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Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
Bergstraat 33
3811 NG  Amersfoort

Doorn, 9 september 2016
Behandeld door:  J.K.J. van Egdom RA MSc

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het accountantsrapport over het boekjaar 2015, waarin is opgenomen de jaarrekening
van uw stichting. Op grond van de door u verstrekte opdracht en op basis van de door ons verrichte
werkzaamheden kunnen wij bij de jaarrekening 2015 de controleverklaring afgeven zoals is opgenomen
in de jaarrekening.

Algemeen

Naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
In dit jaarverslag is de jaarrekening opgenomen van de Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut. De
Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut is opgericht bij notariële akte d.d. 30 maart 1987. De
statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 5 juli 2013. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 41049772. 



Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

Resultaten 

Bespreking van de resultaten
2015 2014 Verschil

€ € € %

Baten 61.352 56.943 4.409 7,7

61.352 56.943 4.409 7,7

Besteed aan de doelstelling 'Vervullen
bijzondere leerstoel en onderzoek medische
ethiek' 61.764 36.934 24.830 67,2
Publiciteits- en communicatiekosten 1.204 1.896 -692 -36,5
Kosten eigen fondswerving 6.593 5.929 664 11,2
Kosten beheer en administratie 5.388 4.032 1.356 33,6

Som der lasten 74.949 48.791 26.158 53,6

Exploitatieresultaat -13.597 8.152 -21.749 -266,8
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Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

Financiële positie

Financiële structuur
31-12-2015 31-12-2014
€ % € %

Activa
Vorderingen 64.657 53,1 10.145 14,5
Liquide middelen 57.190 46,9 59.894 85,5

121.847 100,0 70.039 100,0

Passiva
Reserves en fondsen 48.791 40,0 62.388 89,1
Kortlopende schulden 73.056 60,0 7.651 10,9

121.847 100,0 70.039 100,0

Analyse van de financiële positie
31-12-2015 31-12-2014

€ €

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen 64.657 10.145
Liquide middelen 57.190 59.894

121.847 70.039
Kortlopende schulden -73.056 -7.651

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 48.791 62.388

Vastgelegd op lange termijn

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 48.791 62.388

Financiering

Reserves en fondsen 48.791 62.388
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Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

Bestuursverslag

Algemene informatie en terugblik op boekjaar

Algemene informatie over de fondsenwervende instelling
Naam: Stichting Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut (PLI)
Vestigingsplaats: Utrecht
Nummer Kamer van Koophandel: 41049772
Website: www.lindeboominstituut.nl

Het Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut is een organisatie die vanuit de christelijke levens-
beschouwing de besluitvorming over ethische kwesties in de politiek en de gezondheidszorg tracht 
te beïnvloeden.
Verder ondersteunt het artsen, verpleegkundigen en zorginstellingen bij ethische en levens-
beschouwelijke vragen in de zorgverlening. Belangrijke middelen daarbij zijn het verrichten van 
onderzoek, al dan niet met externe participatie en financiering, publicatie en onderwijsactiviteiten. 
De doelstelling van het instituut is het bevorderen en handhaven van Bijbels verantwoorde waarden 
en normen in de gezondheidszorg.

Het doel van de stichting is volgens artikel 2 van de statuten:
1. De stichting heeft ten doel de bevordering van een voortdurende bezinning op de grondslagen 
van de ethiek van de gezondheidszorg en de handhaving van hoge, wel omschreven ethische 
normen en standaarden in de Geneeskunst, zulks in het licht van de Bijbel en deze als grond en 
norm voor de Christelijke levensovertuiging inzake de mens als schepsel en beelddrager van God.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
a. het onder de naam: Professor Doctor G.A. Lindeboom Instituut instandhouden van een 
medisch-ethisch centrum voor documentatie, informatie en voorlichting;
b. het (doen) oprichten en het (doen) instandhouden van leerstoelen; 
c. het geven en/of bevorderen van voorlichting;
d. het geven van post hoger onderwijs;
e. het uitgeven - en/of het subsidiëren van de uitgifte - van geschriften de doelstelling van de 
stichting dienende.

Bestuur 
Drs. A. Berger (voorzitter), Driebergen-Rijsenburg
Dr. K. van Bekkum, Amersfoort
Mw. dr. ing. C.G. Boshuijzen – van Burken, Rhenen
Prof. dr. G.J. Buijs, Amersfoort
D. den Hollander (penningmeester), Dordrecht
A.F. de Visser MA, Dieren
Drs. W. Vollbehr (secretaris), Utrecht
T.A.G. Zeldenrust, Amersfoort

Directie:
Mw. drs. H.J. van de Streek, Utrecht



Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

Informatie over de activiteiten en de financiële positie
De activiteiten van het PLI in 2015 zijn beschreven in het Jaarverslag 2015.

