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Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis

Onderwerp
Voorwoord

Beste vrienden van het Emma,
Middenin de coronapandemie heeft Stichting Steun Emma een waardevolle bijdrage kunnen leveren
aan het kinderziekenhuis. Want hoe belangrijk is het, om in een tijd vol onzekerheden en beperkingen,
het verblijf van de kinderen en gezinnen in het Emma een stukje aangenamer te maken?
Voor de patiënten van het Emma Kinderziekenhuis was het een pittige tijd. Afspraken met artsen
waren veelal online, activiteiten zoals theatervoorstellingen en het rijdende kunstatelier waren er niet
en speelkamers bleven gesloten. De mentale gezondheid van kinderen en jongeren is het afgelopen
jaar zwaar op de proef gesteld.
De stichting heeft daarom fondsen geworven voor de reductie van pijn, angst en stress in het
kinderziekenhuis. Denk hierbij aan de ondersteuning van het ‘Vrolijk op fonds’, waarmee we met
behulp van spel en creativiteit, psychosociale zorg op maat konden aanbieden. Of de inzet van VRbrillen en lachgassedatie, waarmee kinderen met angst voor behandelingen, afgeleid worden, en
narcose niet meer nodig is. Maar ook bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek, om pasgeborenen
van de IC Neonatologie minder te prikken, door medicatie via het speeksel te meten in plaats van via
het bloed. Allemaal concrete projecten waarbij we kinderen minder belasten, tijdens de intensieve
zorg die ze nodig hebben. De campagne van RTL Project Glimlach heeft hier een grote bijdrage aan
geleverd.
Naast deze directe zorg van vandaag, kijken we ook naar de zorg van morgen. Hoe kan de technologie
van vandaag bijdragen aan betere zorg in de toekomst? Tijdens het EmmaNext.gala 2021 hebben we
onze relaties een kijkje gegeven in het Emma Kinderziekenhuis van de toekomst. Met behulp van
machine learning leren we patronen van ziektebeelden herkennen, in de grote hoeveelheid data die
het ziekenhuis rijk is. Door gebruik te maken van een elektronische neus (sensortechnologie), kunnen
ernstige darmziektes voorspeld worden en het N=You platform geeft inzicht in gepersonaliseerde
zorg op maat, voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis.
Zoals u leest blijven we volop in beweging. We zijn dankbaar dat we onze initiatieven in 2021 hebben
kunnen doorzetten en we zijn dankbaar dat u daaraan heeft bijgedragen.
In dit jaarverslag leest u meer over onze activiteiten, de samenwerking die we aan zijn gegaan met
andere kinderziekenhuizen, de totstandkoming van Het Jeroen Pit Huis, de besteding van onze gelden
en de manier waarop we georganiseerd zijn. Ik hoop dat u geïnspireerd wordt!
Heel hartelijke groet,
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René Kuijten
Bestuursvoorzitter
Stichting Steun Emma
Kinderziekenhuis
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“We zijn dankbaar dat
onze initiatieven in
2021 hebben kunnen
plaatsvinden en
dat u daaraan heeft
bijgedragen.”
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in cijfers

2021 in cijfers

In vogelvlucht door de activiteiten van
Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis.

Van statiegeld
tot hardlopen,
lees meer op
pagina 7.

83

acties

25

In 2021 zijn door particulieren,
bedrijven en verenigingen in
totaal 83 acties opgezet voor de
stichting. Hiermee is een bedrag
van 210.713 euro opgehaald.

toekenningen

Lees meer op
pagina 6.

vermogensfondsen

In 2021 zijn 34 aanvragen gedaan
bij vermogensfondsen, hiervan
zijn er 25 toegekend. We zien een
stijgende lijn in vergelijking met
voorgaande jaren.
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Er zijn 24
aanvragen voor
onderzoek gedaan.
Lees meer op
pagina 14.

EmmaNext.gala
De eerste editie van het
EmmaNext.gala was een groot
succes. Met een opbrengst
van 426.145 euro is een
fantastische stap gezet richting
het Emma Kinderziekenhuis
van de toekomst.
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Lees meer op
pagina 9.
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onderzoeken
Vanuit onze wetenschappelijke
adviesraad ronde hebben we dit
jaar weer 5 pilot studies kunnen
ondersteunen. Hiermee kan de
zorg voor zieke kinderen continu
worden verbeterd.
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stichtingen
bundelen krachten
In 2021 is de Stichting
Kinderziekenhuizen van Oranje
opgericht. Zeven kinderziekenhuizen
met een koninklijke naam werken
vanaf 2021 actiematig samen om de
zorg voor zieke kinderen nog beter te
maken.

In december 2021
werd met RTL
Project Glimlach
ruim 2 miljoen euro
opgehaald voor deze
nieuwe stichting.

1. Onze visie
Onderwerp
& missie

1. Onze visie & missie
Het is de ambitie van het Emma Kinderziekenhuis om ieder kind recht te
geven op een maximaal leven. Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis
brengt middelen bijeen om deze ambitie te helpen realiseren. De stichting
werft fondsen ten behoeve van het Emma in het nastreven van de missie.
Deze fondsen maken die innovatieve behandelingen mogelijk. In lijn met
de doelstellingen richt de stichting zich op fondsenwerving en (materiële)
ondersteuning ten bate van haar drie speerpunten: wetenschappelijk
onderzoek, welzijn, en voorlichting en educatie. Dit moet leiden tot beter
onderzoek en verbetering van zorg en psychosociale omstandigheden
waarin kinderen en hun ouders, broertjes en zusjes, in het ziekenhuis
verkeren. Kortom, het doel van Stichting Steun Emma is het ondersteunen
van het Emma om een nog beter kinderziekenhuis te worden.

“De volledige fusie
van het Emma
Kinderziekenhuis
nadert zijn
apotheose.”

Na een jaar dat in het teken stond van de wereldwijde coronapandemie
hoopten we natuurlijk dat we dit in 2021 achter ons konden laten. Maar
helaas, ook 2021 werd gedomineerd door het coronavirus, lockdowns,
discussies over vaccinaties en voor kinderen nog steeds beperkte toegang
tot de gezondheidszorg. Vooral de mentale problemen na alle maatregelen
komen tot uiting bij jongeren. Toch raakten we er mee gewoon en richtten
onze poli’s deels virtueel in.
Het opleiden van jonge verpleegkundigen, jonge dokters is een van onze
belangrijkste taken, terwijl het coronavirus van ons vroeg om met zo min
mogelijk mensen aanwezig te zijn. Het is ongelofelijk als je bedenkt dat de
nieuwe zorgprofessionals die in 2020 in het Emma Kinderziekenhuis zijn
begonnen vrijwel alleen nog les hebben gehad via een scherm. Het heeft
ook wel een goede kant, het digitaal opleiden heeft - net als het digitale
spreekuur - zo’n vlucht genomen dat het heel toegankelijk is geworden.
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Ondertussen nadert de volledige fusie van het Emma Kinderziekenhuis zijn
apotheose. In het laatste gedeelte van 2021 is de neonatologie samengegaan
op locatie AMC, terwijl in juni 2022 de poli ook volledig op deze locatie
terecht komt. Dan rest nog een heel belangrijk maar klein gedeelte, de
dagchirurgie op locatie VUmc. Ruim 10 jaar voorbereidingen en gedeeltelijke
verschuivingen leiden uiteindelijke tot het grootste en beste kinderziekenhuis
van Nederland op de bovenste verdiepingen van Amsterdam UMC.
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Prof. dr. Hans van
Goudoever, Hoofd
Emma Kinderziekenhuis
Amsterdam UMC
Prof. dr. Hans van Goudoever is
in 2021 toegetreden tot de Raad
van Bestuur van Amsterdam UMC.
Per 1 mei 2022 start zijn opvolger
Dr. Willem de Vries in het Emma
Kinderziekenhuis.
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2. Meedoen met het Emma
Fondsenwerving op hoofdlijnen
Geef voor een Kinderleven. Met dank aan vele kinderen, particulieren, bedrijven en vermogensfondsen werven
we fondsen om het Emma Kinderziekenhuis nóg beter maken. Velen dragen het Emma een warm hart toe en
samen met het, steeds groter wordende, netwerk kunnen we meer impact maken op verbetering van de zorg,
psychosociale ondersteuning en bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek.
De lange termijn verbinding die we zoeken met onze donateurs zorgt ervoor dat we het kinderziekenhuis structureel
kunnen ondersteunen. Waar het budget van het ziekenhuis niet toereikend is, springen wij in. Onze meerwaarde zit
in de bijdrage aan projecten die zich richten op preventie (het voorkomen van ziektes), predictie (het voorspellen
van ziektes), participatie (samenwerking met ouders, zorgprofessionals, andere ziekenhuizen) en personalisatie
(zorg op maat). Zo bouwen we samen aan het kinderziekenhuis van de toekomst, waarin we de technologie van
vandaag, inzetten om de zorg van morgen te verbeteren.
In 2021 hebben we, ondanks Covid-19, veel proactief fondsen geworven. Meer dan 5 miljoen euro is er aan inkomsten
gerealiseerd, waarvan 3.6 miljoen euro eigen fondsenwerving (overig is de werving voor Het Jeroen Pit Huis).
De inkomsten bestaan uit grote giften van particulieren, waaronder nalatenschappen (40%), vermogensfondsen
(38%),bedrijven (17%) en loterijorganisaties (5%)
Met onze mijlpaaltjes campagne hebben we aandacht gevraagd voor de allerkleinsten van de Intensive Care (IC)
Neonatologie, waarmee we de laatste stap in fondsenwerving voor dit nieuwe expertise centrum hebben gezet.
Op 30 oktober vond het EmmaNext.gala 2021 plaats op de ESports campus van H20 in Purmerend. We zijn
dankbaar dat we deze avond met elkaar hebben mogen beleven, vlak voor een nieuwe lockdown. De avond bracht
een recordopbrengst op van ruim 426.000 euro.
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Het jaar hebben we afgesloten met onze eerste grote gezamenlijke campagne van Stichting Kinderziekenhuizen
van Oranje. De, in januari 2021, nieuw opgerichte Stichting mocht beneficiant zijn van RTL Project Glimlach, een
jaarlijks terugkerend initiatief van RTL. Samen met 6 andere stichtingen met een Koninklijke naam, hebben we ons
hard gemaakt voor de reductie van pijn, angst en stress in de kinderziekenhuizen. Het initiatief heeft meer dan 2.2
miljoen euro opgeleverd, waarvan 340.000 euro bestemd is voor het Emma.
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‘Kom in actie voor het Emma’

Door de lockdown en zorgen om corona, kwam het jaar voor wat betreft fondsenwervende acties wat langzamer
op gang. Veel acties zijn meerdere keren uitgesteld of kwamen moeizamer van de grond door onzekerheid rondom
de maatregelen. We hebben echter uiteindelijk een heel mooi jaar gehad, waarin maar liefst 83 acties succesvol van
start zijn gegaan. Een flinke groei ten opzichte van de 55 acties in 2020.
De mijlpaaltjes campagne voor de IC Neonatologie heeft velen geïnspireerd in actie te komen voor de nieuwe
afdeling. Zo zijn er honderden kilometers fietsend, wandelend en hardlopend afgelegd voor het nieuwe
expertisecentrum, door collega’s, ouders en relaties. Bijvoorbeeld tijdens de Run for Sophie waar we een geweldige
cheque van 40.000 euro in ontvangst mochten nemen voor een Couplet Care kamer. Ook is er 24 uur gebuideld
voor nieuwe buidelstoelen en organiseerde Golfclub De Hoge Dijk een speciale golfweek voor het Emma met
een fantastische opbrengst van 20.000 euro voor speciale Lusi-poppen. Lege flessen werden er in heel NoordNederland ingeleverd tijdens een grootschalige statiegeldactie van Albert-Heijn.

Vermogensfondsen

Betere zorg voor ernstig chronisch zieke kinderen. Dat is ons gezamenlijk doel.
De bijdragen van vermogensfondsen, vormen vaak ‘het vliegwiel’ voor nieuwe inzichten en behandelingen
voor kinderen in de toekomst. Pilot studies, of innovatieve projecten, waarin artsen en onderzoekers nieuwe
behandelingen op het oog zijn, worden vaak door vermogensfondsen gesteund.
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De bijdrage van een vermogensfonds aan wetenschappelijk onderzoek, kan de start zijn van voorkoming van een
ziekte, een betere behandeling en wie weet genezing. Als de resultaten van het project veelbelovend zijn, komt
een vervolgstudie vaak in aanmerking voor een grotere, of landelijke subsidie vanuit bijvoorbeeld ZonMw, wat de
impact van het onderzoek en de behandeling voor de patiënt op langere termijn natuurlijk kan vergroten.
Ook dit jaar zien we een stijging in de inkomsten van vermogensfondsen van 576.000 euro in 2020, naar 960.000
euro in 2021. We hebben 34 aanvragen gedaan bij vermogensfondsen. 25 daarvan zijn toegekend. We merken dat
vermogensfondsen op zoek zijn naar impactvolle projecten om te steunen. We willen laten zien dat wij een goede
partner voor deze fondsen kunnen zijn. Onze ambitie is om ons netwerk binnen vermogensfondsen verder uit te
breiden.
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In actie voor het Emma
Run for Sophie

Het afgelopen jaar kwamen weer
veel mensen in actie voor het Emma.
Een aantal initiatieven uitgelicht.

Sophie Foundation
De Sophie Foundation heeft een sponsorloop
in Amsterdam georganiseerd voor de nieuwe
IC Neonatologie. Hiermee is geld ingezameld
voor een speciale kamer waar moeder en baby

Tie dye actie

samen kunnen worden verzorgd. Met deze
actie is ruim 40.000 euro opgehaald.

