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Inleiding
Stichting Theia is in 1984 opgericht. Het vermogen van Stichting Theia is afkomstig
van de gelden van de aanvullende verzekeringen van het voormalige ziekenfonds
Rotterdam.
Het vermogen is in een stichting ondergebracht om projecten op het gebied van
gezondheidszorg in de regio Rijnmond te financieren. Het ziekenfonds Rotterdam is
begin jaren negentig gefuseerd met Ziekenfonds Spaarneland en de particuliere
verzekeraar Zilveren Kruis. Omdat het vermogen is opgebouwd uit premies van
verzekerden van ziekenfonds Rotterdam, dienen de te financieren projecten als regel
ten goede te komen aan de belangen van de verzekerden in de regio Rijnmond van
Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. (hierna: Zilveren Kruis). Deze entiteit voert de
Zorgverzekeringswet uit en maakt deel uit van Achmea.
De stichting heeft geen personeel in dienst. Zilveren Kruis voert het secretariaat en de
administratie van de stichting.

Doelstellingen
De doelstellingen van Stichting Theia, zoals opgenomen in de statuten, zijn als volgt:
 het verstrekken van geldelijke en andere ondersteuning aan instellingen en
ondernemingen die in de regio Rijnmond werkzaam zijn op het gebied van de
volksgezondheid voor zover daarmee ook de belangen van verzekerden van
Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. gediend zijn;
 al hetgeen dienstbaar kan zijn aan de bevordering van de volksgezondheid in de
regio Rijnmond;
 al datgene wat met het vorenstaande in verband staat of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.
Concreet houdt dit in dat Stichting Theia zich inzet voor verbetering van de
gezondheidszorg, zowel verbetering van patiëntenzorg, duurzaamheid van zorg en
effectiviteit en efficiëntie van zorgprocessen en dit in het bijzonder voor RotterdamRijnmond. Dit tracht men te bewerkstelligen door het leveren van financiële bijdragen
aan onder andere innovaties, die door de verschillende (zorg)organisaties,
kenniscentra, branche- of patiëntenverenigingen worden vormgegeven.
Stichting Theia levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het stimuleren van
innovatieve en baanbrekende initiatieven in de zorg, het onderzoek naar nieuwe
vormen van zorg, e-health, kwaliteitsverbetering van zorg en het evalueren van
bestaande zorgvormen en -processen. Toepassing van nieuwe technologieën is hierbij
mogelijk, maar niet noodzakelijk. Stichting Theia subsidieert een diversiteit aan
initiatieven in de eerste lijn, tweede lijn, thuiszorg en welzijnszorg.
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Vestigingsadres
De statutaire zetel van Stichting Theia is Rotterdam. De stichting houdt kantoor aan de
Dellaertweg 1 te Leiden. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 41128676. Het RSIN nummer is 803204231.

Vermogen en beheer
Het vermogen van Stichting Theia wordt beheerd door State Street Global Advisors
(SSGA) en is belegd in een pool van wereldwijd georiënteerde obligatie- en
aandelenfondsen met een sterke nadruk op obligaties. De custodian is State Street
Bank International (SSBI).
Het bestuur van Stichting Theia is verantwoordelijk voor het strategische
beleggingsbeleid. Het bestuur laat zich bij de vaststelling van de strategische
beleggingsmix en de bandbreedtes adviseren door zowel de externe
vermogensbeheerder als een onafhankelijke externe deskundige. De hieruit
voortkomende strategische beleggingsmix bestaat uit breed gespreide (zijnde regio's,
landen en sectoren) vastrentende- en aandelenfondsen. Stichting Theia streeft naar
een portefeuille die, daar waar mogelijk, voldoet aan de UN Global Compact principes.
De externe vermogensbeheerder verricht de uitvoerende werkzaamheden binnen de
door het bestuur vastgestelde strategische beleggingsmix en de bandbreedtes. Het is
de externe vermogensbeheerder niet toegestaan in andere beleggingsfondsen te
beleggen dan de fondsen die deel uitmaken van de strategische beleggingsmix.
Het functioneren van State Street wordt beoordeeld aan de hand van het Service
Organization Control Report en het Informatie Technology General Controls Rapport
en de bijbehorende “bridge letters”.
De vermogensbeheerder is verantwoordelijk voor een maandelijkse rapportage waarin
onder meer de ontwikkelingen in de portefeuille cijfermatig worden toegelicht. Hierbij
wordt de werkelijke beleggingsmix vergeleken met de strategische beleggingsmix en
worden de resultaten van de (deel)portefeuille(s) vergeleken met de overeengekomen
benchmarks.
De ontwikkelingen in de portefeuille worden periodiek door een vertegenwoordiger
van het bestuur en een onafhankelijke externe adviseur met de externe
vermogensbeheerder besproken. Dit geschiedt minimaal éénmaal per jaar in een
persoonlijk gesprek en tussentijds houden partijen elkaar telefonisch op de hoogte van
de ontwikkelingen.
De opbrengsten uit het vermogen worden besteed aan financiering van gezondheidsprojecten, met dien verstande dat er naar gestreefd wordt om de Algemene Reserve
op peil te laten blijven.
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Stichting Theia werft geen gelden en opereert zonder winstoogmerk.
Het beleggingsresultaat in 2019 is € 2,2 mln en is daarmee hoger dan in 2018(€ -0,6
mln). Zowel aandelen (€ 1,8 mln) als obligaties (€ 0,4 mln) laten een stijging zien ten
opzichte van het boekjaar 2018.
In 2019 is besloten het bedrag, dat in het bedrijfsobligatiefonds (exclusief financials)
wordt belegd, toe te voegen aan de belegging in het duurzame bedrijfsobligatiefonds,
aangezien dit fonds beleggingen in tabak uitsluit. De strategische allocatie van het
duurzame bedrijfsobligatiefonds in het vastrentende deel van de portefeuille komt
hiermee uit op 32%.
Daarnaast heeft het bestuur in 2019 een beleggingsstatuut opgesteld en vastgesteld.
Dit beleggingsstatuut maakt formeel/expliciet welk beleid Stichting Theia over de
beleggingen hanteert. Stichting Theia streeft ernaar om fondsen te selecteren die niet
beleggen in ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van tabak en die zich
conformeren aan de principes van de United Nations Global Compact. Het bestuur
volgt de ontwikkelingen bij State Street met betrekking tot de duurzaamheid van de
beleggingsportefeuille.

