien is van plan de 
experimenten met Eilandjes van varkens binnenkort 
weer op te starten. Onder de huidige omstandigheden 
zal dat zonder de financiering van JDRF zijn.

Wetenschappelijk onderzoek 
in Nederland
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Dr. Alexandra Smink
Universitair Medisch Centrum 
Groningen (UMCG)
Financiering in boekjaar
2019-2020: € 37.092

Dr. Alexandra Smink is naar Atlanta geweest om 
daar in het lab van Prof. Garcia (Georgia Institute 
of Technology) meer te leren over de methode die 
hij gebruikt voor het stimuleren van ingroei van 
bloedvaten in een artificiële transplantatieplaats onder 
de huid. Daarnaast heeft ze daar ook een nieuwe 
techniek geoefend voor het visualiseren van de 
bloedvaten in de artificiële transplantatieplaats. 

Vervolgens heeft dr. Smink de technieken gebruikt in 
haar eigen onderzoek: beide methodes paste zij toe 
op haar artificiële transplantatieplaats. De visualisatie 
van de bloedvaten werkt goed en de data van de 
experimenten voor stimulatie van bloedvaten worden 
op dit moment verder uitgewerkt. De resultaten van de 
andere twee methodes voldeden niet aan de beoogde 
doelstellingen. Deze resultaten zijn inmiddels wel 
onder review/gepubliceerd.

Prof. dr. Paul de Vos
Universiteit Medisch Centrum 
Groningen (UMCG)
Financiering in boekjaar
2019-2020: € 84.669

Het team van prof. dr. Paul de Vos heeft gewerkt 
aan nieuwe methoden om de Eilandjes van 
Langerhans beter te laten overleven en functioneren 
in de beschermhoesjes die het onderzoek eerder 
voortbracht. In samenwerking met twee partijen in 
de Verenigde Staten ontwikkelde het team nieuwe 
moleculen waardoor de cellen zelfs een jaar na 
verpakking in de hoesjes nog functioneren. Uit een 
experiment met muizen bleek dat muizen een jaar 
genezen konden worden van type 1 diabetes.

Het platform waarbinnen de eigenschappen van 
hoesjes getest worden en gewerkt wordt aan 
verbetering, loopt goed. Samenwerking met groepen 
wereldwijd heeft geleid tot nieuwe inzichten op 
het gebied van het verpakken van Eilandjes van 
Langerhans, zonder dat dit reacties in het lichaam 
uitlokt. Het onderzoek van prof. dr. Paul de Vos heeft 
vier maanden stilgelegen door de coronacrisis. Dit 
is een harde klap geweest. Het onderzoek en de 
bijbehorende experimenten zijn inmiddels hervat.

Dr. Saurabh Vig
Leids Universitair Medisch Centrum 
(LUMC)
Financiering in boekjaar
2019-2020: € 21.992

Dr. Saurabh Vig richt zich op het ophelderen van 
bètacelproblematiek veroorzaakt door stress in het 
verloop van type 1 diabetes. Onlangs toonde het team 
van Vig aan dat stress een zelfvernietigend proces op 
gang brengt in de bètacellen door het eiwit GRP78, 
dat fungeert als signaalreceptor voor de dood van 
bètacellen. 

Uit het onderzoek van Saurabh Vig wordt duidelijk 
dat GRP78 een significante rol speelt bij bètacelstress 
en de communicatie tussen bètacellen en het 
immuunsysteem in het ziekteverloop van type 1 
diabetes. Vervolgonderzoek moet leiden tot meer 
kennis over het verband tussen gestreste bètacellen 
en de wijze waarop immuuncellen communiceren. 
Bovendien kan dit op termijn leiden tot de ontwikkeling 
van therapieën die de ontwikkeling van type 1 diabetes 
remmen.

Wetenschappelijk onderzoek 
in Nederland
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Wetenschappelijk onderzoek 
in Nederland

Dr. Arnaud Zaldumbide
Leids Universitair Medisch Centrum 
(LUMC)

Financiering in boekjaar
2019-2020: € 54.599

Dr. Arnaud Zaldumbide onderzoekt het eiwitgehalte 
in bètacellen tijdens de ontsteking die het begin van 
type 1 diabetes markeert. Bètacellen dragen zelf bij 
aan de vernietiging van het immuunsysteem door het 
afscheiden van een eiwit. 

Bovendien bevestigt een studie van het team van dr. 
Arnaud Zaldumbide de rol van bètacelstress in het 
verloop van type 1 diabetes. Aangetoond werd dat 
het immuunsysteem een gestreste cel aanvalt en een 
moleculair mechanisme betrokken is in dit proces. 
Het onderzoek laat zien dat die stress een belangrijke 
factor is die de vernietiging van bètacellen versnelt.

Europees project: INNODIA

Financiering loopt via JDRF International

INNODIA is een internationaal samenwerkingsverband 
tussen 31 academische instellingen, zes industriële 
partners, een kleinschalige onderneming en twee 
patiëntenorganisaties die hun kennis en ervaring 
samenbrengen met één gemeenschappelijk doel: 
type 1 diabetes bestrijden. JDRF is partner in deze 
samenwerking.

Johan Keurentjes, bestuurslid van JDRF Nederland, is 
lid van de Patient Advisory Committee (PAC) van 
INNODIA. De PAC geeft gehoor aan de ervaringen, 
opinies en wensen van patiënten en hun familieleden, 
zodat de doelstellingen en strategie van INNODIA 
aansluiten bij de doelstellingen van personen die door 
T1D zijn getroffen en ermee leven.

INNODIA neemt in heel Europa bloedstalen en 
verzamelt gegevens van patiënten met recent 
gediagnosticeerde type 1 diabetes en hun 
bloedverwanten in de eerste graad. Aan de hand 
van deze gegevens kunnen wetenschappers 
de ontwikkeling van de ziekte bij deze personen 
onderzoeken, nieuwe manieren ontwikkelen om te 
voorspellen welk risico hun bloedverwanten lopen 
om diabetes type 1 te krijgen en, ten slotte, een 
behandeling vinden voor personen bij wie de diagnose 
al is gesteld.
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Particuliere donaties
In het boekjaar 2019-2020 heeft Stichting JDRF 
Nederland een bedrag van €167.230 aan particuliere 
donaties mogen ontvangen. Dit bedrag is gedeeltelijk 
afkomstig van honderden vaste donateurs die 
JDRF structureel financieel ondersteunen om type 1 
diabetes de wereld uit te helpen. Daarnaast ontvangen 
we giften van donateurs die actief meedoen aan 
evenementen van JDRF of derden die met hun 
deelname geld ophalen. 

Een ander deel van de particuliere donaties komt 
voort uit de mensen die JDRF structureel steunen 
met een periodieke schenking, bestaande uit een 
vast bedrag per kalenderjaar, gedurende minimaal vijf 
jaar. Tot slot ontvangt JDRF Nederland ook eenmalige 
donaties. Deze vormen echter een klein deel van het 
gehele bedrag. JDRF Nederland is alle donateurs zeer 
dankbaar voor hun bijdrage aan onderzoek naar type 
1 diabetes en dat zij het werk van JDRF, ook tijdens de 
coronacrisis, steunen.

Fondsen en stichtingen
In 2019-2020 deed JDRF Nederland verschillende 
verzoeken bij stichtingen en vermogensfondsen voor 
financiële ondersteuning, ten behoeve van projecten 
en activiteiten. Wij zijn deze stichtingen, fondsen en 
andere non-profitorganisaties zeer erkentelijk voor de 
steun die JDRF Nederland mocht ontvangen van hen. 
Het gaat om een totaalbedrag van € 121.327.

Bedrijven
In het boekjaar 2019-2020 onderschreef ook het 
bedrijfsleven de missie van JDRF, net als in voorgaande 
jaren. Verschillende bedrijven hebben dit mede door 
financiële steun geconcretiseerd. De support vanuit 
deze bedrijven bedroeg € 174.529. Daarmee dragen 
deze gewaardeerde bedrijfspartners essentieel bij aan 
de weg naar een wereld zonder type 1 diabetes.

Evenementen
JDRF wierf ook dit jaar, ondanks de coronacrisis, 
fondsen met behulp van evenementen. Ook deze 
opbrengsten komen ten goede aan wetenschappelijk 
onderzoek naar het behandelen, genezen en 
voorkomen van type 1 diabetes.

Met de Dam tot Damloop werd in september 2019 
een bedrag opgehaald van € 8.243. COVID-19 en 
de daarmee samenhangende maatregelen gooiden 
helaas roet in het eten wat betreft verschillende 
andere evenementen. Dat betekent dat deelnemers 
aan deze evenementen geen bijdrage konden leveren 
aan onderzoek naar type 1 diabetes. Het gaat hierbij 
bijvoorbeeld om de geannuleerde Diabetes Classic in 
Bovensmilde die niet door kon gaan in mei.

Ook de JDRF One Walk kon niet fysiek plaatsvinden. In 
plaats daarvan kwam er een online versie waarmee we 
circa 1.600 mensen bereikten en eenbedrag van 
€ 127.100 ophaalden.

Fondsen-
werving

Wij steunen JDRF, 
omdat wij geloven dat 
Enzo’s toekomst van 
hem is. Niet van zijn 
diabetes.

– Diana, actievoerder en moeder 
van een zoon met T1D

Het werven van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek naar type 1 diabetes is een belangrijke doelstelling 
van JDRF Nederland. Onder andere periodieke schenkingen, donaties, sponsoring en evenementen zijn 
onderdeel van de fondsenwerving.
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JDRF-informatieavonden
In het boekjaar 2019-2020 had JDRF Nederland 
meerdere Up-to-Date informatieavonden gepland. 
Echter konden de avonden in Den Bosch, Delft en 
Deventer niet doorgaan in verband met COVID-19. 
Vlak voor de ‘intelligente lockdown’ kon de Up-to-Date 
informatieavond in Assen nog wel doorgaan. 

Ondanks de omstandigheden, ontving JDRF Nederland 
honderd gasten op deze avond. Dr. Maartje de Wit 
vertelde de mensen in de zaal alles over de psychische 
impact van leven met type 1 diabetes. Dr. Sandra Smink 
vertelde via een liveverbinding op afstand meer over 
de transplantatie van de Eilandjes van Langerhans.
De aanwezigen gaven de avond gemiddeld een 8,0.

Webinars
Hoewel de verschillende Up-to-Date 
informatieavonden in maart en april verder niet 
fysiek door konden gaan, bleven we onze achterban 
informeren door middel van webinars. Tijdens de 
coronacrisis organiseerden we verscheidene webinars 
met onderzoekers. Ieder webinar vertelde een 
wetenschapper over de nieuwste ontwikkelingen op 
het gebied van type 1 diabetes. Via de livechat was het 
mogelijk om vragen te stellen aan de wetenschapper 
van dienst. Met deze webinars bleef er aandacht voor 
het belangrijke onderzoek dat ook in deze tijd hard 
nodig is en de wetenschappers die zich bezighouden 
met deze onderzoeken.

Donderdag 2 april vertelde prof. dr. Frank Snoek alles 
over de psychische impact van leven met type 1 
diabetes. Dr. Marcel Karperien ging op donderdag 
16 april in op de mogelijkheden van het transplanteren 
van Eilandjes van Langerhans. Via een liveverbinding 
sprak prof. dr. Bart Roep op donderdag 30 april vanuit 
Amerika over een mogelijk diabetesvaccin en het 
immuunsysteem. Dr. Henk-Jan Aanstoot sloot op 
donderdag 14 mei af. In het webinar vertelde hij alles 
over zijn onderzoek naar de verscheidenheid van type 
1 diabetes.

