Financieel overzicht Stichting Vaccinology Masterclass 2017
24 februari 2018

Staat van Baten en Lasten 2017
2017
Baten
Grants

€ 32.701,00

Totaal Baten

€ 32.701,00

Lasten
Organisatie

€ 51.901,41

Website

€ 1.470,00

Bankkosten

€ 56,67

Diversen

€ 1.780,93

Totaal Lasten

€ 55.209,01

Saldo Baten en Lasten

-€ 22.508,01

Toelichting
Het voorgaand jaar 2016 werd afgesloten met een batig saldo dat afkomstig was de financiële ondersteuning
van farmabedrijven GlaxoSmithKline, Pfizer en SanofipasteurMSD. Dit batig saldo werd gebruikt voor de
activiteiten in 2017. Het saldo werd naar rato verdeeld over de bedrijven en verrekend met de aanvragen voor
ondersteuning in 2017. Het resterend deelsaldo uit 2016 afkomstig van GSK en Pfizer was nog voldoende om
activiteiten in 2017 te bekostigen. Het van SPMSD afkomstige batig saldo uit 2016 werd niet verrekend met een
ondersteuningsaanvraag omdat SPMSD per eind 2016 werd opgeheven. Na verrekening van de kosten van de
in 2017 door GSK en Pfizer toegezegde dekking bleef nog saldo afkomstig uit 2016 over. Dit restant zal
wederom worden verrekend met de ondersteuningsaanvraag in 2018.
Van Sanofipasteur en MSD werd ondersteuning voor twee cursussen verkregen; van Janssen Vaccines &
Prevention werd ondersteuning voor één cursus verkregen. Van deze drie bedrijven was de ondersteuning
precies kostendekkend.
De Stichting streeft naar het aanhouden van een beperkt eigen vermogen, enerzijds voor opvang van
tegenslagen, anderzijds voor voorfinanciering van kosten van cursussen waarvoor de toegezegde
sponsorbijdragen nog niet zijn ontvangen. Sommige bedrijven maken hun bijdrage pas na afloop van de cursus
over. Daarnaast heeft de Stichting budget nodig voor financiering van activiteiten die niet direct met
georganiseerde cursussen samenhangen, zoals onderhoud en uitbouw van website.
Voorziene bestedingen in 2018
1. organisatie tweedaagse cursus september 2018, organisator DutchCC
2. organisatie eendaagse cursus december 2018, organisator DutchCC
3. interne kosten stichting (o.a. vergaderingen, kantoor, redactie website)
4. reservering voor behoud financiële reserve.