The Baby Boutique

eft The Baby
Speciaal voor het Emma he
schillende
Boutique tie dye truien in ver
trui gaat €10
kleuren verkocht. Van iedere
nieuwe centrum
van de opbrengst naar het
het Emma.
voor Kindergynaecologie in

Aan de haak

Scala & DenDennis

In samenwerking m
et Aan de Haak en
Durable heeft Scala
het mogelijk gemaa
kt
om de Emma Beer
te haken. De pakket
ten
werden verkocht vo
or €22,50 en de ge
hele
opbrengst van de pa
kketten is voor de
Emma Beer, zodat
ieder kind in het Em
ma
Kinderziekenhuis ee
n maatje heeft tijde
ns
het verblijf in het Em
ma.
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24 uur buidelen
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voor de allerkleinsten
Marijke en Alberdien hebben 24 uur gebuideld
voor de nieuwe IC Neonatologie. Jaren
geleden brachten zij wekenlang door op de
afdeling met hun te vroeg geboren kinderen.
Zij zamelden ruim 12.000 euro in
voor nieuwe buidelstoelen
om huid-op-huid contact te
kunnen maken met je kind.

2. Meedoen met
Onderwerp
het Emma

Altijd op de
hoogte blijven
van acties voor de
stichting? Volg ons
op Instagram of
Facebook.
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Golfen voor Emma
De Hoge Dijk & Golfclub
Olympus
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IC Neonatologi

Samen met Golfcentrum De Hoge Dijk
kwam Open Golfclub Olympus in actie.
Door middel van een reeks aan activiteiten
werd er 20.000 euro opgehaald voor de
nieuwe IC Neonatologie. Hiermee kan de
speciale “LuSi pop” oefenpop mogelijk
worden gemaakt.

Zoveel meeerdre..rs. !

Stichting Steun Emma | Jaarverslag 2021

o
Bedankt actiev ld 83 acties

9

welgete
In 2021 werden
ma
ichting Steun Em
St
r
o
vo
t
ze
ge
op
naties
is. Denk aan do
Kinderziekenhu
of ter
ardag, jubileum
n.a.v. een verja
edrijven
een dierbare. B
n
aa
is
n
te
h
ac
rs
naged
met medewerke
s
tie
ac
en
rd
ee
organis
allerbeste
melen voor de
om geld in te za
kkenheid
tiviteit en betro
ea
cr
el
ve
et
M
.
zorg
or het
zich ingezet vo
heeft iedereen
Emma.
!
Dank jullie wel

#geefvooreenkinderleven

2. Meedoen metOnderwerp
het Emma

Emma now, new, next...
EmmaNext.gala 2021
Zaterdag 30 oktober 2021 vond het EmmaNext.gala plaats. Tijdens deze
bijzondere avond, gepresenteerd door Saar Koningsberger, hebben we
gezien hoe technologie en innovatie bijdragen aan nóg betere zorg voor
ernstig zieke kinderen.
De opbrengst van EmmaNext.gala 2021 is €426.145, hiermee kunnen
we een belangrijke volgende stap zetten in de ontwikkeling van de
kindergeneeskunde.
Emma Kinderziekenhuis van de toekomst
Samen met vele betrokken partners, sponsoren en lieve vrienden van
het Emma Kinderziekenhuis hebben we deze impactvolle avond bij H20
Esports Campus mogelijk kunnen maken. Tijdens dit Black Tie charity gala
zijn verschillende geefdoelen in de spotlights gezet, waaronder de inzet
van machine learning, sensortechnologie, zorg op maat met het N=You
platform en een high tech bewegingslab voor kinderrevalidatie.
In 2022 zal het EmmaNext.gala plaatsvinden in het creatieve Amsterdamse
‘Capital C’ en geheel in het teken staan van Tech & Talent.

“Met de technologie van
vandaag kunnen we
de zorg van morgen
nog beter maken.”
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De opbrengst van
EmmaNext.gala 2021
liep verder op tot
426.145 euro.
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3. Ons verhaal
In het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC wordt academische topzorg geleverd. De stichting draagt
eraan bij om het kinderziekenhuis iedere dag een stukje beter te maken. Niet alleen met het oog op de zorg, maar
ook op het welzijn van kinderen en gezinnen die in het Emma verblijven.
De kinderen staan centraal in het werk dat we doen. Al onze activiteiten en aandacht gaat uit naar de groep
kinderen die te maken heeft met ziekte. We delen verhalen van patiënten, ouders, broertjes en zusjes online, via
onze nieuwsbrief en campagnes. We willen zoveel mogelijk mensen betrekken bij de zorg voor (vaak ernstig)
chronisch zieke kinderen. De communicatie staat altijd in het teken van fondsenwerving, om de projecten op
gebied van psychosociaal welzijn, faciliteiten en wetenschappelijk onderzoek zo goed mogelijk te ondersteunen.
Het ziekenhuis geeft ons richting in de doelen die we willen bereiken. Het divisiebestuur weet waar de nood hoog
is en waar het budget van het ziekenhuis en zorgverzekeraars niet toereikend is. Op deze projecten kan onze
stichting impact maken. Denk hierbij aan de ondersteuning van gezinnen die in financiële nood verkeren, onderzoek
naar zeldzame aandoeningen waar maar een paar kinderen aan lijden, of verbeteringen van de inrichting van de
wachtruimtes (bijvoorbeeld van de Polikliniek) om het wachten te veraangenamen.
Het is belangrijk dat ons verhaal binnen- en buiten het ziekenhuis bekend is en gedragen wordt. Ook tijdens de
corona pandemie, waarin we veel thuis hebben gewerkt en weinig in het ziekenhuis waren, hebben we aandacht
gegenereerd via intensief contact met artsen/verpleegkundigen en medisch pedagogisch zorgverleners. Via onze
mijlpaaltjes campagne met patiënt Boan van inmiddels 4 jaar oud, hebben we mensen buiten het ziekenhuis kunnen
bereiken. Ook bouwen we aan een nieuwe website, waarmee we bezoekers kunnen inspireren en betrekken bij het
Emma.

Onze ‘why’
“Geef voor een kinderleven”, dat is hoe Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis het verschil maakt. We steunen
projecten en initiatieven die bijdragen aan één van onze pijlers voor de allerbeste zorg:
•
•
•

Innovatief wetenschappelijk onderzoek
Bijzondere voorzieningen en faciliteiten
Psychosociale zorg voor het kind en gezin

Met inzet van de expertise van Joe Public hebben wij in 2021 onze ‘why’ aangescherpt en helder uitgeschreven.
Dit helpt ons om onze interne en externe boodschap consistent uit te dragen. “Geef voor een kinderleven” is direct
meegenomen in de campagne ‘Nieuwe Mijlpaaltjes’ zoals onderstaand omschreven en te zien is.

Campagne ‘Nieuwe Mijlpaaltjes’
De meerjarige campagne “Maak ons nog beter” kreeg in 2021 een vervolg met de ‘Nieuwe Mijlpaaltjes’ campagne
ten behoeve van fondsenwerving voor de nieuwe IC Neonatologie. In deze campagne werd gebruik gemaakt van
onze why als pay-off, “Geef voor een kinderleven.”

Stichting Steun Emma | Jaarverslag 2021

De ontwikkeling van de campagne is volledig gesponsord door reclamebureau Joe Public en diverse Amsterdamse
outdoor exploitanten hebben belangeloos meegewerkt.
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Nieuwe website
In de zomer van 2021 is Diffuse geselecteerd als
bureau voor de ontwikkeling van onze nieuwe
website. In het najaar is gestart met de designs
en daaropvolgend de bouw van een nieuw
steunemma.nl. Deze website vormt het startpunt
van onze verdere online professionalisering. De
livegang wordt verwacht in mei 2022, waarna
een pilotfase kan starten om middels adwords,
social-advertising en e-mailmarketing meer verkeer naar de website te brengen. Op de nieuwe website krijgt ieder
project dat wij als stichting steunen een eigen projectpagina en zijn campagne-matige landingspagina’s eenvoudig zelf
in te richten.
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Samen nog beter
Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje
De fondsenwervende stichtingen van zeven toonaangevende
kinderziekenhuizen met een Koninklijke naam hebben de handen ineen
geslagen, onder de naam: Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje.
Omdat we samen nog meer kunnen bereiken voor degenen waar het
allemaal om draait; ernstig zieke kinderen die extra specialistische en
intensieve zorg nodig hebben.

Krachten bundelen
Met deze bijzondere samenwerking willen
we vanuit het Emma Kinderziekenhuis
samen met 6 andere kinderziekenhuizen
speciale acties starten om extra geld
in te zamelen/aanvullende fondsen te
werven voor onderzoek en projecten,
die bijdragen aan betere zorg en
omstandigheden, voor kinderen en
hun familie. Want een comfortabele,
kindvriendelijke omgeving waarin ze de
best mogelijke behandeling krijgen, dat is
toch de kroon op ons werk.

RTL Project Glimlach
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In december 2021 is 2.168.390 euro
opgehaald voor RTL Project Glimlach
ten behoeve van onze Stichting
Kinderziekenhuizen van Oranje. Dit bedrag
is in de maanden daarna verder opgelopen
naar ruim 2.2 miljoen euro.
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Met deze opbrengst maken we onderzoek
en projecten mogelijk die bijdragen aan
het verminderen van angst, pijn en stress
bij 380.000 kinderen die jaarlijks in een van
de zeven aangesloten kinderziekenhuizen
in Nederland worden behandeld.

“Ik ben ontzettend trots en vereerd dat ik ambassadeur mag zijn van
de Kinderziekenhuizen van Oranje. Samen de krachten bundelen, want
samen staan we sterk en kunnen we meer bereiken.”
Nicolette van Dam, Ambassadeur Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje
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4. Projecten van het Emma
Welzijn, voorlichting en educatie
Ook in 2021 heeft Stichting Steun Emma verschillende initiatieven op het gebied van welzijn, voorlichting en educatie
financieel gesteund. Wanneer wij hiervoor een aanvraag ontvangen, streven wij naar een zorgvuldige en efficiënte
beoordelingsprocedure. Inhoudelijk betrokken medewerkers en het divisiebestuur van het Emma Kinderziekenhuis
van Amsterdam UMC maken bij de stichting kenbaar welke voorzieningen en activiteiten wenselijk of noodzakelijk
zijn. Aanvragen worden ter beoordeling aan het bestuur voorgelegd, nadat deze zijn getoetst op verschillende
criteria en budget. Stichting Steun Emma houdt zich in principe afzijdig bij het aanschaffen van materialen of
exploitatie ervan. Materialen die worden aangeschaft zijn eigendom van het ziekenhuis..
Van de totale bestedingen aan de doelstelling van Steun Emma is € 2.7 miljoen (68%) besteed aan Welzijn,
voorlichting en educatie. Een aanzienlijk deel hiervan (63%) is gerelateerd aan het verwezenlijken van Het Jeroen
Pit Huis.

Onderhoud Metamorfose
De Metamorfose is de transformatie geweest van het oude naar het nieuwe Emma Kinderziekenhuis op de 7e en
8e verdieping van het Amsterdam UMC. De verbouwing is in 2015 afgerond en met behulp van fondsenwerving
gerealiseerd. Om optimaal gebruik te maken van de Metamorfose dragen we jaarlijks bij aan het onderhoud ervan.
De divisie vrouw kind bepaald wat er nodig is om de faciliteiten up-to-date te houden. In 2021 is er 98.000 euro
besteed aan het onderhoud van o.a. matrassen voor bedbanken, digitale naambordjes en beademingspoppen.

Verbouwing Intensive Care Neonatologie
In november 2021 is de afdeling VUmc IC Neonatologie verhuisd naar de afdeling Emma Haven, op de 8ste
verdieping van het Emma Kinderziekenhuis. Met de komst van patiënten en gezinnen op deze afdeling, kon er
gestart worden met het werken vanuit Single Bed Units. De eerste 18 bedplekken van het nieuwe expertise centrum
voor de allerkleinsten openen in maart 2022, op de 3de verdieping van het ziekenhuis. Naast Single Bed Units,
zijn er ook Couplet Care Kamers waar zowel zieke moeder als pasgeborene verzorgd kunnen worden. Ook zijn er
tweelingkamers en is er zelfs een drieling kamer.
De verbouwing loopt dus voorspoedig. In 2023 opent het 2e deel van de afdeling zijn deuren en zijn er 36 bedplekken
beschikbaar voor veel te vroeg geboren- of ernstig zieke baby’s. Hiermee is de IC Neonatologie de grootste afdeling
van Europa. In 2021 heeft Stichting Steun Emma 493.500 euro uitgekeerd aan de inrichting, faciliteiten en een
stukje wetenschappelijk onderzoek voor de nieuwe afdeling.

Emma in Nood
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Een gezin van een (ernstig) ziek kind heeft veel zorgen en soms doet zich een situatie voor waarin een gezin snel
ondersteuning nodig heeft. Naast de zorgen over de gezondheid van hun kind, kunnen soms psychosociale en/
of financiële problemen ontstaan. Dit geeft veel stress, terwijl de ouders zich al in een kwetsbare situatie bevinden.
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Deze situatie kan de begeleiding van de ouders en behandeling van het kind negatief beïnvloeden. In zeer bijzondere,
schrijnende gevallen kan Stichting Steun Emma een gezin in deze situatie financiëel bijstaan. Bijvoorbeeld wanneer
er sprake is van problemen met eerste levensbehoeften als voeding en kleding, medicatie, vervoer, psychologische
ondersteuning of een uitvaart. Ook ondersteunt de Stichting ouders die de eigen bijdrage van het verblijf in het
Ronald McDonaldhuis niet kunnen bekostigen.
Het medisch maatschappelijk team van het Emma is verantwoordelijk voor toetsing van criteria voordat aanspraak
kan worden gemaakt op een bijdrage vanuit het fonds. De kosten zijn gedekt onder andere dankzij een bijdrage van
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, een bijdrage van Stichting Boschuysen, een bijdrage van Stichting Famous
City en een aantal particuliere bijdragen.
In 2021 zijn gedurende het jaar 49 aanvragen gedaan voor een bijdrage uit dit fonds, die wij hebben kunnen
honoreren.

