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VERSLAG VAN HET BESTUUR
VOORWOORD
Dat we de groei van stichting DON ook in 2013 weer hebben kunnen doorzetten is een groot compliment
aan iedereen binnen de organisatie, vrijwilligers, sponsoren en professionals. De toename van het aantal
evenementen waar stichting DON als goed doel aan gekoppeld was, is misschien wel het mooiste bewijs
van de aantrekkingskracht van de stichting. Het absolute hoogtepunt wat dat betreft was de omarming
van zowel het Deloitte Ladies Open als het KLM Open die beide behoren tot de grootste sportevenementen
van Nederland.

Vertrouwen
Naast de toename van dit soort bestaande evenementen, waren ook de successen van onze eigen
evenementen en de groei van het donateursbestand belangrijke factoren in de groei het afgelopen jaar. Het
feit dat veel donateurs hun aflopende vijfjarige toezegging hebben verlengd en daarmee hun vertrouwen
en hoop uitspreken, is een teken dat we het als stichting goed doen. Donateurs moeten er immers op
kunnen vertrouwen dat een zeer groot deel van hun donaties ook daadwerkelijk wordt besteedt aan het
doel van de stichting. Stichting DON probeert de kosten van haar organisatie en fondsenwerving zo laag
als mogelijk te houden. Hierdoor kon in 2013 ruim 750.000 euro geïnvesteerd worden in fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek en konden kleine maar zeer belangrijke stappen gezet worden naar een
genezing voor diabetes.

Nieuwe initiatieven van belang
Op 14 november, Wereld Diabetes Dag, zag het landelijk verspreide DON Magazine het levenslicht. Met
dit zeer hoogwaardige tijdschrift zijn we op het gebied van diabetes gerelateerde media vernieuwend
bezig geweest. We zijn in het bijzonder onze partner Novo Nordisk zeer dankbaar voor het mede mogelijk
maken van dit initiatief. Stichting DON is zeer verheugd dat onder andere door de toezegging van Novo
Nordisk inmiddels besloten is dat er in 2014 wederom een DON Magazine uitgegeven zal gaan worden.
Al jaren bestaat er een vriendschappelijke band met het Diabetes Fonds die in 2013 geformaliseerd is in
een samenwerking. De komende twee jaar zullen wij gezamenlijk veel energie steken in deze pilot op het
gebied van enerzijds fondsenwerving en anderzijds fundamenteel onderzoek. Het doel is om voor beide
organisaties een meerwaarde te creëren en daarmee voor de diabetespatiënt in het algemeen.

Met grote dank
Veel dank ben ik verschuldigd aan Dick Verbeek die eind 2013 onze Raad van Toezicht heeft verlaten.
Dick heeft stichting DON vele jaren intensief met raad en daad gesteund. Naast het vertrek van Dick uit
de Raad van Toezicht, heeft Willem Stevens per 2014 de voorzittershamer aan Jaap de Hoop Scheffer
overgedragen. Vanaf de oprichting is Willem uiterst actief geweest voor stichting DON als voorzitter van
de Raad van Advies, wat later de Raad van Toezicht werd. Ik ben Willem ongelofelijk dankbaar voor zijn
cruciale rol bij de oprichting en groei van onze stichting.
Maarten de Gruyter
Voorzitter stichting DON

#DON MAGAZINE
Changing Diabetes @DiabetesChange
14 nov.
@StichtingDON gefeliciteerd met de publicatie van jullie informatieve DON Magazine

4

5

VERSLAG VAN HET BESTUUR
INLEIDING
Stichting Diabetes Onderzoek Nederland, kortweg stichting DON, werd in 2006 opgericht met een
duidelijk doel: het genezen van diabetes. Diabetes is een ernstige ziekte, die wel te behandelen is, maar
nog niet te genezen. Gek genoeg wordt er meer geïnvesteerd in het veraangenamen van het dagelijks
leven, dan in het zoeken naar een echte oplossing: volledige genezing.
Ieder uur sterft in Nederland iemand aan de gevolgen van diabetes. Een slopende ziekte die niet alleen
dodelijk is, maar ook vaak ernstige gevolgen heeft, zoals blindheid, hart- en vaatziekten, nierfalen
en amputaties. Daarom ondersteunt stichting DON fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Aan
investeringen in deze onderzoeken naar de oplossing voor diabetes ontlenen diabetespatiënten de hoop
dat genezing ooit tot de mogelijkheden gaat behoren.

Missie
Stichting DON zet zich in voor een toekomst zonder diabetes. Zodat misschien deze generatie maar
in ieder geval de volgende deze ingrijpende ziekte niet meer kent. Daarom ondersteunt stichting DON
structureel fundamenteel diabetesonderzoek.

Doelstellingen
Om diabetes daadwerkelijk te genezen heeft stichting DON verschillende subdoelstellingen:
1. Het vergroten van de naamsbekendheid van stichting DON;
2. Het vergroten van de awareness met betrekking tot de gevolgen van diabetes;
3. Het inzamelen van fondsen voor de financiering van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Strategie
Stichting DON is in staat om de doelstellingen te realiseren door:
1. Het organiseren van kwalitatief hoogwaardige fundraising evenementen;
2. Het aanhaken bij bestaande evenementen;
3. Het uitbrengen van de jaarlijkse uitgave van DON Magazine;
4. Het werven van major donors.

#FOTOSHOOT
Frits Sissing @fritssissing
4 sep.
Net fotoshoot gehad met @HumbertoTan voor Stichting Diabetes Onderzoek Nederland
@StichtingDON pic.twitter.com/iPTvCwt9s2
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VERSLAG VAN HET BESTUUR
HISTORIE
2006

2008

2010

2012

Oprichting stichting DON.

Michiel Borstlap en
Paul Haarhuis worden
ambassadeur van
stichting DON.

DON Masters wordt voor het
eerst gespeeld op Golfclub
De Dommel met golfminnende
deelnemers en BN-ers.

DON in Concert in Studio 21 in Hilversum
was dankzij een spetterende show van
ambassadeur René Froger met Jeroen
van der Boom en Sonny’s Inc. Big Band
een onvergetelijke avond met vele
klassiekers uit de jaren zestig.

Leids Universitair Medisch
Centrum wordt voor een periode
van vijf jaren financieel gesteund
door stichting DON.

Frits Sissing en Tooske Ragas worden
ambassadeur van stichting DON.

2011
2007

2009

Eerste editie van
DON at Rameyen,
de verjaardag viering
van stichting DON.

 et Hubrecht Instituut wordt
H
voor een periode van zes
jaren financieel gesteund
door stichting DON.

 aad van Toezicht wordt door
R
een statutenwijziging gevormd
en vervangt de toenmalige
Raad van Advies.
René Froger wordt ambassadeur
van stichting DON.
DON at the Beach wordt voor het
eerst georganiseerd bij Beachclub
Whoosah in Scheveningen.
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De Vrije Universiteit Brussel en
Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem
worden beide voor een periode van
vijf jaren financieel gesteund door
stichting DON.

VERSLAG VAN HET BESTUUR
2013
januari

mei

september

december

Alexander Rinnooy Kan
wordt ambassadeur van
stichting DON.

DON Masters op Golfclub
Broekpolder in Vlaardingen.

Gaastra Vastgoed Regatta benoemde
stichting DON opnieuw als het goede doel
van dit jaarlijkse evenement.

Verzending van de eerste
digitale nieuwsbrief van
stichting DON aan haar
donateurs en relaties.
De papieren nieuwsbrief
behoort vanaf dat moment
tot het verleden.

Deloitte Ladies Open verwelkomde
stichting DON als het goede doel
van dit grootse internationale
golfevenement.

CLOSIN’ is de nieuwe naam voor het strandfeest
DON at the Beach en werd voor de tweede keer
georganiseerd in Scheveningen.
Benefiet dag bij Stal van der Helm is een
bijzonder initiatief van vrijwilligers waarvan
de opbrengst gedoneerd is aan fundamenteel
diabetesonderzoek van stichting DON.

april

juni

november

Almere City FC is maatschappelijk
partner van stichting DON en bracht
tijdens de wedstrijd tegen FC Den
Bosch de slopende ziekte diabetes
onder de aandacht bij toeschouwers
en business club leden.

DON at Rameyen was
opnieuw een sprookjesachtige
verjaardag voor stichting DON.

Eerste editie van DON Magazine
werd gelanceerd op Wereld
Diabetes Dag.

ABN AMRO MeesPierson
kunstexpositie ‘The Layers
of Time’ koos stichting DON
als het goede doel van de
expositie van kunstenaar
Alexander Mihaylovich.

FC Volendam gaf stichting DON
de mogelijkheid om voorafgaand aan
de wedstrijd tegen MVV Maastricht
te collecteren.
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VERSLAG VAN HET BESTUUR
ORGANISATIE
Stichting DON is een organisatie met een toezichthoudend, besturend en uitvoerend orgaan (organisatie).
Het kantoor van de stichting is gevestigd aan de Toetsenbordweg 55 in Amsterdam.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsbepaling en heeft een adviserende rol naar het uitvoerende
orgaan. De leden van het bestuur zijn verantwoordelijk voor het werven van potentiële donateurs.

#KLMOPEN
Frits Sissing @fritssissing
13 sep.
Het is vroeg, maar gearriveerd op de @KLMOpen. Zometeen de beursgong vanaf de
driving range voor @StichtingDON pic.twitter.com/3tFWlYeXtQ

Het bestuur van de stichting wordt getoetst door de Raad van Toezicht. Het is de rol van de Raad van
Toezicht om het bestuur terzijde te staan bij het vaststellen van het beleid en de strategie en om toe te
zien op een verantwoorde opzet en aansturing van de stichting.
De event manager is jaarlijks verantwoordelijk voor het opstellen van de strategische planning en de
uitvoering hiervan. Het uitvoerende orgaan verzorgt de dagelijkse uitvoering van projecten en evenementen.

Organisatiestructuur
Raad van Toezicht

Bestuur
Evenementen

Werving

Onderzoeken

Financiën

Communicatie

Wetenschappelijke Raad
Organisatie
Evenementen

Administratie
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Communicatie
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VERSLAG VAN HET BESTUUR
RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht werd in 2011 gevormd. Via een statutenwijziging werd de toenmalige Raad van
Advies omgezet in een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht en het bestuur komen gemiddeld
twee keer per jaar samen. De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.
In de statuten van stichting DON staan de taken van de Raad van Toezicht vastgelegd. De belangrijkste
taken van de Raad zijn:
• Het adviseren van het bestuur omtrent het te voeren beleid;
• Controle op het gevoerde beleid en bestedingen;
• Goedkeuring van de jaarrekening;
• Goedkeuring van materiele besluiten.

