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Toelichting op de baten en lasten 
• Schenkingen zijn bijdragen door derden aan de Stichting Vrienden van de 
Cardiologie in Nederland. Het bestuur van de Stichting bepaalt samen met de 
subsidiegever de toewijzing aan onderzoeken.
• In 2020 heeft de Stichting Vrienden van de Cardiologie €77.500 besteed aan het 
stichtingsdoel: het bevorderen van de ontwikkeling van de experimentele en 
klinische cardiologie. Daartoe is het Netherlands Heart Institute ondersteund met 
een bijdrage van €67.500 voor Fellows en €10.000 aan YOUNG@HEART.
• De schenking van €25.000 is niet geoormerkt en het bestuur kan dit naar eigen 
inzicht (met in achtneming van de staturaire doelen) besteden.
• De Stichting heeft weinig tot geen kosten voor algemeen beheer. Het hier 
opgenomen bedrag is voor onderhoud en beheer van de website van de Stichting 
en voor verplichte KvK bijdragen.
• De beleggingsresultaten bestaan uit koersverschillen uit de door Van Lanschot 
beheerde vermogensportefeuille, verminderd met de beheerskosten. De beleg- 
gingsportefeuille heeft, conform de landelijke resultaten, een winst opgeleverd. 
 
Toelichting op de balans 
• De vermogensportefeuille heeft, na verwerking koerswinsten, dividend, rente-
baten en beheerskosten een marktwaarde van €1.202.602. Hiervan zijn op 31 
december 2020  €32.355 liquide middelen; de resterende €1.170.247 bestaat uit 
obligaties en aandelen.
• Het saldo Liquide middelen bij Van Lanschot bankiers en ABN AMRO bedraagt 
per 31 december 2020 €1.210.204.
• Het eigen vermogen is vrij beschikbaar, maar kan uitsluitend worden aangewend 
voor de doelen van de Stichting. Het jaarresultaat is hierin verwerkt.
• Uit hoofde van de driepartijenovereenkomst met de Stichting PLN en NLHI is nog 
te ontvangen €800.000 en is het bestuur gecommitteerd tot  €1.445.367.
• De schenking welke in 2019 is gedaan is ad €200.000 is onder specifieke 
voorwaarde voor uitvoering bij de NLHI. Van dit bedrag rest nu nog €150.000 is 
gereserveerd voor de NLHI. 