Met in totaal bijna 1.500 deelnemers kunnen we 
concluderen dat de webinars van JDRF Nederland 
goed bekeken werden. Ook werden tijdens 
de webinars sterke vragen gesteld aan onze 
wetenschappers. JDRF Nederland kan niet anders 
zeggen dan dat dit een groot succes is gebleken. 
We zijn voornemens ook komend jaar webinars te 
organiseren. Zo kunnen we andere onderwerpen en 
wetenschappers aan bod laten komen.

JDRF als spreker
JDRF Nederland laat zich ook zien en horen op 
informatieavonden van andere partijen in het 
diabetesveld. Zo zijn we afgelopen boekjaar aanwezig 
geweest bij informatieavonden van Medtronic en 
Diabeter en waren we bij het OneMed-symposium 
“One Step Closer”. Met onze aanwezigheid op dit soort 
evenementen groeit de naamsbekendheid van JDRF.

Voorlichting Voorlichting is de tweede belangrijke doelstelling van JDRF. Hierbij gaat het om voorlichting over type 1 
diabetes én over vorderingen op het gebied van onderzoek en de weg naar een wereld zonder type 1 diabetes. 
Door de nauwe band met JDRF International in de Verenigde Staten, waar een nagenoeg compleet overzicht 
van onderzoek in de hele wereld is, kan JDRF Nederland uitstekend kennis delen op dit gebied.
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Ambassadeurs
Ook onze ambassadeurs dragen bij aan de bekendheid 
en bredere steun voor JDRF Nederland. Jorien van den 
Herik (oud-voorzitter van Feyenoord) en Alexander 
Rinnooy Kan (voorzitter Sociaal-Economische 
Raad) zijn ambassadeurs van JDRF Nederland met 
persoonlijke betrokkenheid bij type 1 diabetes. 

Daarnaast zijn internationaal basketballer Jordy Kuiper 
en Danique Reidsma, die werkzaam is bij het Ministerie 
van Financiën, verbonden aan JDRF Nederland. Met het 
ambassadeurschap maken al onze ambassadeurs JDRF 
Nederland breder bekend, vergroten zij het netwerk 
van de stichting en stimuleren zij samenwerking op het 
gebied van diabetes in zowel binnen- als buitenland.

Jeugdambassadeurs
Ook hebben we een mooie groep jeugdambassadeurs 
die zich op jonge leeftijd al inzetten voor een wereld 
zonder type 1 diabetes. Onze jeugdambassadeurs 
zijn Merijn de Groot, Nikki van den Herik, Daan Stapel, 
Sanne van Beem, Willem Gesink, Robin Smits, Carolien 
Connolly, Iris Miagostovich, Jonatan Rombouts, Fien 
de Graaf, Anne Karreman, Vera Elzinga en Onno 
Rademaker. Deze jongeren en jongvolwassenen zetten 
zich in voor JDRF Nederland en zijn een voorbeeld voor 
vele andere jongeren met type 1 diabetes.

Type 1 Scientific Community
Het is voor JDRF Nederland van groot belang om 
goed contact te houden met alle wetenschappers in 
Nederland die van JDRF financiering ontvangen voor 
hun belangrijke onderzoek. Daarom zetten we in op 
contact én geven we hen een podium waar mogelijk. 

Dit jaar maakten we op dit gebied een grote sprong 
door de verschillende webinars die JDRF Nederland 
kon organiseren.

Via deze webinars deelden wetenschappers inzichten 
op het gebied van type 1 diabetes en kwamen zij in 
contact met betrokkenen. In het webinar kon diep 
inhoudelijk ingegaan worden op lopende onderzoeken. 
Om die reden is JDRF voornemens op dit gebied 
verdere stappen te zetten.

Contacten met diabetesgerelateerde organisaties
In het boekjaar 2019-2020 continueerden JDRF 
Nederland en Diabetes Vereniging Nederland (DVN) de 
samenwerking die zij hebben. Ook werkte JDRF samen 
met de Bas van de Goor Foundation en D-support. 
Daarnaast wordt samengewerkt met het Diabetes 
Fonds, stichting Kinderdiabetes en Diabeter.

Ten tijde van de coronacrisis ontstond een 
bijzonder samenwerkingsverband tussen meerdere 
diabetesorganisaties. Onder de naam Diabetes 
United zorgde JDRF Nederland samen met andere 
organisaties voor informatievoorziening middels een 
regelmatige livestream. JDRF bundelde hiervoor de 
krachten met organisaties als het DiabetesFonds, DVN, 
Medtronic Diabetes Nederland, Diabeter en de Bas van 
de Goor Foundation.

Totaal waren we zeven keer live op Facebook op 
woensdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur. Tevens 
was de livestream te bekijken via de website van 
JDRF Nederland. De uitzendingen van Diabetes 
United werden keer op keer goed bekeken. 

Daarnaast waren mensen actief met het stellen van 
vragen tijdens de livestream. Iedere uitzending werd 
ingezoomd op een ander aspect van type 1 diabetes 
en COVID-19:

Uitzendingen Diabetes United

23 maart Al je vragen over het coronavirus en T1D

1 april Ziek zijn en T1D

8 april Werken met T1D tijdens de coronacrisis

22 april In beweging blijven in de coronacrisis

6 mei Terug naar school met T1D

19 mei Diabeteszorg op anderhalve meter 
afstand

1 juli T1D na de ‘intelligente lockdown’

In de samenwerking met Diabeter, centrum voor 
diabeteszorg, leverde JDRF Nederland een bijdrage aan 
de Science School van International Society for Pedriatic 
and Adolescent Diabetes (ISPAD). De ISPAD Science 
School vond van 9 tot 12 september plaats bij Diabeter 
in Rotterdam. De Science School draait om twintig 
jonge onderzoekers op het gebied van type 1 diabetes 
die aan het begin van hun carrière staan. Met elkaar en 
met de ISPAD bespreken zij hun onderzoeksplannen. 
Tegelijkertijd leren ze over de diverse aspecten van 
onderzoek en diabetes. Op deze manier motiveren we 
een nieuwe generatie onderzoekers om onderzoek te 
doen naar type 1 diabetes.

Voorlichting

20



terug naar inhoudsopgave

Op 12 september nodigde JDRF Nederland een select 
gezelschap uit voor een ontmoeting met deze nieuwe 
generatie onderzoekers. Op deze manier werd kennis 
en ervaring uitgewisseld en kwamen de gasten meer 
te weten over onderzoek en de laatste ontwikkelingen. 
JDRF kan terugkijken op een geslaagde dag. Na een 
welkomstwoord van het bestuur van JDRF, kwamen 
prof. dr. Tadej Battelino, prof. dr. Lars Krogvold en dr. 
Henk-Jan Aanstoot aan het woord.

Vrijwilligersbijeenkomst
Een bijeenkomst met vrijwilligers stond 
gepland voor mei 2020. Helaas hebben we de 
vrijwilligersbijeenkomst voor 2019-2020 moeten 
annuleren in verband met COVID-19 en de 
bijbehorende maatregelen. We hopen dat het mogelijk 
is deze bijeenkomst in het najaar van 2020 of begin 
2021 alsnog te organiseren voor onze dierbare 
vrijwilligers.

JDRF One Walk
De JDRF One Walk vond dit jaar op 13 juni 2020 plaats 
en was voor het eerst in digitale vorm. Vanuit een 
professionele studio, met uiteraard ook aandacht 
voor het voorlichtende aspect van het werk van JDRF 
Nederland. De situatie rondom COVID-19 noodzaakte 
ons de JDRF One Walk om te schakelen naar een 
online versie.

Het werd een prachtige dag, bestaande uit 
verschillende onderdelen met veel aandacht voor het 
werk van onze wetenschappers:

• Tijdens het uur van de wetenschap beantwoordden 
dr. Sandra Smink, dr. Henk-Jan Aanstoot en prof. dr. 
Bart Roep (live vanuit de Verenigde Staten) vragen. 
Via de livechat stelden kijkers vragen voor deze 
live Q&A. Ook prof. dr. Eelco de Koning en prof. dr. 
Bastiaan de Galan kwamen aan het woord. Met 
hen sprak JDRF Nederland van tevoren over hun 
onderzoeken.

• Poptroubadour Arnoud Kas zorgde voor muziek 
tijdens de JDRF One Walk. Door te doneren, 
bepaalden kijkers welk nummer de Poptroubadour 
speelde. 

• Om bijzondere actievoerders in het zonnetje te 
zetten, reikten we drie awards uit aan actievoerders. 
Een award voor het grootste team, een prijs voor 
het loyaalste team en een voor de creatiefste 
actievoerder.

• Online veilde JDRF Nederland items om meer geld 
op te halen voor onderzoek naar type 1 diabetes. 
Onder andere een clinic met hockeyster en JDRF-
ambassadeur Danique Reidsma, kunst, een tocht 
op een mooie boot en een eigen ontwerp voor je 
insulinepomp of meetapparaat werden geveild..

• Tijdens de JDRF One Walk ontvingen we ook 
verschillende gasten. Rufus de Beer was erbij. 
Maarten de Groot, oprichter en voorzitter van JDRF 
Nederland was te zien in de uitzending. Maar ook 
videomaker Jarah Gartener Simons, CEO van JDRF 
International Aaron Kowalski en Marjorie Theeuwes, 
moeder van een kind met type 1 diabetes, waren 
aanwezig.

Voorlichting

Tijdens de One Walk waren we toch samen: niet fysiek, 
maar online ditmaal. We kijken terug op een geslaagde 
dag in het jaar van ons tienjarig bestaan. 

PEAK Symposium
Op 14 november 2019 vond JDRF’s landelijke evenement 
plaats, Performance in Exercise and Knowledge: 
het PEAK Symposium. Zo’n 95 zorgverleners, 
wetenschappers en ervaringsdeskundigen kwamen 
bijeen in Omnisport in Apeldoorn. De aanwezigen 
deelden ervaringen en leerden van elkaar tijdens 
lezingen en kleedkamergesprekken.

De combinatie van een zorgsymposium overdag en 
een informatieve bijeenkomst in de avond blijkt erg 
prettig. De PEAK informatieavond trok 127 bezoekers. 
Sporten en bewegen met type 1 diabetes blijkt voor 
velen een interessant vraagstuk. Het dagprogramma 
scoorde gemiddeld een 8,4. De avond werd door de 
aanwezigen gemiddeld beoordeeld met een 8,5.
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De PEAK informatieavond 
trok 127 bezoekers. Sporten 

en bewegen met type 1 
diabetes blijkt voor velen 

een interessant vraagstuk.
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Communicatiebeleid
Het communicatiebeleid van JDRF Nederland is 
gebaseerd op drie pijlers. In de eerste plaats wil JDRF 
Nederland goed doordachte informatie en belangrijk 
nieuws delen met betrekking tot ontwikkelingen op het 
gebied van type 1 diabetes, de behandeling van deze 
auto-immuunziekte en uiteindelijk de genezing. 