Risicomanagement
Omdat Stichting Theia niet primair gericht is op het behalen van resultaten, maar
meer op het uitnutten van het vermogen conform de doelstelling van de stichting, is
de risicobereidheid beperkt. Ook de risico’s zijn beperkt en deze worden in de praktijk
door de beschreven maatregelen zodanig gemitigeerd dat zij ruim binnen de
risicobereidheid van Stichting Theia vallen.
Voor een beschrijving van de exposure en beheersing van deze risico’s wordt
verwezen naar de Algemene Toelichting op de jaarrekening.

Fiscaliteiten
Stichting Theia is door de Belastingdienst/Centrale Administratie erkend als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze erkenning houdt in dat toe te kennen
schenkingen en donaties niet fiscaal worden belast.
De wet- en regelgeving voor de filantropische sector heeft tot doel dat het vertrouwen
van het publiek in de filantropische sector wordt bevorderd. Via internet moet
informatie, met betrekking tot het functioneren, openbaar worden gemaakt over de
volgende aspecten: de naam van de organisatie, het RSIN-nummer, het adres, de
doelstelling, de hoofdlijnen van het beleidsplan, de bestuurssamenstelling, het
beloningsbeleid, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de balans en de staat
van baten en lasten. Conform de richtlijnen van de ANBI wordt de vereiste informatie
via de website https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/innovatie/theia ter
beschikking gesteld.
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Bestuurlijke zaken
Het bestuur is zodanig samengesteld dat alle expertise, die nodig is om aanvragen
voor te ondersteunen projecten te kunnen beoordelen, aanwezig is. Zo nodig vallen
individuele bestuurders bij de uitoefening van hun taak terug op hun eigen
kennisnetwerk.
Per 1 januari 2019 is het bestuur van Stichting Theia als volgt samengesteld:
mr. F.K. Buijn, voorzitter
dr. A.C. van der Ham
mr. drs. H.S.P. Pauw
prof. dr. H.A.P. Pols
mr. drs. P.P. Witte
De heer mr. drs. H.S.P. Pauw heeft aangegeven zijn bestuursfunctie
per 31 december 2019 neer te leggen. In 2019 heeft daarom een werving- en
selectieprocedure plaatsgevonden en die heeft geresulteerd in de benoeming van
mevrouw A. de Vet, huisarts, als bestuurslid per 1 januari 2020.
In het kader van het wervingsproces voor een nieuw bestuurslid heeft het bestuur
besproken wat de ervaring, kennis, kunde en het netwerk van de zittende
bestuursleden is en welke expertise gezocht moet worden in nieuwe bestuursleden
om te zorgen dat een evenwichtige balans in de samenstelling van het bestuur
behouden wordt.
Bezoldiging bestuur
Het bestuur heeft gezocht naar evenwicht in de hoogte van hun vergoeding in relatie
tot de door de bestuursleden geïnvesteerde tijd. De hoogte van het jaarlijkse
vacatiegeld voor de bestuursleden bedraagt € 2.000 inclusief een onkostenvergoeding
ad € 250, exclusief BTW. Gezien de extra werkzaamheden ontvangen de voorzitter en
het bestuurslid dat betrokken is bij het toezicht op de vermogensbeheerder een
jaarlijkse vergoeding van € 2.500, inclusief een onkostenvergoeding ad € 250, exclusief
BTW.
De bestuurders besteden over het algemeen veel tijd aan een gedegen voorbereiding
van de vergadering. Het bestuur beoordeelt iedere aanvraag voor een te ondersteunen
project geheel zelfstandig. De beoordeling vindt plaats aan de hand van uitgebreide
documentatie die, op verzoek van het bestuur, door de administrateur van de stichting
wordt verzameld. De aanvragen worden door een interne adviescommissie van de
administrateur beoordeeld en door de referent uit deze commissie voorzien van een
advies aan het bestuur. Iedere bestuurder is derhalve in de gelegenheid zich
voorafgaand aan de besluitvorming uitgebreid te oriënteren over de voorliggende
aanvragen. Voorts volgt het bestuur ieder project om te toetsen op de wijze waarop
daaraan uitvoering wordt gegeven. Individuele bestuurders zijn beschikbaar om zo
nodig hieraan een nadere invulling te geven.
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Het bestuur heeft in het verslagjaar vier keer vergaderd. In de vergaderingen kwamen
de aanvragen voor nieuwe projecten, de tussen- en eindrapportages van projecten en
de financiële stand van zaken, waaronder de ontwikkeling van de
beleggingsportefeuille aan de orde. De beleggingsresultaten en de samenwerking met
State Street worden tijdens iedere bestuursvergadering geëvalueerd. Daarnaast heeft
tussentijds veelvuldige informatie-uitwisseling plaatsgevonden over het gehanteerde
beleggingsbeleid.
Ook wordt het functioneren van State Street beoordeeld aan de hand van de ISAE
3402 rapportages (1 oktober 2018 t/m 30 september 2019) en de bijbehorende “bridge
letters” t/m 31 december 2019. De beoordeling van deze documenten zijn aan de orde
gekomen tijdens de bestuursvergadering van 26 mei 2020.
Het bestuur heeft in 2019 het Meerjarenbeleidsplan en de Subsidieovereenkomst
geactualiseerd en vastgesteld.
Sinds enige jaren neemt het bestuur ook projectaanvragen in overweging die zowel
deels in, als buiten de regio Rotterdam-Rijnmond afspelen. Het bestuur heeft daarbij
als voorwaarde gesteld dat het merendeel van het project zich moet afspelen in de
regio Rijnmond. Daarnaast is het bestuur ook bereid om samen te werken met andere
innovatiefondsen, wanneer een groter deel van de projectaanvraag toe te wijzen valt
aan de Rotterdamse regio.
Ook in dit verslagjaar heeft het bestuur stilgestaan bij de vindbaarheid van Stichting
Theia in de regio om meer projectaanvragen te genereren. Gesproken is over de
voorgenomen plannen van VWS m.b.t. maatschappelijke belangen en het plan
‘Onderzoek & Innovatie met en voor de gezonde regio’ van Nederlandse Federatie van
Universitair Medische Centra. Hieruit vloeien wellicht concrete plannen voort waarop
Stichting Theia zou kunnen aansluiten. Het bestuur heeft besloten om de
ontwikkelingen op dit gebied af te wachten en later, wanneer de plannen verder
geconcretiseerd zijn, te bepalen waarop kan worden aangesloten.
Wel heeft het bestuur besloten om actieve acquisitie in gang te zetten door middel van
een mailing aan zorginstellingen en koepelorganisaties. Begin 2020 zal deze acquisitie
verder vormgegeven worden. Daarnaast heeft het bestuur besloten om Stichting Theia
aan te melden voor de vermelding op de website van Samenwerkende Fondsen voor
Ouderen (SFO).
Sinds 2016 is Stichting Theia aangesloten bij de FIN (Fondsen in Nederland). De
kerntaken van de FIN zijn:
 Belangenbehartiging van haar leden bij overheid en politiek;
 Stimulering van kennisdeling en professionalisering;
 Bevorderen van een beleid van maatschappelijke verantwoordelijkheid en
transparantie;
 Bevorderen van de maatschappelijke rol en betekenis van de filantropie.
Vooral als het gaat om de belangenbehartiging richting de overheid, ziet het bestuur
de toegevoegde waarde van de FIN.
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Tevens heeft het bestuur van Stichting Theia besloten om 2019 mee te werken aan de
vrijwillige toetsing door de FIN in het kader van de Code Goed Bestuur. Alle
noodzakelijke informatie om aan het keurmerk te voldoen, is opgeleverd. Op 4 maart
2020 is bericht ontvangen dat Stichting Theia voldoet aan de Code Goed Bestuur van
de FIN.
Om beter toezicht te houden op nieuwe en af te ronden projectaanvragen, beoordeelt
het bestuur de projecten aan de hand van een procedurele en
rechtsmatigheidstoetsing. De procedurele toetsing wordt bij binnenkomst van een
aanvraag uitgevoerd en de rechtmatigheids- respectievelijk doelmatigheidstoetsing bij
oplevering van de eindrapportages. Deze toetsing wordt uitgevoerd door de referent
en het secretariaat. Bij afwijkingen wordt het bestuur geïnformeerd via het
referentenadvies. Sinds 2018 wordt tevens bij projecten die een financiële bijdrage
hoger dan € 100.000 ontvangen een controleverklaring door een accountant verlangd
ter verantwoording van de gemaakte kosten.

