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In al onze activiteiten, projecten, en evenementen 
staan altijd drie dingen centraal: genezing, preventie 
en betere behandeling van type 1 diabetes. We blijven 
ons inzetten voor iedereen die dag in, dag uit met 
deze ziekte leeft. We gaan voor een oplossing voor 
type 1 diabetes in de toekomst. En zolang die toekomst 
nog niet vandaag is: een betere kwaliteit van leven 
voor iedereen met type 1. Dus werken we ook aan 
de ontwikkeling, bereikbaarheid en beschikbaarheid 
van betere behandelmethoden, zoals elektronische 
hulpmiddelen en nieuwe insulines.

JDRF Nederland werkt nauw samen met JDRF 
International. We weten elkaar zoals altijd goed te 
vinden. Ook onderhouden we onze goede contacten 
met de verschillende Internationale afdelingen 
van JDRF, maken gebruik van elkaars kennis en 
vaardigheden en optimaliseren zo onze impact op 
het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar 
type 1 diabetes. Internationale samenwerking blijft de 
grote kracht van JDRF. International. De strategische 
prioriteiten van JDRF International zijn gericht op het 
samen met de lokale afdelingen zoals JDRF Nederland 
versnellen van de regulatoire en onderzoeksprocessen 
voordat nieuwe behandelmethoden ter beschikking 
komen, het vergroten van de wereldwijde toegankelijk-
heid tot nieuwe behandelmethoden en het activeren 
van nog meer vrijwilligers. En niet te vergeten nog 
meer inkomsten uit fondsenwerving om die ambities 
waar te kunnen maken. 

Als de afgelopen twee jaar, waarin de COVID-19 
pandemie veel van ons vroeg, ons iets geleerd heeft, 
dan is het dat samenwerken en flexibel zijn ongelooflijk 
belangrijk zijn. We hebben ons aangepast, ingespeeld 
op onzekerheden en veranderkracht laten zien. 
Hier bouwen we op verder, door bruggen te slaan, 
toekomstgericht te werken en vast te houden aan ons 
kerndoel: een wereld zonder type 1 diabetes!

Woord van 
het bestuur
Het is ongeveer een jaar geleden dat ik een bericht 
schreef voor ons jaarverslag over 2019-2020. In 
dit schrijven noemde ik ook COVID-19. De impact 
van COVID-19 op onze samenleving drong rond 
deze tijd vorig jaar goed tot ons door. En ondanks 
de lockdowns, de mondkapjes, de verplichting 
om afstand te houden en het verbod om elkaar 
in groepen op te zoeken, is er ongelofelijk veel 
gebeurd in de wereld van type 1 diabetes en JDRF in 
het bijzonder. 

Ondanks alle COVID-19 beperkingen hebben we bij 
ons tienjarig bestaan kunnen stilstaan. Dat deden 
we onder andere met de JDRF-expositie “Type 1 
diabetes de wereld uit” in het Rijksmuseum Boerhaave 
te Leiden. We zijn zeer trots dat Maarten de Groot, 
oprichter van onze stichting, voor zijn jarenlange 
inzet voor een wereld zonder type 1 diabetes en 
zijn verdiensten op wetenschappelijk gebied een 
koninklijke onderscheiding ontving tijdens de opening 
van expositie “Type 1 diabetes de wereld uit. Maarten, 
bij deze nogmaals van harte gefeliciteerd en fijn dat je 
nauw betrokken blijft bij het werk van JDRF!

Als ons jaarverslag uitkomt, hebben zich enkele 
wisselingen in ons bestuur voorgedaan. Maarten de 
Groot is terugtreden als bestuurder. Wel blijft hij nauw 
bij JDRF betrokken als ambassadeur. Het bestuur 
heeft zich versterkt met Rob Kamphuis, die zich zal 
toeleggen op ondersteuning uitbreiding contacten 
met het bedrijfsleven en Marjolein Westerman, die 
de functie van secretaris van Els Ankum-Griffioen 
heeft overgenomen. Els blijft overigens lid van 
het bestuur. Het team is eveneens gewijzigd. We 
hebben Christianne Poortstra, officemanager 
en vrijwilligerscoördinator en Ronnie van der 
Linden, fondsenwerver digitale kanalen mogen 
verwelkomen. Met hun komst is onze slagkracht 
verder toegenomen en zijn we nog beter in staan onze 
relaties met wetenschap, donateurs en community 
te onderhouden en versterken. Langs deze weg wil 
ik graag het hele team van JDRF Nederland danken 
voor hun geweldige inzet en enthousiasme over de 
afgelopen periode! Henk Arnold Sijnja

Voorzitter
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Dit jaar stond dan ook in het teken van vernieuwen. 
We voerden onze nieuwe huisstijl, conform JDRF 
International, zowel online als offline volledig door. 
Daarnaast brachten we onze eigen organisatie verder 
op orde om te werken aan dat ene doel: een wereld 
zonder type 1 diabetes. Hierbij ontwikkelden we 
een nieuwe fondsenwervende strategie, om nu en 
in de toekomst duurzaam fondsen te werven voor 
wetenschappelijk onderzoek naar type 1.

De wetenschap heeft, zoals bij JDRF past, een 
duidelijke rol in onze evenementen en activiteiten 
die dit jaar opnieuw vooral online plaatsvonden. 
Zo organiseerden we Up-to-Date webinars, waarin 
wetenschappers vertelden over hun onderzoek 
naar type 1 diabetes. Tijdens onze Voel je Vrij-
informatieavond spraken we met deskundigen over 
pomptherapie bij type 1. En in de serie podcasts ‘Type 
1 diabetes de wereld uit’ gingen we met wisselende 
gasten in op verschillende aspecten van type 1.

De podcasts horen bij onze tentoonstelling ‘Type 1 
diabetes de wereld uit’ die afgelopen jaar bezocht kon 
worden in Rijksmuseum Boerhaave. In deze pop-up 
expositie leerde de bezoeker meer over het leven 
met type 1 en wetenschappelijk diabetesonderzoek. 
Onze jaarlijkse JDRF One Walk, wederom een online 
evenement, maakten we ook vanuit Rijksmuseum 
Boerhaave, waarbij we ook stilstonden bij het tienjarig 
bestaan van JDRF in Nederland. We kijken dan ook 
terug op een mooie dag met een opbrengst van ruim 
€ 125.000,-.

Woord van de 
directeur

De weg naar een wereld zonder type 1 diabetes is niet eenvoudig, Daarom vervullen de stappen die JDRF 
Nederland in 2020-2021 gezet heeft, mij met trots en dankbaarheid. Dag in, dag uit werken we samen aan 
de genezing en preventie en betere behandeling van type 1 diabetes. Dit jaar stonden we door COVID-19, 
wederom voor pittige uitdagingen. Maar we hebben ook ervaren dat deze tijd kansen biedt: om onze 
activiteiten uit te bouwen én onze wetenschappelijke kennis breder te delen.

Ingrid Wiechers
Directeur

Toch moeten we eerlijk zijn: de coronapandemie, en 
daarmee het niet doorgaan van fysieke evenementen, 
bemoeilijkt de fondsenwerving voor JDRF aanzienlijk. 
Dat betekent echter niet dat we stilzitten. We hebben 
onze tijd en middelen afgelopen jaar specifiek ingezet 
op focus en samenwerking. We scherpten onze koers 
voor de toekomst aan en zijn vastberaden met deze 
nieuwe strategie grote stappen te zetten.

Kortom: dit tiende jaar van JDRF Nederland was 
op alle vlakken bijzonder. We mogen daarom 
dankbaar zijn op wat we hebben bereikt. Onze 
relatie met wetenschappers is versterkt door de vele 
onlinebijeenkomsten. We maken optimaler gebruik 
van onze fantastische vrijwilligers, die we steeds 
beter en vaker inzetten op hun eigen professie. De 
samenwerking met organisaties uit het diabetesveld 
is beter dan ooit. Evenals de contacten met JDRF 
International, doordat we elkaar steeds beter weten te 
vinden. 

Dit alles maakt dat we met vertrouwen naar de 
toekomst kijken. Dat kan alleen dankzij de inzet van 
iedereen die afgelopen jaar (weer) betrokken was 
bij ons werk. Mensen met of zonder type 1 diabetes, 
supporters, donateurs, vrijwilligers, wetenschappers, 
bedrijven en iedereen die ons steunt. Zonder jullie kan 
JDRF niet bestaan. Bedankt voor jullie betrokkenheid. 
Samen maken we van type één, type géén.

Namens het gehele team van JDRF Nederland,
Ingrid Wiechers,
Directeur
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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 2020-2021 (dat loopt van 1 juli 2020 
tot en met 30 juni 2021) bedragen de inkomsten van 
JDRF Nederland € 1.128.307. Van dit bedrag is € 807.562 
besteed aan de doelstellingen van JDRF. De uitgaven 
bedragen € 1.012.938.

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 gebruik maken van 
de nieuwste behandelmethoden.

T1D IS EEN CHRONISCHE AUTO-IMMUUNZIEKTE
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September 2020
• De Dam tot Damloop werd helaas geannuleerd. Dit 

betekent ook geen opbrengst uit dit evenement. 

• In het boekjaar 2019-2020 startte JDRF 
Nederland met het organiseren van webinars 
met wetenschappers. In het boekjaar 2020-2021 
hebben we deze webinars voortgezet met andere 
wetenschappers. Op 30 september vertelde prof. dr. 
Bastiaan de Galan over zijn onderzoek naar hypo’s bij 
type 1 diabetes. 