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen worden
herbenoemd voor een periode van vier jaar.
Naam

Benoemd

Termijn

Mr. W.F.C. Stevens

2011

1

31 december 2014

Prof. Mr. J.G. de Hoop Scheffer

2011

2

31 december 2018

Dhr. J.J.N. Rost Onnes

2011

1

31 december 2014

Mr. M.P. Schröder

2011

2

31 december 2018

Drs. D.P.M. Verbeek

2011

1

31 december 2013

Mr. W.F.C. Stevens (voorzitter)

Prof. Mr. J.G. de Hoop Scheffer Dhr. J.J.N. Rost Onnes

Mr. M.P. Schröder

Drs. D.P.M. Verbeek

Willem Stevens is advocaat,
belastingkundige, commissaris
en toezichthouder bij bedrijven
en instellingen en gastdocent
Corporate Governance voor
Executive Management
programs op de Erasmus
Universiteit Rotterdam en
Nyenrode Business Universiteit.

Als politicus voor het CDA
was Jaap de Hoop Scheffer
onder andere Minister van
Buitenlandse Zaken. Daarna
werd hij secretaris-generaal
van de NAVO en sinds 2009
doceert hij als hoogleraar
Internationale Politiek aan de
Universiteit Leiden.

Mr. M.P. Schröder
Marc Schröder is zakenman
en stond onder andere aan
de wieg van Tango en Route
Mobiel. Ook is hij oprichtereigenaar van Bieden en Wonen.

Dick Verbeek is Vice
Chairman emeritus van Aon
Group. Daarnaast is hij onder
meer President Commissaris
van Robeco, Commissaris
bij Aegon en Aon Groep
Nederland. Tevens is hij
Voorzitter van de Netherlands
Council van INSEAD en is hij
actief betrokken bij een aantal
charitatieve en non-profit
organisaties.
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Jaap Rost Onnes was topman
bij ABN AMRO in de jaren ’90.
Hij is houder van het Groot
Erekruis Huisorde van Oranje
en zet zich in voor diverse
charitatieve en non-profit
organisaties.

15

Einde termijn

VERSLAG VAN HET BESTUUR
BESTUUR
Het bestuur bestaat sinds 2013 uit zes leden met verschillende expertises. De leden van het bestuur zijn
parttime actief en nauw betrokken bij het doel van de stichting. Samen met de Raad van Toezicht is het
bestuur verantwoordelijk voor de beleids- en strategiebepaling. Het bestuur streeft er naar om elke zes
weken te vergaderen. De leden van het bestuur zijn onbezoldigd.

Maarten de Gruyter (voorzitter) Pieter Akkerman

Jaap Boender

Lucas Brentjens

Job van Dooren

Annemart Keeman

Maarten de Gruyter is oprichter
en voorzitter van stichting DON
en heeft sinds zijn zevende
diabetes type 1. Hij is medeeigenaar en directeur van het
vastgoedontwikkelingsbedrijf
Boelens de Gruyter en
president-commissaris van de
Raad van Commissarissen van
FC Den Bosch.

Jaap Boender is sinds eind
2011 lid van het bestuur met
communicatie als portefeuille.
Jaap is ook in zijn zakelijk
leven actief in reclame en
marketing. Hij is eigenaar van
het reclamebureau Dawn in
Amsterdam.

Lucas Brentjens trad eind
2011 toe tot het bestuur
en is als penningmeester
verantwoordelijk voor
het financiële beleid en
de administratie. Lucas
is ondernemer met een
achtergrond in IT
en administratie.

Job van Dooren is sinds 2013
bestuurslid en richt zich op
nieuwe fondsenwervingsinitiatieven. Job is ook zakelijk actief
binnen de fondsenwerving
als directeur van Van Dooren
Advies. Daarnaast is hij zakelijk
betrokken bij organisaties in
de gezondheidszorg en in de
sportmarketing.

Annemart Keeman is sinds 2011
secretaris van het bestuur. In
het dagelijks leven is zij lerares
Filosofie aan het Hervormd
Lyceum Zuid in Amsterdam.

Pieter Akkerman is sinds de
oprichting lid van het bestuur.
Sinds 2012 houdt Pieter zich
bezig met de onderzoeken en
de samenwerking met andere
stichtingen. Pieter is Managing
Director Netherlands van de
MPC Capital Group.
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WETENSCHAPPELIJKE RAAD
De Wetenschappelijke Raad beoordeelt onderzoeksvoorstellen en brengt advies uit aan het bestuur.
Tevens helpt de Raad bij het beoordelen van de voortgang van de onderzoeken die momenteel financieel
gesteund worden door stichting DON. De leden van de Wetenschappelijke Raad zijn onbezoldigd. De Raad
bestond in 2013 uit vier prominenten uit de medische en medisch-wetenschappelijke wereld.

Dr. K.P. Bouter (voorzitter)

Prof. Dr. B. Coolsaet

Prof. Dr. R.O.B. Gans

Prof. Dr. E.J.P. de Koning

Paul Bouter is als internistendocrinoloog verbonden aan
het Jeroen Bosch Ziekenhuis
in ’s-Hertogenbosch. Tevens is
hij directeur van de Stichting
Vrienden van het Hubrecht
Instituut.

Bo Coolsaet was hoogleraar
aan de RU Utrecht en doceerde
aan de McGill University en
New York State University. Sinds
jaren behandelt hij individuen
en koppels met identiteits-,
seksuele en relatieproblemen
en schreef hij verschillende
bestsellers over dit onderwerp.

Reinold (Rijk) Gans is
Professor Interne Geneeskunde
en Chairman of Medicine
aan het Universitair Medisch
Centrum Groningen.

Eelco de Koning is verbonden
aan het Leids Universitair
Medisch Centrum (LUMC),
waar hij in 2011 werd benoemd
tot bijzonder hoogleraar
Diabetologie. Hij leidt tevens
een door stichting DON
gesteund onderzoek aan
het Hubrecht Instituut.
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VERSLAG VAN HET BESTUUR
ORGANISATIE

AMBASSADEURS

De groei en professionalisering van stichting DON hebben in het afgelopen jaar een uitbreiding van
de organisatie met zich mee gebracht. In totaal waren in 2013 drie werknemers in dienst. Tijdens
evenementen zet stichting DON vrijwilligers in.

De zes ambassadeurs van stichting DON zetten zich vol overgave in om met hun bekendheid de slopende
ziekte diabetes op verschillende manieren in de schijnwerpers te zetten.

Kyra Scherrenberg

Sylvia Pennings

Floor Dijkgraaf

Kyra Scherrenberg was
vrijwilliger bij de stichting en
is sinds mei 2013 in dienst als
PR & Communicatiemanager.
Kyra is verantwoordelijk
voor de uitvoering van PR en
communicatie en is tevens
in grote mate uitvoerend
betrokken bij projecten en
evenementen.

Sylvia Pennings werkt
sinds 2011 bij stichting
DON. Als administratief
medewerker verzorgt
Sylvia de administratieve
werkzaamheden en biedt
ondersteuning aan de Event
Manager.

Floor is sinds 2011 fulltime
in dienst als Event Manager.
Ze is verantwoordelijk voor
de dagelijkse uitvoering van
projecten en evenementen en
aansturing van het personeel.
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Michiel Borstlap

René Froger

Paul Haarhuis

Tooske Ragas

Alexander Rinnooy Kan

Frits Sissing
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VERSLAG VAN HET BESTUUR
ONDERZOEKEN
Inleiding
Gedurende 2013 heeft stichting DON, naast de vier onderzoeken die het reeds ondersteunt, besloten een
baanbrekend en zeer interessant nieuw onderzoek te gaan ondersteunen. Gezamenlijk met het Diabetes
Fonds investeert stichting DON 1.500.000 euro in het onderzoek van prof. dr. Bart Roep. Door middel
van een samenwerking met het Diabetes Fonds gaat stichting DON hiermee verder de strijd aan tegen
diabetes om zo de genezing van de slopende ziekte een stap dichterbij te brengen.
Stichting DON ondersteunt momenteel vijf onderzoeken die inzicht moeten verschaffen in de oorzaak
en genezing van diabetes. De projecten lopen respectievelijk in het Hubrecht Instituut, Leids Universitair
Medisch Centrum, Vrije Universiteit van Brussel, Hebreeuwse Universiteit van Jerusalem en Expertisecentrum Bètacel Bescherming.
Het toekennen van nieuwe donaties aan onderzoeken gebeurt te allen tijde na advies van de Wetenschappelijke Raad. Voorafgaand aan een dergelijk advies is er een selectieprocedure waarbij
onderzoekers hun plan indienen. Het uitgangspunt van de Wetenschappelijke Raad en het bestuur bij
de selectieprocedure is dat stichting DON de beste onderzoekers, oftewel de beste onderzoeken, wil
ondersteunen voor een langdurige periode. In tegenstelling tot andere organisaties gaat stichting DON,
als belangrijk onderdeel van de strategie, langdurige verbintenissen aan zodat onderzoekers voldoende
tijd hebben om hun hypothesen fundamenteel te toetsen.
Hierna treft u informatie over de vier lopende onderzoeken alsmede het in 2013 nieuw toegekende
onderzoek.

#BIJDRAGE
Do
5 dec.
@ThisisDo
Mijn bijdrage voor Don Magazine
@StichtingDON :)! pic.twitter.
com/gNIemH4u21

Hubrecht Instituut
Het Hubrecht Instituut in Utrecht is een internationaal gerenommeerd wetenschappelijk onderzoeksinstituut op het gebied van ontwikkelings- en stamcelbiologie. Het diabetesonderzoek is voor een
belangrijk deel geïnitieerd door stichting DON.
De basis van dit onderzoek vormt de innovatieve wijze waarop voorlopercellen, cellen die nog geen
specifieke functie hebben zoals stamcellen, zich in een driedimensionaal kweeksysteem kunnen
vermenigvuldigen en zich kunnen ontwikkelen tot cellen met een specifieke functie zoals die van een
insuline producerende bètacel. Dit zou een doorbraak in bètaceltherapie betekenen en een grote stap
richting de genezing van diabetes. Op deze wijze is professor Hans Clevers er enige tijd geleden in
geslaagd om vanuit een stamcel, deeltjes darmweefsel tot ontwikkeling te brengen waardoor het inzicht
in de ontwikkeling van de darm en onderzoek naar behandelmogelijkheden voor bijvoorbeeld mensen
met darmkanker grote sprongen heeft gemaakt.
De onderzoekers van het Hubrecht Instituut hebben tevens onderzocht of het mogelijk is om vanuit
voorlopercellen van de alvleesklier van muizen een stukje alvleesklierweefsel te laten groeien. Met
een publicatie in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift EMBO Journal hebben zij in 2013
aangetoond dat dit inderdaad mogelijk is. Belangrijke prikkels die van belang zijn voor de groei van deze
alvleeskliercellen zijn geïdentificeerd. Verder onderzoek is van belang om de resultaten naar potentiële
therapieën voor de mens te vertalen. De voorlopercellen zouden gebruikt kunnen worden als alternatieve
bron van cellen voor bètaceltherapie bij patiënten met diabetes. Omdat ze zich al in de alvleesklier
bevinden, worden ze wellicht makkelijker omgevormd tot insuline producerende bètacellen.
Het Hubrecht Instituut is daarom in 2010 een traject gestart in samenwerking met het LUMC om menselijke
alvleeskliercellen in driedimensionale kweeksystemen te onderzoeken. Het alvleesklierweefsel dat
overblijft na eilandjesisolatie in het LUMC wordt hierbij gebruikt als bron van cellen. Aangezien er slechts
enkele eilandjesisolatiecentra in Europa bestaan, heeft het Hubrecht Instituut door de samenwerking
met het LUMC toegang tot zeer waardevol weefsel.
De onderzoekers hebben aangetoond dat menselijk weefsel in de driedimensionale kweeksystemen een
mini-orgaan kan vormen, deze zogenaamde organoids kunnen groeien en hieruit voorlopercellen kunnen
worden gehaald. Dit zijn in 2013 zeer belangrijke bevindingen geweest. De resultaten zijn gepresenteerd
tijdens het jaarlijkse ISSCR congres in Boston. Momenteel wordt onderzocht onder welke invloeden
alvleesklierweefsel tot eilandjes van Langerhans uitgroeien en welke prikkels de cellen nodig hebben
om voldoende insuline te produceren.
Het onderzoek aan het Hubrecht Instituut is voor een periode van zes jaar (2009 – 2014) door stichting
DON gefinancierd voor een bedrag van 1.000.000 euro.
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Leids Universitair Medisch Centrum

Samenwerking

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is een van de grootste centra in Europa op het gebied
van alvleeskliertransplantaties voor mensen met diabetes type 1. Sinds 2007 worden er, als een van de
weinige centra in Europa, ook eilandjestransplantaties verricht.