Projecten
Projecten worden gefinancierd voor maximaal drie jaar. Aan de goedkeuring wordt de
voorwaarde verbonden dat een eindrapportage inclusief een financiële eindafrekening
wordt ingediend. Ook wordt de voortgang van projecten en de daaraan gekoppelde
financiering gevolgd door tussenrapportages te verlangen en te beoordelen.

Goedgekeurde projecten
In 2019 heeft Stichting Theia 12 aanvragen voor financiering van projecten ontvangen.
Van twee aanvragen die in 2019 zijn binnengekomen zal de besluitvorming
plaatsvinden in 2020.
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Door de projecten kritisch te beoordelen en te toetsen aan de doelstellingen van de
stichting zijn de volgende vier aanvragen gehonoreerd:
INITIATIEF

TOEGEKEND BEDRAG

BedtimeStories in Charley Toorop
Verborgen Schatten is een door BedtimeStories ontwikkelde
methodiek om kwetsbare ouderen te activeren, waarbij de
Nederlandse literatuur centraal staat. Voor veel ouderen met
dementie is voorlezen een rustgevende en therapeutische
activiteit. Zij kunnen zich mee laten nemen door het verhaal, weg
uit hun onrustige heden. Dat voorlezen een positief effect heeft,
komt doordat het voorlezen van verhalen van vroeger of van
kinderboeken een beroep doet op het geheugen van geriatrische
patiënten. In 2018 is men bij Stichting Aafje op de locatie Charley
Toorop begonnen met het aanbieden van BedtimeStories aan de
cliënten. De reacties zijn zo positief dat men dit wil continueren.
Het doel van de inzet van BedtimeStories is om de verborgen
verhalen van de ouderen naar boven te halen en hen creatief te
activeren, hun isolement te doorbreken en hun welbevinden te
verbeteren.