Daarnaast wil JDRF Nederland met de communicatie 
de doelgroep inspireren om de boodschap van JDRF 
te verspreiden en hen aanzetten tot actie om geld in 
te zamelen voor onderzoek naar type 1 diabetes. De 
derde en laatste pijler is het duidelijk maken van het 
verschil tussen type 1 diabetes en andere vormen. In 
Nederland worden alle varianten vaak nog steeds als 
gelijk gezien.

Website en nieuwsbrief
Ter ondersteuning van fondsenwerving en voorlichting, 
heeft JDRF Nederland een website: www.jdrf.nl. Op 
deze website plaatst JDRF regelmatig nieuwe berichten 
met betrekking tot ontwikkelingen op het gebied van 
onderzoek, fondsenwervende evenementen en andere 
zaken. Ook versturen we een maandelijkse nieuwsbrief. 
Het aantal aanmeldingen voor deze mails blijft stijgen. 
We houden inmiddels met de nieuwsbrief iedere 
maand ruim achtduizend mensen op de hoogte van 
het reilen en zeilen van JDRF.

Vorig jaar startten we met de rebranding van de 
stichting en de bouw van een nieuwe website. 
Deze projecten lopen nog. Het resultaat hiervan zal 
in 2020-2021 zichtbaar worden. Een tipje van de 
sluier: de nieuwe website wordt vormgegeven in de 
nieuwe huisstijl vanuit JDRF International. Met deze 
huisstijl ontwikkelen we een nieuwe website die naast 
functioneel ook heel modern is. We verwachten daar 
jaren mee vooruit te kunnen.

Sociale media
De groei van JDRF Nederland op sociale media 
blijft constant. Het netwerk wordt steeds verder 
uitgebreid. Dit is het gevolg van regelmatige updates 
op onze Facebook-, Twitter-, Instagram- en LinkedIn-
pagina. Deze berichten hebben altijd betrekking op 
nieuwsupdates, ontwikkelingen op het gebied van type 
1 diabetes en leuke acties.

Verschuiving naar online
Online communicatie is altijd een groot onderdeel 
geweest van onze communicatiemiddelen. Door de 
coronacrisis en de daaraan verbonden maatregelen 
is dit nog belangrijker geworden. JDRF Nederland 
heeft hierop geanticipeerd door naar bredere digitale 
mogelijkheden te kijken. Deze ontwikkelingen gingen 
in een stroomversnelling en we verwachten hier ook 
volgend boekjaar nog profijt van te hebben.

Communicatie
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JDRF in de media
Ook dit boekjaar was JDRF weer zichtbaar in de media. 
Directeur Ingrid Wiechers werd geïnterviewd door 
de redactie van RTL Z. In een publicatie van 26 maart 
2020 is te lezen over de financiële gevolgen van de 
coronacrisis voor stichtingen. Ingrid Wiechers vertelt 
daarin over de zoektocht van JDRF naar creatieve 
oplossingen, zodat we ook in de coronacrisis door 
kunnen met onze hoogste prioriteit: onderzoek naar en 
voorlichting over type 1 diabetes.

Daarnaast waren meermaals bijdragen van JDRF 
Nederland te lezen in Diactueel, een lifestyleblad 
gericht op mensen met type 1 diabetes en 
betrokkenen.

Samenwerking
JDRF Nederland werkt op het gebied van 
communicatie en merkpositionering inmiddels 
samen met verschillende partners. Iedere partner 
zet JDRF in op de specifieke eigen specialiteit 
om zo efficiënt en doeltreffend mogelijk te werk 
te gaan. In samenwerking met één van deze 
communicatiepartners ontwikkelden we een 
contentstrategie waardoor JDRF relevanter kan zijn 
voor de doelgroep op verschillende kanalen. Vanaf 
komend boekjaar zal JDRF Nederland deze strategie 
daadwerkelijk implementeren.

Communicatiebeleid
JDRF Nederland werkt met een communicatiebeleid 
dat ook dit jaar geleid heeft tot successen en groei. 
Met de inzet van vaste medewerkers en enkele 
vrijwilligers met kennis van zaken, werken we aan 
sterke, informatieve content. Hiermee creëren we 
betrokkenheid van onze doelgroep op sociale media 
en andere communicatiekanalen. 

Communicatie
In 2019-2020 had 
JDRF Nederland:

127.950
WEBSITE-
BEZOEKEN

26.882 
FACEBOOK-

LIKES

8.548 
NIEUWSBRIEF-

ABONNEES

1.293 
INSTAGRAM-

VOLGERS
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JDRF Nederland heeft als doel:
• Fondsenwerving voor wetenschappelijk 

onderzoek naar de genezing, preventie en 
behandeling van type 1 diabetes.

• Voorlichting over wetenschappelijke 
ontwikkelingen op het gebied van type 1 
diabetes.

• Verzorging van bredere bekendheid van type 1 
diabetes en JDRF.

Stichting JDRF Nederland heeft geen winstoogmerk en 
is een stichting met ANBI-status. Op 3 juli 2015 kreeg 
JDRF Nederland daarnaast het CBF-Keur voor Goede 
Doelen toegekend. Ook in dit boekjaar hebben wij een 
nieuw Erkenningspaspoort van het CBF gekregen.

Directie
De directeur stuurt de bureauorganisatie aan en 
geeft sturing aan projecten. Aan de hand van een 
strategisch plan en jaarplan werkt zij, binnen bepaalde 
volmachten afgegeven door het bestuur, samen met 
de medewerkers aan de realisatie van de doelstellingen 
van JDRF Nederland. Per 1 juni 2019 is Ingrid Wiechers 
directeur van JDRF Nederland.

Bureauorganisatie
De bureauorganisatie is onder leiding van de directeur 
verantwoordelijk voor de algemene coördinatie, 
de fondsenwerving en voorlichting, het versterken 
van de community door o.a. het onderhouden 
van relaties met donateurs en sponsoren en de 
relatie met wetenschappers en vrijwilligers, de 
productontwikkeling, innovatie en communicatie. 
In boekjaar 2019-2020 waren twee mensen fulltime 
in dienst. Daarnaast werkten vijf parttimers voor de 
bureauorganisatie van JDRF Nederland. In totaal 
besloeg dit 5,4 fte. Ook werd gedurende 2019-2020 
doelmatig gebruikgemaakt van zzp’ers.

Administratie en ICT
Per juli werkt JDRF Nederland met een nieuw 
administratiekantoor, Florys, en een nieuw ict-bedrijf, 
ICT-Concept. Beide bedrijven zijn gespecialiseerd in de 
ondersteuning van goede doelen.

Daarnaast werken we aan een soepele koppeling 
tussen Salesforce, het CRM-systeem waar wij gebruik 
van maken, en de nieuwe website die in het najaar van 
2020 gereed moet zijn. 

Vrijwilligers
JDRF Nederland kan niet functioneren zonder 
vrijwilligers. Dit zijn veelal mensen die vanuit hun 
persoonlijke situatie betrokken zijn bij type 1 diabetes 
en JDRF daarom een warm hart toedragen. We zijn 
al onze vrijwilligers enorm dankbaar en hopen dat zij 
JDRF Nederland ook in de toekomst blijven steunen om 
samen van type 1, type géén te maken.

Personeel & 
organisatie
Stichting JDRF Nederland is opgericht op 17 
november 2010 en bestaat uit een bestuur, een 
bureauorganisatie met fulltime en parttime 
medewerkers, zzp’ers en veel vrijwilligers. 

Ik heb ruim dertig 
jaar type 1 diabetes 
en ben dan ook een 
ervaringsdeskundige in 
het leven met diabetes. 
Deze ervaring wil ik 
inzetten bij de JDRF 
voor het verbeteren 
van het leven van 
mensen met diabetes 
en de genezing van 
deze ziekte!

– Maud, vrijwilliger
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Sinds mei 2020 zijn we de inzet van vrijwilligers 
verder aan het uitbreiden, zodat we hun expertise en 
kennis beter kunnen inzetten voor ons gezamenlijke 
doel. Een nieuwe tijd, waarin we nieuwe kwaliteiten 
nodig hebben, vraagt om een nieuwe waardering van 
onze vrijwilligers. Hierbij hebben we dit boekjaar ook 
gebruikgemaakt van vrijwilligersplatform Deedmob, 
waarop we specifiek vrijwilligersvacatures kunnen 
plaatsen.

Studenten
Daarnaast werkten twee groepen studenten van de 
Hogeschool Utrecht dit jaar aan een onderzoek in 
opdracht van JDRF Nederland. Zij richtten zich met 
name op de communicatie, de doelgroep, de strategie 
op social media en de mogelijkheden waar JDRF zich in 
de toekomst mee bezig kan houden.

Huisvesting
JDRF Nederland is sinds november 2019 gevestigd 
aan de Maanlander 47, 3824 MN te Amersfoort. Hier 
hebben we een kantoorruimte op de eerste verdieping. 
Op de begane grond zijn diverse vergaderruimtes waar 
JDRF gebruik van kan maken.

Personeel & organisatie
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JDRF Nederland werd in 2019 geleid door een bestuur 
bestaande uit zes personen, met een wisseling van 
penningmeester. Het bestuur is verantwoordelijk 
voor de strategie, het beleid en het opstellen van de 
begroting. Daarnaast houdt het bestuur ook toezicht 
op de strategie en de prestaties van JDRF Nederland.

Alle bestuursleden hebben andere (hoofd-)
werkzaamheden, zoals te zien in de tabel, en verrichten 
hun werkzaamheden voor JDRF Nederland pro bono. 
Ze kunnen een vergoeding declareren voor gemaakte 
kosten voor de uitvoering van hun functie voor JDRF 
Nederland, maar geen van de bestuursleden maakt 
gebruik van deze mogelijkheid.

Wijze van benoeming
Nieuwe bestuursleden worden benoemd door het 
bestuur. Het bestuur bestaat conform de statuten uit 
tenminste vijf personen, die elkaar aanvullen op het 
gebied van deskundigheid, vaardigheid en netwerk. 
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 
drie jaar. Zij kunnen herbenoemd worden.

Betrokkenheid bij JDRF International
Voorzitter Maarten de Groot is, naast de rol die hij 
vervult bij JDRF Nederland, ook nauw betrokken bij 
JDRF International. Na twee bestuurstermijnen in 
het internationale bestuur is Maarten de Groot nu 
Director Emeritus. In Nederland is sprake van een 
co-voorzitterschap tussen Maarten de Groot en 
bestuurslid Henk Arnold Sijnja.

Bestuur
Het bestuur van JDRF Nederland bestaat uit de volgende personen:

NAAM BENOEMD FUNCTIE EINDIGT OVERIGE WERKZAAMHEDEN

Maarten de Groot 
(Nederland, 1965), 
voorzitter

17-11-2010
Herkozen:
12-11-2013
12-11-2017
21-1-2019

21-1-2022 1. Bestuurder Eligius Family Office
2. Co-Chair bij Global Institute for Enterprise Families
3. Director Emeritus bij JDRF International

Els Ankum-Griffioen 
(Nederland, 1961), 
secretaris 

17-11-2010.
Herkozen:
12-11-2013
12-11-2015
21-1-2019

21-1-2022 1. Senior Manager Business Development & Investor 
Relations bij Triodos Investment Management

2. Bestuurslid bij IVP Instituut voor Pensioeneducatie

Jaap Koelewijn 
(Nederland, 1956), 
penningmeester

18-6-2019 30-6-2022 1. Eigenaar Financieel Denkwerk
2. Bestuurslid bij Pensioenfonds AFM, MKB 

Financiering en bij de Woltjer Stichting.