4. Projecten vanOnderwerp
het Emma

Psychosociale Zorg
Een belangrijke pijler van Stichting Steun Emma is het bijdragen aan de psychosociale zorg voor het hele gezin. We
dragen hiervoor bij aan verschillende projecten. De pedagogische zorg zet zich dagelijks in voor de kinderen van
het Emma Kinderziekenhuis. Kinderen, die ziek en opgenomen zijn of kinderen, die op de polikliniek komen voor
een behandeling. Elk contact vraagt om afstemming, kijken naar het desbetreffende kind en ondersteuning bieden.
Het ‘kind zijn’ staat voorop. Dat betekent dat wij veel gebruik maken van materialen waar kinderen zich mee kunnen
vermaken en waar kinderen zich mee kunnen blijven ontwikkelen. Ook materialen die het kind de mogelijkheid
bieden om tot verwerking te komen van alles wat het meemaakt worden dagelijks ingezet. Elk jaar weer kunnen
deze materialen met behulp van fondsenwerving worden aangeschaft.
De afdeling Psychosociale Zorg heeft twee meerjarenprojecten opgezet waar Stichting Steun Emma aan bijdraagt,
te weten Op Koers Online en KLIK.

Op Koers Online
Het hebben van een chronische ziekte heeft een behoorlijke invloed op het leven van kinderen en
de gezinnen waarin ze opgroeien. Het cursusprogramma ‘Op Koers Online’, dat binnen het Emma
Kinderziekenhuis is ontwikkeld, brengt kinderen, jongeren, ouders en broers en zussen samen in
verschillende groepscursussen waarin de deelnemers worden uitgedaagd om samen oplossingen
te bedenken voor de lastige situaties waar ze mee te maken krijgen rondom de ziekte. Aan een
gerandomiseerde studie naar het effect van de Op Koers online cursussen voor jongeren en ouders
hebben in totaal 59 jongeren met een chronische aandoening en 67 ouders deelgenomen. Uit het
onderzoek blijkt dat Op Koers Online voor jongeren, een positief effect heeft op de kwaliteit van leven
en het gebruik van effectieve coping vaardigheden van jongeren met een chronische aandoening.
En dat Op Koers voor ouders zorgt voor een verbeterd psychosociaal welbevinden (verminderde
angst en depressie klachten). Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van de cursussen in
andere ziekenhuizen in Nederland. Recent is het programma ook in het Zweeds vertaald en wordt het
geïmplementeerd in een kinderziekenhuis in Göteborg.

KLIK (Kwaliteit van Leven In Kaart)
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Kinderen met een chronische ziekte of aandoening, en hun ouders, ondervinden vaak problemen op
het gebied van kwaliteit van leven, psychosociaal functioneren en hun ontwikkeling. Deze problemen
zijn niet altijd bekend bij het behandelteam en worden niet systematisch besproken. Een manier om dit
wel te doen is door middel van vragenlijsten; Patient Reported Outcome Measures (PROMs). Patiënten
en/of hun ouders vullen voorafgaand aan het consult, via het KLIK PROM portaal (www.hetklikt.nu),
PROMs in over hoe het met hen gaat. De antwoorden van de patiënten op vragenlijsten worden
systematisch weergegeven in een PROfiel, door middel van stoplichtkleuren en grafieken. Dit PROfiel
wordt door één van de leden van een behandelteam tijdens het consult besproken met de patiënt
en ouders, waardoor de communicatie tussen behandelaar en patiënt verbetert, problemen eerder
gesignaleerd worden en er vroegtijdig interventies kunnen worden geboden.
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Het KLIK PROM portaal is ontwikkeld binnen Vrouw Kind Centrum (VKC) psyche van het Emma
Kinderziekenhuis en de effectiviteit is aangetoond in meerdere promotieonderzoeken. KLIK wordt
sinds 2011 daadwerkelijk geïmplementeerd in de kindergeneeskundige zorg, met ondersteuning van
Stichting Steun Emma, en sinds 2017 ook binnen de volwassen geneeskunde. Rondom het KLIK PROM
portaal is een expertisecentrum over PROMS dat bestaat uit KLIK-(gepromoveerde) psychologen en
methodologen waardoor het gebruik van de vragenlijsten, de terugkoppeling en de aanpassingen
van het gebruik per patiëntengroep op een wetenschappelijk verantwoorde manier gebeurt. Het
gebruik van PROMs in de spreekkamer is een belangrijk onderdeel van waardegedreven zorg, waarin
uitkomsten die voor de patiënt belangrijk zijn, centraal staan. Het Emma Kinderziekenhuis is dus ware
voorloper op het gebied van waardegedreven zorg!
Inmiddels KLIK’en al ruim 30.000 patiënten in zo’n 70 patiëntengroepen in >30 centra in Nederland
(met bijna 2.000 getrainde zorgprofessionals) en drie centra in Engeland en werken wij voortdurend
aan een verbetering, om het kind en ouders een duidelijke stem te geven in hun zorgproces.

4. Projecten vanOnderwerp
het Emma

Wetenschappelijk onderzoek
Van de totale bestedingen aan de doelstelling van Steun Emma is € 1.3 miljoen (32%) besteed aan wetenschappelijk
onderzoek. Het betreft WAR onderzoek welke gefinancierd wordt vanuit de ongeoormerkte geworven gelden en
onderzoek waarvoor er geoormerkt geworven is.

Wetenschappelijke adviesraad (WAR)
Stichting Steun Emma organiseert jaarlijks de WAR-ronde, waarin vijf wetenschappelijke onderzoeken met maximaal
€30.000, per onderzoek, ondersteund worden. De onderzoeken focussen zich op een betere behandeling van zieke
kinderen en zijn daardoor van groot belang voor het ziekenhuis. Alle wetenschappelijke onderzoeken moesten dit
jaar multidisciplinair zijn, waarbij er minstens twee afdelingen van het Emma Kinderziekenhuis zijn betrokken. Dit
jaar hebben we 24 aanvragen mogen ontvangen.
De onafhankelijke Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) bestaande uit vier zeer ervaren adviseurs, heeft de lastige
maar eervolle taak om uit alle aanvragen de vijf meest veelbelovende onderzoeken te kiezen en aan te bevelen aan
het bestuur van Stichting Steun Emma.

Pilots en vooronderzoeken
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Als subsidiegever voor wetenschappelijk onderzoek, kijken we vooral naar projecten die, omdat zij nog in een
beginstadium verkeren, elders minder kans maken op ondersteuning. Vaak zijn het pilot-studies of is het een
vooronderzoek, dat later in een grotere studie wordt voortgezet. Dankzij onze trouwe donateurs en dankzij een
aantal bijzondere giften uit nalatenschappen die wij hebben mogen ontvangen, kunnen wij de financiering van
deze onderzoeksprojecten mogelijk maken. Onderstaand de vijf wetenschappelijke onderzoeken die in 2021 vanuit
de stichting worden ondersteund:
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1. De beste behandeling voor OCD: Wat als je als kind niet meer kunt spelen met leeftijdsgenootjes? Voor
kinderen met OCD (osteochondraal defect) in hun enkel is dit vaak heel moeilijk. OCD is een aandoening aan het
kraakbeen en het onderliggend bot. Op dit moment passen deze kinderen hun activiteiten aan op het geleiden
van pijn, dit heet skifull neglect. Onderzoekers willen deze behandeling vergelijken met een gipsbehandeling en
kijken welke van de behandelingen tot een betere uitkomst leidt.
2. Op zoek naar modificerende genen: Bij de ziekte galactosemie kan melksuiker niet goed verbranden door een
erfelijke afwijking in het GALT gen. Een gevaarlijke ziekte voor pasgeborenen die we gelukkig kunnen herkennen
door middel van de hielprik. Sommige kinderen hebben veel last van complicaties bij de ziekte, terwijl andere
kinderen bijna geen complicaties ervaren, maar waarom? “Wij denken dat de verschillen worden veroorzaakt
door invloed van andere genen dan het GALT gen op het ziektebeloop,” vertelt Prof. dr. Annet Bosch. Met een
speciale techniek gaan we op zoek naar modificerende genen die helpen bij het ontwikkelen van nieuwe
behandelingen.
3. Het voorspellen van leverschade: 1 op de 3 kinderen met obesitas krijgt leververvetting (NAFLD) wat op lange
termijn leverschade tot gevolg kan hebben. Maag darm lever arts dr. Bart Koot gaat onderzoeken of er stofjes en
veranderingen in het bloed zijn die leverschade kunnen voorspellen.
4. Darmontstekingen voorkomen door moedermelk: Wanneer baby’s te vroeg geboren worden kunnen zij te
maken krijgen met de ernstige darmziekte Necrotiserende enterocolitis (NEC). “Voeden met moedermelk is de
beste strategie om NEC te voorkomen, maar we snappen nog steeds niet precies waarom,” vertelt Renee Scheurs.
“We verwachten dat moedermelkblaasjes een rol kunnen spelen hierin.” In deze studie zullen twee technieken
gecombineerd worden, namelijk het namaken van minidarmen van menselijke stamcellen en het isoleren van
moedermelkblaasjes uit moedermelk.“ Door beide technieken te combineren kunnen we onderzoeken hoe
moedermelkblaasjes in staat zijn de babydarm te beschermen en te genezen.
5. Minder angst en pijn door Virtual Reality Hypnose: Veel kinderen ervaren angst en pijn tijdens medische
handelingen, zoals het krijgen van een prik of het inbrengen van een sonde. “Prikangst leidt tot stress, zorgt
ervoor dat kinderen liever niet meer behandeld willen worden of naar het ziekenhuis willen komen en zorgt
daarmee voor gezondheidsschade op korte en lange termijn,” vertelt Tessa Sieswerda. In de Arcade studie doet
een groep kinderartsen van het Emma Kinderziekenhuis onderzoek naar het effect van Virtual Reality Hypnose
als middel om pijn en angst te verminderen.

Follow Me Nazorgprogramma
Het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC heeft een poliklinisch centrum waarin we uitgebreide nazorg
bieden aan kinderen: de Follow Me poliklinieken. De nazorg houdt in dat we kinderen gedurende het opgroeien
met verschillende zorgverleners blijven volgen. Zo kunnen we eventuele medische en ontwikkelingsproblemen
vroegtijdig opsporen en behandelen. Het Follow Me spreekuur vindt op vaste leeftijden plaats en de kinderen krijgen
hiervoor een oproep via hun behandelend arts. Er zijn al Follow Me poliklinieken voor Aangeboren aandoeningen,
IC Kinderen en IC Neonatologie en sinds kort ook voor Kindercardiologie en Kinderlongziekten.

4. Projecten vanOnderwerp
het Emma

Fondsen op naam
In sommige gevallen wordt de fondsenwerving niet geïnitieerd door de stichting, maar door artsen of onderzoekers
van het Emma Kinderziekenhuis, voor een specifiek onderwerp, project of onderzoek binnen het Kinderziekenhuis.
In dit geval spreken we van fondsen op naam. De stichting ziet erop toe dat ook in deze gevallen de gedragscodes
en richtlijnen voor fondsenwerving worden nageleefd en dat de bestedingen van deze geworven middelen
plaatsvinden conform het door de donateurs aangegeven doel.
Immunologie: Wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van immuun gemedieerde ziekten (waarbij het lichaam
zichzelf als het ware aanvalt).
Motiliteitslaboratorium:
In het afgelopen jaar werkten een groot aantal arts-onderzoekers in samenwerking met de afdeling kinder
maag-darm-leverziekten van het Amsterdam UMC, locaties AMC en VUmc, aan verschillende wetenschappelijk
onderzoeken zoals bijvoorbeeld vroege opsporing van ernstige infecties bij te vroeg geboren baby’s, het
ontwikkelen van vragenlijsten om reflux (spugen) bij kleine kinderen betrouwbaar te meten, het onderzoeken
van de effectiviteit van een dieet en medicatie bij kinderen met chronische buikpijn, het evalueren van het effect
van poeptransplantatie bij adolescenten met chronische buikpijn, het onderzoeken wat de invloed is van een
dieet op de ziekte van Crohn en hoe en of de darmflora daarmee verandert, of er sprake is van leververvetting
bij kinderen met ernstige obesitas, welke complicaties er optreden wanneer kinderen langdurig via een bloedvat
gevoed worden en tenslotte of er nieuwe therapieën zijn voor kinderen met ontlastingsproblemen.
Er wordt succesvol geworven bij diverse vermogensfondsen voor bovengenoemde projecten.
Global Child Health:
Wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van Global Child Health, met name kinderen in Indonesië en Malawi,
geïnitieerd vanuit het Emma. Meer informatie is te vinden op www.globalchildhealth.nl.
Kind & Aids: Wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van Aids/HIV.
Stichting Kinderziekenhuis Amsterdam: Projecten ten behoeve van faciliteiten, welzijn, voorlichting en educatie.
Emma Neuroscience & N=you
Wereldwijd staat dit fonds hoog aangeschreven in onderzoek naar leukodystrofieëen (wittestofziekten), foetale
en neonatale neurologie en cerebrale parese. Voor heel Nederland verzorgen we behandelingen voor spasticiteit,
beoorderling van moeilijk te intepreteren MRI’s en behandelen we neuromusculaire aandoeningen. Lees meer
op de volgende pagina.
IC Kinderen:
Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis ondersteunt wetenschappelijk onderzoek voor intensive care zorg in het
Emma Kinderziekenhuis. Afgelopen jaar droegen we bij aan ‘Personalisatie van niet-invasieve beademingsmaskers
voor kinderen’ waarbij met 3D technieken een optimaal passend, persoonlijk masker ontworpen wordt.