€ 3.100

Cyberpoli pediatrische trombose
De Cyberpoli (www.cyberpoli.nl) is een interactieve
internetpolikliniek en ontmoetingsplaats voor kinderen en
jongeren met een aandoening of beperking, waar ze relevante
informatie over hun ziekte kunnen halen, in contact kunnen
komen met andere kinderen en vragen kunnen stellen aan een
professioneel team van behandelaars en ervaringsdeskundigen.
In een project van Stichting Artsen voor Kinderen, in
samenwerking met een kerngroep van behandelaars van het
Erasmus MC/Sophia kinderziekenhuis, wil men uitbreiding van
de Cyberpoli met de diagnose pediatrische trombose realiseren.
Als resultaat beschrijft men veilige antistollingszorg, het
vergroten van de zelfredzaamheid, zelfeducatie, het oplossen van
praktische problemen voor kinderen en hun ouders, het bieden
van emotionele steun en het bevorderen van de communicatie
tussen kinderen onderling.

€ 7.000
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Het Sophia Kinderhersencentrum
Dankzij nieuwe technieken en analysemethoden kunnen de
structuur en de functie van hersenen steeds beter onderzocht
worden. Voor aandoeningen die als onbehandelbaar werden
beschouwd komt nu zicht op therapie. Wetenschappers en
specialisten binnen het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis
slaan de handen ineen zodat de kliniek en het onderzoek snel en
efficiënt kunnen aanhaken bij deze technieken. Met als doel om
meer inzicht te krijgen in de ziekteprocessen die de ontwikkeling
van de hersenen belemmeren, zodat de sociale, cognitieve,
motorische en/of sensorische ontwikkeling van aangedane
kinderen verbeterd kan worden. Deze financiële bijdrage heeft
betrekking op de inrichting van het Kinderhersenlab en de
verschillende onderdelen van het testparcours voor de kinderen.
HAPPY-IBD screen
De afdelingen Kindergeneeskunde-Maag-Darm-Leverziekten
(kinder-MDL) en Kinder- en Jeugdpsychiatrie van Erasmus MCSophia Kinderziekenhuis wil een screeningsmethode valideren
en implementeren om psychologische klachten van kinderen met
IBD vroeg te detecteren.

€ 30.000

€ 86.176,40

Dit project is een vervolg op het eerder door Stichting Theia
gefinancierde project “Vermindering van angst en depressieve
klachten ter verbetering van de kwaliteit van leven en het
ziektebeloop bij jongeren met inflammatoire darmziekten”, wat
in 2018 is afgerond. Toen is besloten om de teveel betaalde
subsidie niet terug te vorderen maar de projectuitvoerder de
gelegenheid te bieden een aanvraag in te dienen voor het
vervolgproject.
Doel van dit project is:
1. validatie van de screening op angst en depressie bij kinderen
met IBD middels E-Health;
2. implementatie van screening op angst en depressie, evenals
kwaliteit van leven, in de zorg voor jonge IBD patiënten in
het Erasmus MC-Sophia;
3. implementatie van vroege verwijzing voor psychologische
zorg in het Erasmus MC-Sophia.
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Aanvullende financiering
Voor één lopend project heeft het bestuur besloten om een aanvullende subsidie te
verstrekken:
Vervoer & MEER
Het Rode Kruis district Rotterdam-Rijnmond is in maart 2018
gestart met project Vervoer & MEER in nauwe afstemming met
het Traumacentrum ZWN en in samenwerking met 4
ziekenhuizen en een thuiszorgorganisatie. Het doel van dit
project is om de stagnatie van de uitstroom van deze
patiëntengroep vanaf de SEH op verantwoorde wijze te
reduceren, om te voorkomen dat onterecht gebruik wordt
gemaakt van ambulancevervoer, de wachttijden op passend
vervoer te verkorten en de brug te maken naar vervolgzorg.
Omdat het realiseren van structurele financiering lastiger blijkt te
zijn dan voorzien, heeft het Rode Kruis voor 2020 een tijdelijke
oplossing bedacht waarbij zowel zorgpartners als gemeenten én
het Rode Kruis een bijdrage leveren aan de operationele kosten
die men moet maken om de dienstverlening te continueren. Om
de kostprijs acceptabel te houden, stelt stichting Theia een
aanvullend bedrag ter beschikking.

€ 50.000

Afgewezen aanvragen
Van de in 2019 behandelde aanvragen zijn vijf projecten op inhoudelijke gronden, of
wegens strijdigheid met de doelstellingen, afgewezen.
Onderstaand wordt grafisch weergegeven hoe de binnengekomen aanvragen en
donaties (in aantallen en bedragen) zich verhouden tot de gehonoreerde projecten:
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Tussenrapportages
Bij projecten die een jaar of langer duren worden tussenrapportages gevraagd en
in voorkomende gevallen wordt vervolgfinanciering afhankelijk gesteld van de
resultaten van de tussenrapportages.
Van de volgende projecten zijn in 2019 de tussenrapportages besproken:
 TURACOS trial
 PRESTO
 MRI als diagnostiek bij Alzheimer
 VR ter voorbereiding van kinderen op een operatie
 Vervoer & MEER
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Eindrapportages
In 2019 zijn van de volgende projecten de eindrapportages met financiële
verantwoording ontvangen en besproken. Hiermee zijn de volgende projecten
formeel beëindigd:
 Sophia Zorgbus
 Speerpunt 6-minuten zone
 Beter Thuis met Dementie
 Aanpassing Wijkbus Alexander
 Implementatie ICHOM schisis uitkomstenset
 Vermindering van angst en depressieve klachten ter verbetering van de
kwaliteit van leven en het ziektebeloop bij jongeren met inflammatoire
darmziekten.