Er bestaat een nauwe en vruchtbare samenwerking tussen de teams van beide onderzoekprojecten aan
het Hubrecht Instituut en LUMC. Door met grote regelmaat hun kennis te delen weten de onderzoekers
elkaar te inspireren en individuele prestaties te verbeteren. Eelco de Koning, eindverantwoordelijk voor
het onderzoek in Leiden, fungeert ook als groepsleider voor het onderzoek aan het Hubrecht Instituut.
Gezamenlijk onderzoek moet de teams in staat stellen de ideale micro-omgeving voor voorlopercellen
te identificeren. Veel kennis over kweekcondities en analysemethoden worden door de groepen gedeeld.
De gecombineerde kennis van Eelco de Koning en de betrokkenen aan het Hubrecht Instituut, dat wil
zeggen, hun gecombineerde kennis van de bètacel en van stamcelgroei zou mogelijk tot een oplossing
kunnen leiden volgens Paul Bouter, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van stichting DON.

In het LUMC wordt fundamenteel onderzoek verricht naar de verbetering van eilandjestransplantatie
en de ‘plasticiteit’ van cellen in de alvleesklier. Dit wil zeggen dat onder bepaalde prikkels volwassen
cellen een nieuwe gedaante kunnen aannemen. Drie zaken zijn hierbij van belang: er moeten voldoende
bètacellen worden gegenereerd om een grote groep patiënten te kunnen bedienen, de bètacellen moeten
hun functie langere tijd kunnen behouden en de getransplanteerde cellen dienen onzichtbaar te zijn voor
het immuunsysteem zodat er geen afstoting remmende middelen met mogelijk ernstige bijwerkingen
nodig zijn. Het innovatieve onderzoek met menselijk weefsel om nieuwe celtherapieën te ontwikkelen
leidt er hopelijk toe dat grote groepen patiënten met diabetes type 1 behandeld kunnen worden en dat
daarmee genezing van diabetes een stap dichterbij komt.
Er is een tekort aan insuline producerende cellen ten behoeve van fundamenteel diabetesonderzoek. Om
hier toch aan te komen, richten de onderzoekers zich op het identificeren, isoleren en laten groeien van
voorlopercellen uit de alvleesklier. Dit wordt in nauwe samenwerking met het Hubrecht Instituut verricht.
De onderzoekers van LUMC zoeken naar nieuwe strategieën om van menselijke alvleeskliercellen
bètacellen te kunnen maken door het inzetten van bepaalde prikkels in een kweekomgeving. Hierover
hebben zij in 2013 gerapporteerd tijdens een bijeenkomst van de Islet Study Group in Spanje.
Daarnaast heeft het LUMC in het wetenschappelijke vaktijdschrift Diabetes gepubliceerd dat menselijke
insuline producerende bètacellen een gedaantewisseling kunnen ondergaan naar glucagon-producerende
cellen. Het leidt wellicht tot mogelijkheden om glucagon-producerende cellen tot insuline productie te
stimuleren en het geeft inzicht in de mechanismen waardoor een dergelijke omschakeling plaatsvindt.
Vervolgens heeft het onderzoek zich gericht op strategieën om dit proces te remmen zodat de identiteit
van de nieuwe cel behouden blijft.
Onderzoek in het LUMC richt zich tevens op de groei van oorspronkelijke eilandjes. Dit gebeurt door
bètacellen, die normaliter niet kunnen delen, te veranderen in cellen die dit wel kunnen. Eerst worden de
insuline producerende bètacellen gelabeld met de speciale virale vectoren, zodat de onderzoekers op elk
moment kunnen zien dat de cel ooit een bètacel is geweest ook al is de identiteit van de cel veranderd. Dit
label stelt de onderzoekers in staat het rijpingsproces op de voet te volgen en zo nodig de kweekcondities
aan te passen. Dit onderzoek is in 2013 op een internationaal congres over EMT in Spanje gepresenteerd.
De uitdaging bestaat vervolgens uit het terug veranderen van deze cellen naar bètacellen.
Het LUMC werkt ook nauw samen met de Universiteit Twente om door middel van biomaterialen een
omgeving te creëren waardoor insuline producerende cellen niet kunnen worden afgestoten door het
immuunsysteem. Dit houdt in dat geen afstoting remmende middelen meer nodig zijn en er geen risico
meer is op de bijwerkingen van deze middelen.

#BETROKKEN
Bas van de Goor @basvandegoor
2 aug.
@MdeGruyter Mooi artikel in de nieuwe #diabetesenleven met @TooskeRagas voor
@sdon. Persoonlijk verhaal maakt betrokken.

Het onderzoek aan het LUMC is voor een periode van vijf jaar (2010 – 2014) door stichting DON gefinancierd
voor een bedrag van 150.000 euro per jaar.
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Vrije Universiteit Brussel
Sinds 2012 steunt stichting DON, op advies van de Wetenschappelijke Raad, het onderzoek van prof. dr.
Harry Heimberg aan het Diabetes Research Center van de Vrije Universiteit Brussel voor een periode van
vijf jaar. De donatie bedraagt 100.000 euro per jaar (2012 - 2016).
De onderzoeksgroep van Heimberg richt zich sinds 2001 vooral op het proces van het aanmaken van
nieuwe bètacellen en de vraag hoe resterende bètacellen beter beschermd kunnen worden. In 2008
toonde de onderzoekers als eerste het bestaan van bètacel-voorlopers aan en bleek uit hun onderzoek dat
bètacellen massaal kunnen worden aangezet tot deling. In 2009 waren ze, samen met Patrick Collombat
van Université de Nice, de eerste die aantoonden dat alfacellen tot insuline producerende cellen kunnen
worden omgevormd. Voor al deze toepassingen werd nog gebruik gemaakt van muizen. De verwachting
en doelstelling is echter dat dit in de nabije toekomst een vervolg krijgt door middel van een toepassing
bij mensen om zo uiteindelijk een bijdrage te kunnen leveren aan de genezing van diabetes.
Het is Heimberg in de afgelopen paar jaar met de hulp van stichting DON gelukt muizen met diabetes op
twee manieren te genezen. De eerste manier is door herprogrammering van pancreascellen die onder
normale voorwaarden verteringsenzymen produceren tot bètacellen. De tweede manier, in samenwerking
met Collombat, toonde aan dat gecontroleerde uitdrukking van één enkel eiwit in alfacellen resulteerde in
nieuwe functionele bètacellen in muizen met diabetes. Bovendien bewezen ze, samen met onderzoekers
van het Hubrecht Instituut, dat ook cellen van de afvoerkanalen van verteringsenzymen in de pancreas
ongelimiteerd kunnen worden vermenigvuldigd en tot bètacellen kunnen worden omgezet.
Doordat het nu mogelijk lijkt om de insuline producerende cellen in het laboratorium te vermeerderen,
komt de efficiëntere transplantatie dichterbij. Echter het verkrijgen van donorcellen is en blijft ontzettend
moeilijk. De hoeveelheid beschikbare donoren is beperkt, de verkregen cellen zijn uitermate kwetsbaar
en hun functie is na transplantatie verre van optimaal. Heimberg gaat nu in samenwerking met o.a.
Eelco de Koning, leider van de samenwerking tussen het Hubrecht Instituut en LUMC, proberen
transplanteerbare cellen zo uit te rusten dat ze na transplantatie bij patiënten met diabetes duurzaam
insuline kunnen produceren. Als het lukt om donorcellen gezond te vermeerderen dan zou routinematige
transplantatie van bètacellen mogelijk worden in die groep diabetespatiënten waarbij de risico’s van
afweer-onderdrukkende medicijnen niet opwegen tegen het genezen van diabetes. Of het bij mensen
gaat lukken om alfacellen met medicijnen te laten werken als insuline producerende cellen is nog te
vroeg om in te schatten, aangezien de stap van succes bij genezing van muizen met diabetes naar mensen
onverkort groot blijft.
Er moet rekening worden gehouden met een aantal fundamentele verschillen tussen muizen en mensen.
In tegenstelling tot muizen is de oorzaak van diabetes type 1 bij mensen auto-immuun en zal de afweer
bepalend zijn voor het lange termijn resultaat van de behandeling. Het mechanisme van bètacelschade
bij mensen is grotendeels nog onbekend en gerelateerde studies bij mensen vergen vele jaren onderzoek
vooral vanuit het perspectief van veiligheid. De voorgestelde therapieën zouden echter veel voordelen
kunnen hebben, omdat hier lichaamseigen cellen worden gebruikt voor het genezingsproces.
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#VUB
maarten de gruyter @MdeGruyter
6 feb.
Vandaag met bestuur van @StichtingDON op bezoek bij bijzonder onderzoek van prof
Heimberg op de VUB te Brussel. pic.twitter.com/quAZRmTifK
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Hebreeuwse Universiteit
In 2012 werd tevens een toezegging voor een periode van vijf jaar gedaan (2012 – 2016) van 100.000 euro
per jaar aan een van de wereldwijd meest vooraanstaande wetenschappers op het gebied van diabetes;
prof. dr. Yuval Dor. Sinds 2005 publiceren Dor en zijn onderzoeksgroep studies waarmee de genezing
van diabetes dichterbij komt. De focus ligt op het begrijpen van hoe insuline producerende cellen in de
alvleesklier groeien, vermeerderen en verdwijnen. Anders dan de meeste organen die betrokken zijn
bij de vertering en verwerking van voedsel, is de alvleesklier niet geneigd cellen bij te bouwen om aan
zijn plichten onder veranderde omstandigheden te kunnen voldoen. Er blijken belangrijke verschillen
tussen diabetes type 1 en 2 te zijn als gekeken wordt naar de afbraak van bètacellen waardoor mogelijke
behandelstrategieën ook verschillen. Waarom gedraagt de bètacel zich zo anders en hoe kunnen we dit
beïnvloeden zijn voor Dor de belangrijkste vragen.
Een ander belangrijk deel van zijn onderzoeksveld kijkt naar de precieze eigenschappen van insuline
producerende cellen waarop de afweer bij mensen met diabetes type 1 het gemunt heeft. Door dit
te begrijpen wordt de weg ingeslagen om tot gerichte behandelingen te komen door o.a. mogelijke
bètaceltransplantaties succesvoller te laten zijn. Door inzicht te krijgen in de kneedbaarheid van
pancreascellen komen op den duur ook nieuwe therapeutische opties voor diabetes type 2 en mogelijk
levert deze kennis nieuwe visies op voor type 1.
In het afgelopen jaar heeft de onderzoeksgroep van Dor voornamelijk inzichtelijk gekregen welke
krachten een rol spelen bij de vitaliteit van de bètacel en dan m.n. de afname hiervan bij het ouder
worden. Eén van deze krachten blijkt normaal remmend te werken als het gaat om celdeling waarbij
het tegelijk de capaciteit van de bestaande cellen vergroot, dit voorbeeld geeft de complexheid aan. Het
blijkt dat de ontwikkelingsmogelijkheden van deze cellen groot zijn maar dat er een complexe lokale
regelgeving is. Het is belangrijk dit goed in kaart te hebben als men de functie van deze cellen uiteindelijk
wil beïnvloeden. Hierbij is natuurlijk het belangrijkste het betrouwbaar en langdurig maken van insuline.
Door verduidelijking van processen waardoor de bètacel groeit, komen de mogelijkheden om deze te
beïnvloeden langzaam in het vizier.
De onderzoeksgroep van Dor heeft als lange termijn doel om medicijnen te vinden die bètacellen
doen groeien bij patiënten met diabetes en tegelijk, bij type 1, de auto-immuun cascade mijden. De
onlosmakelijke band tussen de effecten van bètacelveroudering en functie vormen hiervoor de basis.