Stichting Steun Emma | Jaarverslag 2021

Onze Hoofdzaak:
Wetenschappelijk onderzoek, innovatie, welzijn, voorlichting en educatie binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie,
geïnitieerd vanuit Levvel met een focus op de psychiatrisch patiënten in het Emma. Denk bijvoorbeeld aan
kinderen die in het Emma Kinderziekenhuis worden behandeld vanwege misofonie of een eetstoornis.

16

Het Jeroen Pit Huis (HJPH):
Het Jeroen Pit Huis, de eerste transitional care unit biedt, vanaf het voorjaar van 2022, zorg en verblijf aan
ernstig chronisch zieke kinderen én het hele gezin in een veilige, gezinsvriendelijke omgeving, op het terrein
van Amsterdam UMC, locatie AMC. Ouders gaan hier ondersteund worden in het maken van een makkelijkere,
doelmatige en bestendige overstap van ziekenhuis naar huis door hen zoveel mogelijk zelfredzaam te laten
worden met betrekking tot alles wat er zoal komt kijken bij de zorg thuis voor een kind met een chronisch
complexe aandoening. Het jaar 2021 was voor een ieder een bijzonder maar ook bizar jaar. Voor Het Jeroen Pit
Huis was het hét jaar waarin de projectpartners van Het Jeroen Pit Huis hebben kunnen besluiten dat aan alle
voorwaarden voor de realisatie van Het Jeroen Pit Huis is voldaan en dat de bouw kan gaan beginnen! De GO
beslissing is een feit. Vervolgens is er hard gewerkt aan onder andere het definitief maken van het ontwerp van
het in- en exterieur, het vergaren van de juiste vergunningen, het vaststellen van het kavel in het kadaster en het
selecteren van bouwpartners (met als hoofdaannemer Dura Vermeer). De bouw is gestart in maart en het huis
wordt 11 mei 2022 officiëel geopend. Meer informatie: www.hetjeroenpithuis.nl

4. Projecten vanOnderwerp
het Emma

Uitgelicht fonds op naam:
Emma Neuroscience & N=You

“Onderzoek op wielen.”
De Emma Breinbus biedt een
unieke mogelijkheid om op locatie
onderzoek te doen naar het
(gezonde) kinderbrein.

Fondsenwerving voor Emma Neuroscience
Dit fonds beoogt financiële middelen te werven voor neurowetenschappelijk onderzoek naar de effecten van ziekte
en behandeling op de hersenen van kinderen en jongeren. Het onderzoek is gericht op het ontrafelen van ziekteetiologie, het verbeteren van prognosemodellen en het evalueren van behandeleffecten. Actuele projecten zijn
gericht op het verbeteren van de prognose voor kinderen met traumatisch hersenletsel door middel van machine
learning in combinatie met geavanceerde beeldvorming met MRI. Daarnaast wordt in samenwerking met de KNVB
bijgedragen aan een polikliniek voor kinderen en jongeren met sportgerelateerde hersenschuddingen. Tot slot
wordt samen met het Daan Theeuwes Centrum gewerkt aan een kwaliteitszorgprogramma gericht op evaluatie en
innovatie van de neurorevalidatie voor jongeren met ernstig hersenletsel.

Nieuw! N=YOU
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Het N=You Kenniscentrum richt zich op het individuele kind met een ontwikkelingsstoornis, zowel in de zorg als
vanuit wetenschappelijk onderzoek om hen een zo goed mogelijke behandeling op maat te geven.
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Een op de vijf kinderen krijgen een diagnose (‘label’) van een ontwikkelingsstoornis. Dit spectrum is heel breed ook
binnen de labels autisme, ADHD of leerstoornissen door verschillende oorzaken, ernstvormen en symptomen.
Het ontkennen van deze verschillen kan grote gevolgen hebben: kinderen krijgen niet de juiste behandeling en/of
krijgen last van soms schadelijke bijwerkingen. Daarom moeten we kinderen gaan begrijpen en behandelen vanuit
hun individuele hulpvraag en oorzaak. Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis heeft vanuit het EmmaNext.gala
bijgedragen aan het kenniscentrum ‘N=You’ waar deze zorg op maat centraal staat.

5.
Onderwerp
Financiën

5. Financiën
Stichting Steun Emma heeft in 2021, ondanks de invloed van de COVID-19 pandemie een goed resultaat behaald.
De stichting lanceerde met 6 andere kinderziekenhuizen de Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje en kreeg
in december landelijke aandacht als het goede doel van RTL Project Glimlach. Daarnaast werd in oktober werd
het succesvolle fondsenwervende EmmaNext.gala georganiseerd, waar € 426.145 opgehaald is. Verder verliep
de fondsenwerving middels financieringsaanvragen voor materialen en wetenschappelijk onderzoek in 2021
voorspoedig. In totaal heeft Steun Emma (inclusief de fondsen op naam) € 5.066.724 opgehaald. De opbrengsten
zijn afkomstig van particulieren, bedrijven, organisaties zonder winststreven, een loterijorganisatie en de verkoop
van de Emma Beer/Emma mok. Stichting Steun Emma organiseert geen collectes en ontvangt geen subsidies
van overheden. De vruchten van alle fondsenwervingsinspanningen zullen ingezet worden voor wetenschappelijk
onderzoek, faciliteiten, welzijn, voorlichting en educatie, in lijn met de doelstelling van het ziekenhuis.
De opbrengsten in 2021 zijn 11% (€ 590.000) gedaald ten opzichte van 2020. Deze daling komt voort uit het resultaat
van de werving voor de bouw van Het Jeroen Pit Huis. Dit project bracht in 2020 € 3.1 miljoen op. In 2021 is er een
bedrag van € 1.5 miljoen geworven voor het Jeroen Pit Huis. Van dit bedrag is € 700.000 ontvangen middels vier
periodieke schenkingen, welke lopen van 2021 tot en met 2025 (totaal € 3.5 miljoen).
De totale uitgaven, inclusief doelbesteding, stegen van € 4.5 miljoen in 2020 naar € 4.66 miljoen in 2021. Er is
€300.000 meer besteed aan wetenschappelijk onderzoek ten opzichte van 2020. In 2021 zijn de eerste gelden
besteed aan de verbouwing van de IC Neonatologie. In totaal is er in 2021 € 200.000 minder besteed aan welzijn,
voorlichting en educatie in vergelijking met 2020. Dit is te verklaren doordat er € 570.000 minder besteed is aan
Het Jeroen Pit Huis.

Inkomsten in 2021
De inkomsten zijn in 2021 ligt gedaald ten opzichte van 2020. Als het project bouw Het Jeroen Pit Huis buiten
beschouwing wordt gelaten is er echter een toename van de inkomsten te zien (€ 3.6 miljoen in 2021 ten opzichte
van € 2.5 miljoen in 2020). Deze stijging zit voornamelijk in opbrengsten uit nalatenschappen, het EmmaNext.gala
en RTL Project Glimlach.

Baten van particulieren en bedrijven
De baten van particulieren stegen significant met 98% van € 1.023.057 in 2020 naar € 2.025.856 in 2021. Ook in
2021 heeft Steun Emma weer een aantal bijzondere nalatenschappen toegekend gekregen. Het volledige bedrag
(€ 840K) is ongeoormerkt. Van de baten van particulieren is 44% ongeoormerkt en 44% gerelateerd aan Het Jeroen
Pit Huis. De overige baten van particulieren zijn voor diverse fondsen op naam en activiteiten in het ziekenhuis.
De baten van bedrijven daalde met 55% van € 1.909.155 in 2020 naar € 851.449 in 2021. Het verschil zit in de
werving voor de bouw van Het Jeroen Pit Huis. In 2020 ontving Het Jeroen Pit Huis € 1.4 miljoen van bedrijven ten
opzichte van € 200K in 2021. Van de totale baten van bedrijven is 24% gerelateerd aan de bouw van Het Jeroen
Pit Huis en 26% komt uit de opbrengsten van het EmmaNext.gala. Daarnaast is er gedoneerd aan de verbouwing
IC-Neonatologie, N=You, Emma Neuroscience, het MotLab en andere wetenschappelijke onderzoeken, materialen
en activiteiten.
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Baten van loterijorganisaties
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In 2021 heeft de Stichting € 285.000 ontvangen van de Vriendenloterij voor de bouw van Het Jeroen Pit Huis.

Baten van organisaties zonder winststreven
De baten van organisaties zonder winststreven betreft donaties van diverse vermogensfondsen, stichtingen
en verenigingen bestemd voor de doelstellingen van Stichting Steun Emma. De baten van organisaties zonder
winststreven zijn in 2021 36% lager dan in het voorgaande jaar. Het verschil zit wederom in de werving voor de bouw
van Het Jeroen Pit Huis. In 2020 ontving Het Jeroen Pit Huis € 1.4 miljoen van organisaties zonder winststreven ten
opzichte van € 75.000 in 2021.
Van de totale baten van organisaties zonder winststreven (€ 1.531.690) is 38% voor onderzoek gerelateerd aan het
MotLab, Immunologie, N=You en Neurologie. Ongeveer 22% komt van Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje
(RTL Project Glimlach) en is bestemd voor onderzoek/voorzieningen t.b.v. angst/pijn en stress reductie. Ruim 19%
van deze baten is geoormerkt voor wetenschappelijk onderzoek en 8% is gerelateerd aan de verbouwing van de
IC Neonatologie. Ruim 7% komt voort uit EmmaNext.gala en is bestemd voor innovatief, technologisch onderzoek.
De overige 6% van de baten is geoormerkt voor Het Jeroen Pit Huis, Vrolijk op Fonds en andere doelstellinggerelateerde activiteiten.
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De aanvragen bij vermogensfondsen waren in 2021, net als vorig jaar, zeer succesvol. We hebben belangrijke
wetenschappelijke onderzoeken kunnen ondersteunen met gelden van vermogensfondsen. Daarnaast bestaan
de baten van organisaties zonder winststreven uit een bedrag van € 367.549 aan personele lasten welke gedragen
worden door het Amsterdam UMC (verbonden organisatie).

Overige baten
Emma Beer en Blond mokken
In 2021 zijn de laatste Blond mokken verkocht en is er begonnen met de verkoop van de Emma Beer. Dit heeft in
totaal € 3.176,- opgebracht. De verkoop zal in 2022 naar verwachting verder oplopen.

Uitgaven in 2021
In totaal is er in het jaar 2021 € 4.659.146 uitgegeven ter overstaande van € 4.500.548 in 2020. Van de totale lasten
is 37% besteed aan de bouw van Het Jeroen Pit Huis en 16% aan de verbouwing IC Neonatologie. Daarnaast is 28%
besteed aan wetenschappelijk onderzoek (inclusief WAR-toekenningen) waaronder het Motiliteits Laboratorium
(6%) en Emma Neuroscience (6%). Ook werden gelden besteed aan activiteiten en materialen in het ziekenhuis,
conform de doelstelling en aan het onderhouden van door de stichting gesteunde ontwikkelingen in het ziekenhuis.
Daarnaast waren er kosten voor werving, beheer, administratie en salarissen.
We gaan zorgvuldig om met elke euro. We hanteren een laag kostenbeleid waarin we streven om zo min
mogelijk kosten te maken voor marketing-, communicatie- en fondsenwervingsdoeleinden. We zijn onze
samenwerkingspartners dankbaar voor hun bijdrage hieraan, waardoor we zoveel mogelijk initiatieven in het Emma
kunnen ondersteunen.

Besteed aan doelstelling
In 2021 is er 27% meer besteed aan wetenschappelijk onderzoek, € 1.333.318 in 2021 ten opzichte van
€1.0445.227 in 2020. In 2021 heeft de stichting via de WAR (Wetenschappelijk Advies Raad) € 150.000 toegekend
aan wetenschappelijk onderzoek voor het Emma Kinderziekenhuis, daarnaast is er € 460.000 uitgegeven aan
verschillende wetenschappelijke onderzoeken en € 280.000 besteed aan onderzoek verricht voor het Motiliteitslab.
Verder is er € 260.000 uitgegeven aan onderzoek voor Emma Neuroscience, € 87.000 aan KLIK en € 50.000 aan
het project N=You.
Bestedingen aan Welzijn, voorlichting en educatie liggen iets lager (7%) dan in 2020. Ook dit jaar is er een groot
bedrag (€ 1.7 miljoen) overgemaakt aan Het Jeroen Pit Huis, voor de bouw van deze transitional care facility.
Daarnaast is er € 490.000 besteed aan de verbouwing van de IC Neonatologie en € 98.000 aan onderhoud
metamorfose. Verder zijn er diverse aanvragen van afdelingen in het Emma gehonoreerd, het gaat dan bijvoorbeeld
om voorzieningen om het Emma ‘kindvriendelijker’ te maken. Zo heeft de polikliniek door de bijdrage in 2021
Qwiek.ups, een interactieve vloer en aquaria kunnen aanschaffen.