Stopgezet
Het project PROBACH studie (Radiotherapie bij prostaatkanker) is door de
hoofdonderzoeker beëindigd vanwege het niet kunnen realiseren van de beoogde
inclusie-aantallen. Na publicatie van de eindresultaten in het laatste kwartaal van
2020 zal dit project in 2021 worden afgerond.
Van het project PBSI trial heeft het bestuur in 2019 besloten om verdere
financiering stop te zetten. De voornaamste reden is dat, volgens het bestuur, niet
kan worden voldaan aan de uitkomsten zoals die beschreven zijn in de
oorspronkelijke aanvraag. Dit resulteert in een vrijval van € 63.771.
Aan het einde van het verslagjaar waren er 12 lopende projecten.

Resultaat
Het resultaat over 2019 bedraagt € 2,0 miljoen en is toegevoegd aan de
bestemmingsreserve projecten.

Toekomst
Stichting Theia heeft een vermogen van € 17,6 miljoen. Deze middelen worden
besteed aan het realiseren van de doelstellingen van Stichting Theia. In het
verslagjaar zijn enkele acties ondernomen om de naamsbekendheid te verbeteren
om zo potentiële projecten te wijzen op het bestaan van Stichting Theia. De
activiteiten om meer projectaanvragen te verwerven zijn in 2019 gestart en zullen
in 2020 doorlopen.
Het bestuur heeft besloten om de ambitie voor 2020 flink hoog te leggen en de
begroting voor het te besteden bedrag aan projecten op € 1,0 miljoen vast te
stellen.
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Gebeurtenissen na balansdatum
In 2020 zijn consequenties te verwachten als gevolg van de uitbraak van het
coronavirus. Momenteel is, voor zover bekend, nog geen sprake van impact op de
activiteiten van Theia. Verwacht wordt dat de huidige omstandigheden invloed zullen
hebben op de doorlooptijd en wellicht ook op de opzet van de door de stichting
ondersteunde projecten. Het bestuur gaat er van uit dat indien een project aangepast
moet worden, het bestuur daarvan door de aanvrager in kennis gesteld zal worden.
Het bestuur staat open voor realistische aanpassingen. Een andere consequentie kan
zijn dat er minder projectaanvragen binnen zullen komen omdat de focus van
zorgprofessionals ligt bij de verzorging van patiënten die besmet zijn met het
coronavirus en minder bij de opstart van vernieuwende zorgprojecten.
De crisis heeft zijn weerslag in de financiële wereld. Het bestuur volgt de invloed
daarvan op de beleggingen van de stichting met grote aandacht.

Leiden, 26 mei 2020
Het bestuur van Stichting Theia

mr. F.K. Buijn, voorzitter

dr. A.C. van der Ham

prof. dr. H.A.P. Pols

A. de Vet, huisarts

mr. drs. P. P. Witte
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JAARREKENING
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Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)
× (€ 1.000)
TOELICHTING

31 DECEMBER
2019

31 DECEMBER
2018

17.933

16.148

0
31

85
28

17.964

16.261

14.010
3.630
17.640

13.655
2.010
15.665

72

238

231
21

343
15

17.964

16.261

Activa
Vaste activa

1

Financiële vaste activa
Vlottende activa

2

Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen

3

Algemene Reserve
Bestemmingsreserve projecten
Langlopende schulden

4

Te betalen inzake projecten
Kortlopende schulden
Te betalen inzake projecten
Overige schulden

Totaal passiva

5
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Staat van baten en lasten 2019
× (€ 1.000)
TOELICHTING

Baten

Kosten projecten
Overige lasten

Resultaat

31 DECEMBER
2018

2.153

-601

112
66
178

55
79
134

1.975

-735

6

Beleggingsresultaat
Lasten

31 DECEMBER
2019

7

Resultaatsbestemming
Het bestuur stelt voor om het resultaat van 2019 van € 1.975 duizend als volgt over de
reserves te verdelen:
Verdeling van het resultaat naar de reserves
× (€ 1.000)

Mutatie Algemene Reserve
Inflatiecorrectie
Mutatie Bestemmingsreserve projecten
Beleggingsresultaat
Kosten projecten
Beheerskosten
Inflatiecorrectie

Resultaat boekjaar

2019

2018

355

228

2.153
-112
-66
-355
1.620

-601
-55
-79
-228
-963

1.975

-735
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Kasstroomoverzicht
× (€ 1.000)
31 DECEMBER
2019

31 DECEMBER
2018

1.975

-735

1

-2.153

601

2
5
4/5
5

85
9
-278
-3
-187

-79
-255
-73
-9
-416

-365

-550

TOELICHTING

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Aanpassing voor
(On)gerealiseerd resultaat effecten
Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen
Rekening-courant Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.
Te betalen projecten
Overige schulden

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Aankoop effecten
Verkopen en aflossing effecten