#BETACELLEN
pieter lomans @plomans1
6 feb.
Hoe help je een muis van zijn #diabetes af? Door pancreascellen te veranderen in
bètacellen @StichtingDON @MdeGruyter sdon.nl/#nieuws
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Expertisecentrum Bètacel Bescherming
In 2008 is door prof. dr. Bart Roep het Expertisecentrum Bètacel Bescherming opgericht. De onderzoekers  
hebben de afgelopen vijf jaar gewerkt aan het bijsturen van het afweersysteem en de ontwikkeling van
een behandeling voor diabetes type 1.
Eind 2013 liep de subsidie ten einde en hoewel er veel stappen zijn gezet, zijn er verschillende vervolgaanvragen opgekomen. Het onderzoek is belangrijk, in het bijzonder vanwege de daadwerkelijke
resultaten die het verwacht op te gaan leveren voor de patiënt en de kennis die het toevoegt aan het
onderzoeksveld. Gezien het belang van doorzetting van goed lopende onderzoeksinitiatieven, heeft
stichting DON in samenwerking met het Diabetes Fonds ingezet op een ‘competitive renewal’ van het
Expertisecentrum Bètacel Bescherming.
Roep en zijn team hebben een projectvoorstel geschreven voor een renewal van het huidige expertisecentrum ter waarde van 1.500.000 euro. Voor de beoordeling van het projectvoorstel zijn vijf onafhankelijke
internationale toponderzoekers met relevante expertise gevraagd. Deze hebben een positief advies
uitgebracht.
In het eerdere expertisecentrum van Roep en collega-onderzoekers werd ontdekt dat de bètacel geen
onschuldig slachtoffer is, maar zelf een rol speelt in zijn vernietiging. Ze weten nu dat het endoplasmatisch
reticulum (ER), dat een belangrijke rol speelt in de eiwitvorming, in de bètacel een rol speelt bij de
vernietiging. Ze hebben onderzocht welke rol de verschillende afweercellen spelen bij de vernietiging,
zoals de zogeheten T-cellen, dendritische cellen en macrofagen. Een ander belangrijk resultaat is de
ontdekking en ontwikkeling van de vitamine D-therapie: door dendritische cellen van diabetes type
1 patiënten buiten het lichaam te behandelen met vitamine D3 verwachten de onderzoekers dat het
afweersysteem wordt hersteld en stopt met de aanval tegen de bètacellen.
In het vervolg op dit expertisecentrum gaat Roep met collega-onderzoekers van het LUMC en het UMC
Utrecht verder op de bevinding dat de bètacel zelf betrokken is bij zijn vernietiging. Ze onderzoeken verder:
• De dialoog tussen het afweersysteem en de bètacellen;
• De verschillen in ziekte per patiënt en ‘personalized medicine’;
• De manier waarop het afweerproces weer in het gareel gehouden kan worden.
Ten eerste willen de onderzoekers achterhalen waarom het afweersysteem zich vergist en de insuline
producerende cellen aanvalt. Deze cellen hebben eiwitten aan de buitenkant die worden gemaakt in de cellen.
Het kan voorkomen dat deze eiwitten verkeerd gevormd worden in het eiwitvormende endoplasmatisch
reticulum (ER). Deze misvorming van eiwitten leidt tot verkeerde eiwitten aan de buitenkant van de
bètacellen. De afweercellen reageren hierop en gaan vervolgens over tot aanval. Onderzoekers proberen
dit contact van de insuline producerende cellen met het afweersysteem te verstoren.
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Roep heeft eerder aangetoond dat mensen met diabetes type 1 toch nog insuline producerende cellen
hadden, maar dan in inactieve toestand. Dit verschilde per patiënt. De volgende stap in het onderzoek gaat
hier op door: achterhalen hoe het afweersysteem ontspoort en hoe dit verschilt per patiënt. Dit betekent
namelijk dat een behandeling ook per patiënt zal verschillen. De onderzoekers kunnen al de erfelijke
aanleg en verschillen in afweerreactie per patiënt meten. Ze weten dat verschillen in deze genetische
‘handtekening’ de kans op succes bepalen. De onderzoekers willen deze verschillen verder onderzoeken
en gebruiken bij de ontwikkeling van persoonsgebonden genezende behandeling, oftewel ‘personalized
medicine’. Ze hebben hiervoor al 1.000 bloedmonsters ontvangen van diabetespatiënten van het centrum
Diabeter. Tevens krijgen ze monsters van patiënten uit andere onderzoeken, onder andere uit Zuidwest
Engeland.
Binnen het expertisecentrum vinden doorlopende immunologische testen plaats van weefsel en bloed
verzameld binnen andere (inter)nationale patiëntentrials. Met het eerdere opgezette nationaal klinisch
trial platform (TrialNetherlands) kunnen ze de veiligheid en werking testen van behandelingen. Binnen
dit platform gaan de onderzoekers voor het eerst de vitamine D celtherapie testen. Dendritisch cellen, de
‘dirigenten van het afweersysteem’, van diabetes type 1 patiënten worden buiten het lichaam behandeld
met vitamine D3 en dexamethasone. Eerst testen ze de veiligheid en werking van de behandeling bij
volwassen, 6 tot 24 maanden na diagnose, die nog overgebleven bètacellen en stabiele bloedsuikers
hebben. De patiënten ontvangen twee of vier doses, met een interval van 28 dagen, die via een injectie
in de huid van de buik worden toegediend. Eerst wordt bepaald of de behandeling veilig is en of de
behandeling voordelen oplevert voor de patiënt. Vervolgens wordt 26 weken na de laatste injectie gekeken
of er bijwerkingen zijn opgetreden.
Om dit nieuwe onderzoek een impuls te geven, zijn stichting DON en het Diabetes Fonds een samenwerking aangegaan. De totale subsidie voor het voorstel, te weten 1.500.000 euro, wordt dan ook vanaf
2013 voor de duur van vijf jaar gezamenlijk beschikbaar gesteld door stichting DON en het Diabetes
Fonds. Een bedrag van 750.000 euro wordt beschikbaar gesteld uit de 2013 begroting van het Diabetes
Fonds. Een bedrag van 250.000 euro wordt beschikbaar gesteld uit het fonds op naam dat stichting
DON bij het Diabetes Fonds heeft ingesteld. De overige 500.000 euro wordt apart door stichting DON
beschikbaar gesteld.

#AANRADER
Dia-B @DiaBTweet
22 nov.
Follow Friday: @StichtingDON zet zich in voor diabetes onderzoek. #follow #aanrader
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EVENEMENTEN & FONDSENWERVING

ABN AMRO MeesPierson kunstexpositie

Inleiding
De belangrijkste bronnen van inkomsten waarmee stichting DON fundamenteel diabetesonderzoek
ondersteunt, zijn donaties en evenementen. Stichting DON organiseert elk jaar een aantal terugkerende
evenementen. Naast deze evenementen mocht stichting DON zich in 2013 aan een aantal bestaande
evenementen koppelen als het goede doel. Afgelopen jaar werden ook verschillende kleine acties
gehouden bij voetbalclubs Almere City FC en FC Volendam en organiseerde Stal van der Helm uit
Zoetermeer een benefiet dag voor stichting DON. Met deze kleinschalige evenementen werd een totaal
bedrag van 6.789 euro opgehaald om het doel van stichting DON een stapje dichterbij te brengen.

De unieke kunstexpositie ‘The Layers of Time’ van juni tot september in Villa Nuova in Zeist stond in het
teken van stichting DON. ABN AMRO MeesPierson en Alexander Mihaylovich schonken 25 procent van
de verkoopopbrengst aan onderzoek naar een oplossing voor diabetes. In totaal mocht stichting DON
28.177 euro in ontvangst nemen.

CLOSIN’
In september vond de tweede editie van het strandfeest CLOSIN’ – DON at the Beach plaats, dat in zijn
geheel werd aangeboden door beachclub Whoosah in Scheveningen. Op deze mooie locatie sloten we
samen met vele DJ’s en acts het zomerseizoen af. De tweede editie van dit strandfeest leverde dankzij
de kaartverkoop en loterij 26.800 euro op.

#DON AT THE BEACH
Don Diablo @DonDiablo
Playing at @Whoosahbeach SCHEVENINGEN tonight. Closin for @StichtingDON
(no joke!) More info at: bit.ly/1aYHqgs #SupportTheCause
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Deloitte Ladies Open

KLM Open

Het Deloitte Ladies Open is onderdeel van de Ladies European Tour, het hoogste professionele circuit
voor damesgolfers in Europa. In mei vond het toernooi plaats op The International in Amsterdam en
mocht stichting DON zich het goede doel van dit prestigieuze evenement noemen. Voorafgaand aan het
toernooi werd een Charity Challenge en veiling georganiseerd voor stichting DON. Tijdens het toernooi
werd geld opgehaald doordat 50 procent van de opbrengst van de kaartverkoop rechtstreeks naar
stichting DON ging, bezoekers DON-golfballen konden kopen, doneren in de donatieboxen en meespelen met de Putting Contest. Deze verschillende activiteiten hebben voor stichting DON een totaal
van 61.498 euro opgebracht.

Het KLM Open maakt onderdeel uit van de Europese Tour, het hoogste professionele golfcircuit van
Europa. Dit jaar omarmde het KLM Open stichting DON als goede doel. Naast de Charity Challenge
organiseerde stichting DON tijdens het toernooi verschillende activiteiten voor het behalen van een nog
mooiere opbrengst. In de stand werden bezoekers geïnformeerd over de stichting, kon meegespeeld
worden met de bingo en in het promodorp was een Broodje DON te koop. Stichting DON mocht in totaal
55.854 euro van het KLM Open in ontvangst nemen.