Oktober 2020
• Op 28 oktober opende officieel de pop-up 

tentoonstelling ‘Type 1 diabetes de wereld’ uit van 
Stichting JDRF Nederland in Rijksmuseum Boerhaave 
te Leiden. In deze multimediale presentatie leerden 
bezoekers van niemand minder dan Diederik Jekel 
meer over type 1 diabetes, het leven met deze ziekte 
en de ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied. 
Foto tentoonstelling]

• Deze avond kreeg uiteindelijk een heel bijzondere 
invulling. Maarten de Groot, oprichter en 
bestuursvoorzitter van Stichting JDRF Nederland, 
kreeg een koninklijke onderscheiding voor zijn 
jarenlange inzet voor een wereld zonder type 1 en zijn 
verdiensten op wetenschappelijk gebied. Maarten 
de Groot mag zich nu Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau noemen.

November 2020
• November stond in het teken van onze online 

kanalen. Deze maand lanceerden we namelijk de 
geheel vernieuwde website www.jdrf.nl. Hierbij is 
niet alleen de nieuwe huisstijl doorgevoerd, ook de 
bestaande content is hergeschreven en de structuur 
van de website is verbeterd.

2020-2021
in vogelvlucht

Voor JDRF Nederland betekende 2020 het jaar van het tienjarig bestaan. 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. Maar ook tien jaar die laten zien dat we er nog niet zijn: een wereld zonder type 1 diabetes. Dus 
blijven we ons inzetten voor een toekomst zonder type 1 diabetes, en tot die tijd voor een betere kwaliteit van 
leven van iedereen met type 1.

Tentoonstelling ‘Type 1 diabetes de wereld’

Maarten de Groot

Vernieuwde website www.jdrf.nl

• Op Wereld Diabetesdag, 14 november, lanceerden 
we de online toolkit Jong met T1D. Een webpagina vol 
met tips en tricks voor jongeren om je vrij te voelen 
met type 1 diabetes.

• Op 26 november organiseerden we in samenwerking 
met OneMed en Insulet een online Voel je Vrij-
informatieavond over pomptherapie bij type 1 
diabetes. Naast diabetesverpleegkundige Jolanthe 
Helder waren ook Talitha Paauwe en Lennart 
Eendebak aanwezig om hun eigen pompervaringen 
te delen.
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Januari 2021
• Op 7 januari organiseerden we een online 

informatieavond over pen- en pomptherapie in 
samenwerking met Medtronic. Deze avond stond 
eerder gepland in december 2020, maar kon toen 
door omstandigheden niet doorgaan. In januari 
werd dit samen met Ineke Bosch, Marleen van 
Dam en Bastiaan van de Berg een mooie avond 
waar ervaringen werden gedeeld over pen- en 
pomptherapie.

Februari 2021
• Prof. dr. Paul de Vos deelde op donderdag 25 februari 

de status en resultaten van zijn onderzoek, dat o.a. 
door JDRF gefinancierd is, tijdens een Up-to-Date 
webinar. Een hoopgevend webinar, waarbij we 
leerden over het voorkomen van type 1 diabetes en 
het vervangen van insulineproducerende cellen.

Mei 2021
• Prof. Arnaud Zaldumbide kreeg de afgelopen vijf jaar 

voor zijn onderzoek meer dan € 250.000 van JDRF. 
Op donderdag 27 mei deelde hij de status van zijn 
onderzoek tijdens een Up-to-Date webinar.

Juni 2021
• De JDRF One Walk vond ook dit jaar online 

plaats. Vanuit Rijksmuseum Boerhaave in Leiden 
presenteerde Jessica Mendels live een twee uur 
durend programma vol met ervaringen van mensen 
met type 1 diabetes, actievoerders aan het woord, 
updates vanuit JDRF International en een live Q&A 
met wetenschappers. De JDRF One Walk leverde 
ruim € 125.000 op.

 • Er waren aanzienlijk meer particuliere donaties (1.384 
t.o.v. 1.021 vorige editie) en meer acties (76 t.o.v. 56 
vorige editie).

2020-2021 in vogelvlucht

Jessica Mendels en Ingrid Wiechers

JDRF One Walk
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JDRF staat voor Juvenile Diabetes Research 
Foundation. JDRF International 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 Nederland 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 belangrijke gesprekspartner voor 
de farmaceutische- en de hulpmiddelenindustrie, 
aan overheden 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 één 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 we in zijn geheel niet 
samenwerken. Waar mogelijk wordt op zeker gezocht 
naar samenwerking in onderzoek naar verschillende 
vormen van diabetes. Bijvoorbeeld op het gebied van 
complicaties is samenwerking relevant.
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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.

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.

JDRF Nederland is in 2010 opgericht door 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.

Merijn en Maarten de Groot

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

Stand van zaken
Ook het afgelopen jaar heeft JDRF veel belangrijk 
onderzoeks- en ontwikkelingswerk ondersteund.
In Nederland kregen in boekjaar 2020-2021 zes 
projecten subsidie. Deze onderzoeken liepen aan de 
universiteiten van Maastricht (dr. Aart Van Apeldoorn), 
Leiden (dr. Saurabh Vig en dr. Arnaud Zaldumbide), 
Groningen (dr. Sandra Smink en prof. dr. Paul de Vos), 
Twente (dr. Marcel Karperien) en het Radboud UMC 
(prof. dr. Martin Gotthardt). 

Genezen
Om type 1 diabetes te genezen wordt ingezet op 
vervanging van bètacellen in het lichaam. Hiervoor 
moeten onder andere goed functionerende bètacellen, 
gemaakt uit andere cellen, beschikbaar zijn. Ook 
wordt geprobeerd de nog aanwezige bètacellen in het 
lichaam weer goed te laten functioneren. Meer kennis 
van de immuunaanval op bètacellen is nodig om 
manieren te vinden waarop deze aanval tegengegaan 
kan worden.

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

Weten schappelijk 
onderzoek

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

Bètacelregeneratie Herstellen en beschermen van insulineproducerende 
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

Behandelen
Daarnaast wil JDRF de kwaliteit van leven van mensen 
met type 1 diabetes op korte termijn substantieel 
verbeteren. Daarom steunt JDRF onderzoek naar 
betere controle van bloedsuikerwaarden met 
betere geneesmiddelen en de ontwikkeling van een 
kunstmatige alvleesklier. Ook financieren wij onderzoek 
ten behoeve van het voorkomen van complicaties.

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. 
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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 
deze onderzoeken te coördineren, te managen en te 
sturen. Het JDRF Wetenschappelijk Team, bestaande 
uit wetenschappers in dienst van JDRF International, 
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 experts die hun kennis vrijwillig inzetten. 

De Research Commissie stelt het jaarlijkse budget 
voor onderzoek vast en bepaalt of individuele 
aanvragen passen binnen de langetermijnstrategie 
en onderzoeksfocus van JDRF. De commissie kan 
voorstellen van het JDRF Wetenschappelijk Team 
goed- of afkeuren.

Wetenschappelijke Collegiale Toetsing
Voordat een onderzoeksvraag wordt gehonoreerd 
of afgekeurd, voert JDRF uitvoerige Collegiale 
Toetsing uit. 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 
collega’s 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. Op basis hiervan 
wordt besloten of de aanvraag voorgelegd wordt aan 
de Research Commissie.

Uiteindelijke beslissing
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 minder bekend zijn op het gebied van 
onderzoek naar type 1 diabetes, maar kennis hebben 
op andere belangrijke expertisegebieden.

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
2020-2021: –

Dit boekjaar heeft dr. Henk-Jan 
Aanstoot geen financiering ontvangen voor zijn 
biomarkeronder-zoek. Het biomarkeronderzoek wil 
nieuwe biomarkers vinden die verschillen in het beloop 
en de behandeling van type 1 diabetes in kaart kunnen 
brengen. Als wetenschappers de verschillen beter 
begrijpen, kan dat leiden tot een betere behandeling 
voor patiënten. Dit onderzoek startte in 2016 en in 
februari 2021 is de laatste ronde waarin gegevens 
werden verzameld voltooid. Drie jaar lang heeft het 
team van dr. Henk-Jan Aanstoot bloed, urine en 
aanvullende gegevens verzameld van mensen die vijf 
jaar of langer type 1 diabetes hebben.

In totaal hebben 611 mensen meegedaan aan het 
onderzoek, waarvan door de coronamaatrege-len 
460 deelnemers ook de derde en tevens laatste 
ronde voltooiden. Het onderzoeksteam van Diabeter 
gaat nu verder met het analyseren en meten van de 
verzamelde gegevens. Uit de eerste analyses komen 
al een aantal resultaten. Zo ontdekte het team dat 
ongeveer 30% van de mensen die langer van vijf jaar 
type 1 hebben, nuchter nog C-peptide aanmaakt, 
oftewel: deze groep heeft nog werkende bètacellen. 

In oktober 2021 wordt de biomarkerdatabase gesloten. 
Dan begint het echte analyseren van de volledige data.

Inmiddels is bekend dat dr. Henk-Jan Aanstoot 
komend jaar wederom financiering krijgt voor zijn 
wetenschappelijk onderzoek. Daarmee kan hij zijn 
onderzoek naar type 1 diabetes voortzetten.

Prof. dr. Paul de Vos
Universiteit Medisch Centrum 
Groningen (UMCG) 
Financiering in boekjaar
2020-2021: € 83.997

Ondanks grote tegenslagen tijdens de coronacrisis 
heeft prof. dr. Paul de Vos grote stappen gemaakt 
in het onderzoek naar de inkapseling van 
insulineproducerende cellen. Het onderzoeksteam 
is in staat geweest om in kapsels speciale eiwitten 
chemisch te koppelen. Deze koppeling zorgt ervoor 
dat de Eilandjes van Langerhans tot een jaar kunnen 
overleven in het kapsel en dat is langer dan ooit. Het 
verschil zit met name in de eerste periode direct na 
implantatie. Hierin is de overleving van de Eilandjes zes 
keer hoger in aanwezigheid van het speciale eiwit. 