Kort samengevat:
- Oratie op 8 juni 2015 van dr. T. A. Boer als hoogleraar op de bijzondere leerstoel 'Ethiek van
de zorg' aan de Theologische Universiteit Kampen
- Toezicht houden op de leerstoel d.m.v. een lokaal curatorium (vergaderde tweemaal)
- Overleg met de partners in het consortium dat de leerstoel ondersteunt
- Aanvragen van enkele projectsubsidies voor het doen van onderzoek
- Werving van fondsen voor de bijzondere leerstoel
- Voorbereiden nieuwe uitgaven in de Lindeboomreeks (boeken)

Uitbrengen van het informatiebulletin ‘Lindeblad’
De financiële positie van de stichting is te vinden in de jaarrekening over 2015. Deze is openbaar 
gemaakt op de website en kan daar worden ingezien. 

Informatie met betrekking tot de directie en het bestuur
Het bestuur van het PLI wordt gevormd door het bestuur van de Stichting voor Christelijke
Filosofie (SCF). Laatstgenoemd bestuur wordt benoemd door de leden van de Vereniging voor 
Reformatorische Wijsbegeerte. De zittingsduur is vier jaar, waarna herbenoeming kan plaatsvinden.

De directie en de bijzonder hoogleraar zijn bezoldigd. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor
hun inspanningen voor de stichting. 

Het PLI is georganiseerd volgens het bestuursmodel. Derhalve is er geen toezichthoudend orgaan. 

Toekomstige ontwikkelingen

Toekomstparagraaf
Er is een beleidsplan opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting beperkt zich op dit moment
in eerste instantie tot doelstelling 2b uit de statuten: het instellen van een leerstoel en het daaruit 
voortvloeiende onderzoek. 
Voor de komende vier jaar is een meerjarenbegroting opgesteld.
Ondertekening
27 augustus 2016
Getekend, namens het bestuur,

w.g.

drs. W. Vollbehr
Secretaris 
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Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

Balans per 31 december 2015 
(na resultaatbestemming)

31 december 2015 31 december 2014
€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

Handelsdebiteuren 12.500 -
Overige vorderingen 52.157 10.145

64.657 10.145

Liquide middelen 57.190 59.894

Totaal activazijde 121.847 70.039



31 december 2015 31 december 2014
€ € € €

PASSIVA

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 41.503 55.100
Bestemmingsfondsen 7.288 7.288

48.791 62.388

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten 8.429 -
Overige schulden 64.627 7.651

73.056 7.651

Totaal passivazijde 121.847 70.039
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Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

Staat van baten en lasten over 2015 

2015 2014
€ € € €

Baten
Baten uit eigen fondswerving 60.827 56.335
Rentebaten 525 608

61.352 56.943

Lasten
Besteed aan de doelstelling 'Vervullen
bijzondere leerstoel en onderzoek
medische ethiek' 61.764 36.934
Kosten eigen fondswerving 6.593 5.929
Kosten beheer en administratie 6.592 5.928

Som der lasten 74.949 48.791

Exploitatieresultaat -13.597 8.152

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve -13.597 8.152
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Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor
vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van algemeen aanvaarde grondslagen. De waardering van activa
en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de
specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden
in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Handelsdebiteuren
De vorderingen op debiteuren worden opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve
Een reserve wordt gevormd wanneer een deel van de niet-bestede middelen door het bestuur is
afgezonderd voor een specifiek doel.

Bestemmingsfondsen
De bestemmingsfondsen zijn gevormd door ontvangen giften met een specifieke besteding, die nog niet
besteed zijn. Deze gelden dienen dus in de aankomende jaren voor dat specifieke doel besteed te
worden.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor
het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.

Baten uit eigen fondswerving
Giften en baten uit fondsenwerving worden opgenomen in de verslagperiode waarin de bedragen zijn
ontvangen.

De opbrengsten uit hoofde van nalatenschappen zijn verantwoord in het boekjaar waarin de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

Toelichting op de balans

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2015 31-12-2014
€ €

Handelsdebiteuren

Debiteuren 12.500 -

Overige vorderingen

Nog te factureren termijnen projecten 41.545 -
Vooruitbetaalde bedragen 6.700 6.700
Nog te ontvangen bijdragen leerstoel 3.300 3.300
Nog te ontvangen donaties 506 -
Nog te ontvangen rente 106 145

52.157 10.145

De vorderingen hebben een resterende looptijd van ten hoogste één jaar.