Johan Keurentjes 
(Nederland, 1967)

17-11-2010.
Herkozen:
12-11-2013,
12-03-2017
8-5-2019

12-03-2022 1. Directeur/eigenaar van De Nieuwe Zaak
2. RvA Deltion College Zwolle
3. Bestuurder Topcentrum eCommerce
4. Lid van patiënt advisory committee INNODIA

Marieke Samson 
(Nederland, 1952)

01-01-2013.
Herkozen:
01-01-2017
21-01-2019

21-01-2022 1. Coördinator Federatie Emmaus Nederland
2. Zelfstandig adviseur voor Business Development in 

Life Sciences

Henk Arnold Sijnja 
(Nederland, 1968)

20-6-2017
08-05-2019

20-6-2022 1. Advocaat, Partner Corporate M&A bij DLA Piper

Bestuur & 
governance
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Governance

Functioneren van het bestuur
De Stichting JDRF Nederland werkt nu ruim vijf jaar 
met een bezoldigde directeur. Het bestuur evalueert 
jaarlijks het gezamenlijk bestuurlijk functioneren, 
inclusief dat van de directeur. Hierbij wordt één keer in 
de drie jaar gebruikgemaakt van externe begeleiding, 
zoals in 2018 om niet door psychologisch adviesbureau 
Bijleveld & Van Vriesland, waarvoor dank.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Als goed doel is JDRF Nederland zich terdege bewust 
van de maatschappelijke effecten van haar handelen. 
De doelstelling van de stichting, het voorkomen, 
genezen en beter behandelen van type 1 diabetes, is 
op zichzelf een uiting van verantwoording nemen voor 
een breed gedeeld belang. Om de doelstelling te halen 
vindt JDRF Nederland het belangrijk om informatie 
te verstrekken aan, te overleggen met en samen te 
werken met andere partijen in de keten.

Hierbij kan gedacht worden aan wetenschappers, 
de overheid, het bedrijfsleven, soortgelijke 
belangengroepen, zorgverzekeraars en de pers. 
Juist deze insteek maakt effectieve verandering 
en voortvarende innovatie mogelijk. Hoe meer 
organisaties en bedrijven zich voor het bredere 
maatschappelijke doel relevant maken, hoe beter.

JDRF voert haar taken tegen zo laag mogelijke kosten 
uit. Een bevlogen bestuur in Nederland deelt kennis 
en kunde en dankzij een gemotiveerd netwerk van 
toegewijde vrijwilligers kan JDRF een hoofd percentage 
van de donaties daadwerkelijk aan baanbrekende 
research besteden.
 
Maatschappelijk verantwoordelijk beleggen speelt 
geen rol, omdat de ontvangen gelden van JDRF 
Nederland niet in de financiële markten worden 
belegd, voordat ze worden uitgekeerd aan de 
wereldwijd meest veelbelovende onderzoekers.

Risicomanagement
Als goed doel is het voorkomen van fraude voor 
JDRF Nederland essentieel, omdat de reputatie van 
de stichting erg belangrijk is om de doelstellingen 
van de stichting te bereiken. JDRF Nederland streeft 
ernaar alle processen zo zorgvuldig mogelijk te laten 
verlopen. In samenspraak met de accountant en de 
brancheorganisatie worden de eerder ontwikkelde 
procedures nog verder aangescherpt en duidelijke 
werkwijzen verwoord.

Het risicomanagement is als volgt verwoord:

Intern risicomanagement
Onder intern risicomanagement valt fraude door 
medewerkers of bestuursleden van JDRF Nederland, 
onrechtmatig handelen door medewerkers of 
bestuursleden van JDRF Nederland en reputatieschade 
en economische schade door onterechte claims door 
JDRF Nederland over het oplossen van type 1 diabetes.
 

JDRF Nederland probeert deze risico’s op de 
organisatie te beperken door het volgen van 
procedures voor betalen, declareren, automatische 
incasso, communicatie en risicomanagement. Ook 
maakt JDRF Nederland gebruik van een Code of 
Ethics voor medewerkers en bestuursleden en worden 
potentiële medewerkers gescreend voordat zij worden 
aangenomen.

Extern risicomanagement
Onder extern risicomanagement valt fraude bij andere 
fondsen in de sector, effecten van economische 
fluctuaties, reputatieschade door acties van JDRF 
International, betrokken onderzoekers, ambassadeurs 
of andere gelieerde personen, en calamiteiten die 
optreden tijdens evenementen van JDRF Nederland.
 
JDRF Nederland probeert de invloed van deze risico’s 
op de organisatie te beperken door het volgen van de 
procedures voor risicomanagement en evenementen, 
goed financieel management en duidelijke screening 
van mensen die betrokken zijn bij de stichting.

Baten die geïncasseerd worden via IT-serviceproviders
JDRF maakt gebruik van fondsenwervingstechnologie 
van Kentaa. Dit is de beheerder van het IT-systeem 
achter de fondsenwervingsplatformen Team JDRF en 
JDRF Walk. Het is natuurlijk belangrijk om een aantal 
interne beheersmaatregelen te volgen, zodat de 
inkomsten die via deze platforms binnenkomen ook 
daadwerkelijk bij JDRF Nederland terechtkomen.
 

Bestuur & governance
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Hiervoor wordt gekeken naar de inkomsten die 
door Kentaa aan JDRF worden doorgestort en wat 
er zichtbaar is op de fondsenwervingsplatforms. In 
samenwerking met onze administrateur en onze 
accountant wordt vervolgens vastgesteld of dit naar 
behoren gebeurt en dit blijkt het geval.

Maatschappelijke ontwikkelingen
Over de afgelopen jaren hebben verschillende 
maatschappelijke ontwikkelingen plaatsgevonden 
die van invloed zijn op JDRF Nederland. De recente 
coronacrisis speelt hierin een rol en zal deze rol 
nog wel even blijven spelen. Daarnaast heeft zich 
in Nederland een zeker wantrouwen ten opzichte 
van goede doelen ontwikkeld, als gevolg van 
gebeurtenissen bij andere charitatieve instellingen. 
Deze gebeurtenissen hebben indirect ook invloed 
op JDRF Nederland. Bij JDRF blijft transparantie 
onverminderd hoog in het vaandel staan.

Privacywetgeving
Naar aanleiding van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming van mei 2019 heeft JDRF 
Nederland diverse procedures ontwikkeld rond 
het beveiligen van persoonsgegevens in het JDRF-
bestand. Er is een register van verwerking opgesteld 
en het privacybeleid is aangepast. Er moet nog een 
Functionaris voor Gegevensbescherming worden 
aangesteld. Daarnaast zorgt JDRF ervoor dat mensen 
hun privacyrechten kunnen uitoefenen wanneer JDRF 
persoonsgegevens verwerkt.
 

JDRF International
JDRF Nederland heeft een zogenoemde affiliate-
overeenkomst gesloten met Juvenile Diabetes 
Research Foundation International (JDRFI) te New 
York in de Verenigde Staten van Amerika. Doelstelling 
is dat JDRF Nederland als deelorganisatie van JDRF 
International samenwerkt om opbrengsten en kosten 
te optimaliseren en daarmee zoveel mogelijk fondsen 
toe te laten komen aan door JDRFI goedgekeurd 
wereldwijd onderzoek naar type 1 diabetes.
 
Onderdeel hiervan is ook ondersteuning van JDRFI 
aan JDRF Nederland: wanneer JDRF Nederland niet 
voldoende fondsen heeft kunnen werven voor door 
JDRFI in Nederland geselecteerd onderzoek, dan stelt 
JDRFI hiervoor fondsen ter beschikking aan JDRF 
Nederland. Maandelijks wordt bekeken welke bedragen 
(subsidies) naar welke onderzoeken in Nederland 
dienen te gaan en of dit vanuit JDRF Nederland betaald 
kan worden.
 
Heeft JDRF onvoldoende middelen, dan worden de 
subsidies door JDRFI aan JDRF Nederland overgeboekt. 
JDRF Nederland doet uiteindelijk alle betalingen aan 
onderzoeksteams in Nederland.
 
JDRF Nederland is verder verplicht JDRFI te raadplegen 
als een nieuwe directeur moet worden benoemd. 
Verder is JDRF Nederland een onafhankelijke stichting 
naar Nederlands recht. JDRFI heeft geen controle 
over Stichting JDRF Nederland. Meer informatie en 
contactgegevens van JDRF International zijn te vinden 
op www.jdrf.org.

Verantwoordingsverklaring
De verantwoordingsverklaring die JDRF Nederland 
heeft opgesteld in verband met het CBF-Keur stelt het 
volgende:

Intern toezichthouden op uitvoerende taken
Het bestuur van de stichting houdt toezicht op de 
directeur en de algemene gang van zaken binnen 
de stichting. De directeur is verantwoordelijk voor 
het leiden van de stichting en de algemene gang 
van zaken. De directeur stelt het beleidsplan op en 
coördineert en stuurt activiteiten van de stichting. 
Het bestuur stelt het beleidsplan vast. Ieder jaar 
wordt een jaarplan geformuleerd en elke drie jaar een 
meerjarenplan en een meerjarig financieel kader. 

Het beleidsplan voldoet aan de eisen van het CBF 
en de Belastingdienst. De directeur is onder toezicht 
van het bestuur verantwoordelijk voor het instellen en 
handhaven van interne procedures die ervoor zorgen 
dat alle belangrijke financiële informatie bekend is. De 
directeur is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
zijn functioneren en wordt jaarlijks geëvalueerd door 
het bestuur.

Besteding van de middelen
De stichting werkt continu aan een optimale besteding 
van middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt 
wordt aan het realiseren van de doelstellingen 
als vermeld in de statuten: fondsen werven voor 
onderzoek naar type 1 diabetes, het geven van 
voorlichting over type 1 diabetes en alle activiteiten 
die daarmee samenhangen. 

Bestuur & governance
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Deze doelstellingen zijn verwerkt in een strategisch 
meerjarenbeleidsplan met een meerjarenbegroting. 

Op basis van het meerjarenbeleidsplan en het daaruit 
volgende jaarplan worden activiteiten vastgesteld die 
elk worden gemonitord in de bestuursvergaderingen 
(minimaal zes per jaar). Elke activiteit zal vooraf 
in een plan met gespecifieerde doelstellingen 
geplaatst worden, waarmee na afloop een evaluatie 
gehouden kan worden. Naar aanleiding van deze 
evaluaties worden plannen opnieuw samengesteld en 
geëvalueerd waardoor een continu verbeteringsproces 
ontstaat. Hierdoor werkt JDRF altijd aan een zo goed 
mogelijke uitvoering van activiteiten en interne 
processen waardoor een optimale besteding van 
middelen ontstaat.

Omgaan met belanghebbenden
De stichting streeft naar goede relaties met 
belanghebbenden, met gerichte aandacht voor 
de informatieverschaffing en de inname en 
verwerking van wensen, vragen en klachten. Tot deze 
belanghebbenden behoren onder andere donateurs, 
vrijwilligers, sponsoren, mensen met type 1 diabetes, 
hun ouders en partners, zorgprofessionals, andere 
goede doelen, overheden en het Nederlandse publiek 
als geheel. De inhoud en kwaliteit van de verstrekte 
informatie dient juist te zijn en de stichting onthoudt 
zich daarbij van misleiding en vergelijking met andere 
goede doelen. De informatie wordt zowel offline als 
online verstrekt. 