Daarnaast heeft het onderzoeksteam nieuwe 
biomaterialen ontwikkelt om de reactie van het 
menselijk lichaam tegen een kapsel te verminderen. 
Dit deed prof. dr. Paul de Vos in samenwerking met de 
Universiteit van Californië (prof. J. Lakey) en George 
Tech in Atlanta (prof. A. Garcia). 

Dr. Saurabh Vig
Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC)
Financiering in boekjaar
2020-2021: € 2.275

De combinatie van een ontsteking en terugkerende 
auto-immuunreactie zorgt voor de vernietiging van 
bètacellen bij type 1 diabetes. Stress speelt hierbij 
een belangrijke rol, zo toonde eerder onderzoek al 
aan. Het onderzoeksteam met daarin dr. Saurabh Vig 
heeft zich verder verdiept in het samenspel van het 
endoplasmatisch reticulum en de mitochondriën door 
stress en de rol hiervan bij de immuunreactie in de 
bètacellen die type 1 diabetes veroorzaakt.

De voorlopige resultaten laten zien dat stress in het 
endoplasmatisch reticulum bijdraagt aan de fouten 
in de bètacellen die uiteindelijk type 1 diabetes 
veroorzaken. 

Ook in Nederland levert JDRF een forse bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar type 1 diabetes. 
Dit zijn de onderzoekers die in het boekjaar 2020-2021 een bijdrage ontvingen van JDRF.
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Dr. Arnaud Zaldumbide 
Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC)
Financiering in boekjaar
2020-2021: € 50.882

Type 1 diabetes ontstaat door selectieve vernietiging 
van de bètacellen door T-cellen. Inmiddels weten we 
uit onderzoek dat het immuunsysteem de bètacellen 
aanvalt door een foutief eiwit. In het onderzoek van 
dr. Arnaud Zaldumbide wordt de bètacel steeds 
verder ontleed. Zo brengt het onderzoeksteam een 
verscheidenheid aan eiwitten in beeld die tijdens 
ontstekingen worden geproduceerd.

De resultaten van dit onderzoek moeten uiteindelijk 
leiden tot identificatie van biomarkers voor de 
ontwikkeling van type 1 diabetes en tot het definiëren 
van nieuwe doelen m.b.t. mogelijke immuuntherapieën 
om de vernietigde bètacellen te herstellen.

Dr. Sandra Smink
Universitair Medisch Centrum 
Groningen (UMCG)
Financiering in boekjaar
2020-2021: –

Dit boekjaar heeft dr. Sandra Smink geen financiering 
ontvangen voor haar onderzoek naar een artificiële 
transplantatieplaats onder de huid voor mensen met 
type 1 diabetes. Eerder ontving zij al wel subsidie, 
waardoor haar onderzoek nog steeds loopt. Inmiddels 
is bekend dat dr. Sandra Smink komend jaar wederom 
financiering krijgt voor haar wetenschappelijk 
onderzoek. Daarmee kan zij haar onderzoek naar type 1 
diabetes voortzetten.

Prof. dr. Bastiaan de Galan 
Radboudumc/Maastricht UMC+ 
Financiering in boekjaar
2020-2021: –

Dit boekjaar heeft prof. dr. Bastiaan de Galan geen 
financiering ontvangen voor zijn onderzoek naar 
hypo’s. Eerder ontving hij al wel subsidie, waardoor 
zijn onderzoek nog steeds loopt. Inmiddels is 
bekend dat prof. dr. Bastiaan de Galan komend jaar 
wederom financiering krijgt voor zijn wetenschappelijk 
onderzoek. Daarmee kan hij zijn onderzoek naar type 1 
diabetes voortzetten.

Prof. dr. Martin Gotthardt
Radboudumc
Financiering in boekjaar
2020-2021: € 196.479

Prof. dr. Martin Gotthardt richt 
zich met zijn onderzoek op bètacelimaging, waarbij 
nucleaire techniek de bètacellen in beeld brengt. Op 
deze manier kan gemeten worden hoeveel bètacellen 
iemand met type 1 diabetes nog heeft. 

Afgelopen boekjaar heeft prof. dr. Martin Gotthardt 
voor zijn onderzoek nog € 196.479 ontvangen. Door 
de coronacrisis is JDRF International geconfronteerd 
met een daling aan inkomsten. Als gevolg hiervan is 
de financiering van een aantal onderzoeken stopgezet. 
Voor Nederland betrof dit helaas ook het onderzoek 
van prof. dr. Martin Gotthardt.

Wetenschappelijk onderzoek 
in Nederland
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Dr. Marcel Karperien
Universiteit Twente
Financiering in boekjaar
2020-2021: € 70.358

Dr. Marcel Karperien houdt zich bezig met de 
ontwikkeling van een manier om bètacellen in te 
kapselen in holle microgels. Eerder bleek zijn methode 
al effectief bij muizen. Ook experimenteerde het team 
van Eilandjes van Langerhans uit varkens.

Afgelopen boekjaar heeft dr. Marcel Karperien voor 
zijn onderzoek nog € 70.358 ontvangen. Door de 
coronacrisis is JDRF International geconfronteerd met 
een daling aan inkomsten. Als gevolg hiervan is de 
financiering van een aantal onderzoeken stopgezet. 
Voor Nederland betrof dit helaas ook het onderzoek 
van dr. Marcel Karperien.

Dr. Aart van Apeldoorn 
Maastricht UMC+
Financiering in boekjaar
2020-2021: € 122.198

Dr. Aart van Apeldoorn werkt met zijn onderzoeksteam 
aan een inkapselingssysteem voor 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.

Afgelopen boekjaar heeft dr. Aart van Apeldoorn voor 
zijn onderzoek nog € 122.198 ontvangen. Door de 
coronacrisis is JDRF International geconfronteerd met 
een daling aan inkomsten. Als gevolg hiervan is de 
financiering van een aantal onderzoeken stopgezet. 
Voor Nederland betrof dit helaas ook het onderzoek 
van dr. Aart van Apeldoorn.

Europees project: INNODIA
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.
 

Wetenschappelijk onderzoek 
in Nederland
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Totale baten
In het boekjaar 2020-2021 heeft JDRF Nederland aan 
inkomsten een totale omzet geboekt van € 1.128.307. 

Particuliere donaties
In het boekjaar 2020-2021 heeft Stichting JDRF 
Nederland aan particuliere donaties € 133.065 
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 (online)
evenementen van JDRF of derden die met hun 
deelname geld ophalen.

Een ander deel van de particuliere donaties komt 
van 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 ook tijdens deze nog voortdurende 
coronacrisis, het werk van JDRF Nederland bleven 
steunen.

Fondsen en stichtingen
Ook in het boekjaar 2020-2021 heeft JDRF Nederland 
bij stichtingen en vermogensfondsen verzoeken 
ingediend voor financiële ondersteuning, ten behoeve 
van haar 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 € 59.033.

Bedrijven
Ook in het boekjaar 2020-2021 heeft het bedrijfsleven 
de missie van JDRF ondersteund, onder meer door 
financiële support. Bedrijven stelden zich wat de 
financiële steun betreft wel terughoudender op in 
dit coronajaar dan in voorgaande jaren. De totale 
financiële steun vanuit bedrijven bedroeg € 122.944. 
Met hun support dragen deze gewaardeerde 
bedrijfspartners substantieel bij aan een toekomst 
zonder type 1 diabetes en zolang die toekomst er nog 
niet is aan een betere kwaliteit van leven nu.

NOW/TVL
Aan overheidssteun, voorkomend uit de NOW- en TVL-
steunpakketten als gevolg van de coronapandemie, 
ontvingen we in dit boekjaar een totaalbedrag van 
€ 288.312. Een deel hiervan bestaat uit voorlopige 
bedragen. Dat houdt in dat definitieve vaststellingen 
(na afloop van boekjaar 2020-2021) kan leiden tot 
hogere of lagere bedragen

Fondsen-
werving

Het werven van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek naar type 1 diabetes is een belangrijke doelstelling 
van JDRF Nederland. Onder andere periodieke schenkingen, (online) donaties, sponsoring en evenementen 
zijn onderdeel van de fondsenwerving.

Evenementen
JDRF wierf ook dit jaar, ondanks de coronacrisis, 
fondsen bij online evenementen zoals webinars. 
Ook deze opbrengsten komen ten goede aan 
wetenschappelijk onderzoek naar het behandelen, 
genezen en voorkomen van type 1 diabetes. 
De Dam tot Damloop van september 2020 is vanwege 
COVID-19 geannuleerd. Daardoor kwamen er dit jaar 
geen inkomsten via dit kanaal binnen.

De JDRF One Walk van juni 2021 vond vanwege de 
coronamaatregelen online plaats. Hiermee bereikten 
we ongeveer 500 mensen en haalden we een bedrag 
van € 125.163 op.

Digitale Fondsenwerving 
JDRF zette in boekjaar 2020-2021 sterk in op digitale 
fondsenwerving met de focus op data. Hierbij gaat het 
om de eigen website en online kanalen, de platformen 
Actie voor type 1 en JDRF One Walk. Doel van de data 
gedreven fondsenwerving is het betrekken van nieuwe 
donateurs en geïnteresseerden bij de organisatie, 
deze groep beter leren kennen en deze (potentiële) 
donateurs en actievoerders beter informeren en 
directer aan te zetten tot actie. Uiteindelijk zal deze 
data gedreven strategie leiden tot meer donateurs, 
zowel eenmalig als structureel. Ook verwachten we 
deze donateurs en actievoerders beter aan JDRF te 
binden. 
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JDRF-webinars
Ook in het boekjaar 2020-2021 heeft JDRF Nederland 
meerdere webinars georganiseerd We maken hierbij 
onderscheid tussen wetenschappelijke webinars en 
community webinars.