1
1

-1.350
1.718

0
281

Netto kasstroom

2

3

-269

28
3
31

297
-269
28

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar
Stand 31 december
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ALGEMENE TOELICHTING
De activiteiten van Stichting Theia, statutair gevestigd te Rotterdam, bestaan
voornamelijk uit het financieren van projecten op het gebied van gezondheidszorg in
de regio Rijnmond. De te financieren projecten dienen ten goede te komen aan de
verzekerden van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. in de regio Rijnmond. Stichting
Theia heeft geen winstoogmerk.
Stichting Theia houdt kantoor aan de Dellaertweg 1, te Leiden. De stichting is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41128676.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving hoofdstuk 640 organisaties-zonder-winststreven (RJ 640).
In verband met de aard van de activiteiten van Stichting Theia is er geen begroting
opgenomen.
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening
worden door het bestuur van Stichting Theia zich verschillende oordelen, aannames
en schattingen, die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen, aannames en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn
ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De in de jaarrekening
gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.
De jaarrekening is opgesteld in duizenden euro’s tenzij anders vermeld.
De balans, staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht bevatten verwijzingen
naar een toelichting.
Vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening
verwerkt tegen de koers op transactiedatum.
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele
valuta tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening
voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst-enverliesrekening, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa wordt bij eerste verwerking tegen verkrijgingsprijs
gewaardeerd plus bijkomende kosten. De vervolgwaardering vindt tegen reële waarde
plaats. Waardeveranderingen worden rechtstreeks in de staat van baten en lasten
verwerkt.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende onderdelen: Algemene Reserve en
bestemmingsreserve projecten.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële
waarde. Voor de vervolgwaardering worden de langlopende schulden gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs.
Subsidieverplichtingen worden op de balans opgenomen op het moment dat het
bestuur een besluit heeft genomen, ook als de verplichting is aangegaan voor meer
dan een jaar.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële
waarde. Na eerste verwerking worden de kortlopende schulden gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs. Subsidieverplichtingen worden op de balans opgenomen op
het moment dat het bestuur een besluit heeft genomen.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de
geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van
ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerd financiële
vaste activa.
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Financiële baten en lasten

Beleggingsbaten
Onder beleggingsbaten worden de gerealiseerde en ongerealiseerde
waardeveranderingen van de beleggingen verantwoord. Deze baten worden
toegerekend aan de periode waar ze betrekking op hebben.
Rentebaten en -lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.
Kosten projecten
De kosten van projecten voor toekomstige jaren, welke in het verslagjaar zijn
toegekend, worden in één keer ten laste van het resultaat gebracht.
Overige lasten
De lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Dit betreft administratie-, bestuurs- en accountantskosten.
KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen
in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van
deposito’s met een looptijd langer dan drie maanden. Kasstromen in vreemde valuta
zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op
geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en
uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
RISICO’S MET BETREKKING TOT FINANCIELE INSTRUMENTEN
De risico’s die de stichting loopt, kunnen worden onderscheiden in markt-/
beleggingsrisico, valutarisico, renterisico, liquiditeit-/kasstroomrisico, tegenpartijrisico,
operationeel risico en compliance risico.
Hieronder volgt een korte toelichting op de exposure en beheersing van deze risico’s.

Markt-/beleggingsrisico
Stichting Theia staat vanwege haar defensieve beleggingsportefeuille in beperkte
mate bloot aan marktrisico. Omdat de Stichting Theia niet gericht is op het behalen
van een beleggingsresultaat, maar veeleer op het uitnutten van het vermogen
conform de doelstelling van de stichting, zijn de fondsen van Stichting Theia
risicomijdend belegd, waardoor het marktrisico, conform de risicobereidheid van
Stichting Theia, beperkt is. Het functioneren van State Street Global Advisors en State
Street Bank wordt beoordeeld aan de hand van het Service Organization Control
Report en het Information Technology General Controls Rapport, waardoor de risico’s
op uitbesteding van vermogensbeheer beperkt worden. Daarnaast wordt het
functioneren van State Street Global Advisors beoordeeld aan de hand het jaarlijkse
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reviewgesprek dat één van de bestuursleden samen met de externe
beleggingsadviseur voert.

Valutarisico
De risicobereidheid op valutarisico is beperkt. Vanuit de normale bedrijfsactiviteiten
wordt nagenoeg geen valutarisico gelopen. Uit hoofde van de beleggingen van
Stichting Theia wordt wel valutarisico gelopen, omdat een deel van de beleggingen
buiten de Euro zone is ondergebracht. Voor de vastrentende portefeuille geldt dat alle
valutarisico’s binnen het beleggingsfonds worden afgedekt. Voor de
aandelenportefeuille geldt dat het valutarisico met betrekking tot de US dollar voor
ongeveer de helft binnen het beleggingsfonds wordt afgedekt. De valutarisico’s met
betrekking tot de andere valuta worden niet afgedekt. Voor de vastgoed portefeuille
geldt dat de (beperkte) valuta risico’s niet worden afgedekt.
Renterisico
De risicobereidheid op renterisico is beperkt. Uit hoofde van de beleggingen van
Stichting Theia wordt renterisico gelopen aangezien de veranderende marktrente de
koers van de beleggingen beïnvloedt. Door de marktverwachtingen nauwlettend te
volgen en de risico’s op dit gebied aan de orde te brengen in de gesprekken met State
Street Global Advisors, kunnen tijdig wijzigingen in de looptijd of beleggingsmix
worden doorgevoerd en kan het renterisico zo goed als mogelijk worden beperkt.
Liquiditeit-/kasstroomrisico
Het liquiditeit-/kasstroomrisico is beperkt als gevolg van het beleid op liquide
beleggingen en het vooruit financieren van gelden door Zilveren Kruis.
Tegenpartijrisico
Stichting Theia subsidieert partijen die hiervoor, conform de uitgangspunten in de
statuten van de stichting, in aanmerking komen op basis van een gedegen plan.
Daarnaast verlangt Stichting Theia verantwoording van de besteding van de
subsidiegelden, ook tussentijds. Daarbij bestaat uiteraard desondanks het risico dat
gesubsidieerde partijen de subsidies niet correct besteden, dan wel de rechtmatigheid
van besteding of verantwoording niet kan worden vastgesteld. Ook kan een
gesubsidieerde partij in financiële of operationele problemen komen, waardoor de
subsidies niet conform de doelstelling kunnen worden besteed.
De risico’s worden in het licht van de risicobereidheid voor zover mogelijk beperkt.
Mede ook door subsidies, vooral als het om grotere bedragen gaat, gefaseerd uit te
keren, waarbij de stichting tussentijdse verantwoording vraagt en de subsidie zo nodig
tussentijds kan stopzetten dan wel al uitbetaalde bedragen kan terugvorderen.
Daarnaast wordt bij subsidies van > € 100.000 een controleverklaring ter
verantwoording van de gemaakte kosten opgevraagd. Hierbij bestaat het risico dat
deze terugvordering oninbaar is. Tevens worden plannen niet alleen door het bestuur
van de stichting zelf, maar ook door een expertteam vanuit Zilveren Kruis beoordeeld
om de genoemde risico’s zo veel mogelijk uit te sluiten.