Liquide middelen

Banksaldi 57.137 59.859
Kas 53 35

57.190 59.894
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Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

Reserves en fondsen

Continuïteit
sreserve

Bestem-
mings-

fondsen

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2015
55.100 7.288 62.388

Mutatie uit resultaatverdeling -13.597 - -13.597

Stand per 31 december 2015 41.503 7.288 48.791

2015 2014
€ €

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 55.100 46.948
Resultaatverdeling -13.597 8.152

Stand per 31 december 41.503 55.100

Deze reserve is gevormd ten behoeve van de continuïteit van de stichting.

Bestemmingsfonds 'projecten Focaris'

Stand per 1 januari 7.288 7.288
Mutaties - -

Stand per 31 december 7.288 7.288

Dit fonds is ziet op gelden ontvangen bij de opheffing van Focaris bedoeld voor projecten op het gebied
van het zichtbaar maken van de christelijke identiteit bij zorgaanbieders en professionals.

Kortlopende schulden

31-12-2015 31-12-2014
€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 8.429 -

Overige schulden

Nog te besteden projectkosten 47.910 -
Nog te betalen detacheringskosten 15.217 251
Accountantskosten 1.500 1.500
Nog te betalen kosten leerstoel - 5.900

64.627 7.651
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Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

Toelichting op de staat van baten en lasten

2015 2014
€ €

Baten

Baten uit eigen fondswerving 60.827 56.335
Rentebaten 525 608

61.352 56.943

Baten uit eigen fondswerving

Giften en donaties 25.221 39.721
Opbrengsten leerstoelen 22.500 16.350
Project Advance Care Planning 3.520 -
Project Stichting Schutshaven 5.115 -
Studieavond CMF 3.500 -
Auteursrechten 971 264

60.827 56.335

Rentebaten

Rentebaten 525 608

Besteed aan de doelstelling

Besteed aan de doelstelling 'Vervullen bijzondere leerstoel en onderzoek medische ethiek'

Vergoedingen inzake leerstoel 39.636 18.784
Directe kosten project Schutshaven 2.090 -
Vergoedingen vrijwilligers 167 364
Overige personeelskosten 93 -

41.986 19.148
Doorbelaste kosten inzake besteed aan de doelstelling 19.778 17.786

61.764 36.934

Het bestedingspercentage baten (het totaal van de bestedingen aan de doelstellingen gedeeld door door
het totaal van de baten) bedraagt voor 2015: 100,70% (2014: 64,9%). 
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Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

2015 2014
€ €

Kosten eigen fondswerving

Doorbelaste kosten inzake kosten eigen fondswerving 6.593 5.929

Het kosten fondswervingpercentage (de kosten eigen fondswerving gedeeld door de baten uit eigen
fondsenwerving) bedraagt voor 2015: 10,8% (2014:10,5%).

Kosten beheer en administratie

Publiciteits- en communicatiekosten 1.204 1.896
Personeelskosten 3.320 1.500
Algemene kosten 1.948 2.524
Kantoorkosten 120 8

6.592 5.928

Publiciteits- en communicatiekosten

Druk- en portokosten publicaties en brieven 4.363 6.395
Kosten communicatiepersoneel - 3.086
Overige publiciteitskosten 1.657 -

6.020 9.481
Doorberekende publiciteits- en communicatiekosten -4.816 -7.585

1.204 1.896

Personeelskosten

Kosten directievoering 16.600 7.500
Doorberekende personeelskosten -13.280 -6.000

3.320 1.500

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging en/of vergoeding uitgezonderd de gebruikelijke
kostenvergoedingen die de bestuurders kunnen indienen. Daarnaast zijn geen leningen, voorschotten
en/of garanties verstrekt aan bestuurders. De bezoldiging van de directeur is hierboven vermeld.
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Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

2015 2014
€ €

Algemene kosten

Administratiekosten 7.280 8.948
Accountantskosten 2.057 2.301
Bankkosten 293 385
Verzekeringen 108 117
Diversen - 869

9.738 12.620
Doorberekende algemene kosten -7.790 -10.096

1.948 2.524

Kantoorkosten

Websitekosten 605 -
Kosten automatisering - 42

605 42
Doorberekende kantoorkosten -485 -34

120 8
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Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

Aldus opgesteld en vastgesteld te Amersfoort, 9 september 2016

drs. A. Berger drs. W. Vollbehr D. den Hollander
Voorzitter Secretaris Penningmeester

prof. dr. G.J. Buijs A.F. de Visser MA T.A.G. Zeldenrust

dr. K. van Bekkum
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Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

Overige gegevens

Resultaatverwerking
Het bestuur van de stichting stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Het resultaat over - 2015 bedraagt € 13.597 wordt verwerkt in de reserves en fondsen conform de
resultaatbestemming zoals opgenomen onder de staat van baten en lasten.
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Aan: het bestuur van de Stichting Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut 

Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom
Instituut te Amersfoort gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en
de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening in
overeenstemming met de gekozen grondslagen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van de jaarrekening
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattin-
gen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de huishouding. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.