Bestuur & governance

Elk jaar brengt de stichting een jaarverslag uit 
met daarin alle benodigde informatie over de 
doelstellingen, de voortgang, de ondernomen 
activiteiten en een evaluatie daarvan, de financiële 
jaarrapportage en een begroting voor het volgende 
jaar. Het jaarverslag is online en offline (op aanvraag) 
beschikbaar. De stichting moedigt belanghebbenden 
aan om haar ideeën, opmerkingen, wensen en 
klachten te delen.

Procedures
JDRF Nederland maakt gebruik van procedures om te 
garanderen dat er op een juiste en transparante manier 
wordt gewerkt. Deze procedures worden door alle 
personeelsleden en betrokkenen van JDRF Nederland 
nageleefd. Ze worden jaarlijks gecontroleerd en 
opnieuw vastgesteld door de directeur en minimaal 
één medewerker.
 
Een belangrijk onderdeel van de procedures is de 
functiescheiding binnen fraudegevoelige processen. 
Deze zijn onderdeel van het risicomanagement en de 
frauderisicobeheersing. In de procedures staat ook 
vermeld welke interne controles plaatsvinden bij JDRF 
Nederland.

Klachtenprocedure
De klachtenprocedure van JDRF Nederland is vanaf 
2015 in gebruik. Sindsdien zijn enkele klachten 
binnengekomen en deze zijn met goed gevolg 
afgehandeld. De procedure is verder aangescherpt 
om klachten zo goed mogelijk te ontvangen en af te 
handelen. In 2019-2020 heeft JDRF geen klachten 
ontvangen.
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Inkomsten
De baten zijn € 29.500 lager dan het boekjaar 2018-
2019. Er waren iets minder inkomsten van particulieren 
en bedrijven, iets meer van organisaties zonder 
winststreven.

Uitgaven
De uitgaven zijn voornamelijk besteed aan de 
doelstellingen (wetenschappelijk onderzoek en 
voorlichting). Daarnaast zijn er wervingskosten (kosten 
die gemaakt worden om fondsen te werven) en 
beheer- en administratiekosten.

Besteed aan de doelstellingen
Van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 is € 1,92 miljoen 
aan de doelstellingen besteed. Begroot was € 2,42 
miljoen. Een bedrag van € 1,67 miljoen ging naar 
wetenschappelijk onderzoek in Nederland (begroot: 
€ 2,17 miljoen). € 242.000 ging naar voorlichting 
(begroot: € 251.000).
 
Werving baten
De kosten van de eigen fondsenwerving bedroegen 
€ 167.000 (begroot: € 160.000) en betroffen kosten 
van donorwerving, het online donatieplatform, 
evenementen en projecten voor de organisatie.

Inkomsten en 
uitgaven

Beheer en administratie
De kosten in verband met beheer en administratie 
bedroegen € 72.670. Deze vielen iets hoger uit 
dan begroot (€ 72.000). Onder deze kosten vallen 
personeel, kantoor en algemene kosten die de 
organisatie en administratie van het bureau aangaan.

Reserve
Het bestuur heeft de risicohouding vastgesteld. Daarbij 
is overwogen dat de stichting erg klein is en weinig 
financiële middelen heeft. Dat noopt ons tot een 
terughoudend beleid. We gaan pas verplichtingen aan 
als deze in voldoende mate gedekt zijn. JDRF streeft 
ernaar om een redelijke reserve te houden om in de 
toekomst eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.

Verschillen begroting versus realisatie
De realisatie van dit boekjaar wijkt af van de begroting. 
Het saldo van baten en lasten is lager dan begroot. Dit 
valt vooral te wijten aan het totaal aan baten.
 
Het saldo van baten is substantieel lager dan 
begroot. Een belangrijk deel daarvan is te wijten aan 
de coronacrisis en de daarmee samenhangende 
maatregelen. Tot maart 2020 waren de inkomsten 
volgens verwachting. Fysieke events konden in de 
periode die volgde niet of enkel in sterk aangepaste 
vorm doorgaan. Een paar grote donateurs, bedrijven 
en particulieren hebben hun steun (tijdelijk) stopgezet.

Kwalitatieve analyse eenmalig of jaarlijks 
terugkerende baten
De meeste van de baten zijn eenmalig van karakter, 
afkomstig van opbrengsten van events, eenmalige 
donaties van particulieren en support van bedrijven 
en fondsen voor projecten. Er zijn echter ook jaarlijks 
terugkerende baten. Periodieke schenkingen zijn 
daarvan een voorbeeld. 

Donateurs gaan door het aangaan van een ‘Periodieke 
Schenkingsovereenkomst’ de verplichting aan JDRF 
minimaal vijf jaar lang met een vast jaarbedrag te 
steunen.

Ook zijn er donateurs die JDRF met een vast bedrag 
steunen, dat via automatische incasso wordt 
bijgeschreven op de bankrekening van JDRF. Dit betreft 
een groeiend aantal donateurs. Door deze periodieke 
schenkingen en vaste donateurs hebben we meer 
zicht op de baten op langere termijn.

Met bedrijven sluiten we zoveel mogelijk 
raamcontracten voor sponsor- of partnerships af voor 
minimaal een jaar, met intenties voor verlenging. Ook 
hierbij bestaat meer zekerheid voor inkomsten dan bij 
incidentele baten.
 
Beleid kosten en opbrengsten fondsenwerving
JDRF voert een zeer proactief beleid als het gaat om 
de relatie tussen de kosten en de opbrengsten van 
fondsenwerving.

De totale inkomsten in 2019-2020 bedroegen € 2,05 miljoen en de uitgaven € 2,16 miljoen. Hierdoor is een 
negatief resultaat geboekt van € 105.299. Aan wetenschappelijk onderzoek is € 1,59 miljoen besteed, een 
toename van € 20.000 ten opzichte van het vorige boekjaar.
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Inkomsten en uitgaven

Kengetallen:
• 93% van de totale baten heeft JDRF besteed 

aan de doelstellingen
• 8% van de geworven baten besteedde JDRF 

aan wervingskosten
• 3% van de totale lasten bestonden uit lasten 

voor beheer en administratie
• 89% van de totale lasten werd uitgegeven aan 

onze doelstellingen

Toekomstbestendigheid van resultaten
De toekomstbestendigheid van deze resultaten is 
afhankelijk van de mate waarin JDRF Nederland haar 
eigen fondsenwerving kan realiseren. Hoe hoger 
de fondsenwerving van JDRF Nederland, hoe meer 
onderzoek gefinancierd kan worden in relatie tot de 
bijdrage van JDRF International.

Begroting
De begroting voor het nieuwe boekjaar 2020-2021 is 
later in dit jaarverslag opgenomen als bijlage bij de 
jaarrekening.
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Vooruitblik 
2020-2021

Internationale verbondenheid
JDRF Nederland is onderdeel van de internationale 
organisatie JDRF. Ook komend jaar willen we 
gebruikmaken van onze internationale verbondenheid. 
Dit zal in het najaar van 2020 zichtbaar zijn bij de 
lancering van de nieuwe website die ingericht is 
volgens de nieuwe huisstijl van JDRF International.
De huidige realiteit brengt daarnaast de 
wetenschappers op een andere manier bij elkaar. 
Ook op andere gebieden zoeken we de kansen en 
mogelijkheden van wereldwijde samenwerking: de 
grote kracht van JDRF.

De drie pijlers
We moeten echter ook realistisch zijn betreffend 
komend boekjaar: de effecten van de coronacrisis zijn 
groot. De goede doelenbranche is daar zeker geen 
uitzondering op. Dat maakt dat de prognoses voor 
komend jaar voorzichtig zijn. Samen zullen we moeten 
zoeken naar innovatieve manieren om onze route naar 
een wereld zonder type 1 diabetes voort te zetten.

Centraal bij JDRF blijven onze drie pijlers: de genezing, 
preventie en betere behandeling van type 1 diabetes 
voor iedereen die dag in dag uit met deze ziekte leeft. 
Ook de keuzevrijheid van patiënten, als onderdeel van 
een betere behandeling, blijft een speerpunt. Alles om 
de kwaliteit van leven voor mensen met type 1 diabetes 
te verbeteren.

Wetenschap en digitalisering
De huidige situatie heeft ook kansen gebracht: JDRF 
Nederland is de voorbije maanden digitaal sterk 
ontwikkeld. Dat schept mogelijkheden voor komend 
boekjaar, waarin online en crossmediale evenementen 
een duidelijke plek op de agenda krijgen. Binnen de 
huidige kaders, zullen online en offline samenvoegen 
tot een hybride evenementenkalender. 

Voorbeeld hiervan zijn de succesvolle webinars uit het 
voorjaar van 2020, die een vervolg krijgen in het najaar. 
Wetenschappers een plaats bieden en onze achterban 
de kans geven om vragen te stellen, blijft van belang. 
Over de invulling van evenementen als de Diabetes 
Classic en de JDRF One Walk is nog geen uitspraak te 
doen. De komende maanden zullen uitwijzen welke 
mogelijkheden er zijn.

Community
Maar zoals gezegd brengt de huidige coronacrisis ook 
voordelen met zich mee. Het geeft ons de kans om 
de T1D-community, bestaande uit mensen met type 
1 diabetes en betrokkenen, nog sterker met elkaar 
te verbinden. Als het kan offline, maar vooral ook 
online. Daarom lanceert JDRF in het najaar van 2020 
een nieuwe website die beter is afgestemd op de 
behoeftes van onze achterban.

Vooruitkijken is altijd ook even terugkijken. Het was een bijzonder jaar, waarin de organisatie groeide en 
professionaliseerde. Die lijn willen we doorzetten in komende boekjaar. 2020 stelde ons ook voor uitdagingen: 
de coronacrisis is voor organisaties in de goede doelenbranche een lastige tijd die vraagt om flexibiliteit, 
veranderkracht en vastberadenheid.
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Onder meer door Jong met T1D, een speciaal 
onderdeel op onze nieuwe website, waarin met korte 
artikelen en video’s wordt stilgestaan bij onderwerpen 
die spelen in het leven van jongeren met type 1 
diabetes. Jong met T1D is bedoeld ter ondersteuning: 
een laagdrempelige manier voor iedereen tussen de 13 
en 26 jaar om het leven met type 1 diabetes iets leuker 
te maken.

Daarnaast is op de nieuwe website ook de nieuwe 
huisstijl, vanuit JDRF International, duidelijk 
zichtbaar. Deze nieuwe huisstijl zal ook in alle 
andere communicatie duidelijk doorgevoerd 
worden. Verder gaan we in 2020-2021 actief aan 
de slag met de contentstrategie voor verschillende 
communicatiekanalen. Het is een mooi jaar om het 
merk JDRF herkenbaar neer te zetten.

Tien jaar JDRF Nederland
Wat uiteraard ook een centrale plek krijgt, is het 10-jarig 
bestaan van JDRF Nederland. De afgelopen maanden 
was er al aandacht voor, onder meer tijdens de One 
Walk. In het najaar van 2020 staan we stil bij het 
10-jarig bestaan in Rijksmuseum Boerhaave.

Met de tentoonstelling Type 1 diabetes de wereld uit 
kijken we terug op het afgelopen decennium, het leven 
met type 1 diabetes in het algemeen en de weg naar 
een wereld zonder deze ziekte. 