Wervingskosten
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Onder wervingskosten worden vooral kosten gerekend voor personeel dat zich met de werving van gelden voor
het Emma (inclusief Het Jeroen Pit Huis) bezig houdt, de communicatie en de website.
Wervingskosten waren in 2021 13% hoger dan begroot. Gedurende 2021 is er besloten het fondsenwervende
EmmaNext.gala alsnog te organiseren (kosten € 56.000), dit was echter niet begroot. De totale wervingskosten zijn
(slechts) 8% van de totale baten.
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Beheer en administratie
Kosten voor beheer en administratie liggen in 2021 1,5% onder de begroting en zijn 7% lager dan in 2020. Onder
beheer en administratiekosten rapporteren wij onder andere personeelskosten voor de backoffice, contributies
(CBF en Goede Doelen Nederland) en kosten voor de accountant en administratie.

Reserves
De totale reserves bedroegen € 3.1 miljoen per ultimo 2021 en worden gevormd door de continuïteitsreserve,
bestemmingsreserve en het Van Walreefonds. Ultimo 2021 bedraagt de continuïteitsreserve € 176.725 (gelijk aan
2020). De bestemmingsreserve bedroeg ultimo 2021 € 2.91 miljoen. Deze reserve is bestemd voor ‘Onderhoud
Metamorfose en Verbouwing IC-Neonatologie’. Stichting Steun Emma heeft de intentie € 2.5 miljoen bij te dragen
aan deze vernieuwde afdeling.

Sponsoring
Onderwerp
in natura

Sponsoring in natura

Het Emma Kinderziekenhuis wordt
ook gesteund door sponsoring in natura.
Een aantal partners uit 2021 uitgelicht:

EmmaNext

H20 maakt gala mogelijk
Met dank aan H20 Esports
Campus hebben wij het
EmmaNext.gala 2021 mogelijk
kunnen maken.

Nieuwe
mijlpaaltjes

Met dank aan Joe Public
De ontwikkeling van het vervolg
op onze ‘maak ons nog beter’
campagne werd in 2021 volledig
gesponsord door Joe Public - Take
Away Advertising. De belangrijke
laatste stap naar opening van
de nieuwe IC Neonatologie kon
worden gezet.

Warm huis

Producten voor Het
Jeroen Pit Huis
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De vele fantastische leveringen
van producten door betrokken
sponsoren hebben van
Het Jeroen Pit Huis direct
een warme, prachtige plek
gemaakt.
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...en meer!
Bedankt allemaal!

Wij bedanken de vele
partijen die in 2021 op allerlei
manieren in natura hebben
bijgedragen aan het Emma
Kinderziekenhuis.
Geef voor een
kinderleven.

Metershoge

kerstboom voor de deur
Nicolette van Dam en Bas Smit
zorgden voor een 12-meter
hoge kerstboom voor de
nieuwe entree van het Emma
Kinderziekenhuis van
Amsterdam UMC.

6. Risicomanagement
Onderwerp

6. Risicomanagement
In de uitvoering van onze activiteiten streven we een laag risicoprofiel na.
Jaarlijks onderzoeken we of de eerder benoemde risico’s nog gelden en de genomen maatregelen goed worden
toegepast. Daarnaast analyseren we, op basis van interne en externe veranderingen, of er nieuwe risico’s zijn
ontstaan en wanneer dit het geval is, dan zoeken wij naar de meest adequate maatregel om het risico te mitigeren.
Het risico per risicotype is als volgt te kwalificeren;

Strategisch risico
De doelstellingen van Stichting Steun Emma worden in zeer nauw overleg met het divisiebestuur van het Emma
Kinderziekenhuis bepaald en vastgesteld. De doelen van de stichting zijn daarmee direct afgeleid van de doelstellingen
van het Emma. Het strategisch risico wordt verkleind doordat financiële bijdragen aan wetenschappelijke
onderzoeken en grote projecten, zoals het project IC Neonatologie pas uitgekeerd worden nadat de projecten zijn
afgerond c.q. opgeleverd.
Onze bijdragen aan het Emma zijn voor het overgrote deel afhankelijk van donaties en giften. Het uitblijven van
donaties en giften zal ervoor zorgen dat doelstellingen niet gerealiseerd kunnen worden. Wij willen dit risico
verkleinen door vanuit een meerjarenplanning te werken waardoor ruim de tijd wordt genomen om bijvoorbeeld
de beoogde bijdrage voor de afdeling IC Neonatologie te kunnen verkrijgen.
Ongeoormerkte donaties worden aan de bestemmingsreserve toegevoegd die Stichting Steun Emma in staat stelt
om toezeggingen die zijn aangegaan deels op te vangen. Tegelijkertijd besteden we veel aandacht aan de opbouw
van een stabiel relatiebestand van donateurs die we voor lange tijd aan ons kunnen binden.

Operationeel risico
Wij zijn gehuisvest in het Emma en maken gebruik van de faciliteiten van het ziekenhuis. Daarmee zijn de risico’s op
het vlak van ICT-infrastructuur, databescherming, brandveiligheid et cetera gelijk aan het niveau van het ziekenhuis.
Stichting Steun Emma reduceert het potentiele risico op reputatie schade door een inadequate aanwending van
de middelen door gebruik te maken van het AMC Medical Research B.V. (AMR) binnen Amsterdam UMC. Het AMR
is ingericht om de financiële administratie en verantwoording te verzorgen ten aanzien van de wetenschappelijke
onderzoeken die mede door de donaties van Stichting Steun Emma worden gefinancierd.

Financieel risico en beleggingsbeleid
De kosten van de beheer en administratie van de werkorganisatie zijn relatief laag. Dit komt onder andere doordat
een deel van de personeelskosten van onze medewerkers gedragen worden door Amsterdam UMC.
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Stichting Steun Emma houdt kortlopende liquide middelen aan die aangewend worden voor de verplichtingen die
we zijn aangegaan. Daarmee is er nauwelijks sprake van liquiditeitsrisico.
Stichting Steun Emma verleent één krediet en loopt hiermee een (zeer gering) risico. Tegenover de lening staan vier
periodieke schenkingen aan Stichting Steun Emma (2021 t/m 2025). Hiermee wordt jaarlijks (start 2021) de lening
(rentevrij) met één vijfde deel van het totaal afgelost.
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In 2021 hebben we te maken met een lage/negatieve rentestand en dus lage/negatieve resultaten uit spaartegoeden.
Om tijdelijk overtollige geldmiddelen voor de Stichting te laten werken is er door het bestuur besloten om een
deel van de geworven gelden conservatief te beleggen. Hiervoor is een beleggingsstatuut opgesteld welke onder
andere in lijn is met de UN Global Compact principes. Een externe beheerder van de gelden is aangesteld en wordt
gecontroleerd door de beleggingscommissie.

“De doelstellingen van
Stichting Steun Emma worden
in zeer nauw overleg met het
divisiebestuur van het Emma
Kinderziekenhuis bepaald en
vastgesteld.”

7. Onze Onderwerp
organisatie

7. Onze organisatie
Bestuur
Het bestuur van Stichting Steun Emma telt zes bestuursleden. De bestuursleden zetten zich onbetaald en
onbezoldigd in voor de stichting en hebben ieder een eigen aandachtsgebied. Het stichtingsbestuur heeft zich
ingedeeld in een dagelijks bestuur, belast met de dagelijkse leiding, en een toezichthoudend bestuur. Het dagelijks
bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris. De leden van het bestuur treden periodiek
af en het bestuur voert jaarlijks een evaluatie uit ten aanzien van haar functioneren. In 2021 heeft het bestuur vier
keer vergaderd. De taken en bevoegdheden van het bestuur en de directeur zijn vastgelegd in de regelementen
en statuten. De regelementen en statuten zijn online in te zien op de website http://www.steunemma.nl/stichting.

Adviseurs
Prof. dr. Hans van Goudoever en prof. dr. Hugo Heymans, respectievelijk kinderarts en Hoofd Emma Kinderziekenhuis
van Amsterdam UMC en emeritus-hoogleraar Kindergeneeskunde tevens voormalig Hoofd Emma Kinderziekenhuis,
zijn als adviseurs aan Stichting Steun Emma verbonden. De adviseurs zijn aanwezig bij de bestuursvergaderingen.

Wetenschappelijke adviesraad
Stichting Steun Emma kent een wetenschappelijke adviesraad, welke het stichtingsbestuur adviseert over aanvragen
tot financiële ondersteuning van wetenschappelijke onderzoeken binnen de WAR-ronde. In 2021 bestond deze
externe wetenschappelijke adviesraad uit vier specialisten verbonden aan het Erasmus MC/ Sophia Kinderziekenhuis,
Radboud UMC / Amalia Kinderziekenhuis, Leids Universitair Medisch Centrum en het Maastricht UMC+.

Bureau
Het team van de stichting wordt geleid door de directeur, Gwen van Mansum (titulair, niet statutair). Zij legt
verantwoording af aan het bestuur. De directeur zorgt samen met het fondsenwervingsteam bestaande uit een
Senior Fondsenwerver, Coördinator Acties en Medewerker Communicatie voor de frontofficewerkzaamheden.
De Coördinator Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor een goede inrichting van de backoffice en wordt daarbij
ondersteund door een Financieel Administratief Medewerker.
Het bureau telt ultimo 2021 zes medewerkers (4,4 fte). De medewerkers zijn in dienst van Amsterdam UMC, locatie
AMC. Amsterdam UMC draagt een deel van de personele lasten van de medewerkers van Stichting Steun Emma.
De medewerkers zijn voor het gehele dienstverband gedetacheerd bij Stichting Steun Emma en vallen onder de
cao-UMC. Tevens zijn de gedragscodes van Amsterdam UMC op hen van toepassing.
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Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere
bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in
2019. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Stichting Steun Emma
Kinderziekenhuis de Regeling beloning directeuren van goede doelen organisaties (zie goededoelennederland.
nl). De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van
de situatie bij Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis vond plaats door het dagelijks bestuur. Dit leidde tot een
zogenaamde BSD-score van 315 punten met een maximaal jaarinkomen van EUR 88.928 (1 FTE/12 mnd). De voor
de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomens van de directie bedroegen (2021 in EUR)
voor Gwen van Mansum (0.89 FTE/12 mnd.): EUR 74.216. Deze beloning blijft binnen de geldende maxima.
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De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn stonden
bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden
in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten. De samenstelling van het bestuur, de
adviseurs en het bureau zijn opgenomen in annex I.

Vrijwilligersbeleid
Stichting Steun Emma werkt met vrijwilligers die zich op structurele basis voor ons, of via ons ten behoeve van het
Emma, inzetten. Er is een vrijwilligersbeleid opgesteld waarin onder andere de taakomschrijvingen zijn geformuleerd.
Wekelijks gaat er bijvoorbeeld een vrijwilliger rond met een mobiele bibliotheek (de boekenkar). Zij kent veel van
de patiënten die al langer of vaker in het Emma komen en zorgt dat de boeken op de boekenkar aansluiten bij hun
interesses. Een aantal vrijwilligers bezoekt de patiënten op de kamer met een scala aan materialen waarmee de
kinderen kunst kunnen maken. Er worden onder andere schitterende schilderijen gemaakt en er wordt gewerkt
met klei en was.

7. Onze Onderwerp
organisatie

Transparantie en verantwoording

Stichting Steun Emma is gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
41.19.85.19. We zijn door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De Stichting heeft
het CBF-keurmerk, waarvoor in 2018 een positieve hertoetsing heeft plaatsgevonden. Met CBF-erkenning en de
lidmaatschap aan Goede Doelen Nederland laat Stichting Steun Emma zien te werken volgens codes, regels en
richtlijnen omtrent het afleggen van verantwoording aan onze donateurs en de maatschappij over de besteding
van de inkomsten.

Integer werken
Amsterdam UMC streeft naar een veilig en prettig werkklimaat voor haar medewerkers. Dat houdt onder meer in
dat Amsterdam UMC zich in de arbeidsrelatie met haar medewerkers moet gedragen als ‘goed werkgever’. En dat
de medewerkers worden geacht een ‘goed werknemer’ te zijn. Maar wat betekent goed werkgeverschap of goed
werknemerschap in de dagelijkse praktijk op de werkvloer? Wat is aanvaardbaar, wat niet? En wie durft zijn of haar
collega’s aan te spreken op gedrag dat niet door de beugel kan?
De gedragscode integriteit beschrijft aan welke bindende gedragsregels medewerkers en bestuur van Amsterdam
UMC zich moeten houden. Stichting Steun Emma en haar medewerkers dienen zich te confirmeren aan en te
werken volgens Amsterdam UMC opgestelde gedragscode, dat gebaseerd is op de CAO Universitair Medische
Centra. De gedragscode, het crisisprotocol, de regelingen omtrent integriteit en het melden van en optreden bij
grensoverschrijdend gedrag zijn in te zien op intranet. Er is een vertrouwenspersoon aangesteld waarbij medewerkers
terecht kunnen in geval van bijvoorbeeld een geschil met een collega of leidinggevende, discriminatie, ongepast
gedrag en ongewenst gedrag. Ook een klachtenregeling voor medewerkers is aanwezig.

Integriteitsbeleid Stichting Steun Emma
Klachtenprocedure en privacy statement
Stichting Steun Emma heeft een integriteitsbeleid en een eigen klachtenprocedure opgesteld. De directeur is het
primaire meldpunt voor klachten. Zij is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het klachtenbeleid.
Het integriteitsbeleid alsmede de klachtenprocedure en het klachtenformulier zijn opgenomen op de website
www.steunemma.nl/stichting. In 2021 hebben we geen meldingen ontvangen van wangedrag of klachten.
Stichting Steun Emma vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze relaties met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd, en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de
AVG. Te allen tijde is toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens afgegeven door betrokkenen. In ons
privacy statement is beschreven voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, waaruit
deze persoonsgegevens bestaan, hoe we ervoor zorgen dat vertrouwelijk wordt omgegaan met deze informatie en
het gebruik van cookies. Lees hierover alles in ons privacy statement op www.steunemma.nl/page/cookies.