Tijdens een wetenschappelijk webinar vertelt een 
wetenschapper over de nieuwste ontwikkelingen 
op het gebied van zijn of haar onderzoek naar type 
1 diabetes. Via de livechat is het mogelijk om vragen 
te stellen aan de wetenschapper van dienst. Met 
deze webinars blijft er aandacht voor het belangrijke 
onderzoek dat hard nodig is en de wetenschappers die 
zich bezighouden met deze onderzoeken.

Met in totaal bijna 1.700 kijkers kunnen we concluderen 
dat de webinars van JDRF Nederland goed bekeken 
worden. Ook worden tijdens de webinars veel vragen 
gesteld aan onze wetenschappers. We zullen ook 
komend jaar wederom webinars organiseren. 
Tijdens een communitywebinar delen verschillende 
mensen met type 1 diabetes hun persoonlijke 
ervaringen en gaan ze in gesprek met elkaar over een 
specifiek onderwerp. Daarnaast heeft de kijker de 
mogelijkheid om zelf vragen te stellen via een livechat. 
In dit boekjaar organiseerde JDRF Nederland twee 
online community events

Pop-up expositie type 1 diabetes de wereld uit
Stichting JDRF Nederland en Rijksmuseum Boerhaave 
hebben afgelopen jaar de handen ineengeslagen 
voor de pop-up tentoonstelling Type 1 diabetes de 
wereld uit. In deze multimediale presentatie leerde de 
bezoeker van niemand minder dan Diederik Jekel meer 
over type 1 diabetes, het leven met deze ziekte en de 
ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied.

Met de pop-up expositie willen Stichting JDRF 
Nederland en Rijksmuseum Boerhaave bezoekers 
niet alleen bewust maken van de impact van type 
1 diabetes op iemands leven, maar ook het belang 
benadrukken van wetenschappelijk en toegepast 
onderzoek naar type 1 diabetes.

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, waar een nagenoeg compleet overzicht van onderzoek in de 
hele wereld is, kan JDRF Nederland uitstekend kennis delen op dit gebied.

Tentoonstelling ‘Type 1 diabetes de wereld uit’
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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), Alexander 
Rinnooy Kan (oud-voorzitter van de Sociaal-
Economische Raad) en Mirjam de Blécourt (senator in 
de Eerste Kamer in Den Haag) zijn ambassadeurs van 
JDRF Nederland met persoonlijke betrokkenheid bij 
type 1 diabetes. Wij zijn ook verheugd dat Maarten de 
Groot (oprichter en oud-voorzitter JDRF Nederland) 
heeft toegezegd verbonden te willen blijven aan JDRF 
als ambassadeur.

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 en JDRF Nederland. Onze 
jeugdambassadeurs zijn Merijn de Groot, Daan Stapel, 
Sanne van Beem, Willem Gesink, Robin Smits, Carolien 
Connolly, 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 veel andere 
jongeren met type 1 diabetes. 

Contacten met andere organisaties
In het boekjaar 2020-2021 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, Stichting Don en Diabeter. 

Vrijwilligersbijeenkomst 
Een bijeenkomst met vrijwilligers stond gepland voor 
januari 2021 in Rijkmuseum Boerhaave te Leiden. 
Helaas hebben we de vrijwilligersbijeenkomst moeten 
annuleren in verband met het coronavirus en de 
bijbehorende maatregelen in Nederland. We hopen dat 
het mogelijk is een bijeenkomst in het boekjaar van 2021-
2022 voor onze dierbare vrijwilligers te organiseren.

JDRF One Walk 
De JDRF One Walk vond dit jaar plaats op zaterdag 
19 juni 2021 en vond voor de voor de tweede keer 
online plaats. Live vanuit Rijksmuseum Boerhaave 
presenteerde Jessica Mendels een interessant 
programma met veel aandacht voor het werk van onze 
actievoerders, sporters en wetenschappers. 

Tijdens het uur van de wetenschap beantwoordden 
prof. dr. Françoise Carlotti, dr. Giesje Nefs, 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 kwam aan het woord, samen met onze 
jeugdambassadeur Willem Geesink. Ze spraken over 
de ontwikkelingen op onderzoeksgebied van de 
afgelopen tien jaar. 

Verder:
• Spraken Tobias Mol (diabetescoach), Danique 

Reidsma (ambassadeur JDRF Nederland) en Nathan 
Meier (ervaringsdeskundige) over sporten met type 1 
diabetes.

• Werden bijzondere actievoerders in het zonnetje 
gezet, door ze live in te bellen of van tevoren een 
video met ze op te nemen. Dit jaar bakte Marjolein 
zelf taarten, brandde Sebastiaan zelf koffiebonen op 
zijn balkon en ging Ellen met vrienden wandelen voor 
donaties.

• Ontvingen we nóg meer gasten. Ineke Bosch en 
Rufus de Beer waren erbij om te vertellen over de 
impact van type 1 diabetes bij kinderen. Maarten de 
Groot, oprichter en voorzitter van JDRF Nederland 
was samen te zien met co-voorzitter Henk Arnold 
Sijnja en ambassadeur Sanne van Beem over de 
toekomst van type 1 diabetes en wetenschappelijk 
onderzoek.

PEAK Symposium 
In het boekjaar 2020-2021 kon het jaarlijkse PEAK-
Symposium (Performance in Exercise and Knowledge) 
helaas niet doorgaan, vanwege het coronavirus en 
de bijbehorende maatregelen. We streven ernaar om 
dit symposium in het voorjaar van 2022 alsnog live of 
online te organiseren voor zorgprofessionals.

Voorlichting
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De JDRF One Walk 
organiseerden we dit 

jaar vanuit Rijksmuseum 
Boerhaave in Leiden. De 

dag was live te volgen via 
een online stream.
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Communicatiebeleid
Het communicatiebeleid van JDRF Nederland is 
gebaseerd op drie pijlers. In de eerste plaats deelt 
JDRF Nederland goede basisinformatie en belangrijk 
nieuws met betrekking tot ontwikkelingen op het 
gebied van type 1 diabetes, de behandeling van 
deze auto-immuunziekte en uiteindelijk de genezing. 
Daarnaast inspireert JDRF met de communicatie de 
doelgroep 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 type diabetes.

Website en nieuwsbrief
Ter ondersteuning van de 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 
en voorlichtende evenementen en andere zaken. 
Ook versturen we een maandelijkse nieuwsbrief. 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. In 
november van dit boekjaar werd de nieuwe website 
gelanceerd in de nieuwe huisstijl International. Naast de 
nieuwe huisstijl werd de website ook functioneel onder 
handen genomen. In het boekjaar 2021-2022 bouwen 
we de functionaliteiten van de website verder uit.

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.

Online communicatie
Online communicatie is vanzelfsprekend een essentieel 
onderdeel 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 de 
komende jaren nog profijt van te hebben.

Samenwerking
JDRF Nederland werkt op het gebied van 
communicatie en merkpositionering samen met 
verschillende partners. JDRF zet deze partners in op 
hun 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 significant 
zichtbaarder wordt voor de diverse doelgroepen op 
verschillende kanalen. 

Communicatie
In 2020-2021 had 
JDRF Nederland:

149.458
WEBSITE-
BEZOEKEN

26.355 
FACEBOOK-

VOLGERS

7927 
NIEUWSBRIEF-

ABONNEES

1615 
INSTAGRAM-

VOLGERS

421 
LINKEDIN-
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, Ingrid Wiechers, stuurt de organisatie aan 
en geeft sturing aan projecten. Aan de hand van een 
strategisch meerjarenplan en jaarplan werkt zij, binnen 
bepaalde volmachten afgegeven door het bestuur, 
samen met de medewerkers aan de realisatie van de 
doelstellingen van JDRF Nederland.

Team
De organisatie 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 2020-2021 waren er twee fulltimers 
werkzaam voor JDRF Nederland. Daarnaast werkten er 
tussen de drie en vier parttimers voor JDRF Nederland. 
In totaal besloeg dit gemiddeld over het jaar 4 FTE. 
Ook werd gedurende 2020-2021 doelmatig gebruik 
gemaakt van enkele zzp’ers.

Administratie en ICT
De administratie wordt gedaan door het 
administratiekantoor Florys. De beheersing van de 
ICT is in handen van ICT-Concept. Beide bedrijven 
zijn gespecialiseerd in de ondersteuning van goede 
doelen. Vanwege het vele thuiswerken door de 
coronamaatregelen heeft JDRF extra geïnvesteerd in 
ICT waaronder de beveiliging van de laptops van de 
werknemers. 

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.

Net als vorig boekjaar hebben wij ingezet op de 
professionalisering van ons vrijwilligersbeleid en het 
effectief inzetten van onze vrijwilligers op hun gebied 
van expertise. Tevens hebben wij nieuwe vrijwilligers 
aangetrokken vanwege de veranderende (werk)
omgeving. 

Organisatie & 
Medewerkers 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

Huisvesting
JDRF Nederland is sinds november 2019 gevestigd in 
een deelkantoor in Amersfoort. 
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JDRF Nederland werd in 2020-2021 geleid door een 
bestuur bestaande uit zes personen. Het bestuur 
is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid 
en 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. 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
(Voormalig) 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 al enkele 
jaren Director Emeritus. 

