Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Hartwig Medical Foundation
6 3 0 5 2 7 2 5

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Science Park 408 1098 XH Amsterdam
0 2 0 2 3 5 2 6 4 0

E-mailadres

info@hartwigmedicalfoundation.nl

Website (*)

www.hartwigmedicalfoundation.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 5 0 7 2 4 9 0

Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
2 3

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Hans van Snellenberg

Algemeen bestuurslid

Edwin Cuppen

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek ter bestrijding en behandeling van
kanker en andere ziekten, in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen
belang.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hartwig Medical Foundation tracht dit doel te bereiken door:
- het opzetten en onderhouden van databases en een centrale medische
DNA/RNA-sequencing faciliteit;
- het faciliteren van tijdige en verantwoorde klinische implementatie van – op
genomics -technologie gebaseerde – diagnostiek;
- de toepassing van grootschalige sequencing technologieën op patiëntmateriaal ten
behoeve van de identificatie en ontwikkeling van biomarkers*;
- het opbouwen en valoriseren van kennis en intellectuele eigendom, wat zal
terugvloeien in Hartwig Medical Foundation ten behoeve van (de activiteiten die
bijdragen aan) de doelstelling.
* Een biomarker is een kenmerk dat een relatie tussen genetisch profiel, medicatie en
behandeluitkomst geeft.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Hartwig Medical Foundation is mogelijk gemaakt door een initiële en aanvullende
toezeggingen van de Hartwig Foundation ten bedrage van in totaal € 60 miljoen. De
Hartwig Foundation voorziet Hartwig Medical Foundation gedurende het lopende jaar
door bevoorschotting van voldoende middelen ter dekking van de exploitatiekosten en
de continuïteitsreserve. De continuïteitsreserve is opgenomen om de risico’s op korte
en middellange termijn af te dekken en om zeker te stellen dat Hartwig Medical
Foundation aan haar lopende verplichtingen kan blijven voldoen. De bevoorschotting
wordt aan het einde van het jaar omgezet in een gift die in mindering van het
toegezegde bedrag wordt gebracht.
Het bestuur heeft de continuïteitsreserve bepaald op tenminste eenmaal en maximaal
tweemaal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Donaties en toezeggingen van
de Hartwig Foundation maken de verdere groei en ontwikkeling van Hartwig Medical
Foundation mogelijk tot en met 2023. De toenemende baten uit projecten en uit
vergoede zorg kunnen de continuïteit na 2023 borgen.
Wij werken, ter verwezenlijking van onze missie in overleg, samen met
overheidsinstellingen, ziekenhuizen, beroepsorganisaties, universiteiten en met andere
daarvoor in aanmerking komende instanties.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Om deze activiteiten te kunnen uitvoeren hebben wij een geavanceerd high-tech lab
ingericht, gebruikmakend van de nieuwste Whole Genome Sequencing
(WGS)-apparatuur (Illumina,NovaSeq en iSeq), een zoveel mogelijk geautomatiseerde
werkwijze en de meest geavanceerde bioinformatische algoritmen voor data-analyse.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.hartwigmedicalfoundation.nl/anbi/

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch
onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de
ten behoeve van Hartwig Medical Foundation gemaakte onkosten. Alle aan de leden
van de raad van toezicht betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening
van Hartwig Medical Foundation opgenomen en toegelicht.

Het vermogen dat wij aanhouden staat op bankrekeningnummer
NL95ABNA0621741884.

Open

De leden van de wetenschappelijke raad ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch
onmiddellijk.
De leden van de Data Access Board ontvangen een reiskostenvergoeding en
vergoeding per vergadering.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

De leden van het bestuur en medewerkers van Hartwig Medical Foundation ontvangen
een bezoldiging. De raad van toezicht stelt de hoogte van de bezoldiging van het
bestuur vast. Het bestuur bepaalt de hoogte van de bezoldiging van de medewerkers.
De arbeidsvoorwaardenpakketten van bestuur en medewerkers zijn gebaseerd op en
sluitenactiviteiten
aan bij de hebben
voor de wij
sector
gebruikelijke
beloning (gezondheidszorg,
hightech
Onze
benoemd
in ons jaarverslag,
zie de link hieronder.
laboratoria en IT).

https://www.hartwigmedicalfoundation.nl/over-hmf/onze-missie
/

Open
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Balans

Balansdatum

–

–

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

0

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

0

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

+
€

0

0

0

+
€

€

+
€

€

0

+

0

+
0

+
€

0
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Staat van baten en lasten

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+

0

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

0

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

0

€

0

Saldo van baten en lasten

€

0

€

0

+

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