Nevenactiviteiten
De nevenfuncties en privéactiviteiten van bestuursleden en medewerkers moeten altijd gemeld worden bij het
bestuur. Indien een nevenfunctie of privéactiviteit wordt gecontinueerd zonder toestemming van het bestuur, is dit
reden voor ontslag voor de betreffende bestuurslid of medewerker. Nevenfuncties en de overige onderwerpen uit
het bestuursreglement zijn verder beschreven in de statuten, welke in te zien zijn op de website.
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Geschenken
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Medewerkers van de stichting mogen, in tegenstelling tot de medewerkers van Amsterdam UMC, in geen enkele
situatie geschenken aannemen. Wel mogen medewerkers van de stichting, die hiervoor bevoegd zijn, geldbedragen
(giften) aannemen namens de stichting. De stichting is immers een fondsenwervende organisatie.

Meldplicht CBF
Het CBF heeft sinds maart 2019 een meldplicht opgenomen in haar reglement. De stichting is verplicht om
(vermoedens van) ernstige misstanden te melden. Het gaat hierbij om misstanden die het publieksvertrouwen in
de goede doelen sector kunnen schaden. Een uitwerking hiervan is opgenomen in het handboek Administratie
Organisatie en Interne Controle.

8. Vooruitblik
Onderwerp
2022

8. Vooruitblik 2022
Samen zijn we op weg naar het ‘kinderziekenhuis van de toekomst’. We ondersteunen de academische zorg van
vandaag en kijken hoe we met behulp van technologie en talent, de zorg voor kinderen van morgen kunnen
verbeteren. Dit doen we vanuit de Stichting niet alleen! Iedereen draagt op zijn eigen wijze bij. Als onderzoeker, arts,
verpleegkundige, expert, of donateur, die zijn netwerk openstelt voor het Emma.
Met ondernemerschap, durf en lef worden de nieuwste innovaties onderzocht en gepresenteerd tijdens ons
EmmaNext.gala 2022; technologische verbeteringen en data-driven methodes, die bijdragen aan snellere diagnose
en betere behandeling.
Het state-of-the-art expertisecentrum voor de allerkleinsten laat ons zien wat de toekomst brengt. High-tech
couveuses met camera monitoring, couplet care kamers voor zowel zieke moeder als zieke pasgeborene, tweelingen drieling kamers en privacy voor jonge ouders die net een prematuur- of ernstig zieke baby hebben gekregen. De
eerste 18 bed plekken worden in maart in gebruik genomen.
Tegelijkertijd ontvangt Het Jeroen Pit Huis de eerste gezinnen die de overstap willen maken van de Intensive Care
(IC) Kinderen naar huis. Chronisch, ernstig zieke kinderen worden vaak langdurig opgenomen in het ziekenhuis. De
overstap van ziekenhuis naar huis is vaak heel erg groot en lastig. Het Jeroen Pit Huis is er op gericht die overstap
makkelijker, veiliger en bestendiger te maken. In mei wordt het huis op Koninklijke wijze geopend.
Wilt u graag meedenken met ons? Neem dan contact met ons op. We kijken er naar uit om samen met u de
volgende stap te zetten in de ontwikkeling van de kindergeneeskunde. Want, zoals onze ambassadeur Daphne
Deckers altijd zegt; “Voor je kind heb je wel 1000 wensen, maar voor je zieke kind heb je er maar één.”
Warme groet,
Gwen van Mansum

“We kijken er naar uit om samen met
u de volgende stap te zetten in de
ontwikkeling van de kindergeneeskunde.”

Gwen van Mansum
Directeur
Stichting Steun Emma
Kinderziekenhuis

Begroting
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De door het bestuur goedgekeurde begroting voor 2022 is onderdeel van het vierjarenplan 2021-2024. In dit jaar
zal er, net als is 2021, een fondsenwervend gala georganiseerd worden door de Stichting. De werving voor de
verbouwing van de IC Neonatologie is zo goed als afgerond en zal deels uitbetaald worden. De eerste oplevering
van de nieuwe IC Neonatologie is eind Q1. De bouw van Het Jeroen Pit Huis wordt afgerond in 2022 en officieel
geopend op 11 mei. De rest van de bijdrage aan de IC Neonatologie volgt bij de oplevering van de tweede lob in
2023.
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Samenstelling bestuur
De leden van het bestuur van Stichting Steun Emma oefenen hun functie onbezoldigd uit.
Per ultimo 2021 is het bestuur als volgt samengesteld (met vermelding van huidige werkkring):
Dhr. dr. R.R. Kuijten – voorzitter

Managing Partner @ Life Sciences Partners

Dhr. A. Rahusen – penningmeester

Chief Financial Officer @ Exact

Dhr. mr. S.H. de Ranitz – secretaris

Advocaat / Adviseur @ Resor N.V.

Dhr M.C.W. van Rooijen – bestuurslid 		
Mevr. N.E. de Haan - bestuurslid			

Managing Director Foam Fotografiemuseum.

Dhr. B.J. van Eck – bestuurslid			

Directeur / Oprichter Joe Public Take-Away Advertising

Nevenfuncties bestuursleden
Dhr. dr. R.R Kuijten
• Board of Directors, Artios Pharma, Verenigd Koninkrijk,
• Vice voorzitter raad van toezicht Oncode Institute,
• Advisory Board, Topsector Life Sciences and Health/ Health Holland,
• Lid raad van advies Utrecht University Life Sciences (ULS),
• Penningmeester bestuur vereniging Rembrandt
• Voorzitter bestuur Stichting Corpsmuseum & Archieven van het Utrechtsch Studenten Corps,
• Voorzitter raad van advies Utrechtsch Studenten Corps,
• Lid Raad van Advies Samen Gezond (Menzis) per oktober 2020
• Bestuur verschillende administratieve stichtingen en BV’s.
Dhr. A. Rahusen
• Lid Raad van Commissarissen ABN AMRO Clearing Bank (t/m april 2021)
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Dhr. mr. S.H. de Ranitz
• Lid Raad van Commissarissen Centrum Integrale Revalidatie Services B.V.
• Lid Raad van Commissarissen Poot Agenturen B.V.
• Bestuurslid Wounded Knee (Holding) B.V.
• Bestuurslid Stichting Akkoord Slotervaart Ziekenhuis (sinds 27 maart 2020)
• Bestuurslid A Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje (sinds 22 januari 2021)
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Dhr. M.C.W. van Rooijen
• Voorzitter Raad van Commissarissen FD Mediagroep (sinds februari 2020)
• Lid Raad van Advies Baker McKenzie Nederland (sinds 1 januari 2020)
• Lid Raad van Commissarissen Ecorys (sinds 1 januari 2021)
• Lid INSEAD Dutch Council (sinds September 2018)
• Lid McKinsey & Company Netherlands Alumni Board (sinds 1 september 2019)
Mevr. N.E. de Haan
• Bestuurslid Stichting Julidans
• Lid Ledenraad Rabobank Amsterdam
• Bestuurder Stichting Foam Friends
• Bestuurslid stichting Samenwerkende Amsterdamse Musea
Dhr. B.J. van Eck
• Geen nevenfuncties

Onderwerp
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Adviseurs
Prof. dr. Hans van Goudoever

Hoofd Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC

Prof. dr. Hugo Heymans

Emeritus hoogleraar Kindergeneeskunde, voormalig Hoofd Emma Kinderziekenhuis

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Prof. dr. F.C. Verhulst 		
Hoogleraar/ Medisch specialist Kinder- en Jeugdpsychiatrie / psychologie
				Erasmus MC/ Sophia Kinderziekenhuis
Prof. dr. L.J.I. Zimmerman

Hoofd afdeling Kindergeneeskunde, Maastricht UMC+

Prof. dr. E.H.H.M. Rings 		
				

Hoofd afdeling Kindergeneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum
Hoofd afdeling kindergeneeskunde, Erasmus MC / Sophia Kinderziekenhuis

Prof. dr. I. de Blaauw 		

Hoogleraar Kinderchirurgie, Radboudumc/ Amalia Kinderziekenhuis

Medewerkers

Het team is in 2021 uitgebreid met Jannieke Hooiveld in de functie van Coördinator Bedrijfsvoering.
Daarmee ziet het team er per ultimo 2021 er als volgt uit:
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Gwen van Mansum 		
Nicole Meijer 			
Callista Scheffers 		
Nikki Smeets 			
Jannieke Hooiveld 		
Rianne Willemsen 		
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Directeur (0.89 fte)
Senior Fondsenwerver (0.72 fte)
Financieel Administratief Medewerker (0.67 fte)
Communicatie Medewerker (0.67 fte)
Coördinator Bedrijfsvoering (0.89 fte)
Coördinator Acties (0.55 fte)
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1. Jaarrekening

1.1
Balans

(na resultaatbestemming)
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1.2
Staat van baten en lasten
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1.3

Toelichting behorende bij de jaarrekening

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de RJ650 voor de Verslaggeving van Fondsenwervende instellingen. Stichting
Steun Emma Kinderziekenhuis, statutair gevestigd te Amsterdam, wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) volgens artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen met het
kalenderjaar.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen
van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schattingen worden herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de
herzieningen gevolgen hebben.

Grondslagen van waardering van activa en passiva en resultaatbepaling
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn
gebaseerd op historische kostprijs. Voor zover niet anders is vermeld, zijn zowel de activa als de passiva tegen
nominale waarde gewaardeerd. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
De vergelijkende cijfers zijn waar nodig aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

Financiële vaste activa
Langlopende vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen
voor het risico van oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
inbaarheid van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Beleggingen
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Vanwege de lage rentestand, maar ook om tijdelijk overtollige geldmiddelen voor de Stichting te laten werken
is er door het bestuur besloten om een deel van de geworven gelden conservatief te beleggen. Hiervoor is een
beleggingsstatuut opgesteld in lijn met de UN Global Compact principes. Een externe beheerder van de gelden
is aangesteld en wordt gecontroleerd door de beleggingscommissie bestaande uit de leden van het dagelijks
bestuur. De beleggingen worden gewaardeerd tegen actuele waarde zijnde de beurskoers. Ongerealiseerde
waardeveranderingen worden verwerkt middels de staat van baten en lasten.

Continuïteitsreserve
Een continuïteitreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat
de Stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Het voortbestaan van de Stichting dient
eveneens gewaarborgd te zijn.

Bestemmingsreserve
Om het ‘Onderhoud Metamorfose’ en de ‘Verbouwing IC Neonatologie’ in de toekomst financieel te kunnen
ondersteunen heeft de Stichting een deel van haar vermogen specifiek voor dit doel bestemd.

Jaarrekening
Onderwerp
2021

Fondsen
De Stichting kent Bestemmingsfondsen en Fondsen op Naam.
Bestemmingsfondsen vloeien voort uit fondsenwervende activiteiten, gecoördineerd vanuit de Stichting, met een
vooraf gespecifieerd doel of activiteit. Deze fondsenwervende activiteiten worden verantwoord als toevoeging
aan bestemmingsfondsen (indien de donateur heeft aangegeven hoe de gedoneerde fondsen dienen te worden
aangewend, de “geoormerkte donaties”) of als toevoeging aan de bestemmingsreserve ‘Onderhoud Metamorfose
en Verbouwing IC-Neonatologie’ (indien de donateur niet heeft aangegeven hoe de gedoneerde fondsen dienen te
worden aangewend, de “ongeoormerkte donaties”). Indien en voor zover per balansdatum de ingezamelde gelden
de bestedingen voor dat doel overtreffen, wordt het saldo weergegeven onder Reserves en fondsen. Bestedingen
worden aan een bestemmingsfonds onttrokken na een besluit tot een verzoek voor financiële ondersteuning, passend
in het doel van het bestemmingsfonds, te honoreren en dat aan de aanvrager te communiceren (de “toezegging”).
Het bedrag van deze toezegging wordt op dat moment ten laste van de Staat van Baten en Lasten gebracht en
de corresponderende verplichting getoond onder Kortlopende schulden (“toezeggingen”). Bestemmingsfondsen
worden uitsluitend aangewend voor het Emma Kinderziekenhuis, dan wel voor aan het Emma Kinderziekenhuis
verbonden personen (wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en educatie en/of welzijn) en/of instellingen.
In sommige gevallen wordt de fondsenwerving niet geïnitieerd door de Stichting, maar door artsen of onderzoekers
van het Emma Kinderziekenhuis, voor een specifiek doel binnen het Emma Kinderziekenhuis. In dit geval spreken
we van fondsen op naam. De Stichting ziet erop toe dat ook in deze gevallen de gedragscodes en richtlijnen voor
fondsenwerving worden nageleefd en dat de bestedingen van deze geworven middelen plaatsvinden conform
het door de donateurs aangegeven doel. Ten gunste van deze fondsen op naam geworven middelen worden
verantwoord als toevoeging aan fondsen op naam. In deze gevallen heeft de donateur altijd aangegeven hoe
de gedoneerde fondsen dienen te worden aangewend, de “geoormerkte donaties”. Middels een overeenkomst
worden afspraken tussen de Stichting en de Fondshouder vastgelegd. Bestedingen van fondsen op naam dienen
te passen in het doel van het fonds en worden aan het fonds onttrokken op het moment dat de Stichting van
die bestedingen op de hoogte wordt gesteld, door middel van declaraties. Het bedrag van deze bestedingen
wordt op dat moment ten laste van de Staat van Baten en Lasten gebracht en de corresponderende verplichting
getoond onder Kortlopende schulden (“toezeggingen”), dan wel door de Stichting direct betaald. Ofschoon voor
fondsen op naam noch de ingezamelde gelden, noch de bestedingen door de Stichting geïnitieerd zijn, stelt de
Stichting wel steeds vast dat de bestedingen passen in de aan het fonds op naam gegeven doelstelling, alsmede
dat de doelstelling van een fonds op naam past in de doelstelling van de Stichting in algemene zin. Voorts kunnen
deze fondsen op naam uitsluitend worden opgezet door aan het Emma Kinderziekenhuis verbonden personen,
waarbij de (beoogde) bestedingen van het fonds op naam direct of indirect ten goede komen aan het Emma
Kinderziekenhuis (wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en educatie en/of welzijn). Fondsen op naam worden
verantwoord als bestemmingsfonds.

