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Bestuursverslag

Het jaar 2021 is voor ons als Stichting Kabuki Syndroom ongelofelijk bijzonder geweest. Dat komt omdat wij op 1 januari 2021 nog een club 
goedwillende ouders waren. Een jaar later, op 31 december 2021, is die club uitgegroeid tot een volwaardige Stichting.

Stichting Kabuki Syndroom heeft zich in eerste instantie vooral gericht op kinderen met het Kabuki Syndroom en hun ouders. Zo hebben wij een webinar 
georganiseerd waarin wetenschappers de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen met betrokkenen hebben gedeeld. Ook was er ruimte voor een aantal 
kleine(re) groepsgesprekken. Tijdens die gesprekken wisselden ‘ouders van’ praktische ervaringen met elkaar uit. Dat bleek enorm waardevol te zijn. Vandaar dat 
het Bestuur heeft besloten om 3 tot 4 keer per jaar een Kabuki Café te organiseren. Bij zo’n Café staat er iedere keer een ander thema centraal. Op die manier 
ontstaat er een goed beeld van wat er leeft in de groep en waar wij als Stichting ons hard voor moeten maken.

Ook hebben wij ons eerste sponsorevenement georganiseerd. Op 23 oktober 2021 (op de internationale Kabuki Awareness Day) liepen wij, samen met onze 
kinderen, de Kabuki Mijl. Dat deden we enerzijds om te laten zien dat we dat konden. En anderzijds om geld op te halen voor de stichting. Allebei de doelstellingen 
zijn ruimschoots gehaald. Zo heeft iedereen de finish gehaald en hebben onze kinderen ruim € 15.000 aan sponsorgeld opgehaald. Een geweldige prestatie!

Tot slot moet ik nog even stilstaan bij de oprichting van Stichting Kabuki Syndroom. Op 18 juni 2021 nam Prof. dr. Connie Stumpel afscheid als hoogleraar Klinisch 
Genetica. Zij was de eerste vrouwelijke hoogleraar binnen dit specialisme in Nederland. In haar carrière heeft zij zich toegespitst op het Kabuki Syndroom. Dat is 
niet onopgemerkt gebleven. Zij wordt gezien als ‘de expert’ op dat gebied. Vandaar dat wij juist die datum (18 juni) hebben uitgekozen om de Stichting juridisch op 
te richten.

In 2022 gaan wij onverminderd door met het realiseren van onze missie: het maximaliseren van de kwaliteit van leven voor kinderen en volwassenen met het 
Kabuki Syndroom. Daarbij worden we ter zijde gestaan door de Wetenschappelijke Adviesraad. In die raad is Connie Stumpel, met nog vier andere 
wetenschappers, vertegenwoordigd. 

Geert Lammerink

Voorzitter Stichting Kabuki Syndroom
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Balans

Na resultaatbestemming. (*1,00 EUR)
Balans activa

31-12-2021

Vlottende activa
Liquide middelen 20.964            

20.964          

Activa 20.964          

Balans Passiva

31-12-2021

Bestemmingsreserve
Continuiteitsreserve 20.964            

20.964          

Passiva 20.964          
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Staat van baten en lasten

(*1,00 EUR)
Staat van baten en lasten incl. begroting

Verslagjaar Begroting
2021 2021

Baten uit fondsenwerving 22.735 15.000
Totaal baten 22.735 15.000         

Kosten fondsenwerving 1.284 900
Kosten beheer en administratie 25 125
Kosten oprichting 462 3.000
Totaal lasten 1.771            4.025            

Saldo van baten en lasten 20.964         10.975         

Resultaatbestemming
Continuiteitsreserve 20.964            
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen
Saldo toegevoegd / onttrokken aan 20.964         



Pagina 8 van 12

Jaarverslag 2021 Stichting Kabuki Syndroom

Toelichting op de jaarrekening

Algemeen
De stichting heeft ten doel het optimaliseren van de kwaliteit van leven voor kinderen en volwassen met het Kabuki Syndroom, door mede:
a. het bereiken van lotgenoten, kinderen, (jong) volwassenen met het Kabuki Syndroom, gezinsleden, verzorgers en/of andere belangstellenden;
b. het toegankelijk en bruikbaar maken van kennis- en informatievoorzieningen voor ouders, verzorgers, hulpverleners en betrokken instanties;
c. het financieren van wetenschappelijk onderzoek ter bevordering van kennis over het Kabuki Syndroom en het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde diagnostiek 
en behandelingen;
d. het inzetten voor het algemeen nut verband houdende handelingen met het vorenstaande of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Continuïteit
Er is geen sprake van gerede of ernstige twijfel aan de continuïteit.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Kabuki Syndroom is gevestigd aan het Julianaplein 8, 2101ZC Heemstede, en is ingeschreven bij het Handelsregister onder nummer 83113622.

 
Grondslagen voor de activa en passiva

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en depositi's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Bestemmingsreserves

Het vermogen is gevormd uit overschotten van baten en lasten. Het eigen vermogen wordt ingedeeld in reserves

Continuiteitsreserve
De continuïteitsreserve is verplicht volgens de verslaggevingregels en is bestemd voor het garanderen van de continuïteit van de stichting.

Overige reserve / bestemmingsreserves
Wanneer het bestuur zelf een bestemming geeft aan de reserve wordt dit onttrokken aan de overige reserve en gedoteerd
aan de bestemmingsreserve.
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Toelichting op de jaarrekening

Grondslagen voor de baten en lasten

Baten
De baten van de stichting bestaan uit giften uit periode of eenmalige schenkingen
Baten uit periode schenkingen worden verantwoord in het jaar van ontvangst indien er sprake is van een voorwaardelijke schenking.
De ratio achter deze verantwoordingsmethodiek is gelegen in het feit dat een periodieke schenker onder bepaalde voorwaarden het recht heeft om zijn
schenking te beëindigen.
Indien er sprake is van een onvoorwaardelijke periode schenking dan worden deze baten in deze geheel verantwoord op het moment van toekenning.

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Specificatie baten en lasten

(*1,00 EUR)
Specificatie

Verslagjaar
2021

Kosten fondsenwerving
Sponsormateriaal 439

Horeca 681
Aankleding 164

1.284

Kosten beheer en administratie
Abonnementskosten 25

25

Kosten oprichting
Notariele kosten 301

Overige oprichtingskosten 161
462

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders
Het bestuur is onbezoldigd.
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Begroting 2022

(*1,00 EUR)
Staat van baten en lasten 

Begroting
2022

Periodieke Schenkingen (ANBI) particulier 5.000
Periodieke Schenkingen (ANBI) Bedrijven 5.000
Actie Kabuki Mijl 30.000
Actie / donaties overig 10.000
Subsidies -
Totaal baten 50.000

Oprichtingskosten -
Website 1.500
Bank- en verzekeringskosten 350
Administratiekosten 250
Organisatiekosten (Familiedag, Kabuki Mijl) 2.000
Onvoorzien 500
Totaal lasten 4.600

Saldo van baten en lasten 45.400         

In boekjaar 2022 gaan we verder op de ingeslagen weg met het verder uitbouwen van de stichting.
Er zal meer aandacht worden gegeven aan sponsoractiviteiten en schenkingen van particulieren en bedrijven.
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Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, juni 2022

Betreft een pro-forma jaarrekening vanwege een verlengd eerste boekjaar.