Operationeel risico
Uiteraard loopt ook Stichting Theia in theorie enig risico dat niet (tijdig) aan
verplichtingen, zoals toezeggingen aan subsidieontvangers kan worden voldaan als
gevolg van ontoereikende of falende interne processen, medewerkers of systemen. Dit
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risico is in voldoende mate gemitigeerd door de operationele ondersteuning van de
stichting te beleggen bij Zilveren Kruis, waar de processen van de stichting in de
organisatie zijn ingebed. Door alle referentenadviezen, vergaderstukken en financiële
rapportages tijdens de bestuursvergaderingen te beoordelen wordt de uitbesteding
aan Zilveren Kruis gemonitord. Slechts bestuursbesluiten zijn leidend voor uitvoering
van werkzaamheden door Zilveren Kruis. Daardoor is Stichting Theia niet of
nauwelijks kwetsbaar op dit punt.

Compliance risico
Het niet naleven van wet- en regelgeving kan, net zoals bij iedere andere juridische
entiteit, resulteren in juridische of bestuurlijke sancties. Ook op dit vlak lift Stichting
Theia mee op de expertise die Zilveren Kruis als grote zorgverzekeraar heeft. In dat
kader worden alle subsidieaanvragen getoetst aan wet- en regelgeving en aan de in de
statuten vastgelegde doelstellingen van de stichting en is ingeregeld dat alle
subsidieaanvragen door een expertteam van Zilveren Kruis worden getoetst op
haalbaarheid en doelmatigheid en op compliance aan wet- en regelgeving.
Tevens worden subsidievragers, waar nodig, getoetst om te voorkomen dat subsidie
wordt verstrekt aan een partij die frauduleus handelt of anderszins niet voldoet aan
wet- en regelgeving. Hierdoor zijn de beschreven risico’s op zodanige wijze
gemitigeerd dat deze passen in de beperkte risicobereidheid van de stichting.
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Toelichting op de balans
1. VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa
De samenstelling van deze post is als volgt:
× (€ 1.000)
PERCENTAGE BALANSWAARDE
2019
31-12-2019

PERCENTAGE BALANSWAARDE
2018
31-12-2018

Aandelen beleggingsfondsen

47%

8.364

43%

Obligaties beleggingsfondsen

53%

9.569

57%

17.933

6.951
9.197
16.148

Het verloop van de balanswaarde van de financiële vaste activa is als volgt:
× (€ 1.000)

Stand 1 januari
Aankopen
Verkopen en aflossingen
Mutaties in de reële waarde
Stand per 31 december

2019

2018

16.148

17.030

1.350

0

-1.718

-281

2.153

-601

17.933

16.148

De financiële vaste activa zijn als volgt naar valuta te splitsen:
× (€ 1.000)
PERCENTAGE BALANSWAARDE
2019
31-12-2019

PERCENTAGE BALANSWAARDE
2018
31-12-2018

Euro

74%

13.298

76%

12.208

Amerikaanse Dollar

24%

4.205

22%

3.585

430

2%

Overige

2%

17.933

355
16.148

Contractueel is vastgelegd dat de portefeuille voor 56% in obligaties en liquiditeit (met
een bandbreedte van 5%), voor 39% in aandelen (met een bandbreedte van 4%) en
voor 5% in indirect vastgoed (met een bandbreedte van 1%) belegd wordt. Indirect
vastgoed wordt in de samenstelling van de vaste activa verantwoord onder aandelen
beleggingsfondsen.
Het vermogen van de stichting Theia is door State Street Global Advisors belegd in
een pool van wereldwijd georiënteerde obligatie- en aandelenfondsen. De verdeling
over aandelen en vastrentende waarden eind 2019 is in de verhouding 47% - 53%
(2018: 43% - 57%). De percentages passen binnen het afgesproken beleggingsbeleid.
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2. VASTE ACTIVA

Vorderingen
× (€ 1.000)
2019

2018

Vordering afwikkeling project

0

85

Stand per 31 december

0

85

2019

2018

30

26

Het gehele bedrag heeft een looptijd korter dan 1 jaar.
Liquide middelen
× (€ 1.000)

Rekening-courant ABN-AMRO
Rekening-courant State Street Bank International
Stand per 31 december

1

2

31

28

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
De liquide middelen zijn als volgt naar valuta te splitsen:
× (€ 1.000)
PERCENTAGE BALANSWAARDE
2019
31-12-2019

Euro
Amerikaanse Dollar

PERCENTAGE BALANSWAARDE
2018
31-12-2018

97%

30

96%

3%

1

4%

31

27
1
28

3. EIGEN VERMOGEN
Het verloop van het Eigen vermogen is als volgt:
Algemene Reserve
× (€ 1.000)

Stand per 1 januari

2019

2018

13.655

13.427

355

228

Inflatiecorrectie *

Stand per 31 december
14.010
13.655
* Het resultaat van Stichting Theia staat ter beschikking voor financiering van gezondheidsprojecten, met dien
verstande dat er naar gestreefd wordt de Algemene Reserve op peil te laten blijven. Hiertoe dient de Algemene
Reserve gemuteerd te worden met een inflatiecorrectie. De gemiddelde inflatiecorrectie over 2019 volgens het CBS
CPI-alle huishoudens bedraagt 2,6% (2018 1,7%).