Toezeggingen
Toezeggingen worden opgenomen onder Kortlopende schulden en zijn door de Stichting aangegane verplichtingen
uit hoofde van formeel toegezegde bedragen voor een daartoe ingediend verzoek. Deze verplichtingen ontstaan als
de Stichting een geldelijke verplichting aangaat voor een vast bedrag (d.w.z. ongeacht de baten uit fondsenwerving
voor het gegeven doel, dan wel zonder daarvoor fondsen te werven, maar te financieren uit algemeen beschikbare
middelen van de Stichting). Indien de Stichting een geldelijke verplichting aangaat voor een bedrag tot maximaal
nog te werven fondsen, dan wordt onder Toezeggingen het bedrag opgenomen voor zover daartoe gelden door
de Stichting reeds zijn geworven.
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Baten uit fondsenwerving
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Rechten van de Stichting uit hoofde van fondsenwerving, waaronder toegezegde lijfrenten en nalatenschappen,
worden in de Staat van Baten en Lasten vermeld, indien de omvang en inbaarheid betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld door bijvoorbeeld de ontvangst van een (voorlopige) afrekening of akte van verdeling van de
executeur testamentair welke in het boekjaar is ontvangen. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten
worden als baten uit nalatenschappen verantwoord in het boekjaar waarin ze ontvangen worden voor zover deze
niet reeds eerder zijn verantwoord en er geen voorwaardelijke verplichtingen bestaan.

Baten in natura
De baten in de vorm van goederen of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde (voor zover deze
betrouwbaar kan worden vastgesteld en materieel is) en verwerkt in de staat van baten en lasten.

Besteed aan doelstelling
De bestedingen worden als last verantwoord in het jaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de aanvrager
is medegedeeld.
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1.4

Toelichting op de balans

1.4.1

Lening Het Jeroen Pit Huis

Per 1 november 2021 is een lening verstrekt aan de Stichting Het Jeroen Pit Huis ter financiering van de bouw van
Het Jeroen Pit Huis. De hoofdsom bedraagt € 3,5 miljoen. Er wordt geen rente berekend over de uitstaande lening.
De looptijd bedraagt vijf jaar.

1.4.2 Voorraden

Sinds 2021 verkoopt de stichting de speciaal voor haar ontworpen en geproduceerde Emma Beer. De Emma Beer
werd al uitgedeeld aan alle kinderen die opgenomen worden in het Emma en sinds dit jaar wordt deze in kleine
oplage ook verkocht.

1.4.3 Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:
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De nog te ontvangen donaties bevat één nalatenschap (€200K), welke al opgenomen is in het resultaat, maar pas
ontvangen wordt in 2022. Daarnaast ontvangen we in 2022 de opbrengsten uit Project Glimlach (Kinderziekenhuizen
van Oranje) (€342K) en nog €200K dat we ontvangen uit opbrengsten EmmaNext.gala. Van de vooruitbetaalde
kosten bestaat €21K uit inkoop van de Emma Beren die in 2022 uitgedeeld worden. Overige vooruitbetaalde kosten
zijn verzekeringen 2022.
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1.4.4 Effecten
In 2019 heeft het bestuur van de Stichting besloten om een beperkt deel van de gelden conservatief te beleggen.
Door het aantal bestemmingsfondsen en fondsen op naam heeft de Stichting te allen tijde gelden op de rekening,
die, gezien de huidige rentestand, enkel in waarde minderen. De Stichting heeft een beleggingsstatuut opgesteld
welke opgevolgd wordt door de beheerder.
De effectenportefeuille wordt beheerd door ING. De portefeuille kan als volgt worden gespecificeerd:
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1.4.5 Liquide middelen
Onder de liquide middelen zijn direct opvraagbare banktegoeden opgenomen en kunnen als volgt worden
gespecificeerd:

1.4.6 Reserves
Het verloop van de reserves kan als volgt worden gespecificeerd:

*Het totale resultaat van de Stichting bedroeg € 431.713,- positief. In 2021 is € 242.544,- onttrokken aan de
bestemmingsfondsen en Fondsen op naam. Er is € 674.257,- toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Uit de
bestemmingsreserve Onderhoud Metamorfose en Verbouwing IC Neonatologie is voor een bedrag € 98.000,gehonoreerd op aanvragen in lijn met de bestemmingsreserve. Het gehele bedrag heeft betrekking op onderhoud
van de Metamorfose. Hierdoor bedraagt het gedeelte van reserves bestemd voor toekomstig onderhoud van het
Metamorfose project en verbouwing IC Neonatologie € 2.909.676,-.
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Steun Emma heeft de intentie om € 2.5 miljoen te werven voor de verbouwing van de IC Neonatologie. Het is
mede om deze reden dat de stichting een relatief hoge bestemmingsreserve aanhoudt. In 2021 zijn de eerste
gelden uitgegeven aan onder andere de inrichting van de nieuwe afdeling. In 2022 wordt het eerste deel van de
verbouwing opgeleverd en worden er opnieuw gelden uitgegeven aan de verbouwing.
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Het Van Walreefonds is in 1978 krachtens overeenkomst met Vereniging “Het Emma Kinderziekenhuis” (een
rechtsvoorganger van de huidige Stichting) gevormd uit door de Vereniging aan de Stichting “Vrienden van het
Emma Kinderziekenhuis” (eveneens een rechtsvoorganger van de huidige Stichting) overgedragen middelen. De
Stichting heeft zich ten opzichte van de Vereniging verbonden om dit bedrag te administreren onder de naam “Van
Walreefonds”. De Stichting is notarieel verplicht het Van Walreefonds in stand te houden en mag uitsluitend het
rendement gebruiken.
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1.4.7 Fondsen
De fondsen bestaan uit Bestemmingsfondsen en Fondsen op Naam. De post kan als volgt worden gespecificeerd:

Het verloop van het vermogen van de Bestemmingsfondsen wordt als volgt gespecificeerd:
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*
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Het totale vermogen van alle bestemmingsfondsen is momenteel meer dan € 1.2 miljoen. Deze gelden worden
pas uitgegeven wanneer er kosten gemaakt zullen worden voor de onderdelen die Steun Emma zal ondersteunen,
zoals de inrichting van de kamers.
Het bestemmingsfonds Wetenschappelijk onderzoek heeft een groot aantal donaties ontvangen, welke zijn voor
onder andere de ondersteuning van diverse innovatieve en technologische onderzoeken. Deze donaties kwamen
vanuit particulieren, bedrijven en vermogensfondsen.
* EmmaNext is een tijdelijk bestemmingsfonds ten aanzien van de inkomsten van het EmmaNext.gala.
Deze gelden worden in 2022 herverdeeld over de bestemmingsfondsen / fondsen op naam.

Jaarrekening
Onderwerp
2021

Daarnaast worden kosten voor wetenschappelijk onderzoek pas voldaan na voltrekking van het project en
rapportage door de AMR. Het is mede om deze reden dat Steun Emma een relatief groot vermogen heeft aan
bestemmingsfondsen. Het verloop van het vermogen van de Fondsen op Naam wordt als volgt gespecificeerd:

Het totale vermogen van alle fondsen op naam is eind 2021 ruim € 2,8 miljoen. Het betreft hier vooral geld geworven
voor wetenschappelijk onderzoek (N=You, Motiliteitslab, Emma Neuroscience), welke pas wordt uitgekeerd aan
de AMR na ontvangst van een inhoudelijke en financiële rapportage na afloop van het project. Daarnaast staat er
€650k voor de bouw van Het Jeroen Pit Huis, welke in 2021 van start is gegaan.

1.4.8 Langlopende schulden
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De langlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:
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In 2020 en 2021 zijn meerdere leningsconstructies aangegaan om gelden te schenken aan Het Jeroen Pit Huis. Elk
jaar wordt een deel van de lening kwijtgescholden. Na afloop van het contract wordt ook de opgebouwde interest
kwijtgescholden. De looptijd bedraagt vijf jaar.
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1.4.9 Kortlopende schulden
De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

1.4.10 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Ultimo 2021 zijn de stichtingen meerjarige lijfrenten toegezegd, te ontvangen in de jaren 2022 tot en met 2026, ten
bedrage van € 172.630 (ultimo 2020: € 42.990). Er is in 2021 één lijfrente afgelopen (geoormerkt voor het Fonds IC
Neo Metamorfose). Er zijn zes nieuwe lijfrenten aangemeld (vijf geoormerkt voor het Fonds Motiliteitslaboratorium
en één voor het Fonds IC Neo Metamorfose).
Ultimo jaareinde zijn er twee nalatenschappen welke nog niet afgewikkeld zijn. Van één nalatenschap is een te
ontvangen bedrag van € 200.000 opgenomen, de andere is nog niet betrouwbaar in te schatten. Op het moment
dat dit bedrag wel bekend en betrouwbaar is zal zij als bate worden verantwoord.

1.4.11 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum onderkend welke verwerkt moeten worden in de jaarrekening.

1.5

Toelichting op de staat van baten en lasten

1.5.1

Baten van particulieren
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De baten van particulieren, kunnen als volgt worden gespecificeerd:
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In 2021 zijn er baten uit nalatenschappen ontvangen als on-geoormerkte donaties. Het aantal ontvangen
nalatenschappen in 2021 (3) is minder dan in voorgaand jaar (8), het totaal ontvangen bedrag was in 2021 ruim 40%
hoger ten opzichte van 2020. De baten van particulieren betreffen zowel geoormerkte als ook on-geoormerkte
donaties. Het resultaat is een stuk hoger dan begroot. In 2021 heeft het EmmaNext.gala plaatsgevonden, wat niet
begroot was in verband met de pandemie. Het aantal acties-van-derden steeg dit jaar weer ten opzichte van vorig
jaar. Vooral het inkomen van particulieren voor Het Jeroen Pit Huis was dit jaar hoog, bijna €900k. Hiervan is €700K
een periodieke schenking voor 5 jaar. Verder kwam bijna €100k voort uit het fondsenwervende EmmaNext.gala, wat
bestemd is voor innovatief en technologisch onderzoek. Daarnaast is er ruim €40K gegeven voor wetenschappelijk
onderzoek. Ook werd er €50k gegeven voor het motiliteitslab en €30K voor de verbouwing IC Neonatologie. Er
werd €40k ongeoormerkt gedoneerd. Het resterende bedrag aan donaties zijn kleinere bedragen voor een groot
aantal onderzoeken/activiteiten.
Voor de bouw van Het Jeroen Pit Huis is geen bedrag opgenomen, echter de donatie verwacht bij organisaties
zonder winststreven is via particuliere periodieke schenking toegekend aan Het Jeroen Pit Huis. Dit is een bedrag
van in totaal €3.5m, echter zal dit in vijf jaar uitgekeerd worden. Gekeken naar alle inkomensbronnen tezamen zijn
er meer inkomsten dan begroot (€4.2m gerealiseerd ten opzichte van €3.5m begroot). Het verschil is verklaarbaar
door de manier van doneren, waarbij er in één geval gekozen is voor een leningsconstructie ten hoogte van €3.5m.
Deze lening wordt geboekt op de balans in plaats van in de baten.
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1.5.2 Baten van bedrijven
De baten van particulieren, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

De baten van bedrijven betreffen zowel geoormerkte als on-geoormerkte donaties. De opbrengst uit baten van
bedrijven zijn significant hoger dan begroot. Er is €220K aan donaties binnengekomen tijdens het EmmaNext.gala,
wat niet begroot was wegens onzekerheid omtrent de pandemie. Daarnaast heeft Het Jeroen Pit Huis €200K aan
donaties ontvangen, ook dit was niet begroot. Voor de verbouwing van de IC Neonatologie is €156K binnengekomen.
Daarnaast is er €100k beschikbaar gemaakt voor Emma Neuroscience en de Stichting ontving €90k aan donaties
voor divers wetenschappelijk onderzoek. Er is er €26k zonder oormerk gedoneerd. Het resterende bedrag aan
donaties zijn kleinere bedragen voor activiteiten en voorzieningen in het ziekenhuis.

1.5.3 Baten van loterijorganisaties

In 2021 heeft de Stichting geen aanvraag gedaan bij loterijenorganisaties. Een gehonoreerde aanvraag voor één van
de fondsen op naam is in 2021 toegekend en uitbetaald (€285K). Het resterende bedrag zijn de kwartaal donaties
van de Vriendenloterij.

Stichting Steun Emma | Jaarverslag 2021

1.5.4 Baten van andere organisaties zonder winststreven
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De baten van andere organisaties zonder winststreven zijn veelal geoormerkte donaties die samengaan met grote,
wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Het zijn voornamelijk stichtingen en vermogensfondsen waarmee wordt
samengewerkt om bepaalde onderzoeksprojecten te kunnen financieren.
De inkomsten zijn significant lager dan begroot. De verwachting was dat er €3.5m gedoneerd zou worden aan
Het Jeroen Pit Huis, dit is echter via particuliere periodieke schenking binnengekomen. Er is €342K opgebracht
met Project Glimlach voor de Stichting. Daarnaast is er €315k gedoneerd voor divers wetenschappelijk onderzoek,
€336k voor onderzoek in het motiliteitslab, €150k voor neurologisch onderzoek en €120K voor verbouwing IC
Neonatologie. De overige donaties zijn voor activiteiten in het ziekenhuis en onderzoek.
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1.5.5 Baten van verbonden organisaties zonder winststreven

De baten van verbonden organisaties zonder winststreven betreft een bijdrage in natura van het Amsterdam UMC
met betrekking tot de personele inzet.