DON Masters
Het golftoernooi met genodigden in gesponsorde flights en BN-ers is een jaarlijks evenement waarbij de
opbrengst geheel ten goede komt aan onderzoek naar de genezing van diabetes. In mei werd het toernooi
gespeeld op Golfclub Broekpolder in Vlaardingen. Traditiegetrouw werd het toernooi afgesloten met een
diner en een veiling met bijzondere items. Het toernooi, de hole in one-contest en veiling brachten in
totaal 172.741 euro op.

DON at Rameyen
Elk jaar viert stichting DON, om haar trouwe donateurs te bedanken en potentiële donateurs te werven,
haar verjaardag op het Hof van Rameyen in België. De zevende verjaardag van de stichting werd door
zo’n 250 gasten bezocht. In de prachtige kasteeltuin interviewde Tooske Ragas, gastvrouw van de avond,
prof. dr. Eelco de Koning en diabetespatiënt Barbara Alberts over de impact van een leven met diabetes
en gaf professor Reinold Gans als lid van de Wetenschappelijke Raad een presentatie over de stand
van zaken van de door stichting DON gesteunde onderzoeken. Ook hield Pieter Cobelens, voormalig
directeur MIVD, een voordracht. Aansluitend vond het diner plaats in de verschillende vertrekken van
het kasteel en werd de avond afgesloten met een gezellig feest. Net als in voorgaande jaren levert
dit evenement dankzij de meerjarige donaties een fundamentele bijdrage aan de fondsenwerving van
stichting DON. In 2013 werd 175.500 euro aan eenmalige en nieuwe meerjarige donaties toegezegd.

De genoemde bedragen zijn inclusief de baten uit veilingen die stichting DON tijdens een aantal van deze
evenementen organiseerde.

#DON AT RAMEYEN
Bram Boertjes @BramBo
25 jun.
@tooskeR in artikel #gazetvanantwerpen over DON at Rameyen! pic.twitter.com/
quJRyhI0Hj” #goeddoel

Gaastra Vastgoed Regatta
Op een zonovergoten dag in Marina Muiderzand streden verschillende bedrijven uit de vastgoedsector in
de Gaastra Vastgoed Regatta om de felbegeerde titel. Stichting DON was voor de tweede keer het goede
doel van dit evenement en haalde door middel van een loterij en veiling een bedrag van 29.690 euro voor
fundamenteel diabetesonderzoek op.
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PR & COMMUNICATIE
Inleiding
PR en communicatie spelen een belangrijkere rol voor stichting DON om huidige donateurs te informeren
en potentiële donateurs te werven. In 2013 zijn er op dit gebied een aantal stappen gezet en worden
middelen zoveel mogelijk crossmediaal ingezet om de boodschap te versterken, het bereik te vergroten
en het resultaat te verbeteren.

PR
Stichting DON heeft in 2013 veel zichtbaarheid gecreëerd in verschillende media. Met name ambassadrice
Tooske Ragas deed begin 2013 vaak haar verhaal over diabetes in verschillende diabetes gerelateerde
en landelijke bladen. Het jaarlijkse evenement DON Masters trok ook in 2013 door aanwezigheid van
vele bekende Nederlanders opnieuw veel pers en verscheen in diabetes gerelateerde, golf, lokale en
landelijke media. De viering van de verjaardag van de stichting verscheen in 2013 niet alleen in De
Telegraaf maar ook in de Belgische krant Het Gazet van Antwerpen. De lancering van de eerste editie van
DON Magazine heeft voor stichting DON veel aandacht in de pers opgeleverd. Mede dankzij de aandacht
van verschillende lokale en nationale media zoals Omroep Brabant, BNR Nieuwsradio, De Telegraaf, RTL
Boulevard en RTL Late Night heeft DON Magazine een succesvolle start gemaakt.

Communicatie
Stichting DON heeft een sterke slag gemaakt naar digitale communicatie. In 2013 is de corporate
website vernieuwd en is stichting DON actief gebruik gaan maken van social media Facebook en Twitter.
Om het werk van stichting DON en de onderzoeken die ondersteunt worden zoveel mogelijk in beeld te
brengen is het YouTube kanaal geoptimaliseerd. Tevens worden personen die zoeken op stichting DON
en diabetes gerelateerde termen via Google in contact gebracht met de stichting dankzij het gebruik van
Google Ad Grants.

DON Magazine
In november lanceerde stichting DON de eerste editie van DON Magazine, een human interest magazine
met indrukwekkende verhalen en bijzondere reportages over diabetes. DON Magazine is een middel dat
stichting DON volop de ruimte geeft om alle facetten van de ziekte diabetes te belichten, het vertelt het
verhaal van patiënt tot wetenschapper. Het maken van dit magazine was mogelijk doordat topfotografen,
de beste stylisten en gerenommeerde redacteuren zich belangeloos hebben ingezet. Daarnaast heeft
Novo Nordisk als trouwe partner van stichting DON een belangrijk aandeel gehad in de realisatie van
dit magazine, net als Wind Publishing en de vele adverteerders die vertrouwen hebben getoond in
DON Magazine. DON Magazine was van november 2013 tot en met januari 2014 door heel Nederland
verkrijgbaar in supermarkten, kiosken en boekwinkels.

#INSPIREREND
Helwin Teunissen @helwin71
24 nov.
Cool! Inspirerender dan de Quote500! @StichtingDON @MdeGruyter pic.twitter.com/
g5Is8d8Jj9

Tot verkort ontvingen donateurs en relaties een aantal keer per jaar een nieuwsbrief per post. Dit behoort
sinds 2013 tot het verleden door de introductie van de digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief zal gemiddeld
vier keer per jaar verzonden worden met algemene en evenement gerelateerde informatie. Gemiddeld
één keer per jaar wordt er een wetenschappelijke uitgave van de nieuwsbrief verzonden. Deze uitgave
met een update over de verschillende onderzoeken die stichting DON steunt geeft donateurs inzicht in de
besteding van hun donatie.

Klachtenprocedure
Klachten kunnen schriftelijk, per e-mail of telefonisch worden ingediend bij stichting DON. Na ontvangst
van een klacht die schriftelijk of per e-mail is ingediend, ontvangt de afzender een bevestiging. Klachten
worden te allen tijde direct in behandeling genomen en uiterlijk binnen een maand afgehandeld. Mocht
dit door de aard van de klacht niet binnen deze gestelde termijn mogelijk zijn dan ontvangt de afzender
bericht over het verdere verloop van de afhandeling.
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FINANCIELE RESULTATEN 2013

Lasten versus baten

In 2013 zijn de baten van de stichting wederom gegroeid, zij het wat minder dan was begroot. De baten
kwamen in 2013 uit op 1.167.553 euro (2012: 1.087.637 euro), een groei van 8%.

Donaties en sponsoring
Stichting DON kon ook in 2013 weer vertrouwen op een grote groep trouwe donateurs. De lichte daling
van de donaties en sponsoring (van 571.993 euro in 2012 naar 557.897 euro in 2013) was het gevolg van
een daling van de eenmalige donaties. Het bedrag dat in 2013 werd ontvangen uit donaties kan als volgt
worden verdeeld:

Stichting DON streeft er voortdurend naar om een zo groot mogelijk deel van de baten te investeren in
fundamentele onderzoeken door de kosten van fondsenwerving en -beheer zo laag mogelijk te houden.
Het bestuur realiseert zich dat de evenementen die de stichting organiseert van hoge kwaliteit dienen
te zijn om potentiële donateurs aan te trekken en huidige donateurs te behouden. Desalniettemin wordt
er op aan gestuurd om het percentage van de kosten aan eigen fondsenwerving niet boven de 25% uit te
laten komen. In 2013 was dat 12% (2012: 23%).
Baten

Lasten

Ratio

Netto baten

Eigen fondsenwerving

999.326

122.874

12%

876.452

143.249

143.249

24.978

24.978

Baten

%

Periodieke donaties

355.235

64%

Acties door derden

Eenmalige donaties

132.662

23%

Beleggingen

70.000

13%

Totaal

1.167.553

122.874

557.897

100%

Netto baten versus kosten beheer

1.044.679

109.428

Corporate partnerships
Totalen

1.044.679
10%

935.251

Evenementen en veilingen
De baten van evenementen (inclusief de veilingen) daalden in 2013 tot 441.429 euro (2012: 491.415 euro).
Tevens was er een beperkte daling in de netto baten (baten minus kosten van organisatie) van 296.376
euro in 2012 naar 261.658 euro in 2013. De voornaamste reden van deze daling is dat de organisatie van
het evenement DON in Concert is uitgebleven dat in 2012 voor het eerst plaats vond.

Acties door derden
In 2013 was de stichting het goede doel van drie grote en een aantal kleinere evenementen die werden
georganiseerd door derden. In totaal bracht dit 143.249 euro op (2012: 2.260 euro). Stichting DON ziet hier
komende jaren nog volop mogelijkheden om dit verder uit te bouwen.
2013
Deloitte Ladies Open

37.598

KLM Open

55.519

ABN AMRO MeesPierson kunstexpositie

28.178

Overige activiteiten

21.954

Baten uit acties door derden *)

143.249

*) Bedragen zijn exclusief de baten uit veilingen die stichting DON tijdens deze evenementen organiseerde.
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#ZEILEN TEGEN DIABETES
De Idealenmarkt @Idealenmarkt
2 okt.
Stichting DON haalt € 30.000 op bij vastgoedpartijen propertynl.com/index-newslett…
Opbrengst @Gaastrafashion Vastgoed Regatta t.b.v. @StichtingDON
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VERSLAG VAN HET BESTUUR
FINANCIELE RESULTATEN 2013
Subsidies aan onderzoeken

Reserves

Stichting DON steunt geselecteerde onderzoeken voor een minimale periode van vijf jaren. In totaal werd
in het boekjaar 650.000 euro gedoneerd aan vijf fundamentele onderzoeken naar de genezing van diabetes.
In 2013 heeft de stichting nieuwe toezeggingen gedaan aan één nieuw en één bestaand onderzoek.

Voor de bepaling van de hoogte van de continuïteitsreserve houdt de stichting zich aan de richtlijn van de
Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI). In 2012 werd een continuïteitsreserve gevormd om
de stichting in staat te stellen ook bij tegenvallende werving de kosten van haar organisatie te kunnen
garanderen. De 80.000 euro voorziet in een dekking van 50% van de kosten van beheer en administratie
per jaar. Het bestuur acht het voor 2014 niet nodig deze reserve op te voeren en vindt het niet noodzakelijk
om in de continuïteitsreserve rekening te houden met de out-of-pocket kosten voor evenementen. Met
deze reserve blijft stichting DON ruimschoots onder de norm van maximaal 1.5 maal de jaarlijkse kosten
van de werkorganisatie.

