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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. 

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. Stichting Theia wil zich ook richten op het 
bevorderen op gezondheid door meer te focussen op preventie, welbevinden en 
activatie en dus minder op ziekte. En dit in het bijzonder voor de inwoners van 
Rotterdam-Rijnmond. 

De projecten worden gefinancierd vanuit het vermogen van de stichting. Om ook in de 
toekomst projecten financieel te ondersteunen, streeft Stichting Theia ernaar om de 
algemene reserves op peil te houden. Stichting Theia werft geen gelden en opereert 
zonder winstoogmerk. 

Missie, visie 

Stichting Theia profileert zich als: 
• een stichting die verbetering van de gezondheid(s)(zorg) in de regio Rijnmond 

stimuleert door financiële ondersteuning te bieden aan projecten; 
• een stichting die zich bezig houdt met problematiek die samenhangt met (zorg- en 

gezondheids)vraagstukken in de regio Rijnmond; 
• een stichting die zich richt op het bevorderen van gezondheid door te focussen op 

preventie, welbevinden en activatie en minder op ziekte. 
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Dit wil de stichting realiseren door financiering van: 
• projecten met een focus op implementatie van projecten met concrete inhoud en 

resultaten, in samenwerking met regionale partners en/of met publiek/private 
sector; 

• projecten die aansluiten bij regionale en landelijke trends zoals: ‘van ZZ naar GG’ 
(van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag); 

• preventieve projecten en/of projecten die duurdere zorg voorkomen en die door 
regionale organisaties of samenwerkingsverbanden worden uitgevoerd; 

• projecten die een actieve betrokkenheid kennen van burgers, patiënten of 
patiënten vertegenwoordiging. 

Organisatie 

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. 

Bestuur 
Het bestuur vergadert in principe viermaal per jaar. In deze vergaderingen worden 
onder andere besluiten genomen met betrekking tot: 

• het te voeren beleid om de doelstellingen van Stichting Theia te kunnen realiseren; 
• specifieke onderwerpen waaraan Stichting Theia aandacht wil besteden; 
• evaluatie van de voortgang van de verschillende projecten; 
• beoordeling van de subsidieaanvragen in het licht van het beleid van de stichting; 
• het te voeren beleggingsbeleid. 

Voor een aantal besluiten geldt dat het bestuur zich laat adviseren door het 
bestuursbureau en/of een externe adviseur. 

Samenstelling bestuur per 7 juni 2021 
mr. F.K. Buijn, voorzitter 
dr. A.C. van der Ham 
prof. dr. H.A.P. Pols 
drs. A. de Vet 
mr. drs. P.P. Witte 

Mutaties bestuur 
In het verslagjaar hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van 
het bestuur. 

Nevenfuncties 
Uit oogpunt van zorgvuldigheid zijn alle nevenfuncties van de bestuursleden bekend 
bij de voorzitter dan wel bij het bureau. 
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Bezoldiging bestuur 
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. Zo nodig vallen individuele bestuurders hierbij terug op hun 
eigen kennisnetwerk. 

De beoordeling vindt plaats aan de hand van uitgebreide documentatie die, op verzoek 
van het bestuur, door het bestuursbureau van de stichting wordt verzameld. De 
aanvragen worden door een externe adviescommissie 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. 

Voor de bezoldiging van het bestuur wordt verwezen naar pagina 25 van de 
jaarrekening. 

De stichting heeft geen personeel in dienst. Zilveren Kruis voert de financiële 
administratie en het bestuursbureau van de stichting uit. 

Reflectie verslagjaar 

Het bestuur heeft in het verslagjaar 3 keer vergaderd. De eerste vergadering van maart 
2020 is geannuleerd in verband met de beperkende maatregelen van de Covid-19 
pandemie.  

De Covid-19 pandemie heeft niet alleen gevolgen gehad voor de planning van de 
bestuursvergadering. Er zijn ook gevolgen voor de voortgang van de lopende 
projecten, waarvan de uitvoering bij bijna alle projecten vertraging hebben opgelopen.  

De Covid-19 pandemie biedt ook kansen voor Stichting Theia in de uitvoering van haar 
doelstellingen. Zo heeft er tussentijds schriftelijke besluitvorming plaatsgevonden over 
Covid-19 gerelateerde projectaanvragen om organisaties in de gelegenheid te stellen 
op korte termijn noodzakelijke projecten te kunnen starten.  

Verder biedt de Covid-19 pandemie ook kansen op het gebied van innovatie van de 
gezondheidszorg. Als gevolg van deze pandemie heeft digitale zorg een vlucht 
genomen. Verdere ontwikkeling, opschaling en borging van deze digitale zorg bieden 
ook kansen voor de realisatie van de doelstelling van de stichting. 

Het bestuur heeft in 2020 uitgebreid stilgestaan bij het beleid van de stichting. Dit heeft 
niet geleid tot statutaire aanpassingen van de doelstellingen. Het bestuur heeft 
geconcludeerd dat de stichting zich meer gaat richten projectaanvragen die een directe 
impact op de burgers van Rotterdam kunnen hebben. Voorts wordt gestreefd naar een 
meer gerichte profilering van de stichting in haar werkgebied. 
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Resultaat 

Het resultaat over 2020 bedraagt € 204.000 en is toegevoegd aan de algemene reserve 
en bestemmingsreserve projecten. 

Projecten 

Projecten worden in principe gefinancierd voor maximaal 3 jaar. Aan de goedkeuring 
wordt de voorwaarde verbonden dat een eindrapportage inclusief een financiële 
eindafrekening wordt ingediend. Bij een financiële bijdrage van meer dan € 100.000 
wordt tevens een controleverklaring verlangd. Ook wordt de voortgang van projecten 
en de daaraan gekoppelde financiering gevolgd door tussenrapportages te verlangen 
en te beoordelen. 