De Algemene Reserve is, binnen de doelstellingen van Stichting Theia, vrij
besteedbaar.
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Bestemmingsreserve projecten
× (€ 1.000)

Stand per 1 januari
Resultaat verslagperiode
Inflatiecorrectie t.g.v. de Algemene Reserve
Stand per 31 december

2019

2018

2.010

2.973

1.975

-735

3.985

2.238

-355

-228

3.630

2.010

De bestemmingsreserve projecten is, binnen de doelstellingen van Stichting Theia, vrij
besteedbaar.
4. LANGLOPENDE SCHULDEN
× (€ 1.000)
2019

2018

Te betalen projecten

72

238

Stand per 31 december

72

238

De resterende looptijd van de langlopende schulden ligt tussen de 1 en 2 jaar. De
opgenomen waarde is een goede inschatting van de reële waarde.
Voor de toelichting van de post te betalen projecten wordt verwezen naar de
projectenstaat.
5. KORTLOPENDE SCHULDEN
× (€ 1.000)

Te betalen inzake projecten *
Rekening-courant Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. **
Overige schulden
Stand per 31 december
* Voor de toelichting van de post te betalen projecten wordt verwezen naar de projectenstaat.
** Over deze rekening-courant wordt geen rente berekend

2019

2018

231

343

11

2

10

13

252

358

De resterende looptijd van de kortlopende schulden is korter dan 1 jaar. De
opgenomen waarde is een goede inschatting van de reële waarde.
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PROJECTENSTAAT 2019
(x €1.000)

Project ‘Beter Thuis met Dementie’ heeft een bedrag van nihil openstaan per
31-12-2019. Dit project is afgerond in 2019, echter de betaling van de laatste factuur
vindt plaats in 2020. Derhalve staat dit project per balansdatum onder de lopende
projecten.
Wanneer niet wordt voldaan aan de door stichting Theia gestelde
subsidievoorwaarden heeft de stichting het voorwaardelijk recht om de uitbetaalde
subsidies terug te vorderen. Het bestuur kan onder omstandigheden van
terugvordering afzien.

Pagina 28 van 31

STICHTING THEIA - Jaarrapport 2019

Toelichting op de staat van baten en lasten
6. BATEN
Beleggingsresultaat
× (€ 1.000)

Resultaat aandelen
Resultaat obligaties
Stand per 31 december

2019

2018

1.781

-520

372

-81

2.153

-601

2019

2018

7. LASTEN
Kosten projecten
× (€ 1.000)

Dotatie

176

214

Vrijval

-64

-159

Stand per 31 december

112

55

Voor nadere details verwijzen wij naar de projectenstaat 2019.
Overige lasten
× (€ 1.000)
2019

2018

Administratiekosten

32

32

Bestuurskosten

14

20

6

10

12

14

Accountantskosten
Beleggingskosten
Overige lasten
Stand per 31 december

2

3

66

79

TOELICHTING OVERIG
Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2019 waren geen werknemers in dienst (2018: 0).
Bezoldiging bestuur
Het bestuur heeft gezocht naar evenwicht in de hoogte van hun vergoeding in relatie
tot de door de bestuursleden geïnvesteerde tijd. De hoogte van het jaarlijkse
vacatiegeld voor de bestuursleden bedraagt € 2.000 inclusief een onkostenvergoeding
ad € 250, exclusief BTW. Gezien de extra werkzaamheden ontvangen de voorzitter en
het bestuurslid betrokken bij het toezicht op de vermogensbeheerder een jaarlijkse
vergoeding van € 2.500, inclusief een onkostenvergoeding ad € 250, exclusief BTW.
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Gebeurtenissen na balansdatum
In 2020 zijn consequenties te verwachten als gevolg van de uitbraak van het
coronavirus. Momenteel is, voor zover bekend, nog geen sprake van impact op de
activiteiten van Theia. Verwacht wordt dat de huidige omstandigheden invloed zullen
hebben op de doorlooptijd en wellicht ook op de opzet van de door de stichting
ondersteunde projecten. Het bestuur gaat er van uit dat indien een project aangepast
moet worden, het bestuur daarvan door de aanvrager in kennis gesteld zal worden.
Het bestuur staat open voor realistische aanpassingen. Een andere consequentie kan
zijn dat er minder projectaanvragen binnen zullen komen omdat de focus van
zorgprofessionals ligt bij de verzorging van patiënten die besmet zijn met het
coronavirus en minder bij de opstart van vernieuwende zorgprojecten.
De crisis heeft zijn weerslag in de financiële wereld. Het bestuur volgt de invloed
daarvan op de beleggingen van de stichting met grote aandacht.

Ondertekening van de jaarrekening
Leiden, 26 mei 2020
Het bestuur van Stichting Theia

mr. F.K. Buijn, voorzitter

dr. A.C. van der Ham

prof. dr. H.A.P. Pols

A. de Vet, huisarts

mr. drs. P. P. Witte
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OVERIGE GEGEVENS

Pagina 31 van 31