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

21-10-2021 1. Voorzitter Eligius Family Office
2. Director Emeritus bij JDRF International
3. Visiting Professor Vrije Universiteit Amsterdam

Henk Arnold Sijnja 
(Nederland, 1968), 
Co-voorzitter

20-6-2017
08-05-2019

20-6-2022 1. Advocaat, Partner Corporate M&A bij DLA Piper
2. Lid van de raad van commissarissen van Royal Smit 

Transformatoren B.V.

Els Ankum-Griffioen 
(Nederland, 1961), 
secretaris 

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

21-1-2022 1. Institutional Investor Relations Manager bij Triodos 
Investment Management

2. Bestuurslid bij IVP Instituut voor Pensioeneducatie

Jaap Koelewijn 
(Nederland, 1956), 
penningmeester

18-6-2019 1. Eigenaar Financieel Denkwerk
2. Bestuurslid bij de Woltjer Stichting
3. Diverse functies als auteur

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

Rob Kamphuis 
(Nederland, 1966)

Treedt naar 
verwachting 
toe per:
01-09-2021

31-08-2024 1. Sr Investment Consultant & Head of Portfolio Advice 
by Willis Towers Watson

Marjolein Westerman 
(Nederland, 1980)

Treedt naar 
verwachting 
toe per:
01-10-2021

30-09-2024 1. Officier van Justitie Internationale Zaken

Bestuur & 
governance
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Governance

Functioneren van het bestuur
De Stichting JDRF Nederland werkt 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.

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 inzetten, 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 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 zijn de eerder ontwikkelde 
procedures nog verder aangescherpt en duidelijke 
werkwijzen 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 betrokken bij de stichting. 

Onze processen met betrekking tot het voorkomen 
tot witwassen en terrorismefinanciering zijn 
beoordeeld door de ABN AMRO bank, inclusief JDRF 
International, hier zijn geen bijzondere bevindingen uit 
voortgekomen.

Integriteitsbeleid
Stichting JDRF Nederland hanteert een integriteits-
beleid met als doel goede omgangsvormen te 
stimuleren en ongewenst gedrag zoveel mogelijk te 
voorkomen. Melders die handelen overeenkomstig 
dit beleid, kunnen hun melding doen zonder dat zij 
daarmee hun arbeidsrechtelijke positie in gevaar 
brengen. Het beleid is erop ingericht om meldingen 
zorgvuldig af te handelen en in voorkomend geval 
repressieve en/of preventieve maatregelen te kunnen 
nemen.

Bestuur & governance
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Publicatie in het jaarverslag
In het jaarverslag worden de volgende zaken vermeld 
in relatie tot integriteit:
- Aantal meldingen/schendingen
- Aard van meldingen/schendingen
- De afhandeling van meldingen/schendingen
- Reflectie op eigen integriteitsbeleid

In het boekjaar 2020-2021 hebben zich geen 
meldingen voorgedaan in relatie tot integriteit.

Baten die geïncasseerd worden via 
IT-serviceproviders 
JDRF maakt gebruik van fondsenwervingstechnologie. 
De beheerder van het IT-systeem achter de 
fondsenwervingsplatformen Team JDRF en 
JDRF Walk is Kentaa. In samenwerking met onze 
administratiekantoor en onze accountant is vastgesteld 
donaties naar behoren worden doorgestort naar JDRF 
Nederland en dat deze zichtbaar zijn op de platformen. 

Maatschappelijke ontwikkelingen 
Over de afgelopen jaren hebben verschillende 
maatschappelijke ontwikkelingen plaatsgevonden die 
van invloed zijn op JDRF Nederland. De aanhoudende 
coronacrisis speelt hierin zeker een rol, waarbij de 
economische onzekerheid zich in 2020-2021 ook voor 
JDRF vertaalde naar minder donaties van particuliere 
en bedrijfsmatige donateurs. 

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 (JDRF International) 
te New York in de Verenigde Staten van Amerika. 
Doelstelling is dat JDRF Nederland als affiliate van 
JDRF International samenwerkt om opbrengsten en 
kosten te optimaliseren en daarmee zoveel mogelijk 
fondsen toe laat komen aan door JDRF International 
goedgekeurd wereldwijd onderzoek naar type 1 
diabetes. 

Onderdeel hiervan is ook ondersteuning van JDRF 
International aan JDRF Nederland: wanneer JDRF 
Nederland niet voldoende fondsen heeft kunnen 
werven voor door JDRF International in Nederland 
geselecteerd onderzoek, dan stelt JDRF International 
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 JDRF International aan JDRF Nederland 
overgeboekt. JDRF Nederland doet uiteindelijk alle 
betalingen aan onderzoeksteams in Nederland. 

JDRF Nederland is verder verplicht JDRF International 
te raadplegen als een nieuwe directeur moet worden 
benoemd. Verder is JDRF Nederland een onafhankelijke 
stichting naar Nederlands recht. JDRF International 
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-Keurmerk 
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, 
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 
diens functioneren en wordt jaarlijks geëvalueerd door 
het bestuur.

Bestuur & governance
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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. 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. 

Bestuur & governance

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. 

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 2020-2021 heeft JDRF geen klachten 
ontvangen. 
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Inkomsten
De baten zijn € 921.794 lager dan in het boekjaar 2019-
2020. Er waren minder inkomsten van particulieren, 
bedrijven en organisaties zonder winststreven. 

NOW/TVL
Aan overheidssteun, voorkomend uit de TVL- en NOW-
steunpakketten als gevolg van de COVID-19 pandemie 
ontvingen we in dit boekjaar een totaalbedrag van 
€ 288.312. Dat is inclusief voorlopige toekenningen. 
Dat betekent dat definitieve toekenningen (pas bekend 
na boekjaar 2020-2021) kunnen resulteren in een lager 
of hoger bedrag. 

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 2020 tot en met 30 juni 2021 is € 807.562 
besteed aan de doelstellingen. Begroot was 
€ 1.271.846. Een bedrag van € 598.001 ging naar 
wetenschappelijk onderzoek in Nederland (begroot: 
€ 1.072. 550). € 209.561 ging naar voorlichting (begroot 
€ 199.296).
 
Werving baten
De kosten van de eigen fondsenwerving bedroegen 
€ 134.491 (begroot: € 139.269) en betroffen kosten 
van donorwerving, het online donatieplatform, 
evenementen en projecten voor de organisatie.

Inkomsten & 
uitgaven

Beheer en administratie
De kosten in verband met beheer en administratie 
bedroegen € 70.883. Deze vielen iets hoger uit 
dan begroot (€ 63.885). Onder deze kosten vallen 
personeel, kantoor, ICT 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 hoger 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. Fysieke 
events konden niet of enkel in sterk aangepaste vorm 
doorgaan. Een aantal grote donateurs, bedrijven en 
particulieren heeft hun steun (tijdelijk) stopgezet. 
Dankzij steunpakketten van de overheid hebben een 
deel hiervan kunnen opvangen.

Kwalitatieve analyse eenmalig of jaarlijks 
terugkerende baten
De meeste van de baten zijn eenmalig van karakter, 
afkomstig van opbrengsten van (online)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 2020-2021 bedroegen € 1.128.307 en de uitgaven € 1.012.938. Dat betekent een 
positief resultaat van € 115.369. Aan wetenschappelijk onderzoek is € 524.277 besteed, een daling van 
€ 1.061.673 ten opzichte van het vorige boekjaar.
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Vooruitblik 
2021-2022

Internationale verbondenheid
JDRF Nederland maakt onderdeel uit van JDRF 
International. JDRF International heeft onlangs zijn 
strategie voor de komende jaren bekend gemaakt en 
daarin nadrukkelijk de verdere intensivering van de 
samenwerking met de verschillende JDRF affiliates 
benoemd. De strategische prioriteiten van JDRF 
International zijn gericht op het samen met de affiliates 
versnellen van de regulatoire- en onderzoeksprocessen 
voordat nieuwe behandelmethoden ter beschikking 
komen, het vergroten van de toegankelijkheid – 
wereldwijd – tot nieuwe behandelmethoden, en het 
activeren en betrekken van nog meer vrijwilligers. 
De urgentie van fondsenwerving om dit te kunnen 
realiseren is daarmee nog groter geworden. Wij 
doen hier als JDRF Nederland volop aan mee! We 
weten elkaar steeds beter te vinden en zetten deze 
lijn door. We intensiveren het contact; internationale 
samenwerking blijft de grote kracht van JDRF.

Wetenschappelijke basis: samenwerking
We leren onze wetenschappers steeds beter kennen, 
laten hen hun kennis en ervaring met onderzoek 
delen en werken zo aan concrete resultaten op 
wetenschappelijk gebied. Daarbij ervaren mensen 
met type 1 diabetes steeds vaker het voordeel van 
wetenschappelijke kennis over hun ziekte. In de 
komende tijd gaan we sterk inzetten op samenwerking 
met topwetenschappers, niet alleen voor onderzoek, 
maar juist ook op het toegankelijk maken van kennis 
die essentieel is voor het leven met type 1.

In al onze activiteiten, werkzaamheden en 
evenementen staan drie punten altijd centraal: 
genezing, preventie en een betere behandeling van 
type 1 diabetes. We blijven ons inzetten voor iedereen 
die dag in, dag uit met deze ziekte leeft. We gaan voor 
een oplossing voor type 1 diabetes in de toekomst. 
Daarom werken we ook steeds meer samen met 
andere diabetes organisaties in Nederland, om zo de 
huidige versnippering in het gehele diabetesveld tegen 
te gaan, effectief en efficiënte doelen te bereiken 
en optimaal kennis te delen met iedereen die daar 
behoefte aan heeft. Ook doen wij, als JDRF Nederland, 
dat om het belang van wetenschap en internationale 
samenwerking als oplossing voor type 1 diabetes 100% 
te waarborgen.

