
PV Accountants,  onderdeel  van: Brouwd;sroep 

Geacht bestuur, 

In gevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw stichting, waarin 
begrepen de balans met tellingen van EUR 135.664 en de staat van baten en lasten 
sluitende met een nettoresultaat van EUR 13.496 samengesteld. 

Samenstellingsverklaring van de accountant 

Aan: Stichting  Tobias  Sybesma Foundation 

De jaarrekening van Stichting  Tobias  Sybesma Foundation te Zwolle is door ons 
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de 
balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten voer 2021 met de daarbij 
horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, 
waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". 
Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het 
opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op 
het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt 
en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in 
overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de 
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van 
onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat 
het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting  Tobias 
Sybesma Foundation. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende 
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels 
Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook 
vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en 
objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte 
gegevens. 

Wij hebben deze jaarrekening samengesteld voor het bestuur van Stichting  Tobias 
Sybesma Foundation met als doel Stichting  Tobias  Sybesma Foundation in Zwolle in staat 
te stellen te voldoen aan de plicht de jaarrekening op te maken. Onze 
samenstellingsverklaring is uitsluitend bestemd voor het bestuur van Stichting  Tobias 
Sybesma Foundation en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door 
andere. 

Zwolle, 7 juli 2022 

PV Accountants B.V. 
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Tobias Sybesma Foundation Jaarverslag  2021 

BESTUURSVERSLAG 

Voor u ligt het bestuursverslag en de jaarrekening van de  Tobias  Sybesma Foundation. 

Op 31 juli 2018 is  Tobias  Sybesma, de grondlegger van de  Tobias  Sybesma Foundation, op 12-jarige leeftijd 

overleden aan de gevolgen van hersenstamkanker. 

Tobias  had een mooie droom, een grote wens, hij hoopte dat er geen kinderen meer na hem zouden komen te 

overlijden aan de gevolgen van hersenstamkanker. De  Tobias  Sybesma Foundation is opgericht op 2 augustus 

2018 en zal alles in het werk stellen om deze droom te verwezenlijken. 

De  Tobias  Sybesma Foundation heeft als doel: 

"Het stimuleren en financieren van (onderzoeks-)projecten en initiatieven om dichter tot een oplossing voor 

hersenstamkanker te komen." 

Om dit doel te verwezenlijken wil de  Tobias  Sybesma Foundation bekendheid genereren voor 

hersenstamkanker. Met de bekendheid voor deze ziekte wil de  Tobias  Sybesma Foundation ervoor zorgen dat 

er middelen komen om onderzoeken en initiatieven te stimuleren en te financieren. Deze activiteiten moeten 

ervoor zorgen dat er uiteindelijk een succesvolle behandeling kom 

Visie 
Een wereld waarin hersenstamkanker niet meer levensbedreigend is. Dat is waar de  Tobias  Sybesma 

Foundation in gelooft en waar ze aan willen werken, stap voor stap en zo goed mogelijk. 

Ontwikkelingen 2021 
Ten eerste hebben we net als het boekjaar 2020 gemerkt dat de Covid-pandemie een enorme invloed heeft 

gehad.  Events  en activiteiten die werden gecanceld en dat merkten we in de zichtbaarheid én in de donaties en 

bijdragen. 

Net als het jaar ervoor hebben we gekeken naar welke activiteiten wel geschikt waren om te organiseren. Een 

overzicht van die activiteit tref je aan in de volgende paragraaf. 

Activiteiten 2021 

Het onderzoek met het Prinses Maxima Centrum en de Universiteit Twente 

Na de start van het gezamenlijk project in 2019, en de eerste resultaten in de onderzoeksopstellingen van 

2020, is er ingezet op meer onderzoek naar de groei van de hersenstamtumor. Er zijn veel inspanningen 

verricht om een stabiele en kwalitatieve hoge tumor te kunnen kweken. Er is een samenwerking op gang 

gekomen tussen beide organisaties. Zoals het aanvragen van gezamenlijke projecten en ook het consulteren 

van overlappende vraagstukken. 

Wenskaarten actie 

Op 28 november startte de wenskaartenactie van  Tobias.  Tijdens deze actie mocht iedereen drie wenskaarten 

versturen naar een bekende, een vriend, een familielid of iemand die dat nodig had. Wilden mensen meer 

kaarten versturen, dan konden ze dat tegen betaling doen. De actie was voorbereid met de vrienden en 

vriendinnen van  Tobias  en mogelijk gemaakt door Kaartje2Go. Uiteindelijk zijn er rond 7500 kaarten verstuurd. 

Boek Zzzzumi 

pi  Janel Korpershoek is kunstenaars en heeft in 2021 het boek Zzzzumi gelanceerd. Een deel van de opbrengst viiig 

het boek is gedoneerd aan de  Tobias  Sybesma Foundation. 
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Tobias Sybesma Foundation Jaarverslag  2021 

Persoonlijke initiatieven 

Ook heeft de  Tobias  Sybesma Foundation van verschillende initiatieven donaties gekregen. Zoals de opbrengst 

van een carport  sale,  een volleybal-bingo en een bonnenactie van de Jumbo uit Deventer. 