In een samenwerking met het Diabetes Fonds draagt stichting DON in de komende vijf jaren 750.000 euro
bij aan het onderzoek van prof. dr. Bart Roep. In 2013 werd daartoe de eerste storting gedaan in het fonds
op naam van de stichting bij het Diabetes Fonds.
Het Hubrecht Instituut heeft een verzoek ingediend om in de periode van 2013 tot en met 2015 een
additionele bijdrage te leveren aan het onderzoek dat de afgelopen vijf jaar al door stichting DON werd
gesteund. Het bestuur heeft dat verzoek gehonoreerd om het Hubrecht Instituut de mogelijkheid te
bieden om het onderzoek af te ronden. In 2013 werd 150.000 euro gedoneerd bovenop de 100.000 euro uit
hoofde van de eerdere toezegging.

Voorlichting
Diabetes wordt nog steeds vaak gezien als een ziekte die enkel overlast bezorgt aan de patiënt en op te
lossen is door insuline te spuiten en te letten op wat men eet. Deze grove onderschatting van de ernst van
de ziekte ziet stichting DON als een belangrijke belemmering voor het versnellen van het onderzoek naar
genezing. Voorlichting wordt daarom steeds belangrijker zodat overheden, particulieren en bedrijven
inzien dat het stimuleren van verder onderzoek naar de oorzaak en genezing van groot belang is. Om dit
te bereiken heeft stichting DON in 2013 de eerste editie van het DON Magazine uitgebracht. Het magazine
heeft niet alleen veel geld opgehaald voor onderzoek (203.138 euro), maar heeft zeker ook bijgedragen
aan een breder draagvlak voor onderzoek.

Het volledige resultaat over 2013 (177.685 euro) werd toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Daarmee
beschikte stichting DON eind 2013 over een bestemmingsreserve van 1.258.152 euro. Deze reserve kan
uitsluitend gewend worden aan de statutair bepaalde doelstellingen.

Werkkapitaal
Het werkkapitaal is het totaal van alle vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. Dit geeft
een beeld omtrent de liquide positie over één jaar. Eind 2013 bedroeg het werkkapitaal 1.337.401 euro
(2012: 1.159.165 euro). Daarmee is het werkkapitaal ruim voldoende om aan alle kortlopende verplichtingen
te kunnen voldoen, inclusief de toegezegde donaties aan de onderzoeken.

Witregel en dan volgende tekst invoegen:
In 2013 werd 64% van de verkregen baten besteed aan doelstellingen (2012: 41%). Dat dit percentage zo
laag is, heeft voornamelijk te maken met de meerjarige toezeggingen aan onderzoeken. Stichting DON
moet voor deze toekomstige toezeggingen een reserve aanhouden om aan deze toezeggingen te kunnen
voldoen, ook als haar baten in de komende jaren onverhoopt afnemen.

Kosten van beheer en administratie
De kosten van beheer en administratie zijn in 2013 licht gedaald naar 109.428 euro (2012: 115.132 euro).
Het aantal medewerkers dat in dienst is van de stichting steeg weliswaar van 1,7 FTE in 2012 naar 3,08
FTE in 2013. Daarmee stegen ook de kosten van salarissen. Een deel van de totale personeelskosten
(49% zijnde 60.672 euro) werd dit jaar echter toegewezen aan de kosten van eigen fondsenwerving. In
2012 werd dit nog niet gedaan.

#CHARITY CHALLENGE
KLM Open @KLMOpen
7 sep.
Vandaag wordt de KLM Open Charity Challenge gespeeld voor Stichting DON. We
wensen alle deelnemers een prachtige dag! #KLMOpen
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VERSLAG VAN HET BESTUUR
#KUNST

BELEIDSPLAN 2014
Inleiding
Het beleidsplan beschrijft de focus en richting van stichting DON voor het jaar 2014. Dit plan is aan de Raad
van Toezicht voorgelegd en samen met het bestuur besproken. Een samenvatting van de belangrijkste
uitgangspunten van dit beleidsplan zijn onderstaand beschreven.

ABN AMRO MeesPierson @AA_MeesPierson
8 jun.
Vandaag en morgen in kantoor Zeist de expositie ‘Layers of Time’ van kunstschilder
Mihaylovich. Iedereen is welkom! http://ow.ly/lLlse

Donateurs
De grote schare trouwe donateurs van stichting DON zijn betrokken bij de ziekte diabetes. Van een aantal
donateurs loopt in 2014 de vijfjarige toezegging af; met hen wordt overlegd om te komen tot een nieuwe
vijfjaarstermijn. Tevens beoogt het bestuur ook in 2014 een verdere groei van het aantal donateurs.
Dit wordt gerealiseerd door op diverse locaties in Nederland en België diners te organiseren waarbij
emotioneel betrokkenen inhoudelijk worden geïnformeerd over de onderzoeken die stichting DON
wereldwijd financieel ondersteunt. Voor het uitnodigen van potentiële donateurs wordt onder andere hulp
gevraagd aan huidige donateurs van stichting DON en is een samenwerking aangegaan met het Diabetes
Fonds. Naast de huidige focus op major donors richt stichting DON zich in 2014 ook op betrokkenen
die zelf in actie komen en hiermee actief fondsen werven. De verschillende motieven van de doelgroep
vergen tevens verschillende benaderingen.

Onderzoeken
Door structureel fundamenteel diabetesonderzoek te blijven ondersteunen, probeert stichting DON
met kleine maar zeer belangrijke stappen dichterbij het doel te komen. Fondsen zorgen ervoor dat de
stichting ook komende jaren in staat blijft om te investeren in onderzoeken naar een genezing voor
diabetes. Belangrijke punten van aandacht hierbij zijn onder andere de verdere positionering van
stichting DON binnen de grote groep van diabetespatiënten en emotioneel betrokkenen in Nederland.
Ook communicatie inzake de noodzakelijkheid, voortgang en resultaten van de door stichting DON
ondersteunde vooruitstrevende en succesvolle wetenschappelijke onderzoeken behoren hierbij. Samenwerking met andere stichtingen en instellingen op het gebied van diabetes, om gezamenlijk meer te
bereiken, blijft uitdrukkelijk tot de mogelijkheden behoren.

Evenementen & fondsenwerving
De doelen van de evenementen van stichting DON zijn het werven van donateurs en fondsen en het
creëren van awareness voor de ziekte diabetes. Hierbij richt de stichting zich voornamelijk op major
donors en bedrijven. Stichting DON streeft bij het organiseren van evenementen naar een balans tussen
enerzijds kosten en baten en anderzijds awareness en vermaak.
De focus op major donorwerving en bedrijven zet zich dan ook in 2014 voort. Stichting DON inventariseert
hoe bestaande evenementen verder geoptimaliseerd en nieuwe evenementen ontwikkelt kunnen worden.
In 2014 zal er ook een focus zijn op (bestaande) evenementen waar de stichting zich aan kan koppelen.
Voorbeelden hiervan zijn het organiseren van fundraisingdiners bij serviceclubs of het aansluiten bij
hoogwaardige sportevenementen.
Om de fondsenwerving uit te breiden worden ook andere mogelijkheden bekeken zoals het lanceren van
een DON webshop, het werven van legaten of het introduceren van een statiegeldactie.
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VERSLAG VAN HET BESTUUR
BELEIDSPLAN 2014
PR & Communicatie

Begroting

Het doorbreken van de huidige perceptie over diabetes en het brede publiek bewust maken over de ernst
van de ziekte zijn belangrijke doelstellingen in de communicatie van de stichting. In navolging hierop
is het communiceren van de doelstelling van de stichting van groot belang om de naamsbekendheid
te vergroten waardoor emotioneel betrokkene als potentiële nieuwe donateurs in contact komen met
de stichting.

Op basis van de plannen voor 2014 is een begroting gemaakt voor de baten en lasten. De volgende tabel
geeft hiervan een samenvatting.
2014

2013

1.533.500

1.005.256

170.000

143.249

25.000

24.978

1.728.500

1.173.484

Besteding aan doelstellingen

825.000

650.000

Bij alle evenementen blijft stichting DON ook de inhoudelijke boodschap duidelijk communiceren.
Nadrukkelijk maken we de kernboodschap van de stichting duidelijk aan deelnemers en pers.

Kosten van werving

407.250

215.801

Kosten beheer en administratie

133.750

109.428

Organisatie

Totaal der lasten

1.366.000

975.229

362.500

198.255

Met de lancering van DON Magazine lijken hiermee al belangrijke stappen gezet te zijn. Dit is naast de
andere middelen zoals het jaarbericht, digitale nieuwsbrief en online kanalen zoals de website en sociale
media een manier om te informeren over evenementen en transparant te kunnen zijn over bestedingen
van fondsen aan onderzoeken. Door de consequente inzet van verschillende middelen kan stichting DON
haar donateurs op de hoogte houden over de status van huidige en nieuwe onderzoeken die financieel
gesteund worden.

De groei van de stichting brengt veranderingen voor de organisatie met zich mee. De balans tussen het
bestuur en organisatie is een aandachtpunt om de lijn van deze groei voort te kunnen zetten. Binnen
de organisatie moeten de taken van het personeel regelmatig geëvalueerd worden om zo effectief
mogelijk de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Tevens zal er uitbreiding komen op de afdeling van
het secretariaat om dit naar hoger niveau te kunnen brengen. Ook zal geprobeerd moeten worden om
een zo groot mogelijk landelijk netwerk van vrijwilligers op te bouwen voor onder andere de operationele
ondersteuning tijdens grootschalige evenementen.

Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties derden
Rentebaten en baten uit beleggingen
Totalen der baten

Saldo baten en lasten
Amsterdam, 2 juni 2014
M.W. de Gruyter (voorzitter)
Mr. P.W. Akkerman
J. Boender
Drs. L.T.H. Brentjens
J. van Dooren
Drs. A. Keeman

#TROTS
maarten de gruyter @MdeGruyter
13 apr.
maandag @almerecityfc tegen @mijnfcdenbosch! beiden maatschappelijk partner
@StichtingDON en steunen de strijd tegen diabetes! #stopdiabetes
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VERSLAG VAN
DE RAAD VAN TOEZICHT
De taak van de Raad van Toezicht is het Bestuur terzijde staan bij het vaststellen van het beleid en de
strategie en het toezien op een verantwoorde opzet en aansturing van de stichting. Ter goedkeuring
werden in 2013 het jaarplan, de begroting, het jaarbericht en de jaarrekening voorgelegd. Tevens werd
de Raad geïnformeerd over actualiteiten betreffende onderzoeken, evenementen en samenwerkingen.
In 2012 ging de belangrijkste aandacht van de Raad uit naar de strategische koers en de bijbehorende
bezetting en taakverdeling binnen het Bestuur. Hierbij werd tevens de balans tussen het Bestuur en
organisatie nader bekeken. Dit heeft geleid tot een versterking van het Bestuur en tot professionalisering
van de organisatie.
De Raad van Toezicht constateert met genoegen dat stichting DON zich ook in 2013 heeft ontwikkeld
en verder is gegroeid. Voor de toekomstige uitdagingen is het van belang dat de professionalisering
wordt voortgezet bij Bestuur en organisatie. De juiste strategie en taakverdeling zorgen ervoor dat de
toenemende werkdruk kan worden opgevangen.
De ontwikkeling en groei van de stichting vragen ook om aanscherping van de richtlijnen voor de hoogte van
financieringstoekenningen en monitoring van reeds gefinancierde onderzoeken. Door het formaliseren
en monitoren van deze trajecten blijft stichting DON ook in de toekomst in staat om huidige en potentiële
toponderzoekers voor een langere periode zekerheid te bieden dankzij financiële ondersteuning voor
minimaal vijf jaar.