In Nederland: samenwerking
Zolang een wereld zonder type 1 diabetes nog 
geen werkelijkheid is gaan we door. Daar zetten 
we ook volgend jaar weer vol op in. We brengen 
mensen met type 1 diabetes, mensen om hen heen, 
wetenschappers, diabetesorganisaties en andere 
betrokkenen samen om kennis te delen. En uiteraard 
werven we fondsen om baanbrekend onderzoek naar 
type 1 diabetes mogelijk te maken en waar mogelijk te 
versnellen.

We zetten door, op weg naar een wereld zonder type 1 
diabetes. Samen maken we van type één, type géén.

Als de afgelopen twee jaar, waarin de coronapandemie veel van ons vroeg, ons iets geleerd heeft, dan is 
het dat samenwerken en flexibel zijn ongelooflijk belangrijk is. Hier bouwen we komend jaar op verder, door 
bruggen te slaan, toekomstgericht te werken en voor 100% vast te houden aan ons kerndoel: een wereld 
zonder type 1 diabetes.

Henk Arnold Sijnja
Voorzitter

Ingrid Wiechers
Directeur

Samenwerking
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2.1  Balans per einde boekjaar

ACTIVA in €

Vaste activa § 30-06-2021 30-06-2020

Immateriële vaste activa 2.7.1

Software 59.494 19.130

59.494 19.130

Materiële vaste activa 2.7.2

Inventaris 3.691 3.745

63.185 22.875

Vlottende activa

Vorderingen 2.7.3

Debiteuren 16.750 9.000

Overige vorderingen en overlopende 
activa 178.423 16.359

195.173 25.359

Liquide middelen 2.7.4

Liquide middelen 132.968 104.614

Totaal activa 391.326 152.848

PASSIVA in €

§ 30-06-2021 30-06-2020

Reserves en fondsen 2.7.5

Continuïteitsreserve 50.632 -47.173

Bestemmingsreserve – –

Bestemmingsfonds 89.564 72.000

140.196 24.827

Langlopende schulden 2.7.6

Belastingen, pensioenen en premies 
sociale verzekeringen 158.445 –

158.445 –

Kortlopende schulden 2.7.7

Crediteuren 22.412 24.679

Belastingen, pensioenen en premies 
sociale verzekeringen – 47.495

Overige kortlopende schulden en 
overlopende passiva 70.273 55.847

92.685 128.021

Totaal passiva 391.326 152.848
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2.2 Staat van baten en lasten

BATEN in €

§ Realisatie 2020-2021 Begroting 2020-2021 Realisatie 2019-2020

Baten van particulieren 2.8.1 133.065 170.000 167.230

Baten van bedrijven 2.8.2 122.944 173.000 174.529

Baten van loterijorganisaties 2.8.3 676 2.000 1.065

Baten van verbonden organisaties-zonder-winststreven 2.8.4 524.277 1.000.000 1.585.950

Baten van andere organisaties-zonder-winststreven 2.8.5 59.033 130.000 121.327

Baten van subsidies van overheden 2.8.6 288.312 – –

Som van de baten 1.128.307 1.475.000 2.050.101

LASTEN in €

§ Realisatie 2020-2021 Begroting 2020-2021 Realisatie 2019-2020

Besteed aan doelstellingen

Wetenschappelijk onderzoek 2.4 598.001 1.072.550 1.673.618

Voorlichting 2.4 209.561 199.296 242.016

807.562 1.271.846 1.915.634

Wervingskosten 2.4 134.493 139.269 167.096

Kosten beheer en administratie 2.4 70.883 63.885 72.670

Som van de lasten 1.012.938 1.475.000 2.155.400

Saldo voor financiële baten en lasten 115.369 – -105.299

Saldo financiële baten en lasten – – –

Saldo van baten en lasten 115.369 – -105.299
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2.3 Resultaatbestemming

RESULTAATBESTEMMING in €

Realisatie 2020-2021 Begroting 2020-2021 Realisatie 2019-2020

Toevoeging/onttrekking aan:

Continuïteitsreserve 97.805 – -177.299

Bestemmingsreserve – – –

Bestemmingsfondsen 17.564 – 72.000

Totaal 115.369 – -105.299

Kengetallen in %

Totaal bestedingen aan doelstelling / totale baten 72% 86% 93%

Wervingskosten / geworven baten 12% 10% 8%

Lasten beheer en administratie / totale lasten 7% 4% 3%

Totaal bestedingen aan doelstelling / totale lasten 80% 86% 89%
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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 524.277 – – – 524.277 1.000.000 1.585.950

Uitvoeringskosten

Publiciteit en communicatie 8.712 14.521 26.136 – 49.369 78.000 89.185

Personeelskosten

Kosten inhuur 1.012 3.036 1.687 1.011 6.746 10.000 32.584

Salarissen 36.955 110.868 61.594 36.957 246.374 251.781 287.713

Sociale lasten 5.982 17.949 9.972 5.984 39.887 30.145 49.142

Pensioen 2.813 8.439 4.688 2.813 18.753 26.649 16.346

Reiskosten 696 2.089 1.161 696 4.642 9.894 11.735

Overig 2.051 6.153 3.419 2.051 13.674 1.531 1.817

49.509 148.534 82.521 49.512 330.076 330.000 399.337

Huisvestingskosten 2.902 8.705 4.836 2.902 19.345 19.000 22.118

Kantoor en algemene kosten

ICT kosten 4.085 12.255 6.808 4.085 27.233 1.562 5.300

Accountants- en 
administratiekosten

5.742 17.226 9.570 5.742 38.280 27.500 32.389

Algemene kosten 2.268 6.804 3.780 2.269 15.121 4.296 14.581

Kantoorkosten 506 1.516 842 505 3.369 9.542 5.796

12.601 37.801 21.000 12.601 84.003 42.900 58.066

Afschrijvingen – – – 5.868 5.868 5.100 744

Totaal te verdelen lasten 598.001 209.561 134.493 70.883 1.012.938 1.475.000 2.155.400
Het aantal werknemers bedroeg ultimo boekjaar 4 (ultimo vorig boekjaar 6). De bestuurders van de Stichting ontvangen geen bezoldiging.
De toerekening van de kosten vindt zo veel mogelijk direct plaats. Op basis van de inzet van de medewerkers van JDRF 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).
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KASSTROOMOVERZICHT in €

2020-2021 2019-2020

Kasstroom uit activiteiten

Totaal baten 1.128.307 2.050.101

Totaal lasten -1.012.938 -2.155.400

Rentelasten en soortgelijke kosten – –

Resultaat 115.369 -105.299

Afschrijvingen 5.868 744

Cashflow 121.237 -104.555

Mutaties in:

Vorderingen -169.814 61.180

Kortlopende schulden -35.336 70.061

-205.150 131.241

Totaal kasstroom uit activiteiten -83.913 26.686

2.5 Kasstroomoverzicht

2020-2021 2019-2020

Kasstroom uit investeringen

Investeringen in immateriële vaste activa -45.000 -19.130

Investeringen in materiële vaste activa -1.178 -3.381

Totaal kasstroom uit investeringen -46.178 -22.511

Kasstroom uit financieringen

Mutatie schulden inzake belastingen 158.445 –

Totaal kasstroom uit financieringen 158.445 –

Totale kasstroom 28.354 4.175

Saldo liquide middelen begin 104.614 100.439

Totale kasstroom 28.354 4.175

Saldo liquide middelen eind 132.968 104.614
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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
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar 
zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor 
vergelijkingsdoeleinden aangepast.

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 10% 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 afschrijvingspercentage 
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. 

35

terug naar inhoudsopgave



2.6.7  Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking 
gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten 
die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de 
langlopende schulden worden in de waardering bij eerste 
verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden 
na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend 
met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de 
uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de 
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de 
langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als 
interestlast verwerkt.

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking 
gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een 
zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

2.6.8  Kortlopende schulden
De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen 
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen van resultaatbepaling

2.6.9 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.

2.6.10 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.

Baten van subsidies van overheden
Exploitatiesubsidies zijn subsidies voor bestedingen die in 
het jaar van besteding als kosten worden beschouwd, of 
subsidies voor bepaalde gederfde opbrengsten of voor 
exploitatietekorten in het algemeen. Exploitatiesubsidies 
worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening van 
het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde 
bestedingen komen of waarin de opbrengsten zijn gederfd 
dan wel het exploitatietekort zich heeft voorgedaan (alinea 

108 van Richtlijn 274). Exploitatiesubsidies worden verwerkt 
zodra er een redelijke zekerheid is dat de rechtspersoon 
aan de gestelde voorwaarden voldoet en de subsidie 
daadwerkelijk zal verkrijgen (alinea 107 van Richtlijn 274).

Als de balansdatum valt in de periode waarop de 
tegemoetkoming in de loonkosten uit hoofde van de 
NOW-regeling betrekking heeft, bestaat er onzekerheid 
over de vraag of voldaan zal worden aan de voorwaarden 
en de hoogte van de te ontvangen tegemoetkoming. In 
dat geval wordt ultimo verslagperiode een subsidiebate 
over de verstreken maanden opgenomen, indien en voor 
zover er redelijke zekerheid is dat de rechtspersoon aan de 
gestelde voorwaarden zal voldoen en de tegemoetkoming 
daadwerkelijk zal verkrijgen (op grond van alinea 107 van 
Richtlijn 274). Het is daarbij nodig om te beoordelen of 
het redelijk zeker is dat de verwachte omzetdaling ook 
daadwerkelijk plaats zal vinden. Indien het ontvangen 
voorschot lager is dan de verwerkte subsidiebate, 
resulteert dat in de opname van een overlopende 
actiefpost ter hoogte van het verschil. Indien reeds een 
voorschot is ontvangen dat hoger is dan de verwerkte 
subsidiebate, wordt het verschil in de balans opgenomen 
als een overlopende passiefpost.