Toekomst 

We werken dagelijks aan de droom van  Tobias.  Hij hoopte dat er niemand meer na hem overleed aan 

hersenstamkanker. Om te komen tot een succesvolle behandeling voor hersenstamkanker. 

De foundation blijft door middel van activiteiten inzetten op het vergroten van bekendheid van het probleem 

van hersenstamkanker. Met verworven financiële middelen worden projecten om te komen tot een succesvolle 

behandeling voor hersenstamkanker (in de breedste zin van het woord) medegefinancierd. 

Namens het bestuur van de  Tobias  Sybesma Foundation 

Reitse Sybesma Mabelle Kloppenburg-Koot Nienke Logtenberg 

Voorzitter Secretaris Penningmeester 
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Tobias Sybesma Foundation Jaarverslag 2021 

JAARREKENING 2021 

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

ACTIVA 

  

31-12-2021 

 

31-12-2020 

Vooruitbetalingen 

Nog te ontvangen bedragen 

C 3.471 

C 6.221 

 

C 6.774 

C 268 

 

Vorderingen en overlopende activa 

 

9.693 

 

7.042 

Bank € 125.620 

 

C 115.293 

 

Kas C 352 

 

352 

 

Liquide middelen 

 

€ 125.972 

 

€ 115.645  

Totaal 

 

C 135.664 

 

C 122.687 
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Tobias Sybesnna Foundation Jaarverslag  2021 

PASSIVA 

 

31-12-2021 31-12-2020 

Reserves en fondsen 

— reserves 

  

• overige reserves 

—fondsen 

• bestemmingsfonds(en) 

€ 135.664 € 122.168 

Nog te betalen bedragen 0 519 

Totaal C 135.664 C 122.687 
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Tobias Sybesma Foundation Jaarverslag  2021 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

1 januari 2021. 1 januari 2020 - 

Baten: 

31 december 31 december 

2021 2020 

— Baten van particulieren € 11.186 C 14.942 

— Baten van bedrijven € 9.757 C 10.867 

— Baten van andere organisaties zonder winststreven € - C 2.239 

Som van de geworven baten C 20.943 C 28.048 

— Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diens € - 

— Overige baten € - 

€ 2.638 

C - 

Som van de baten C 20.943 C 30.685 

Lasten: 
€ 7.093 € 3.295 Wervingskosten 

Kosten beheer en administratie C 9 € 442 

Som van de lasten C 7.102 C 3.737 

Saldo voor financiële baten en lasten 345 € 286 

Saldo financiële baten en lasten 345 C 286 

Saldo van baten en lasten € 13.496 C 26.662 

Bestemming saldo van baten en lasten: 

  

Toevoeging/onttrekking aan: 

  

— overige reserves € 13.496 € 26.662 
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Overige reserve 

De overige reserves betreffen vrij besteedbare reserves waarover het bestuur van de stichting zonder 
wettelijke of statutaire bepalingen kan beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. 
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Tobias  Sybesma Foundation Jaarverslag 2021 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

ALGEMENE TOELICHTING 

Activiteiten en vestigingsadres 
Statutaire doelstelling 

• De stichting heeft als doel: het stimuleren en financieren van onderzoeksprojecten om te komen tot 

een oplossing voor hersenstamkanker en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen 
die deel uitmaken van organen van de stichting. 

• De stichting beoogt het algemeen nut. 

• De stichting heeft geen winstoogmerk. 

De  Tobias  Sybesma Foundation is opgericht op 2 augustus 2018 in Zwolle en ingeschreven bij de kamer van 
koophandel met het nummer 72274107. De foundation is ingeschreven als ANBI (algemeen nut beogende 
instelling). Na het verlengde eerste boekjaar van 2 augustus 2018 tot en met 31 december 2019 zijn de 
opvolgende jaarrekeningen overeenkomstig het kalenderjaar opgesteld. 

Adresgegevens: 

Tobias  Sybesma Foundation 

Ulgerkamp 35 

8014 GE Zwolle 

IBAN: NL52RAB00331699737 

RSIN: 859055139 

ALGEMENE GRONDSLAGEN 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn C2 voor kleine fondsenwervende instellingen 
zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd. 

Continuïteitsveronderstelling 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Stelsel- en schattingswijzigingen 

Gedurende dit boekjaar hebben zich geen stelsel- of schattingswijzigingen voorgedaan 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Algemeen 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien 
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting. 



Tobias Sybesma Foundation Jaarverslag  2021 

GRONDSLAGEN VOOR DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Algemeen 

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. Baten en lasten worden 

toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Deze toerekening volgt een bestendige gedragslijn. 

Dit houdt in dat bij de lasten rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in 
een andere periode zijn of worden ontvangen dan wel betaald. 

Baten 

Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen.  Aileen  voor handelswaar wordt 

de brutowinst verantwoord (opbrengst minus inkoopprijs) 

Lasten 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben. 
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