Vooruitblik 2020-2021

We maken type 1 diabetes als onzichtbare ziekte 
tastbaar in het museum. We laten de bezoeker ervaren 
wat het betekent om type 1 te hebben. Daarmee 
krijgen bezoekers inzicht in het belang van onderzoek 
naar toekomstige oplossingen die moeten leiden naar 
de genezing van deze ziekte.

Kortom, we gaan door: onze weg naar een wereld 
zonder type 1 diabetes stopt niet na deze tien jaar. 
Integendeel: we zoeken nieuwe mogelijkheden en 
innovatie kansen op weg naar ons doel. We blijven ons 
ook in 2020-2021 hard maken voor wetenschappelijk 
onderzoek naar type 1 diabetes en voorlichting over 
deze ziekte. Samen gaan we van type één naar type 
géén.

Maarten de Groot
Voorzitter

Ingrid Wiechers
Directeur
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2.1  Balans per einde  boekjaar

ACTIVA in €

Vaste activa § 30-06-2020 30-06-2019

Immateriële vaste activa 2.7.1

Software 19.130 –

19.130 –

Materiële vaste activa 2.7.2

Inventaris 3.745 1.108

22.875 1.108

Vlottende activa

Vorderingen 2.7.3

Debiteuren 9.000 63.080

Overige vorderingen en overlopende 
activa 16.359 23.459

25.359 86.539

Liquide middelen 2.7.4

Liquide middelen 104.614 100.439

Totaal activa 152.848 188.086

PASSIVA in €

§ 30-06-2020 30-06-2019

Reserves en fondsen 2.7.5

Continuïteitsreserve -47.173 130.126

Bestemmingsreserve – –

Bestemmingsfonds 72.000 –

24.827 130.126

Kortlopende schulden 2.7.6

Crediteuren 24.679 24.460

Belastingen, pensioenen en premies 
sociale verzekeringen 47.495 16.623

Overige kortlopende schulden en 
overlopende passiva 55.847 16.877

128.021 57.960

Totaal passiva 152.848 188.086
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2.2 Staat van baten en lasten

BATEN in €

§ Realisatie 2019-2020 Begroting 2019-2020 Realisatie 2018-2019

Baten van particulieren 2.8.1 167.230 199.500 180.441

Baten van bedrijven 2.8.2 174.529 226.000 209.469

Baten van loterijorganisaties 2.8.3 1.065 2.000 1.084

Baten van verbonden organisaties-zonder-winststreven 2.8.4 1.585.950 2.100.000 1.565.365

Baten van andere organisaties-zonder-winststreven 2.8.5 121.327 127.500 123.319

Som van de baten 2.050.101 2.655.000 2.079.678

LASTEN in €

§ Realisatie 2019-2020 Begroting 2019-2020 Realisatie 2018-2019

Besteed aan doelstellingen

Wetenschappelijk onderzoek 2.4 1.673.618 2.172.000 1.658.206

Voorlichting 2.4 242.016 251.000 234.777

1.915.634 2.423.000 1.892.983

Wervingskosten 2.4 167.096 160.000 198.358

Kosten beheer en administratie 2.4 72.670 72.000 60.905

Som van de lasten 2.155.400 2.655.000 2.152.246

Saldo voor financiële baten en lasten -105.299 – -72.568

Saldo financiële baten en lasten – – -97

Saldo van baten en lasten -105.299 – -72.665

38



terug naar inhoudsopgave

2.3 Resultaatbestemming

RESULTAATBESTEMMING in €

Realisatie 2019-2020 Begroting 2019-2020 Realisatie 2018-2019

Toevoeging/onttrekking aan:

Continuïteitsreserve -177.299 – -72.665

Bestemmingsreserve – – –

Bestemmingsfondsen 72.000 – –

Totaal -105.299 – -72.665

Kengetallen in %

Totaal bestedingen aan doelstelling / totale baten 93% 91% 91%

Wervingskosten / geworven baten 8% 6% 10%

Lasten beheer en administratie / totale lasten 3% 3% 3%

Totaal bestedingen aan doelstelling / totale lasten 89% 91% 88%
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2.4  Overzicht 
Lastenverdeling Volgens de “Richtlijnen Fondsenwervende Instellingen” moeten de lasten toebedeeld worden. 

Onderstaand schema geeft deze verdeling.

Besteed aan doelstellingen Wervingskosten Kosten Beheer
en administratie

Totaal boekjaar Begroot 
boekjaar

Totaal voorgaand 
boekjaar

Onderzoek € Voorlichting € € € € € €

Bestedingen

Subsidies 1.585.950 – – – 1.585.950 2.100.000 1.565.391

Uitvoeringskosten

Publiciteit en communicatie 15.739 26.231 47.215 – 89.185 120.000 185.584

Personeelskosten

Kosten inhuur 4.888 14.663 8.146 4.887 32.584 17.000 16.093

Salarissen 43.157 129.471 71.928 43.157 287.713 258.828 246.787

Sociale lasten 7.371 22.114 12.286 7.371 49.142 39.988 38.128

Pensioen 2.452 7.356 4.087 2.451 16.346 22.436 21.392

Reiskosten 1.760 5.281 2.934 1.760 11.735 18.934 18.053

Overig 273 818 454 272 1.817 9.814 9.357

59.901 179.703 99.835 59.898 399.337 367.000 349.810

Huisvestingskosten 3.318 9.953 5.530 3.317 22.118 18.000 14.678

Kantoor en algemene kosten

ICT kosten 795 2.385 1.325 795 5.300 7.805 6.503

Accountants- en 
administratiekosten

4.858 14.575 8.097 4.859 32.389 26.169 21.804

Algemene kosten 2.187 6.561 3.645 2.188 14.581 1.026 855

Kantoorkosten 870 2.608 1.449 869 5.796 14.256 6.781

8.710 26.129 14.516 8.711 58.066 49.256 35.943

Afschrijvingen – – – 744 744 744 840

Totaal te verdelen lasten 1.673.618 242.016 167.096 72.670 2.155.400 2.655.000 2.152.246
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KASSTROOMOVERZICHT in €

2019-2020 2018-2019

Kasstroom uit activiteiten

Totaal baten 2.050.101 2.079.678

Totaal lasten -2.155.400 -2.152.246

Rentelasten en soortgelijke kosten – -97

Resultaat -105.299 -72.665

Afschrijvingen 744 1.170

Cashflow -104.555 -71.495

Mutaties in:

Vorderingen 61.180 -21.852

Kortlopende schulden 70.061 -247.524

131.251 -269.376

Totaal kasstroom uit activiteiten 26.686 -340.871

2.5 Kasstroomoverzicht

2019-2020 2018-2019

Kasstroom uit investeringen

Investeringen in immateriële vaste activa -19.130 –

Investeringen in materiële vaste activa -3.381 –

Totaal kasstroom uit investeringen -22.511 –

Kasstroom uit financieringen

Ontvangen aflossingen op leningen u/g – –

Totaal kasstroom uit financieringen – –

Totale kasstroom 4.175 -340.871

Saldo liquide middelen begin 100.439 441.310

Totale kasstroom 4.175 -340.871

Saldo liquide middelen eind 104.614 100.439
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2.6  Waarderingen en 
grondslagen

2.6.1 Algemeen

Activiteiten
Stichting JDRF Nederland, statutair gevestigd te Bussum, 
heeft als doel fondsen te werven voor de door Juvenile 
Diabetes Research Foundation International (JDRFI) 
geselecteerde onderzoeken in Nederland en in de rest 
van de wereld, met als doel het voorkomen, genezen 
en behandelen van type 1 diabetes (T1D) en van de 
complicaties ervan. Daarnaast werkt Stichting JDRF 
Nederland aan het verhogen van de bekendheid rond 
deze ziekte en verstrekt zij voorlichting en informatie over 
de voortgang en ontwikkelingen van het onderzoek naar 
de oplossingen van T1D.

Verbonden partijen
Er zijn geen verbonden partijen.

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld conform de ‘Richtlijnen 
Fondsenwervende organisaties’, RJ 650, zoals 
gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Raad 
voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht 
te geven in de kosten van de organisatie en besteding 
van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen 
bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 
methode. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van 
het saldo van baten en lasten vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij anders vermeld.

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.

Vergelijkende cijfers
Wegens de overstap naar een ander administratie kantoor 
per boekjaar 2019-2020, kunnen de kosten rubriceringen 
afwijken ten opzichte van vorig boekjaar. 

Activa
Als zijnde benodigd voor bedrijfsvoering, direct 
aanwending in het kader van doelstelling of ter belegging. 
Logischerwijs benodigd als bedrijfsvoering, maar niet 
vermeldt. 

Grondslagen van waardering en van bepaling van 
het resultaat

Grondslagen van waardering

2.6.2 Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd 
op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en 
worden berekend op basis van een vast percentage van 
de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele 
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 
van ingebruikneming. Het afschrijvingspercentage 
bedraagt 20% per jaar.

2.6.3 Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op 
verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en 
worden berekend op basis van een vast percentage van 
de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele 
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 
van ingebruikneming. Het afschrijvings percentage 
bedraagt 20% per jaar.

2.6.4 Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen 
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). 
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico 
van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de vorderingen. De vorderingen hebben 
een looptijd van korter dan een jaar.

2.6.5 Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een 
looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide middelen 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.6.6 Reserves en fondsen
De reserves en fondsen van de stichting zijn ingedeeld in 
drie categorieën.

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is het gedeelte van het eigen 
vermogen waarover zonder belemmering door wettelijke 
of statutaire bepalingen kan worden beschikt voor het 
doel waarvoor stichting JDRF Nederland is opgericht. Deze 
reserve wordt aangehouden om de continuïteit van de 
stichting op langere termijn te waarborgen.

Bestemmingsreserves
Aan deze van het vermogen afgezonderde reserves is 
door de directie van de stichting onder goedkeuring 
van het bestuur een in de jaarrekening omschreven 
bestedingsmogelijkheid gegeven. Deze ligt in het 
verlengde van de doelstelling van de stichting.

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen betreffen een gedeelte 
van het eigen vermogen waaraan een beperkte 
bestedingsmogelijkheid van toepassing is, welke door 
derden is aangebracht. 
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2.6.7  Kortlopende schulden
De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen 
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen van resultaatbepaling

2.6.8 Algemene grondslagen van resultaatbepaling
Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het 
verschil tussen het totaal der baten en het totaal 
der lasten. De baten en lasten worden bepaald met 
inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop 
zij betrekking hebben. Voorzienbare verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het boekjaar worden meegenomen indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden en wordt voldaan aan de voorwaarden voor het 
opnemen van voorzieningen.

2.6.9 Baten
Baten van particulieren
Onder baten van particulieren worden verantwoord 
alle giften en donaties (eenmalig, vast en periodieke 
schenkingen) en fondsenwervende acties van particulieren 
voor evenementen van JDRF en andere evenementen.

Baten van bedrijven
Onder baten van bedrijven worden verantwoord alle 
donaties en sponsorbijdragen van bedrijven die JDRF een 
warm hart toedragen.

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Onder baten van verbonden organisaties zonder 
winststreven worden verantwoord de baten van JDRF 
International voor wetenschappelijk onderzoek in 
Nederland (grants).

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Onder baten van andere organisaties zonder winststreven 
worden verantwoord de schenkingen van fondsen en 
stichtingen voor projecten van JDRF Nederland conform 
de doelstelling.