2.6.11  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  Waarderingen en 
grondslagen (vervolg)
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2.6.12  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 verdeelsleutels 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 (vervolg)
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2.7  Toelichting op de 
balans per 30 juni 2021

2.7.1 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA in €

Software Totaal

Aanschafwaarde 19.130 19.130

Cumulatieve afschrijvingen – –

Stand per 30 juni 2020 – –

Investeringen 45.000 45.000

Afschrijvingen -4.636 -4.636

Mutaties boekjaar 2020-2021 40.364 40.364

Aanschafwaarde 64.130 64.130

Cumulatieve afschrijvingen -4.636 -4.636

Stand per 30 juni 2021 59.494 59.494

Afschrijvingspercentage

Software 10%

De software wordt vanaf ingebruikname afgeschreven over een termijn van 10 jaar.

2.7.2 MATERIËLE VASTE ACTIVA in €

 Inventaris Totaal

Aanschafwaarde 6.118 6.118

Cumulatieve afschrijvingen -2.373 -2.373

Stand per 30 juni 2020 3.745 3.745

Investeringen 1.178 1.178

Afschrijvingen -1.232 -1.232

Mutaties boekjaar 2020-2021 -54 -54

Aanschafwaarde 7.296 7.296

Cumulatieve afschrijvingen -3.605 -3.605

Stand per 30 juni 2021 3.691 3.691

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

Inventaris 20%

VASTE ACTIVA De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hierna volgende schema 
samengevat:
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2.7  Toelichting op de 
balans (vervolg)

VLOTTENDE ACTIVA

2.7.3 VORDERINGEN in €

30-06-2021 30-06-2020

Debiteuren

Debiteuren 16.750 9.000

Saldo per 30 juni 2021 16.750 9.000

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 8.156 6.061

Waarborgsom huur 2.851 2.851

Nog te ontvangen bedragen 251 7.447

Nog te ontvangen NOW-subsidie 75.841 –

Nog te ontvangen TVL-subsidie 91.324 –

Stand per 30 juni 2021 178.423 16.359

2.7.4 LIQUIDE MIDDELEN in €

30-06-2021 30-06-2020

Rekening-courant 132.791 98.231

Spaarrekeningen 177 6.383

Stand per 30 juni 2021 132.968 104.614

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

PASSIVA

2.7.5 RESERVES in €

2020-2021 2019-2020

Continuïteitsreserve

Saldo per begin boekjaar -47.173 130.126

Mutatie volgens resultaatbestemming 97.805 -177.299

Saldo per eind boekjaar 50.632 -47.173

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 Vereniging voor Fondsenwervende 
Instellingen (VFI). De richtlijn staat een maximale reservering toe van 1,5 keer van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.

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. De continuïteitsreserve is vastgesteld op € 50.632 ofwel 0,11 keer de kosten van de werkorganisatie voor het boekjaar 2020-2021 (boekjaar 2019-2020: 
0,08). JDRF zit hiermee voor dit jaar binnen de norm van de GDN.
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2.7  Toelichting op de 
balans (vervolg)

2.7.5 FONDSEN in €

2020-2021 2019-2020 

Bestemmingsfondsen

Saldo per begin boekjaar 72.000 –

Mutatie volgens resultaatbestemming 17.564 72.000

Saldo per eind boekjaar 89.564 72.000

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds website 13.406 15.000

Bestemmingsfonds online toolkit 5.000 20.000

Bestemmingsfonds publicatie en communicatie 25.000 30.000

Bestemmingsfonds tentoonstelling Boerhaave 41.158 7.000

Bestemmingsfonds podcasts Boerhaave – –

Bestemmingsfonds fysiek naar Online – –

Bestemmingsfonds JDRF Walk – –

Bestemmingsfonds vergroting achterban 5.000 –

Bestemmingsfonds voel je vrij – –

Saldo per eind boekjaar 89.564 72.000

2020-2021 2019-2020 

Bestemmingsfonds website

Saldo per begin boekjaar 15.000 –

Mutatie volgens resultaatbestemming -1.594 15.000

Saldo per eind boekjaar 13.406 15.000

Er is in boekjaar 2019-2020 een donatie gedaan voor ontwikkeling van de website 
van JDRF van € 15.000, het bestemmingsfonds wordt gemuteerd conform de 
afschrijvingslast.

Bestemmingsfonds online toolkit

Saldo per begin boekjaar 20.000 –

Mutatie volgens resultaatbestemming -15.000 20.000

Saldo per eind boekjaar 5.000 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 en in 2020-2021 € 15.000. 

Bestemmingsfonds publicatie en communicatie

Saldo per begin boekjaar 30.000 –

Mutatie volgens resultaatbestemming -5.000 30.000

Saldo per eind boekjaar 25.000 30.000

Er is in boekjaar 2019-2020 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, in boekjaar 2020-2021 nog eens 
€ 5.000. 
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2.7  Toelichting op de 
balans (vervolg)

2.7.5 FONDSEN in €

2020-2021 2019-2020 

Bestemmingsfonds tentoonstelling Boerhaave

Saldo per begin boekjaar 7.000 –

Mutatie bij volgens resultaatbestemming 37.200 7.000

Mutatie af volgens resultaatbestemming -3.042

Saldo per eind boekjaar 41.158 7.000

Ten behoeve van de tentoonstelling in Rijksmuseum Boerhaave is er in boekjaar 
2020-2021 in totaal € 37.200 gedoneerd. Het totale bedrag is geïnvesteerd, het 
bestemmingsfonds wordt gemuteerd conform de afschrijvingslast.

Bestemmingsfonds podcasts Boerhaave

Saldo per begin boekjaar – –

Mutatie bij volgens resultaatbestemming 20.000 –

Mutatie af volgens resultaatbestemming -20.000 –

Saldo per eind boekjaar – –

Bestemmingsfonds fysiek naar online

Saldo per begin boekjaar – –

Mutatie bij volgens resultaatbestemming 25.000 –

Mutatie af volgens resultaatbestemming -25.000 –

Saldo per eind boekjaar – –

2020-2021 2019-2020 

Bestemmingsfonds JDRF Walk

Saldo per begin boekjaar – –

Mutatie bij volgens resultaatbestemming 38.500 –

Mutatie af volgens resultaatbestemming -38.500 –

Saldo per eind boekjaar – –

Bestemmingsfonds vergroting achterban

Saldo per begin boekjaar – –

Mutatie bij volgens resultaatbestemming 5.000 –

Mutatie af volgens resultaatbestemming – –

Saldo per eind boekjaar 5.000 –

Bestemmingsfonds voel je vrij

Saldo per begin boekjaar – –

Mutatie bij volgens resultaatbestemming 2.000 –

Mutatie af volgens resultaatbestemming -2.000 –

Saldo per eind boekjaar – –
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2.7.6 LANGLOPENDE SCHULDEN in €

2020-2021 2019-2020

Belastingen, pensioenen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 158.445 –

Saldo per 30 juni 158.445 –

In verband met de Coronacrisis is gebruik gemaakt van bijzonder uitstel van 
betalingen van belastingen. De belastingschuld dient vanaf 1 oktober 2022 tot
1 oktober 2027 afgelost te worden in gelijke termijnen. Op 1 januari 2022 wordt het 
percentage invorderingsrente op 1% vastgesteld, op 1 juli 2022 op 2%, op 1 januari 
2023 op 3% en op 1 januari 2024 op 4%.

2.7.7 KORTLOPENDE SCHULDEN in €

2020-2021 2019-2020 

Crediteuren

Crediteuren 22.412 24.679

Saldo per 30 juni 22.412 24.679 

Belastingen, pensioenen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing – 47.495

Saldo per 30 juni – 47.495 

Overige schulden en overlopende passiva

Reservering vakantiegeld 1.886 1.977

Reservering vakantiedagen 8.078 12.230

Nog te betalen bedragen 3.355 11.478

Nog te betalen accountantskosten 13.500 13.500

Vooruitontvangen giften 5.041 –

Terug te betalen subsidie (NOW 1) 38.413 16.662

Saldo per 30 juni 70.273 55.847 

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 2022-2023 Totaal

Diabeter, dr. Henk-Jan Aanstoot 269.947 – 269.947

UMC Groningen, dr. Alexandra Smink 38.217 – 38.217

Radboud UMC, Prof. dr. Bastiaan de Galan 472.975 – 472.975

Totalen (in US dollars) 781.139 – 781.139

Huurverplichting
De huurverplichting voor het kantoor te Amersfoort en een opslagunit bedraagt voor het boekjaar 2021-2022 € 18.929.

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.

