Stichting de Merel
1. Bestuursverslag
1.1. Contactgegevens
Naam: Stichting de Merel
Adres: Churchillplein 5E, , 2517 JW ‘s-Gravenhage
Telefoon: 070-7112335
Emailadres: demerel@capitalsupport.nl
RSIN: 815522836 Kvk nummer: 27265260
1.2 Doelstelling
De Stichting is opgericht op 18 oktober 2003.
De Stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk en als charitatieve, wetenschappelijke en
het algemeen nut beogende instelling - derhalve een ANBI instelling als bedoeld in artikel 6.33
van de Wet Inkomstenbelasting 2001, bevorderen van de gezondheidszorg in de meest ruime
zin van het woord, onder meer door het (doen) coördineren en stimuleren van wetenschappelijk
onderzoek op het terrein van de gezondheidszorg.
Per 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst de Stichting aan als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).
1.3 Beleid
In nauw contact met geselecteerde Universiteitsziekenhuizen is de Stichting op zoek naar kleinschalig
niche medisch onderzoek. In de praktijk komt het er op neer dat onderzoekers van
universiteitsziekenhuizen donatie aanvragen indienen bij de Stichting t.b.v. medisch onderzoek.
In het bestuur zitten drie medisch specialisten die bij uitstek in staat zijn om de aanvragen te beoordelen
en te toetsen. Stichting de Merel heeft als beleid om kleinschalig, baanbrekend onderzoek wat in het
reguliere segment niet te financieren is, financieel te ondersteunen.
De stichting werft geen middelen en wordt als zodanig aangemerkt als een Vermogensfonds. Het
vermogen van de stichting bestaat onder andere uit reserves en fondsen die voor beleggingen in
aanmerking komen. Deze reserves en fondsen dienen ter ondersteuning van de statutaire doelen van de
stichting. Het bestuur heeft ABN AMRO MeesPierson gemandateerd (duurzaam mandaat).
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het gevoerde beleggingsbeleid en heeft het toezicht
op de uitvoering van het beleid gedelegeerd aan de penningmeester.
De inkomsten uit het vermogen van de stichting worden besteed overeenkomstig de statutaire
doelstellingen van de stichting. Jaarlijks worden er tientallen onderzoeksaanvragen in behandeling
genomen door het bestuur en vindt er per aanvraag een toetsing plaats of de onderzoeksaanvraag wel of
niet in aanmerking komst voor een bijdrage. De meeste toegekende donaties aan onderzoeken betreffen
veelal meerjarige onderzoeken (2-3 jaar). Conform de voorwaarden van Stichting de Merel ontvangt zij
(tussentijdse) rapportages van de onderzoekers. Deze rapportages moet aan door de Stichting opgestelde
criteria voldoen. Deze worden beoordeeld door het bestuur.
1.4 Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
CSGK B.V.
T.A. Holtrop
T. van Gelder (tot 6-11-2019)
J.M. Prins
S.C. Cannegieter
M. Tacken
J.G. Langendonk (vanaf 6-11-2019)

- Voorzitter
- Penningmeester
- Bestuurder
- Bestuurder
- Bestuurder
- Bestuurder
- Bestuurder

De bestuursleden ontvangen een vaste bestuursvergoeding van € 500,- per jaar; de voorzitter ontvangt
geen bestuursvergoeding. Er is geen onkostenvergoeding voor bestuursleden. De stichting heeft geen
personeel in dienst. Het secretariaat is uitbesteed aan Capital Support.

1.5 Activiteiten
De stichting heeft in 2019 een twintigtal onderzoeksaanvragen ontvangen en in behandeling genomen.
Ruim de helft van deze aanvragen werd toegewezen, de rest werd afgewezen omdat het onderzoek in de
meeste gevallen niet “niche” genoeg was. Er is jaarlijks circa € 350.000,- beschikbaar voor nieuwe
onderzoeken.
1.6 Financiën
Resultaat
De rekening van baten en lasten geeft een voordelig saldo aan van € 164.543,- over 2019
tegenover een nadelig saldo van € 594.177,- over het voorafgaande jaar. Een toename
van het resultaat derhalve met € 758.720,-.

Besteding van de middelen/beoogde projecten
In de verslagperiode heeft de Stichting voor € 262.406,- aan subsidies toegezegd.