Baten als tegenprestatie voor de levering van 
producten en/of diensten
Onder baten als tegenprestatie voor de levering van 
producten en/of diensten worden verantwoord de baten 
van bedrijven die zij pro bono aan JDRF Nederland hebben 
geleverd.

2.6.10  Personeelsbeloning
Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan 
de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in 
overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten. 
De pensioenpremies worden afgedragen aan de 
pensioenmaatschappij. Voor JDRF werknemers is er 
sinds mei 2015 een pensioenregeling gestart. Dat 
is een beschikbare premieregeling geworden waar 
de werknemers 50% van de inleg betalen. Op grond 
van de uitvoeringsovereenkomst en RJ 271 is het de 
stichting toegestaan de pensioenregeling te verwerken 
overeenkomstig de verplichting aan de pensioenuitvoerder 
benadering. Uit dien hoofde worden de over een jaar 
verschuldigde pensioenpremies als pensioenlasten in de 
staat van baten en lasten verwerkt.
 
2.6.11  Kostentoerekening
De toerekening van de kosten vindt zo veel mogelijk 
direct plaats. Op basis van de inzet van de medewerkers 
van stichting JDRF Nederland is vastgesteld hoeveel 
uur gemiddeld wordt besteed aan een activiteit. Deze 
verdeling is de basis voor de doorbelasting van de 
personele kosten (ZZP kosten, salarissen en sociale lasten).

Bestedingen doelstellingen 
De bestedingen in het kader van de doelstellingen van 
wetenschappelijk onderzoek en voorlichting worden 
verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor 

zover dit niet bij de toezegging het geval is, in het jaar dat 
de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden 
verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan 
de voorwaarden zal worden voldaan. 

Uitvoeringskosten
Voor de toerekening van de uitvoeringskosten worden de 
volgende verdeelsleutels gehanteerd:
Onderzoek 15%
Voorlichting 45%
Kosten werving baten 25%
Kosten beheer en administratie 15%
Deze verdeelsleutel zijn gebaseerd op de tijdsbesteding 
van de medewerker welke in direct verband staan met de 
doelstelling. 

Wervingskosten
Alle kosten van activiteiten, die ten doel hebben 
particulieren, bedrijven, loterijorganisaties, overheden en 
andere (fondsenwervende) organisaties te bewegen geld 
te geven voor één of meer van de doelstellingen, worden 
aangemerkt als wervingskosten baten.

Kosten beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie zijn die kosten die 
stichting JDRF Nederland maakt in het kader van de 
(interne) beheersing en administratievoering die niet worden 
toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de (im)materiële vaste activa zijn 
berekend door middel van een vast percentage van 
de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte 
economische levensduur. Boekwinsten en –verliezen 
bij verkoop van materiele vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen, boekwinsten alleen voor 
zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht 
op vervangende investeringen. De afschrijvingslasten 
worden volledig aan de kosten beheer en administratie 
toegerekend.

2.6  Waarderingen en 
grondslagen
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2.7  Toelichting op de 
balans per 30 juni 2020

2.7.1 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA in €

Software Totaal

Aanschafwaarde – –

Cumulatieve afschrijvingen – –

Stand per 30 juni 2019 – –

Investeringen 19.130 19.130

Afschrijvingen – –

Mutaties boekjaar 2019-2020 19.130 19.130

Aanschafwaarde 19.130 19.130

Cumulatieve afschrijvingen – –

Stand per 30 juni 2020 19.130 19.130

Afschrijvingspercentage

Software 20%

Op de software is nog niet afgeschreven. Deze wordt naar verwachting in 
september 2020 in gebruik genomen.

2.7.2 MATERIËLE VASTE ACTIVA in €

 Inventaris Totaal

Aanschafwaarde 4.674 4.674

Cumulatieve afschrijvingen -3.566 -3.566

Stand per 30 juni 2019 1.108 1.108

Investeringen 3.381 3.381

Afschrijvingen -744 -744

Terugname geheel afgeschreven activa 1.937 1.937

Desinvesteringen aanschafwaarde -1.937 -1.937

Mutaties boekjaar 2019-2020 2.637 2.637

Aanschafwaarde 6.118 6.118

Cumulatieve afschrijvingen -2.373 -2.373

Stand per 30 juni 2020 3.745 3.745

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse 
afschrijvingspercentages:

Inventaris 20%

VASTE ACTIVA
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2.7  Toelichting op de 
balans (vervolg)

VLOTTENDE ACTIVA

2.7.3 VORDERINGEN in €

30-06-2020 30-06-2019

Debiteuren

Debiteuren 9.000 63.080

Saldo per 30 juni 2020 9.000 63.080

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 6.061 694

Waarborgsom huur 2.851 4.601

Nog te ontvangen bedragen 7.447 18.164

Stand per 30 juni 2020 16.359 23.459

2.7.4 LIQUIDE MIDDELEN in €

30-06-2020 30-06-2019

Rekening-courant 98.231 93.464

Spaarrekeningen 6.383 6.975

Stand per 30 juni 2020 104.614 100.439

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
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2.7  Toelichting op de 
balans (vervolg)

PASSIVA

2.7.5 RESERVES in €

2019-2020          2018-2019

Continuïteitsreserve

Saldo per begin boekjaar 130.126 177.791

Mutatie volgens resultaatbestemming -177.299 -47.665

Saldo per eind boekjaar -47.173 130.126

Om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen acht het bestuur het gewenst om een deel van het vrij besteedbaar vermogen te 
bestemmen als continuïteitsreserve. Voor de bepaling van de hoogte van de continuïteitsreserve richt de stichting zich naar de richtlijn van Goede Doelen Nederland (GDN). 
De richtlijn staat een maximale reservering toe van 1,5 keer van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. De verwachting is dat de continuïteitsreserve over een jaar weer 
positief zal zijn en dat er geen sprake is van continuïteitsbedreiging.

De jaarlijkse kosten van de werkorganisatie zijn:
• Kosten van Publiciteit en communicatie, uitgezonderd dat deel dat wordt toegerekend aan de doelstelling;
• Personeelskosten, huisvestingskosten, kantoor en algemene kosten, afschrijvingen en rente worden volledig meegenomen inclusief het gedeelte dat aan de doelstelling 

wordt toegerekend.

Bestemmingsreserves

Saldo per begin boekjaar – 25.000

Mutatie volgens resultaatbestemming – -25.000

Saldo per eind boekjaar – –

JDRF Nederland heeft aan deze van het vermogen afgezonderde reserve een bestemming gegeven:
Innovatie via online marketing. Passend bij de doelstelling van JDRF, waarbij we zo effectief mogelijk de achterban willen bereiken.
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2.7  Toelichting op de 
balans (vervolg)

2.7.6 FONDSEN in €

2019-2020          2018-2019

Bestemmingsfondsen

Saldo per begin boekjaar – –

Mutatie volgens resultaatbestemming 72.000 –

Saldo per eind boekjaar 72.000 –

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds website 15.000 –

Bestemmingsfonds online toolkit 20.000 –

Bestemmingsfonds publicatie en communicatie 30.000 –

Bestemmingsfonds tentoonstelling Boerhaave 7.000 –

Saldo per eind boekjaar 72.000 –

Bestemmingsfonds website

Saldo per begin boekjaar – –

Mutatie volgens resultaatbestemming 15.000 –

Saldo per eind boekjaar 15.000 –

Er is een donatie gedaan voor ontwikkeling van de website van JDRF van € 15.000, 
het bestemmingsfonds wordt gemuteerd conform de afschrijvingslast.

2019-2020          2018-2019

Bestemmingsfonds online toolkit

Saldo per begin boekjaar – –

Mutatie volgens resultaatbestemming 20.000 –

Saldo per eind boekjaar 20.000 –

In boekjaar 2019-2020 is er een donatie van € 40.000 met als doel het realiseren 
van een online toolkit voor jongeren. Daarvan is in boekjaar 2019-2020 reeds 
€ 20.000 besteed. 

Bestemmingsfonds publicatie en communicatie

Saldo per begin boekjaar – –

Mutatie volgens resultaatbestemming 30.000 –

Saldo per eind boekjaar 30.000 –

Er is een donatie van € 50.000 ontvangen ten behoeve van publicatie en 
communicatie, zoals het event Peak en informatieavonden. In boekjaar 2019-2020 
is er reeds € 20.000 besteed.

Bestemmingsfonds tentoonstelling Boerhaave

Saldo per begin boekjaar – –

Mutatie volgens resultaatbestemming 7.000 –

Saldo per eind boekjaar 7.000 –

Ten behoeve van de tentoonstelling in Rijksmuseum Boerhaave is er in boekjaar 
2019-2020 in totaal € 7.000 gedoneerd. 

47



terug naar inhoudsopgave

2.7.7 KORTLOPENDE SCHULDEN in €

2019-2020         2018-2019

Crediteuren

Crediteuren 24.679 24.460

Saldo per 30 juni 24.679 24.460

Belastingen, pensioenen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 47.495 13.242

Pensioen – 3.381

Saldo per 30 juni 47.495 16.623

Overige schulden en overlopende passiva

Reservering vakantiegeld 1.977 1.877

Reservering vakantiedagen 12.230 –

Vooruitgefactureerde bedragen – 5.000

Nog te betalen bedragen 11.478 –

Nog te betalen accountantskosten 13.500 10.000

Terug te betalen subsidie (NOW 1) 16.662 –

Saldo per 30 juni 55.847 16.877

2.7  Toelichting op de 
balans (vervolg)
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2.7.8 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Voor Stichting JDRF Nederland zijn er geen niet in de balans opgenomen verplichtingen. JDRF International heeft, onder voorwaarde van het behalen van bepaalde mijlpalen, 
toezeggingen gedaan subsidies te verstrekken aan de in Nederland lopende, volgende onderzoeken:

Onderzoek 2020-2021 2021-2022 Totaal

Diabeter, dr. Henk-Jan Aanstoot 250.824 –  250.824

Radboud UMC, Prof. dr. Martin Gotthardt 190.229 – 190.229

Maastricht University, dr. Aart van Apeldoorn 336.500 – 336.500

LUMC Leiden, dr. Arnaud Zaldumbide 62.585 – 62.585

UMC Groningen, Prof. dr. Paul de Vos 118.973 – 118.973

UMC Groningen, dr. Alexandra Smink 18.217 – 18.217

Radboud UMC, Prof. dr. Bastiaan de Galan – 538.322 538.322

Mira Universiteit van Twente, dr. Marcel Karperien 119.000 – 119.000

LUMC Leiden, dr. Saurabh Vig 2.695 – 2.695

LUMC Leiden, dr. Françoise Carlotti – – –

Totalen (in US dollars) 1.099.023 538.322 1.637.345

Investeringsverplichtingen
Per balansdatum bedraagt de niet in de balans opgenomen verplichting voor de investering van de tijdelijke tentoonstelling rondom type 1 diabetes: € 45.000.

Huurverplichting
De huurverplichting voor het kantoor te Amersfoort en een opslagunit bedraagt voor het boekjaar 2020-2021: € 18.535.

Gebeurtenissen na balansdatum
Volgens mededeling van het bestuur hebben zich tussen balansdatum en rapporteringsdatum geen gebeurtenissen of ontwikkelingen voorgedaan die het door de 
jaarrekening weergegeven beeld van de stichting geheel in belangrijke mate beïnvloeden.
De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus sinds maart 2020 worden aangemerkt als gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de 
feitelijke situatie per balansdatum en zijn derhalve niet in de jaarrekening over 2019 verwerkt. De impact is op dit moment nog niet in te schatten, er is in 2020 wel gebruik 
gemaakt van steunmaatregelen van de overheid.

