
Notulen bestuursvergadering Stichting Phillis, dd. 28-9-2020 te Harmelen 

 

Aanwezig: J. Hoogland, voorzitter 

  H. Raaijmakers, secretaris (on-line) 

  M. Berens, penningmeester (on-line) 

  P. Berens (toehoorder op uitnodiging) 

    

Agenda: 

1. Opening 

2. Status door Stichting betaald onderzoek 

3. Stand van zaken stichting in 2020-2023 

4. Goedkeuring jaarrekening 

5. Overige zaken 

 

De voorzitter opent de vergadering.  

 

Status onderzoek 

In 2018 heeft de Stichting Phillis een schenkingsovereenkomst gesloten met de Stichting Katholieke 

Universiteit Nijmegen voor specifiek wetenschappelijk onderzoek binnen de afdelingen Medische 

Oncologie en Tumorimmunologisch Laboratorium. In 2018 heeft de Stichting daartoe reeds € 

100.000 gedoneerd, in 2019 € 140.000 en in 2020 € 130.000. Totaal dus € 370.000. In 2021 en 2022 

volgen nog twee betalingen van in totaal € 130.000, te weten ongeveer € 85.000 in 2021 en € 45.000 

in 2022. Inmiddels loopt het onderzoek en de Stichting krijgt via Prof. Jolanda de Vries geregeld 

informatie over de voorgang en resultaten. In 2020 zal er nog een bespreking volgen.  

 

Stand van zaken Stichting in 2020-2023 

 

De cijfers (balans en winst/verliesrekening) over 2019 zijn besproken, plus de te verwachten 

ontwikkeling in 2020 en 2021. Door het overlijden van een van onze grote donateurs dreigde er een 

gat te ontstaan in de begroting voor 2020 en 2021. Dat is evenwel grotendeels opgevangen doordat 

een andere donateur de jaarlijkse schenkingen heeft verhoogd. We kunnen daardoor weer uitgaan 

van een positieve ontwikkeling. De nog resterende verplichting bij het bovengenoemde onderzoek is 

€ 130.000. De nu reeds toegezegde periodieke schenkingen bedragen nog in totaal € 150.000, 

verdeeld als volgt: € 60.000 in 2021 en 2022, € 30.000 in 2023. Met het te verwachten batige saldo 

per ultimo 2020 is er derhalve nog voldoende geld beschikbaar in 2021 en 2022 en 2023. 

Het bestuur stelt vast dat de financiële situatie van de Stichting voor de periode 2020-2023 goed is. 

 

Het bestuur keurt de jaarrekening over 2019 goed.  

 

Overige zaken: geen 

 

 

Harmelen, 28/9/2020 

 

 

 

 

J. Hoogland    H. Raaijmakers    M. Berens 