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

BATEN in €

Gerealiseerd 
2020-2021

Begroting 
2020-2021

Gerealiseerd 
2019-2020

2.8.1 Baten van particulieren

Online donaties 42.496 – 51.300

Incasso 43.844 – 41.560

Schenkingen 39.245 – 60.495

Overige particuliere baten 7.480 – 13.875

Totaal baten particulieren 133.065 170.000 167.230

2.8.2 Baten van bedrijven

Baten van bedrijven 122.944 173.000 174.529

122.944 173.000 174.529

2.8.3 Baten van loterijorganisaties

Bijdragen uit nationale loterijen 676 2.000 1.065

676 2.000 1.065

BATEN in €

Gerealiseerd 
2020-2021

Begroting 
2020-2021

Gerealiseerd 
2019-2020

2.8.4 Baten van verbonden organisaties zonder winststreven

Baten van JDRF International 524.277 1.000.000 1.585.950

524.277 1.000.000 1.585.950

2.8.5 Baten van andere organisaties zonder winststreven

Baten stichtingen en fondsen 59.033 130.000 121.327

59.033 130.000 121.327

2.8.6 Baten van subsidies van overheden

Subsidie NOW en TVL inzake 
corona

288.312 – –

288.312 – –

De baten van dit boekjaar zijn lager ten opzichte van voorgaand boekjaar en 
begroting, waarvan de oorzaak hoofdzakelijk is gelegen in de Coronacrisis die 
zich voordoet in 2020 en 2021. Hierdoor hebben er minder evenementen kunnen 
plaatsvinden, met minder donaties als gevolg. De subsidies compenseren de 
vaste lasten en de loonkosten. 
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LASTEN in €

Gerealiseerd
2020-2021

Begroting 
2020-2021

Gerealiseerd
2019-2020

2.9.1 Wetenschappelijk onderzoek

Universiteit Maastricht 122.198 – 104.696

Diabeter 42.308 – 88.541

LUMC Leiden 53.158 – 147.557

UMC Groningen 83.997 – 175.109

Universiteit Twente 70.358 – 103.578

Radboud UMC Nijmegen 196.479 – 966.469

Uitvoeringskosten t.b.v. 
onderzoek

73.724 – 87.668

Totaal 598.001 1.000.000 1.673.618

Vanwege de lagere baten van verbonden organisaties zonder winststreven, zijn 
tevens de bestedingen voor wetenschappelijk onderzoek in boekjaar 2020-2021 
lager dan begroot.

LASTEN in €

Gerealiseerd
2020-2021

Begroting 
2020-2021

Gerealiseerd
2019-2020

2.9.2 Publiciteit en communicatie

Website 2.955 – 2.525

Evenementen en acties 20.368 – 39.723

Branding en marketing 303 – 32.289

Overige campagnes en 
advertenties

9.843 – 5.112

Voorlichting en bewustmaking 11.851 – 4.609

Diverse kosten inzake 
publiciteit en communicatie

4.049 – 4.927

Totaal 49.369 78.000 89.185

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

2.9  Toelichting op de 
lasten
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LASTEN in €

Gerealiseerd
2020-2021

Begroting 
2020-2021

Gerealiseerd
2019-2020

2.9.3 Personeelskosten

Lonen en salarissen 230.966 251.781 258.256

Reservering vakantiegeld en 
-dagen

15.408 – 29.458

Af: ontvangen ziekengeld -6.975 – -10.884

Sociale lasten 39.887 30.145 49.142

Pensioenlasten 18.753 26.649 16.346

Inhuur personeel 6.746 10.000 32.584

Reiskosten 4.642 9.894 11.735

Overige personeelskosten 20.646 1.531 12.701

330.076 330.000 399.338

De personeelskosten zijn afgenomen in verband met minder FTE in dienst in 
2020-2021 ten opzichte van voorgaand boekjaar. De overige personeelskosten zijn 
gestegen in verband met studiekosten van € 6.000 en wervingskosten.

2.9  Toelichting op de 
lasten (vervolg)

Personeelsleden

Het gemiddeld aantal medewerkers, uitgedrukt in fulltime arbeidskrachten, 
bedroeg gedurende het boekjaar 2020-2021: 5 (boekjaar 2019-2020: 6).

Bezoldiging van de directie

I. Wiechers

Dienstverband

Aard Loondienst

Uren 40

Parttime percentage 100%

Periode 01-07-2020 tot en met 
30-06-2021

Bezoldiging in euro’s

Bruto salaris 83.340

Vakantiegeld 6.667

Belaste vergoedingen/bijtellingen

Pensioenlasten (werkgeversdeel) 5.866

Totaal 2019-2020 95.873

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en 
de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt 
periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de
vaststelling van de beloning volgt Stichting JDRF Nederland de Adviesregeling
Beloning Directeuren van Goede Doelen Nederland (zie www.goededoelen-
nederland.nl).
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2.9  Toelichting op de 
lasten (vervolg)

De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het 
jaarinkomen. Voor de berekening van deze weging voor Stichting JDRF Nederland is 
de richtlijn van Goede Doelen Nederland toegepast. Dit leidde tot een zogenaamde 
BSD-score van 360 punten met een maximaal jaarinkomen van € 100.527 (1 FTE/12 
maanden). 

De voor de toetsing relevante werkelijke jaarinkomens van de directie bedroegen
€ 90.007 voor mevrouw I.R. Wiechers met betrekking tot boekjaar 2020-2021. Deze 
beloningen bleven dus ruim binnen de geldende maxima.

Het jaarinkomen van de directie (in loondienst) blijft binnen het maximum van
€ 100.527 (1 FTE/12 maanden) volgens de Regeling beloning directeuren van Goede 
Doelen Organisaties. Overige vergoedingen en pensioenlasten blijven tevens binnen 
de in de regeling opgenomen maximum. Bij bepaling van het bezoldigingsbeleid en 
de vaststelling van de beloning wordt de Adviesregeling Beloning Directie van Goede 
Doelen Nederland gevolgd. 

LASTEN in €

Gerealiseerd 
2020-2021

Begroting 
2020-2021

Gerealiseerd 
2019-2020

2.9.4 Afschrijvingskosten

Afschrijvingskosten materiële 
vaste activa

1.232 – 744

Afschrijvingskosten 
immateriële vaste activa

4.636 – –

5.868 – 744

2.9.5 Huisvestingskosten

Huur 18.783 19.000 21.399

Schoonmaak- en 
servicekosten

562 – 266

Overige huisvestingskosten – – 453

19.345 19.000 22.118
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2.9  Toelichting op de 
lasten (vervolg)

Gerealiseerd 
2020-2021

Begroting 
2020-2021

Gerealiseerd 
2019-2020

2.9.7 Algemene kosten

Verzekeringen 1.458 – 803

Automatiseringskosten en 
software

27.233 1.562 5.300

Kosten actieplatform 4.853 – 5.448

Contributies en 
abonnementen

7.248 – 6.729

Accountantskosten 18.614 13.372 14.960

Administratiekosten 19.665 14.128 17.429

Bankkosten 1.295 – 1.418

Overige kosten 268 4.295 181

80.634 33.357 52.268

Onder algemene kosten zijn de kosten voor het actieplatform en contributies en 
abonnementen opgenomen. De automatiseringskosten zijn hoger uitgevallen 
door het transformeren van Chatter berichten en implementatie van Salesforce 
Quickwins. Wegens diverse werkzaamheden inzake de steunmaatregelen door de 
overheid zijn de accountants- en administratiekosten hoger dan begroot.

 

LASTEN in €

Gerealiseerd 
2020-2021

Begroting 
2020-2021

Gerealiseerd 
2019-2020

2.9.6 Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 696 – 334

Internetkosten 183 – 1.348

Telefoonkosten 2.127 – 1.946

Portokosten 301 – 1.960

Overige kantoorkosten 62 – 208

Totaal 3.369 9.543 5.796

In verband met de registratie van de domeinnaam in boekjaar 2020-2021 zijn de 
internetkosten afgenomen ten opzichte van voorgaand jaar.
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2.10  Vaststelling en goedkeuring

Henk Arnold Sijnja
Voorzitter

Jaap Koelewijn
Penningmeester

Marjolein Westerman
Secretaris

Els Ankum-Griffioen
Bestuurslid

Johan Keurentjes
Bestuurslid

Marieke Samson
Bestuurslid

Rob Kamphuis
Bestuurslid

Vastgesteld en goedgekeurd te Amersfoort op 
19 januari 2022
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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 
2020/2021

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020/2021 van Stichting JDRF Nederland 
gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 
voor het jaar geëindigd op 30 juni 2021 een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting JDRF 
Nederland, te Bussum per 30 juni 2021 en van het saldo van baten 
en lasten over de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 
Fondsenwervende organisaties.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 30 juni 2021 met een balanstotaal van € 391.326;
2. de staat van baten en lasten 2020/2021 met saldo van baten en lasten 

van positief € 115.369 (overschot); 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

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze 
controleverklaring daarbij. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de 
andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen 

bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende 

RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties is vereist voor het 
bestuursverslag en de overige gegevens.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van 
onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole 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 het 
bestuursverslag en de overige gegevens 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, 19 januari 2022
WITh accountants B.V.
Drs. J. Snoei RA

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2020/2021 
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 2021-2022

BATEN in €

Begroting
2021-2022

Realisatie
2020-2021

Begroting
2020-2021

Baten van particulieren 194.000 133.065 170.000

Baten van bedrijven 180.000 122.944 173.000

Baten van loterijorganisaties 1.000 676 2.000

Baten van verbonden 
organisaties-zonder-
winststreven

700.000 524.277 1.000.000

Baten van andere organisaties-
zonder-winststreven

130.000 59.033 130.000

Baten van subsidies van 
overheden

– 288.312 –

Som van de baten 1.205.000 1.128.307 1.475.000

 

LASTEN in €

Begroting
2021-2022

Realisatie
2020-2021

Begroting
2020-2021

Besteed aan doelstellingen

Wetenschappelijk onderzoek 777.069 598.001 1.072.550

Voorlichting 208.149 209.561 199.296

985.218 807.562 1.271.846

Wervingskosten 151.507 134.493 139.269

Kosten beheer en administratie 67.275 70.883 63.885

Som van de lasten 1.204.000 1.012.938 1.475.000

Saldo voor financiële baten 
en lasten

133.000 115.369 –

Saldo financiële baten en lasten – – –

Saldo van baten en lasten 133.000 115.369 –
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