2.7  Toelichting op de 
balans (vervolg)
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2.8 Toelichting op de baten

BATEN in €

Gerealiseerd 
2019-2020

Begroting 
2019-2020

Gerealiseerd 
2018-2019

2.8.1 Baten van particulieren

Online donaties 51.300

Incasso 41.560 – –

Schenkingen 60.495 – –

Overige particuliere baten 13.875 – –

Totaal baten particulieren – 199.500 180.441

167.230 199.500 180.441

2.8.2 Baten van bedrijven

Baten van bedrijven 174.529 226.000 209.469

174.529 226.000 209.469

2.8.3 Baten van loterijorganisaties

Bijdragen uit nationale loterijen 1.065 2.000 1.084

1.065 2.000  1.084

BATEN in €

Gerealiseerd 
2019-2020

Begroting 
2019-2020

Gerealiseerd 
2018-2019

2.8.4 Baten van verbonden organisaties zonder winststreven

Baten van JDRF International 1.585.950 2.100.000 1.565.365

1.585.950 2.100.000 1.565.365

2.8.5 Baten van andere organisaties zonder winststreven

Baten stichtingen en fondsen 121.327 127.500 123.319

121.327 127.500 123.319

De baten van dit boekjaar zijn lager ten opzichte van voorgaand boekjaar en 
begroting. Met name de baten van bedrijven en particulieren zijn lager dan 
verwacht, waarvan de oorzaak hoofdzakelijk is gelegen in de Coronacrisis die zich 
voordoet in 2020. Hierdoor hebben er minder evenementen kunnen plaatsvinden, 
met minder donaties als gevolg. Door teruglopende inkomsten wereldwijd bij 
JDRF, kwamen er minder gelden binnen voor wetenschappelijk onderzoek via 
JDRF International dan begroot.

50



terug naar inhoudsopgave

2.9 Toelichting op de lasten

LASTEN in €

Gerealiseerd
2019-2020

Begroting 
2019-2020

Gerealiseerd
2018-2019

2.9.1 Wetenschappelijk onderzoek

Universiteit Maastricht 104.696 – 480.272

Diabeter 88.541 – 131.165

LUMC Leiden 147.557 – 281.904

UMC Groningen 175.109 – 360.726

Universiteit Twente 103.578 – 308.382

Radboud UMC Nijmegen 966.469 – 2.942

Uitvoeringskosten t.b.v. 
onderzoek

87.668 – 92.815

Totaal – 2.100.000 –

1.673.618 2.100.000 1.658.206

Vanwege de lagere baten van verbonden organisaties zonder winststreven, zijn 
tevens de bestedingen voor wetenschappelijk onderzoek in boekjaar 2019-2020 
lager dan begroot. 

LASTEN in €

Gerealiseerd
2019-2020

Begroting 
2019-2020

Gerealiseerd
2018-2019

2.9.2 Publiciteit en communicatie

Website 2.525 – 2.153

Evenementen en acties 39.723 – 53.660

Branding en marketing 32.289 – 71.149

Overige campagnes en 
advertenties

5.112 – 3.692

Voorlichting en bewustmaking 4.609 – 28.641

Diverse kosten inzake 
publiciteit en communicatie

4.927 – 26.288

Totaal – 120.000 –

89.185 120.000 185.583

De publicatie- en communicatiekosten zijn lager uitgevallen ten opzichte van 
begroting. Evenementen, acties, branding, marketing en voorlichting hebben 
mede vanwege de Coronacrisis minder lasten als gevolg gehad. 
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LASTEN in €

Gerealiseerd
2019-2020

Begroting 
2019-2020

Gerealiseerd
2018-2019

2.9.3 Personeelskosten

Lonen en salarissen 258.256 258.828 246.787

Reservering vakantiegeld en 
-dagen

29.458 – –

Af: ontvangen ziekengeld -10.884 – –

Sociale lasten 49.142 39.988 38.128

Pensioenlasten 16.346 22.436 21.392

Inhuur personeel 32.584 17.000 16.093

Reiskosten 11.735 18.934 18.053

Overige personeelskosten 12.701 9.814 9.357

399.338 367.000 349.810

De personeelskosten zijn met name door de opgenomen reservering voor 
vakantiegeld en -dagen hoger dan de begrote kosten en de gerealiseerde lasten 
van vorig boekjaar. Daarnaast zijn de externe personeelskosten hoger uitgevallen 
wegens inhuur voor diensten inzake diverse digitaliseringsslagen. Tevens zijn 
er personele wisselingen geweest waarvoor extra personeel is ingehuurd om 
kennisverlies op te vangen. 

2.9  Toelichting op de lasten 
(vervolg)

Personeelsleden

Het gemiddeld aantal medewerkers, uitgedrukt in fulltime arbeidskrachten, 
bedroeg gedurende het boekjaar 2019-2020: 6 (boekjaar 2018-2019: 5).

Bezoldiging van de directie

I. Wiechers

Dienstverband

Aard Loondienst

Uren 40

Parttime percentage 100%

Periode 01-07-2019 tot en met 
30-6-2020

Bezoldiging in euro’s

Bruto salaris 83.340

Vakantiegeld 6.667

Belaste vergoedingen/bijtellingen

Pensioenlasten (werkgeversdeel) 5.805

Totaal 2019-2020 95.812
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2.9  Toelichting op de lasten 
(vervolg)

LASTEN in €

Gerealiseerd 
2019-2020

Begroting 
2019-2020

Gerealiseerd 
2018-2019

2.9.4 Afschrijvingskosten

Afschrijvingskosten materiële 
vaste activa

744 744 840

Afschrijvingskosten 
immateriële vaste activa

– – –

744 744 840

2.9.5 Huisvestingskosten

Huur 21.399 18.000 14.628

Schoonmaak- en 
servicekosten

266 – –

Overige huisvestingskosten 453 – 50

22.118 18.000 14.678

Vanwege de verhuizing die heeft plaatsgevonden in het boekjaar, zijn de 
huisvestingskosten hoger dan begroot en ten opzicht van vorig boekjaar. Er is een 
‘overlap’ geweest in huurlasten. 

LASTEN in €

Gerealiseerd 
2019-2020

Begroting 
2019-2020

Gerealiseerd 
2018-2019

2.9.6 Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 334 – 1.044

Onderhoud en assuranties – – 351

Internetkosten 1.348 – –

Telefoonkosten 1.946 – –

Portokosten 1.960 – –

Bankkosten – – 1.430

Overige kantoorkosten 208 – 3.956

Totaal – 14.256 –

5.796 14.256 6.781

Wegens een andere indeling en specifiekere indeling van kosten in deze rubriek 
ten opzichte van vorig boekjaar, is deze categorie niet geheel vergelijkbaar. De 
bankkosten zijn afwijkend onder 2.9.7 algemene kosten opgenomen. De internet-, 
telefoon- en portokosten zijn dit boekjaar apart weergegeven.
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2.9  Toelichting op de lasten 
(vervolg)

LASTEN in €

Gerealiseerd 2019-2020 Begroting 2019-2020 Gerealiseerd 2018-2019

2.9.7 Algemene kosten

Verzekeringen 803 – –

Automatiseringskosten en software 5.300 7.805 6.503

Kosten actieplatform 5.448 – –

Contributies en abonnementen 6.729 – –

Advieskosten – – 855

Accountantskosten 14.960 12.087 13.861

Administratiekosten 17.429 14.082 7.943

Bankkosten 1.418 – –

Overige kosten 181 1.026 –

52.268 35.000 29.162

Wegens andere en specifiekere rubricering van de algemene kosten in dit boekjaar, zijn de lasten niet volledig te vergelijken met de realisatie van vorig boekjaar. Onder 
algemene kosten zijn de kosten voor het actieplatform en contributies en abonnementen opgenomen. Wegens het opstartjaar en uitgebreidere werkzaamheden zijn de 
administratiekosten hoger dan begroot.

2.9.8 Financiële baten & lasten

Rentebaten – – -97

– – -97
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2.10  Vaststelling en goedkeuring

Maarten de Groot
Voorzitter

Els Ankum - Griffioen
Secretaris

Jaap Koelewijn
Penningmeester

Johan Keurentjes
Bestuurslid

Marieke Samson
Bestuurslid

Henk Arnold Sijnja
Bestuurslid

Vastgesteld en goedgekeurd te Amersfoort op 
9 december 2020
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3.  Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur en directie van Stichting JDRF Nederland

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 
2019/2020

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019/2020 van Stichting JDRF Nederland 
gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 
voor het jaar geëindigd op 30 juni 2020 een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting 
JDRF Nederland, te Bussum per 30 juni 2020 en van het saldo van 
baten en lasten over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 
in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 
Fondsenwervende organisaties.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 30 juni 2020 met een balanstotaal van € 152.848;
2. de staat van baten en lasten 2019/2020 met saldo van baten en lasten 

van negatief € 105.299 (tekort); en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen 

voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, 
waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting JDRF Nederland te Bussum, zoals 
vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van accountants 
bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan 
de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het 
jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• het jaarverslag vanaf ‘Woord van het bestuur’ tot en met ‘Vooruitblik 

2020-2021’;
• de begroting 2020-2021.
   
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening 
dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen 
materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de 
in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties 
vereist is. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op 
basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of 
anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten 
in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet 
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere 
informatie, waaronder het bestuursverslag, in overeenstemming met de 
in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw 
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in 
Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. 
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 
als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 
stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te 
zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur 
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of 
de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-
informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze 
controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate 
van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet 
alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan 
als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis 
van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing 
en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is 
opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Was getekend te Amersfoort, 9 december 2020
WITh accountants B.V.
Drs. J. Snoei RA

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2019/2020 
van Stichting JDRF Nederland te Bussum
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij 
in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd 
en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in 
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische 
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om 
een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij 
van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze 
controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening 

afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of 
fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid 
in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de 
interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor 
de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die 
passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de entiteit;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van 
schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van 
de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen 
op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de 
toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat 
een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de 
jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen 
die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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Begroting 2020-2021

BATEN in €

Begroting
2020-2021

Realisatie
2019-2020

Begroting
2019-2020

Baten van particulieren 170.000 167.230 199.500

Baten van bedrijven 173.000 174.529 226.000

Baten van loterijorganisaties 2.000 1.065 2.000

Baten van verbonden 
organisaties-zonder-
winststreven

1.000.000 1.585.950 2.100.000

Baten van andere organisaties-
zonder-winststreven

130.000 121.327 127.500

Som van de baten 1.475.000 2.050.101 2.655.000

 

LASTEN in €

Begroting
2020-2021

Realisatie
2019-2020

Begroting
2019-2020

Besteed aan doelstellingen

Wetenschappelijk onderzoek 1.072.550 1.673.618 2.172.000

Voorlichting 199.296 242.016 251.000

1.271.846 1.915.634 2.423.000

Wervingskosten 139.269 167.096 160.000

Kosten beheer en administratie 63.885 72.670 72.000

Som van de lasten 1.475.000 2.155.400 2.655.000

Saldo voor financiële baten 
en lasten

– -105.299 –

Saldo financiële baten en lasten – – –

Saldo van baten en lasten – -105.299 –
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