Naar ons oordeel is de jaarrekening 2015 van de Stichting voor Christelijke Filosofie in alle van
materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde
grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in de paragraaf Grondslagen van
waardering en resultaatbepaling van de jaarrekening.

Basis voor financiële verslaggeving

Wij vestigen de aandacht op de grondslagen van waardering en resultaatbepaling waarin de basis voor
financiële verslaggeving uiteen is gezet. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Doorn, 9 september 2016
Van Ree Accountants en Belastingadviseurs BV

w.g.

drs. A.H.J. Kraaij
Registeraccountant
Van Ree Accountants
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TOELICHTING LASTENVERDELING KOSTEN ORGANISATIE
In euro’s

Categorieën doelstellingen van Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
I. Besteed aan de doelstelling ‘Vervullen bijzondere leerstoel en onderzoek medische ethiek’

Bestemming Doelstelling Werving baten

Beheer en 
administratie

Totaal jaar
I

Kosten Eigen 
fondsenwerving

Publiciteit en 
communicatiekosten

          3.612 1.204 1.204 6.020

Personeelskosten                   0 0 0 0

Huisvestingskosten           9.960 3.320 3.320 16.600

Algemene kosten           5.843 1.948 1.948 9.738

Kantoorkosten           363 121 121 605

Totaal 19.778 6.593 6.593 32.963

De verdeling van de kosten van de organisatie zijn conform het model uit de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 650 toegedeeld aan de besteding aan de doelstelling in 
zoverre de kosten hierop betrekking hebben. 
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Toelichting op lastenverdeling kosten organisatie en personeelskosten

De kosten van de organisatie worden toegerekend aan één van de navolgende categorieën: besteed aan doelstelling, kosten eigen fondsenwerving of kosten beheer en 
administratie.

Bij de toerekening wordt vanaf 2013 gestreefd naar een bestendige gedragslijn.

De personeelskosten worden administratief reeds gescheiden naar bestemming bij de primaire registratie op basis van de begrote urenverdeling over de categorieën.

De lasten die niet direct te relateren zijn worden volgens bedrijfseconomische criteria toegerekend aan een van de categorieën. De verdeelsleutel voor 2015 is de 
personele urenbesteding ten opzichte van de projecten waarbij 60% van de uren is besteed aan de doestelling, 20% aan kosten eigen fondswerving en 20% aan kosten 
overigen: beheer en administratie. Deze urenbesteding ziet om de besteedde uren van de directeur en de communicatiemedewerker die via de kosten gemene rekening 
zijn doorbelast aan de stichting. Deze verdeelsleutel is bruikbaar voor alle bovengenoemde kostensoorten omdat de kosten vrijwel allen samenhangen met de 
personele inzet. De verdeling van het niet direct te relateren deel van de publiciteits- en communicatiekosten, huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten en 
afschrijving en rentekosten ziet er als volgt uit:

2015:

Besteed aan doelstelling : 60%

Kosten eigen fondsenwerving 20%

Kosten beheer en administratie 20%



Begroting Lindeboom 2016

Begroting Lindeboom 2016

Begroot Begroot

Inkomsten 2016 Uitgaven 2016

Giften Particulieren 30000 Leerstoel 19.000€            

Giften instellingen en Stichtingen Vergoeding Christelijke Filosofie 15.000€            

Auteursrechten 1000 Conferenties etc 5.000€              

Rente 500 Brieven en Porto(Lindeblad) 5.000€              

31.500€        Accountant 2.000€              

Bestuurskosten 1.000€              

Bijdrage NPV 7500 Vergoeding TB 10.000€            

ProLife 5000 Administratie 7.500€              

TU Kampen 10000 Totaal 64.500€            

22.500€        Resultaat -8.500€             

56.000€            

Vergoeding Schutshaven 2.000€          

56.000€        

Project Schutshaven

Ontvangen deel 30.000€        

Betaalde kosten 28.000€        

Vergoeding bureau 2.000€          

Saldo -€                   

9-9-2016
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