Goedkeuring van de jaarrekening
De jaarrekening over het boekjaar 2013 is gecontroleerd door Deloitte Accountants. De verklaring
van de accountant is opgenomen aan het einde van dit jaarbericht. Het Bestuur heeft de jaarrekening
voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De Raad heeft mede op grond van de accountantsverklaring en
het bijbehorende verslag de jaarrekening goedgekeurd, waarna deze door het Bestuur is vastgesteld
(conform artikel 10.5 van de statuten). De Raad steunt het besluit van het Bestuur.

Samenstelling van de Raad van Toezicht
In 2013 bestond de Raad uit vijf leden. Per 31 december 2013 is de heer Dick Verbeek afgetreden als lid van
de Raad van Toezicht. Een eventueel nieuw lid wordt door de Raad van Toezicht benoemd. De Raad heeft
ter zake een rotatieschema opgesteld (zie pagina 15). Het Bestuur heeft hierbij het recht aanbevelingen
te doen. Bij de benoeming van leden zal worden gelet op een evenwichtige samenstelling en diversiteit
van expertises en disciplines zoals bedrijfsleven, financiën en ervaringsdeskundigheid. Tevens dienen de
leden te beschikken over bestuurlijke kwaliteiten en betrokkenheid bij diabetes en stichting DON.
Tijdens de jaarvergadering in 2014 zal de heer Stevens het voorzittersstokje overdragen aan de heer
De Hoop Scheffer. De heer Stevens blijft in 2014 voor een jaar aan als vicevoorzitter en zal aftreden bij
gelegenheid van de jaarvergadering in 2015.
De Raad van Toezicht wil Bestuur, Wetenschappelijke Raad, medewerkers, vrijwilligers en bedrijven die
op welke manier dan ook betrokken zijn bij de strijd van stichting DON tegen diabetes bedanken voor hun
inzet en bijdrage voor de mooie resultaten van het jaar 2013.
Amsterdam, 2 juni 2014
Mr. W.F.C. Stevens (voorzitter)
Prof. Mr. J.G. de Hoop Scheffer
Dhr. J.J.N. Rost Onnes
Mr. M.P. Schröder
Drs. D.P.M. Verbeek

#HOE DON BEN JIJ?
Geoffrey v Rosmalen
1 dec.
@geoffvrosmalen
Ook ik heb hem binnen! Het
“Hoe DON kun jij zijn” t-shirt en
steun hiermee @StichtingDON
tegen #diabetes Jij ook?
pic.twitter.com/eh4bibqXqe
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JAARREKENING
BALANS PER 31-12-2013 (NA BESTEMMING SALDO BATEN EN LASTEN)
Activa

#COCKTAIL

31 december 2013

31 december 2012

€

€

1. Materiële vaste activa

751

1.302

maarten de gruyter @MdeGruyter
2 nov.
Eiwitcocktail verlost muis van diabetes fmtgezondheidszorg.nl/eiwitcoctail-v… trots dat
@StichtingDON dit bijzondere onderzoek heeft mogelijk gemaakt!

Vorderingen en overlopende
activa
2. Te innen donaties
3. Overige vorderingen en
overlopende activa

117.173

96.632

99.126

26.997
216.299

123.629

4. Liquide middelen

1.481.193

1.226.321

Totaal

1.698.243

1.351.252

Passiva
5. Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve

80.000

80.000

Bestemmingsreserve

1.258.152

1.080.467
1.338.152

1.160.467

Kortlopende schulden
Leveranciers

12.725

9.784

6. Belastingen en premies SV

29.960

3.415

317.406

177.586

7. Overige schulden en
overlopende passiva

Totaal passiva
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360.091

190.785

1.698.243

1.351.252
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JAARREKENING
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Werkelijk 2013

Begroot 2013

Werkelijk 2012

€

€

€

Baten
8. Baten uit eigen fondsenwerving

999.326

1.305.000

1.063.408

9. Baten uit acties derden

143.249

110.000

2.260

10. R
 entebaten en baten uit
beleggingen

24.978

27.000

21.969

Som der baten

1.167.553

1.442.000

1.087.637

Lasten
11. Besteed aan doelstellingen
Fundamenteel onderzoek

650.000

600.000

450.000

Voorlichting

107.566

0

0

757.566

600.000

450.000

12. Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

122.874

259.000
122.874

242.488
259.000

242.488

Beheer en administratie
13. Personeel

61.926

110.400

72.267

14. Overige kosten

47.502

58.000

42.865

109.428

168.400

115.132

Som der lasten

989.868

1.027.400

807.620

Saldo van baten en lasten

177.685

414.600

280.017

Bestemming saldo 2013
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve

0

10.000

80.000

177.685

404.600

200.017

177.685

50

414.600

280.017

#GOLF VOOR HET GOEDE DOEL
KLM Open @KLMOpen  
Vandaag wordt de KLM Open Charity Challenge gespeeld voor Stichting DON.
We wensen alle deelnemers een prachtige dag! #KLMOpen
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JAARREKENING
GRONDSLAGEN VOOR FINANCIELE VERSLAGGEVING
ALGEMENE GRONDSLAGEN
De jaarrekening van Stichting Diabetes Onderzoek Nederland met zetel en vestigingsplaats te
Amsterdam, adres Toetsenbordweg 55, is ingericht volgens in Nederland algemeen aanvaarde
waarderingsgrondslagen. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden gewaardeerd
tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende
instellingen”. De belastingdienst merkt Stichting Diabetes Onderzoek Nederland aan als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). De stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

STELSELWIJZIGING

GRONDSLAGEN VOOR DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Onder baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord de in het boekjaar (bruto) ontvangen c.q.
toegezegde gelden uit hoofde van donaties en sponsoring, alsmede de bruto opbrengst van de door
stichting DON georganiseerde evenementen.

Kosten eigen fondsenwerving
Hieronder vallen alle kosten die direct te maken hebben met de activiteiten behorend bij het werven van
fondsen. Een voorbeeld hiervan is het verzenden van mailingen aan donateurs of bedrijven.

Kosten evenementen

In 2013 is door de Raad van Toezicht besloten om RJ 650 “Fondsenwervende instellingen” te volgen in
plaats van de RJ 640 “Organisatie zonder winststreven”. Deze stelselwijziging heeft geen effect op het
vermogen en saldo van de baten en lasten over 2012 en 2013. De vergelijkende cijfers zijn aangepast.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa

Hieronder vallen alle kosten die direct te maken hebben met de activiteiten behorend bij het organiseren
van evenementen. Voorbeelden hiervan zijn het versturen van uitnodigingen of het huren van locaties of
cateringbedrijven.

Lastenverdeling
Personeelslasten worden op basis van tijdsbesteding verdeeld over “Beheer en administratie” en
“Werving van baten”.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde, verminderd met lineair berekende
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens
oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Voor zover niet anders vermeld staan de liquide middelen volledig ter vrije beschikking.

Kortlopende schulden
De in de balans opgenomen schulden kennen een looptijd korter dan twaalf maanden. Schulden worden
gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. Transactiekosten die direct zijn toe te
rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering opgenomen.
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JAARREKENING
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2013
2013

2012

2013

2012

€

€

€

€

1. Materiële vaste activa

4. Liquide middelen

Stand per 1 januari

Betaalrekeningen

31.822

62.086

Spaarrekeningen

1.449.371

1.164.235

1.481.193

1.226.321

Aanschafwaarde

1.653

0

Cumulatieve afschrijvingen

-351

Boekwaarde per 1 januari

1.302

0

Investeringen

0

1.653

Afschrijvingen

-551

-351

Saldo mutaties in het boekjaar

-551

1.302

Mutaties in de boekwaarde

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De saldi bij de banken staan zoveel
mogelijk op rentedragende rekeningen. Alle gelden op de spaarrekeningen zijn direct opeisbaar. Over de
spaargelden werd in 2013 gemiddeld 1,91% rente uitgekeerd.

5. Reserves
Stand per 1 januari

Stand per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

1.653

1.653

-902

-351

751

1.302

De materiële vaste activa betreffen enkel computerapparatuur. De computerapparatuur wordt aangehouden voor de bedrijfsvoering. Computers worden in drie jaar afgeschreven.

2. Te innen donaties
Donaties

117.173

96.632

Op deze vorderingen is geen voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht omdat
deze niet noodzakelijk wordt geacht. De vorderingen hebben een looptijd van minder dan één jaar.

Vooruitbetaalde facturen
Te ontvangen rente

1.080.467

1.160.467

0

177.685

177.685

80.000

1.258.152

1.338.152

De continuiteïtsreserve wordt aangehouden om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan
haar verplichtingen kan voldoen. Voor de noodzakelijk geachte omvang van de continuiteïtsreserve wordt
gekeken naar de voor het komende jaar begrootte kosten van de organisatie van de stichting (exclusief
de kosten voor het organiseren van de evenementen). Deze kosten bedroegen in 2013 circa 168.000 euro.
Deze kosten dienen voor minimaal 50% gedekt te worden door deze reserve.
De bestemmingsreserve kan in zijn geheel uitsluitend worden aangewend voor de doelstellingen van
stichting. Deze beperking is door het bestuur aangebracht.

69.484

20.000

9.159

0

20.483

6.997

99.126

26.997

Omzetbelasting

26.220

0

Loonheffingen

3.740

3.415

29.960

3.415

Alle overlopende activa hebben een looptijd van minder dan één jaar.
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Totaal

80.000

Bestemming resultaat
Boekwaarde per 1 januari

Bestemmingsreserve

6. Belastingen en premies SV

3. Overige vorderingen
		 en overlopende activa
Nog te factureren donaties

Continuïteitsreserve
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JAARREKENING
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2013
2013

2012

€

€

#LEZING
Stichting DON @StichtingDON  
20 jun.
Vandaag laatste avond @AA_MeesPierson #kunstexpositie met @SchaapCitroen Heel
benieuwd naar #opbrengst voor onderzoek #genezing #diabetes

7. Overige schulden en 		
overlopende passiva
Te betalen vakantiegeld

3.891

2.395

250.000

0

Nog te ontvangen facturen

22.515

115.191

Vooruit ontvangen donaties

41.000

60.000

317.406

177.586

Te betalen bijdrage
aan Hubrecht Instituut
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JAARREKENING
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Vaste donateurs

Toezeggingen aan onderzoeken

Van de periodieke donaties werd enkel het deel van de toezegging dat betrekking heeft op het boekjaar
2013 opgenomen in de baten van 2013. Toezeggingen die in de toekomst nog ontvangen moeten worden
zijn niet in de balans opgenomen. Op 31-12-2013 bedroeg het totaal van de nog te ontvangen toezeggingen
907.740 euro. Onderstaande tabel geeft een overzicht van die toezeggingen:

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verplichtingen die stichting DON per 31-12-2013 nog had
ten overstaan van de onderzoeken. Deze verplichting bedroeg in totaal 1.800.000 euro.

