
 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de uitgaven en inkomsten van 
het boekjaar afgesloten op 31/12/2019 : wat voornamelijk dient te 
worden meegenomen is dat het boekjaar niet alleen de middelen 
heeft gegenereerd om het gehele wetenschappelijk onderzoek te 
financieren maar tevens een ‘winst’ heeft geboekt van meer dan 
700.000€. Dit alles voornamelijk dankzij de uitzonderlijke opbrengst 
van de legaten. 
 
 
Commentaar bij de rekeningen afgesloten op 31 December 2019. 
 

 
We sluiten het boekjaar af met een batig saldo van 614 840.33 Euro. Dit resultaat is vele malen 
hoger dan het initieel geplande budget dat een negatief resultaat voorzag van 7984 euro. Dit 
resultaat is zo mogelijk nog groter gezien we geplande 100.000€ uit de reserve niet hebben 
aangesproken, een provisie hebben genomen van 100 000 euro om de kosten te dekken rond de 
verhuizing in 2020 én er dit jaar geen financiële opbrengsten (die er wel degelijk zijn) hebben 
kunnen opnemen in de rekeningen! 
 
Dit positief resultaat is komt omdat het uitgavenbudget voor 99% is ingevuld daar waar het 
inkomstenbudget voor 113% is gerealiseerd. 
 
De algemene kosten vertegenwoordigen 13% van alle uitgaven, een beetje beter dan het vorig 
boekjaar waar ze 15% namen.  Zij blijven binnen de normen en zijn vergelijkbaar met de vorige 
jaren. Dat wil tevens zeggen dat onze middelen voornamelijk zijn gebruikt om onze 
ondersteunende activiteiten aan patiënten en families, de belangenverdediging, sensibilisering 
en fondsenwerving te financieren om onze missie uit te voeren.  
 
Op dat vlak valt te noteren dat in het boekjaar 2019, conform aan het budget en omwille van 
bepaalde investeringen, de uitgaven voor sensibilisering en fondsenwerving onze belangrijkste 
uitgavenpost blijven. 
 
Wat betreft het wetenschappelijk onderzoek stellen we vast dat dit boekjaar een bijkomende 
uitgave van 192.137 euro heeft kunnen dragen voor de verlenging van het organoidenproject. 
Het initieel contract voorzag immers steun voor 2 jaar, 2016 en 2017. Indien we hierbij de 
verhoging van onze steun aan ECFS en het loon van onze wetenschappelijk medewerker 
bijtellen, gaan onze uitgaven van 325 328 euro (dit bedrag behelst vooral 250.000 euro voor 
onderzoek in het kader van onze samenwerking met het Fonds Forton en de steun aan ECFS) 
naar 506.419 euro. Dat is een significante verhoging en dit alles is door eigen middelen van het 
boekjaar gedekt. 
 
Een ander belangrijk punt om aan te stippen is de verlaging van onze algemene kosten in 
vergelijking met het boekjaar 2018. Dat jaar hadden we de minwaarden veroorzaakt door de 



beurscrisis gecombineerd met een herstructurering van onze portefeuille door de 2 beheerders 
(Van Lanschot et Delen Private banking). Dit jaar is er niet alleen geen daling maar een 
herwaardering die aan het positieve resultaat bijdraagt ter waarde van 100.262.11 euro.  
De samenstelling van onze inkomsten toont aan dat de giften onze eerste bron van inkomsten 
blijven met 75% voor een bedrag van 3.912.833 euro. Dat is een stijging van 5% in vergelijking 
met voorgaand jaar waar ze 70% bedroegen. Het deel legaten in de giften daarvan is 42% 
tegenover 30% voor het boekjaar 2018 en 22% in 2017. Dat is een belangrijke progressie van 
het relatieve deel van de legaten in het bedrag van de giften. Het deel acties is dan weer gedaald 
van 17% in 2017 naar 14% in 2018 en naar 13% in 2019, een continue daling van hun aandeel 
in de inkomsten.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 