1.5.6 Baten als tegenprestatie voor de levering van producten
De baten als tegenprestatie voor de levering van producten, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

De stichting verkoopt de voor haar ontwikkelde Blond Amsterdam mokken. Ultimo 2021 zijn alle Emma Blond
mokken verkocht en worden er geen nieuwe mokken meer aangeschaft. Daarnaast is de Stichting gestart met de
verkoop van de Emma Beer in kleine oplage.

1.5.7

Besteed aan doelstellingen
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De bestedingen conform de doelstelling van de stichting, kunnen als volgt worden gespecificeerd:
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Bestedingen aan Wetenschappelijk Onderzoek zijn hoger dan begroot. Van de €1.3m is er €685K aan Fondsen op
Naam uitgekeerd en €500K aan overig wetenschappelijk onderzoek.
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Bestedingen aan Welzijn, voorlichting en educatie zijn lager dan begroot. Ook hier speelt het fonds op naam Het
Jeroen Pit Huis een rol. In 2021 is een bedrag ten hoogte van €1.7m overgemaakt naar de Stichting Het Jeroen Pit
Huis, voor kosten gerelateerd aan de bouw van deze Transitional Care Unit. De verwachting was echter dat er €3.5m
besteed zou worden aan Het Jeroen Pit Huis. Doordat de €3.5m middels een periodieke schenking gedoneerd
wordt, is er maar een deel van de €3.5m beschikbaar gekomen in 2021.
In 2021 is de eerste uitbetaling geweest aan de verbouwing van de IC Neonatologie (€490K). Daarnaast bevat
deze post kosten voor onderhoud van zaken gesponsord door Steun Emma (licenties voor de iPads, onderhoud
van interactieve wand etc.), aanschaf beademingspoppen, aanschaf van matrassen voor de bedbanken voor de
ouders en digitale naambordjes (€98K). Er is €80K besteed aan KLIK. Overige kosten zijn onder andere de aanschaf
van materialen voor de patiënten door de psychosociale zorg, voorzieningen op de kinderpolikliniek en hulp aan
ouders vanuit het bestemmingsfonds Emma in Nood.

1.5.8 Wervingskosten
De wervingskosten betreffen eigen fondsenwervingskosten en kunnen als volgt worden gespecificeerd:

De intentie was om in 2021 de website van Steun Emma volledig te vernieuwen. Er is een start gemaakt in 2021 en
dit wordt afgerond in 2022. Als gevolg hiervan is er een onderbesteding op bestedingen aan website kosten.
Vanwege versoepelingen omtrent de pandemie kon het EmmaNext.gala plaatsvinden en zijn er op die post kosten
gemaakt die niet begroot zijn.

1.5.9 Beheer en administratie
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De kosten van beheer en administratie kunnen als volgt worden gespecificeerd:
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Naast bovengenoemde kosten geniet de Stichting het gratis gebruik van de volgende faciliteiten in het Emma
Kinderziekenhuis: de beschikking over één kamer, gebruik telefoon en kantoorapparatuur. De medewerkers van de
Stichting zijn formeel in dienst van het Amsterdam UMC, maar zijn voor het gehele dienstverband gedetacheerd
bij de Stichting. Per 31 december 2021 zijn 6 personeelseden gedetacheerd bij de Stichting (2020: 6). In FTE’s
uitgedrukt is dit in per jaareinde 2021: 4,4.
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Bezoldiging directie
De Stichting heeft een (niet-statutaire) directeur. Vanuit het bestuur is een dagelijks bestuur aangewezen, bestaande
uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, welke gezamenlijk met de directeur verantwoordelijk is
voor de dagelijkse leiding. De overige bestuursleden functioneren als toezichthoudend orgaan. De Stichting heeft
geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders, directeur of medewerkers van het bureau.
De medewerkers van de stichting zijn in dienst bij het AMC. Het gevolg is dat de het bestuur niet direct het
bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten
vaststelt.
Het gehele jaar 2021 is Gwen van Mansum als directeur in functie geweest. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid
en de vaststelling van de beloning volgt Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis de Regeling beloning directeuren
van goededoelen organisaties (zie www.goededoelennederland.nl).
De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van
de situatie bij Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis vond plaats door het dagelijks bestuur. Dit leidde tot een
zogenaamde BSD-score van 315 punten met een maximaal jaarinkomen van EUR 88.928 (1 FTE/12 mnd.).
De voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomens van de directie bedroegen (2021
in EUR) voor mevrouw G. van Mansum (0.89 FTE/12 mnd.): EUR 79.146. Het werkelijke jaarinkomen bedraagt
EUR 74.216. Deze beloningen bleef binnen de geldende maxima.
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De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn
stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.
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1.5.10 Saldo financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

De baten uit beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
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1.5.11 Lastenverdeling

41

Jaarrekening
Onderwerp
2021

1.6

Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, 24 mei 2022

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis
René Kuijten				(voorzitter)

Sijmen de Ranitz			

(secretaris)

Alexander Rahusen 			

(penningmeester)

Marc van Rooijen 			

(bestuurslid)		

Nynke de Haan 				

(bestuurslid)
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Jeroen van Eck				(bestuurslid)
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2. Overige gegevens
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2.1

Controleverklaring

Voor de controleverklaring verwijzen wij naar de hierna opgenomen verklaring.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2021
ONS OORDEEL
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis te Amsterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis per 31 december 2021
en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende organisaties’.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; 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 Steun Emma Kinderziekenhuis zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
 het voorwoord; en
 het bestuursverslag (hoofdstuk 1 tot en met 8 en Annex 1).
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; en
 alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende
organisaties’ is vereist.
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 de andere informatie in overeenstemming met
de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 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 Richtlijn voor de jaarverslaggeving 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 fraude of fouten 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.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
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 stichting;
 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 organisatie 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 organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
 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.
Utrecht, 24 mei 2022
WGS Accountants B.V.

drs. W.A.B. Spies RA
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Onderwerp

Aan al onze donateurs:
particulier, fonds of bedrijf
donaties of acties, groot of klein...

Bedankt!
Jullie maken het Emma nog beter.
Bedrijven & organisaties
* AHAM Vastgoed B.V. - Amsterdam * Ajax Foundation – Amsterdam * Albert Heijn B.V. – Zaandam * Amazon Logistics - Rozenburg * André
Kuipers Stichting – Warder * Aqualectra B.V. - Heerhugowaard * Artis – Amsterdam * AYDAOYA B.V. – Amsterdam * Belpa B.V. - Harderwijk *
Brighter Future B.V. - Bussum * British Telecom – Amsterdam * BSI Group - Amsterdam * ByDanie – Amsterdam * Candy Castle - Amsterdam
* Canon Nederland – Amstelveen * Casha Administratiekantoor - Amsterdam * Cellusion Films B.V. - Vreeland * Century Link - Amsterdam *
Christine Bader Stichting - Arnhem * Charity Bracelets B.V.– Amsterdam * Confluo B.V- Eindhoven * Converse Netherlands B.V. – Hilversum *
Cornelia Stichting – Beesterzwaag * Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie B.V. – Woerden * Damasa Holding B.V - Den
Haag * Detsched Stiftungszentrum GmbH * Deventrade B.V. – Deventer * DMF Investment Management B.V. – Den Haag * DR&DV Media
Services – Amsterdam * EPMC Europe B.V. – Amsterdam * Existium Holding B.V. - Amstelveen * Faber Audiovisuals * Fattal Netherlans OpCos
B.V. - Amsterdam * Fonds Kind en Handicap – Den Haag * For Wishdom Foundation * Friends of the Brands – Amsterdam * Gallito Holding
B.V. - Joppe * G&S Vastgoed – Amsterdam * Golfcentrum De Hoge Dijk - Abcoude * H20 Esports Campus - Purmerend * Hartwig Medical
Foundation * Hotel Okura – Amsterdam * Huis ter Duin – Noordwijk * Hyatt Regency – Amsterdam * Imps&elfs - Lelystad * Janivo Stichting *
Joe Public – Amsterdam * Johan Cruijff Arena – Amsterdam * De Johannes Stichting - Rotterdam * King Baudouin Foundation - U.S.A.* K.N.V.B.
- Zeist * Koeka – Bussum * Learning Connected B.V. - Amsterdam * Little Hero – Heemstede * Lo Med B.V. - Amsterdam * Loyens & Loeff NV –
Amsterdam * L.V.C. Dr. C.J. Vaillantfonds – Almere * Major Tom B.V. - Amsterdam * Marktplaats - Amsterdam * Mentha Capital B.V. - Amsterdam
* MFAS (Medische Faculteit der Amsterdamsche Studenten) – Amsterdam * Mobeto B.V. - Amsterdam * Monitus Holding B.V. - Amsterdam *
MOS Interiors - Amsterdam * MUNT Hypotheken B.V. - Den Haag * Naïf Care B.V. – Den Haag * Nike Emea Logistics Center – Laakdal * Nocore
Group B.V. - Uden * Noppies - Lelystad * OneUp B.V. – Amsterdam * Open Golfclub Olympus – Amsterdam * OSV – Amsterdam * Piet Boon
Studio B.V. – Oostzaan * Pronk Juweel – Weesp * Prowinko Nederland B.V. – Amsterdam * Qmusic - Amsterdam * Queenmum – Lelystad *
Ralph’s B.V. -Amsterdam * RB2 B.V. - Purmerend * Rehab Footwear B.V. - Waalwijk * Rederij de Wester - Amsterdam * Rilla go Rilla - Groningen
* Uitgeverij Scala B.V. – Amersfoort * Sea Palace – Amsterdam * Sixt Nederland – Hoofddorp * Sligro Amsterdam * STER – Hilversum * Stadion
Amsterdam CV – Amsterdam * Stichting Bada – Amsterdam * Stichting Battle4kids - Zutphen * Stichting BenVeh – Vught * Stichting Boschuysen
– Den Haag * Contribute Foundation - Leusden * Stichting Damiano – Den Dungen * Stichting Dioraphte – Dordrecht * Stichting Gereformeerd
of Burgerweeshuis * Stichting Haemophilia - Schiedam * Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje - Utrecht * Stichting Louise Vehmeijer –
Amsterdam * Stichting Moojs – Amsterdam * Stichting Samenwerking Bijzondere Noden Amsterdam – Amsterdam * Stichting Sinterklaas
Aalsmeer * Stichting Sophie Foundation - Amstelveen * Stichting Witte Bedjes Het Parool - Amsterdam * Stichting Zabawas - Nootdorp *
Stichting Zeldzame Ziekten Fonds – Den Haag * Stichting Zonnige Jeugd * Stichting Zorg Zonder Zorgen * StreamPC - Lelystad * Supermom
- Lelystad * De Tijdstroom Uitgeverij B.V. - Utrecht * The Agent-C - Amsterdam * The Amsterdam Bracelet – Amsterdam * The Baby Boutique Amstelveen * Toerfietsclub Weesp – Weesp * Tyrsday – Amsterdam * Unilever - Rotterdam * Unit45 B.V. - Amsterdam * Van Leeuwen-Rietberg
Stichting - Zwijndrecht * VriendenLoterij – Amsterdam * Walk in Media – Amsterdam * Wijs & Van Oostveen B.V. – Amsterdam * William
Blair International Ltd - Amsterdam * Your Future B.V. - Veenendaal * Vingino - Ermelo * Zadelhoff Beheer B.V. - Amsterdam * Zwart Wit’63 Harderwijk * En nog heel veel meer bedrijven en organisaties; bedankt!

Particulieren
* Dhr. S.J. Blijleven - Amsterdam * Dhr. B.L.J.M. Beerkens * Dhr. M. van Breemen * Mevr. G. Coll Martinez * Fam. F. Dannenberg * Dhr. S. Dowling
* Mevr. L.C. van Duyn* Dhr. R. van Duyn * Dhr. E. Gebler * Dhr. T.W.L.. Groot * Mevr. P.M.D. van Ham –van Gils * Dhr. W. Holtslag * Dhr. P. Karregat
– Amsterdam * Dhr. M.A.J. van Keken - Canada * Mevr. A. Kenbeek * Dhr. D. Kol * Mevr. M.E. de Kreij * Dhr. B. Kuipers * Mevr. M. Lautenbach en
Dhr. J. Lutterot * Mevr. D. Lividikou – Amsterdam * Mevr. P. Meijer-vd Langenberg – Breukelen * Dhr. C.T. Mok - Amsterdam * Dhr. J. Munting –
Amsterdam * Dhr. R.W.T. Norbruis * Dhr. G. Overdijkink -Baambrugge * Fam. M.E. Peters – Vinkeveen * Mevr. A.M.G.H. van Rijssel – Den Haag *
Dhr. M. van Rooijen – Amsterdam * Dhr. C.E.J. Schmitz * Mevr. G.F.J.T. van Sirtema - Ommen * Dhr. W. Sijthoff - Amsterdam * Dhr. D. Smeyer *
Dhr. B. Smit – Amsterdam * Mevr. M. Vallen * Dhr. J. Verbeek en Mevr. M. Halis * Dhr. M. Vorst – Amsterdam * Dhr. M. Vink en Mevr. E. Vink * Mevr.
P.J.C.L.. Vissia * Dhr. J.H.L.M. Wels * Dhr. J. Willems – Amstelveen * En nog heel veel meer particulieren, bedankt!