Jaar van toezegging

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal

250.000

100.000

166.600

Vrije Universiteit Brussel

100.000

100.000

100.000

300.000

362.600

Hebreeuwse Universiteit

100.000

100.000

100.000

300.000

Expertisecentrum
Bètacel Bescherming
(Prof. dr. B. Roep)

175.000

175.000

175.000

175.000

700.000

Totalen

775.000

475.000

375.000

175.000

1.800.000

80.800

80.800

2.500

2012

121.000

121.000

120.600

2013

57.635

57.635

45.135

43.135

2014

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

100.000

289.435

198.235

75.635

30.000

907.740

314.435

2017

Hubrecht Instituut

2011

Totalen

2016

150.000

50.000

2015

2015

Stichting Bontius (LUMC)

Totaal

2010

50.000
2.500

2014

203.540

150.000
350.000

De hoogte van de toezeggingen aan onderzoeken wordt jaarlijks besproken met de Raad van Toezicht. De
richtlijn hiervoor is dat het totaal van de verplichtingen aan onderzoeken niet hoger is dan het totaal van
de bestemmingsreserve vermeerderd met de helft van reeds toegezegde donaties.

Omzetbelasting over voorgaande jaren
Door het toenemend belang van de commerciële evenementen bij het werven van fondsen is stichting
DON voor een deel van haar activiteiten BTW plichtig geworden. De stichting is nog in afwachting van
een uitspraak van de Belastingdienst over de afwikkeling van BTW over de jaren 2010 en 2011 en hoopt
daarmee tevens heldere afspraken te kunnen maken over de afwikkeling in de toekomst.

#OPBRENGST
Frits Sissing @fritssissing
7 feb.
“@jvdboom: Wat was het gaaf!!! :) http://tinyurl.com/7cfsw4a ” Dat was het zeker!! De
NL Ratpack!! En mooie opbrengst voor Stichting DON @sdon
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JAARREKENING
TOELICHTING OP DE RESULTATEN OVER BOEKJAAR 2013
2013

2012

2013

2012

€

€

€

€

8. Baten uit eigen
fondsenwerving

8b. Baten uit overige
fondsenwerving

Donaties en giften
Sponsoring
Opbrengst eigen evenementen
Overige baten uit overige
fondsenwerving

487.897

502.040

70.000

69.953

346.090

377.484

95.339

113.931

999.326

1.063.408

Van de donaties is 64% afkomstig van vaste donateurs. Deze meerjarige donaties zijn in de regel voor een
periode van vijf jaar. Veel van deze donaties zijn notarieel vastgelegd in lijfrente akten. Het aantal vaste
donateurs steeg in 2013 van 165 naar 170.
De baten uit eigen fondsenwerving bleven sterk achter op de begroting. Dit had diverse oorzaken.
In het eerste kwartaal werd besloten de actieve werving van sponsoring door bedrijven te staken. De
medewerker die daarvoor was aangetrokken was minder succesvol dan gehoopt. De opbrengst uit het
organiseren van eigen evenementen bleef achter omdat in de loop van het jaar besloten werd het voor
december geplande DON in Concert niet te organiseren.

95.339

Veilingen

De veilingen vonden in 2013 plaats tijdens DON Masters (56.939 euro), Deloitte Ladies Open (23.900 euro)
en Gaastra Vastgoed Regatta (14.500 euro). Het bedrag van de veilingen kan volledig besteed worden aan de
doelstellingen van stichting DON.

9. Baten acties door derden
143.249

Baten acties door derden

DON Masters
DON in Concert
CLOSIN’ (DON at the Beach)
DON Magazine

116.152

79.935

0

297.549

26.800

0

203.138

0

346.090

377.484

Deze opbrengsten betreffen de verkoop van deelnamebewijzen (tafels, flights of toegangskaarten) en
sponsorpakketten. In deze deelnamebewijzen is een grote giftcomponent (50%) opgenomen. Eventuele
opbrengsten uit veilingen die tijdens deze evenementen gehouden worden, zijn apart vermeld in de staat
van baten.

10. Rentebaten en baten
uit beleggingen
24.978

21.969

Alle middelen die niet op korte termijn nodig zijn voor de bijdrage aan onderzoeken, het organiseren van
evenementen of het dagelijks beheer van stichting DON, worden zoveel mogelijk op spaarrekeningen
geplaatst. Het gemiddelde saldo op de spaarrekeningen dat wordt aangehouden bij ABN AMRO bedroeg
in 2013 zo’n 1.300.000 euro. Daarover werd een gemiddelde rente verkregen van 1,91%.

Lastenverdeling
Bestemming

Doelstelling
Onderzoek

Subsidies en bijdragen

Totaal

Beheer
en
administratie

Totaal
2013

Begroot
2013

Totaal
2012

650.000

600.000

450.000

60.672

61.926 122.598

110.400

72.267

62.202

47.502 217.270

317.400

285.353

Werving
Baten
Voorlichting

650.000

Personeelskosten
Kantoor en algemene kosten

60

2.260

In 2013 was stichting DON het goede doel van diverse landelijke en lokale evenementen. De organisatoren
van deze evenementen doneren een deel van de opbrengsten van hun evenement of van een charity dag
tijdens het evenement aan een goed doel. De opbrengsten van veilingen die door stichting DON zelf
tijdens enkele van deze evenementen gehouden werden zijn apart vermeld.

Rentebaten

8a. Opbrengst eigen evenementen

113.931

107.566

650.000 107.566 122.874 109.428 989.868 1.027.800 807.620
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JAARREKENING

2013

2012

€

€

11. Besteed aan doelstellingen
Onderzoeken
Stichting Bontius (LUMC)

150.000

150.000

Hubrecht Instituut

250.000

100.000

Vrije Universiteit Brussel

100.000

100.000

Hebreeuwse Universiteit

100.000

100.000

50.000

0

650.000

450.000

107.566

0

757.566

450.000

Voorlichting

2012

€

€

12. Kosten eigen
fondsenwerving

TOELICHTING OP DE RESULTATEN OVER BOEKJAAR 2013

Expertisecentrum Bètacel
Bescherming (Prof. dr. B. Roep)

2013

De 650.000 euro die in 2013 aan onderzoeken werd besteed maken deel uit van meerjarige afspraken met
gerenommeerde onderzoekers. Twee van de vijf onderzoeken lopen af in 2014 en 2015.
In 2013 werd een aanvraag van het Hubrecht Instituut gehonoreerd. Dit houdt in dat bovenop de 600.000
euro, die in 2009 werd toegezegd, een additionele 400.000 euro wordt bijgedragen. Hiermee krijgt het
Hubrecht Instituut de mogelijkheid om het onderzoek naar de voorlopercellen in de alvleesklier af te
kunnen ronden in 2015. In 2013 werd de eerste 150.000 euro betaald.
Tevens heeft het bestuur in 2013, in een samenwerking met het Diabetes Fonds, de steun aan het klinische
onderzoek van prof. dr. Bart Roep goedgekeurd. In 2013 werd daarvoor de eerste 50.000 euro gestort in
het fonds op naam van stichting DON bij het Diabetes Fonds. In de jaren 2014-2017 zal stichting DON in
totaal nog eens 700.000 euro aan dit onderzoek bijdragen.

Kosten organisatie (personeel)

60.672

0

Inkopen t.b.v. evenementen

62.202

242.488

122.874

242.488

De kosten van eigen fondsenwerving bestaat uit twee delen. De kosten van de inkopen, bijvoorbeeld de
huur van locaties en de aankleding hiervan, en het deel van de personeelskosten van de stichting dat op
basis van de tijdsbesteding dient te worden toegewezen aan het organiseren van de evenementen. In 2013
was 49% van de personeelskosten gerelateerd aan de organisatie van evenementen ten behoeve van de
eigen fondsenwerving. In 2012 werd deze allocatie nog niet toegepast. De verhouding kosten-baten eigen
fondsenwerving bedroeg 12% (2012: 23%).

13. Personeel
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Deel kosten eigen
fondsenwerving

104.603

59.912

17.995

9.638

0

2.717

-60.672

0

61.926

72.267

De kosten van de overhead zijn in 2013 licht gedaald naar 61.926 euro (2012: 72.267 euro). Het aantal
medewerkers dat in dienst is van de stichting steeg echter wel van 1,70 FTE in 2012 naar 3,08 FTE in
2013. Daarmee stegen ook de kosten van salarissen. Van de 3,08 FTE waren circa 1,5 FTE belast met
werving van baten door het organiseren van diverse evenementen. Een evenredig deel van de totale
personeelskosten (49% zijnde 60.672 euro) werd daarom dit jaar toegewezen aan de kosten van eigen
fondsenwerving. In 2012 werd dit nog niet gedaan.

14. Overige lasten
Kantoor

5.263

9.166

Accountantskosten

7.500

10.100

905

5.411

In 2013 werd het eerste DON Magazine uitgegeven. 80% van de kosten van redactie, drukwerk en distributie
werd bestempeld als kosten voor voorlichting.

Automatiseringskosten
Marketing en PR

5.716

3.351

In 2013 werd daarmee 64% van de verkregen baten besteed aan doelstellingen. Dit percentage is nu nog
relatief laag. Dit heeft alles te maken met het karakter van de bestedingen, die in de meeste gevallen voor
een periode van vijf jaar worden aangegaan. De stichting moet derhalve een deel van haar baten reserveren
om aan deze toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. 77% van de totale lasten werd besteed aan
doelstellingen, 12% werd besteed aan “Werving van baten” en 11% aan “Beheer en administratie”.

Adviseurs

1.822

2.800

551

351

25.745

11.776

47.502

42.865

Afschrijvingen
Overige algemene kosten

De post "Overige algemene kosten" bevat een post "BTW-correcties" ten bedrage van 9.868 euro die
betrekking heeft op een correctie over 2012 en niet aftrekbare BTW over 2013.
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OVERIGE GEGEVENS
VOORSTEL TOT RESULTAATBESTEMMING
Het bestuur heeft voorgesteld om het saldo baten en lasten over 2013 ad 177.685 euro volledig toe te
voegen aan de bestemmingsreserve, dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

Deloitte Accountants B.V.
Schenkkade 47
2595 AR Den Haag
Postbus 90721
2509 LS Den Haag
Nederland
Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9815
www.deloitte.nl

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.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van toezicht van Stichting Diabetes Onderzoek Nederland
Wij hebben de in het jaarbericht opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Diabetes
Onderzoek Nederland te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per
31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het saldo van baten en lasten getrouw dient weer te geven, alsmede voor het
opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen”. Het bestuur is voorts verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude
of fouten.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van
het vermogen van Stichting Diabetes Onderzoek Nederland per 31 december 2013 en van het
saldo van baten en lasten over 2013 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen”.

Den Haag, 2 juni 2014
Deloitte Accountants B.V.

Verantwoordelijkheid van de accountant
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 afwijking van materieel
belang bevat.

Was getekend: drs. V.W.J.A. van Stijn RA MGA

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-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

360.115/19499-cr
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