Goedgekeurde projecten 

In 2020 heeft Stichting Theia 16 aanvragen voor financiering van projecten ontvangen, 
waarvan er 5 zijn gehonoreerd. Van 1 aanvraag is de besluitvorming aangehouden. 

INITIATIEF TOEGEKEND BEDRAG 

Powergarden € 90.000

Stichting Powergarden Nederland gaat 6 Powergardens 
realiseren in 6 wijken in Rotterdam. Een Powergarden is eigenlijk 
een belevingstuin van, voor en door de wijk. De belevingstuin is 
geschikt voor ouderen met dementie, maar is vooral ook een 
sociaal ‘verkeersplein’, waar oud en jong, vitaal en minder vitaal 
samenkomen en samen werken. 

Datagedreven triageprotocol voor de NL HAP, fase 3 en 4 € 225.000

Voor triages wordt momenteel de Nederlandse Triage Standaard 
(NTS) gebruikt. Dit is een protocol dat voorschrijft welke 
meerkeuzevragen gesteld dienen te worden bij een bepaalde 
zorgvraag, alsmede welke urgentie er moet volgen op de 
antwoorden van de patiënt. Deze ondersteuning van de NTS leidt 
in meer dan 50% van de triages tot een urgentiebepaling die niet 
aansluit bij de zorgvraag van de patiënt. Een verbetering in dit 
triageprotocol zou de mate van overtriage en het aantal onnodige 
consulten op de huisartsenposten sterk kunnen reduceren. 
Pacmed heeft in een Proof-of-Concept studie met Primair 
Huisartsenposten, data van twee miljoen historische triages 
geanalyseerd en een eerste versie van een Machine Learning 
algoritme ontwikkeld dat ondersteunt bij de urgentiebepaling. Dit 
algoritme was in staat de triagist te ondersteunen door te 
voorspellen of een patiënt binnen een uur medische spoedzorg 
nodig heeft, behorende bij de urgentieclassificatie 2 (U2). De 
verwachting is dat dit algoritme de hoeveelheid overtriage voor 
U2-classificaties tot wel dertig procent kan verminderen. 
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Covid-19 VR trainingsmodules zorgprofessionals € 48.400

Door de Covid-19 pandemie is een acute scholingsvraag voor 
verpleegkundigen ontstaan. Men is daarom een initiatief gestart 
om met VR zorgpersoneel te scholen. De doelgroep is 
zorgpersoneel op verpleegafdelingen (verpleegkundigen en 
artsen) dat ingezet wordt om Covid-19 patiënten te verzorgen. 
Door middel van Virtual Reality based scenario training wordt op 
een efficiënte en hoogwaardige wijze in de acute onderwijsvraag 
voorzien. 

Covid-19 VR trainingsmodules revalidatie patiënten € 65.000

Door de acuut stijgende zorgvraag die door de Covid-19
pandemie wordt veroorzaakt en de beperkte beschikbaarheid van 
gekwalificeerd personeel die deze gespecialiseerde zorg moeten 
leveren komt de begeleiding van patiënten en hun naasten voor, 
tijdens en na het intensieve zorgtraject in het gedrang. 
Daarom is men een Virtual Reality traject voor begeleiding van 
patiënten na een intensive care-opname gestart. (Parallel aan de 
VR-training van zorgpersoneel, aanvraag 2020284). 
Door de huidige Covid-19 pandemie wordt het duidelijk dat om 
post-IC gerelateerd trauma te voorkomen, patiënten beter 
moeten worden voorbereid op de ervaringen op de Intensive 
Care. Die begeleiding is essentieel gezien de grote toename van 
post-IC zorg en gerelateerde problemen. Men richt zich op twee 
doelgroepen:  
1. Patiënten met Covid-19 die op een intensive care opgenomen 

worden/liggen/gelegen hebben; 
2. Patiënten met Covid-19 die mogelijk met een IC in aanraking 

kunnen komen. 

Beweegtuin Sonneburgh € 5.000

Stichting Sonneburgh is een woonzorgcentrum met drie locaties. 
Op de locatie Groene Kruisweg (Hoogvliet) wonen 160 bewoners 
variërend in leeftijd tussen 75 en 95 jaar. Zij zien dat de bewoners 
te weinig bewegen  en dat dit nog is verergert door de Covid19 
crisis. Beweging is voor de bewoners van cruciaal belang omdat 
het positieve effecten heeft op de gezondheid en het risico op 
valincidenten en depressie verkleint. Met de beweegtuin willen zij 
de levenskwaliteit van hun bewoners verhogen. De tuin wordt 
ingericht met dementievriendelijke beweegtoestellen voor 
oefeningen voor kracht in de handen, coördinatie, vitaliteit en 
nog veel meer. Al hun activiteitenbegeleiders krijgen een 4 uur 
durende cursus van Olga Commandeur waar zij en Yalp (de 
leverancier van de toestellen) een samenwerking mee hebben 
om zo te zorgen dat de bewoners op een goede manier worden 
begeleid. 
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Afgewezen aanvragen 

Van de in 2020 behandelde aanvragen zijn 10 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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Eindrapportages 
In 2020 zijn de volgende projecten afgerond: 

 Virtual Reality ter voorbereiding van kinderen op een operatie: effecten op de 
pre- en postoperatieve angst en pijn; 

 Cyberpoli pediatrische trombose. 

Stopgezet 
Van het project TURACOS trial heeft het bestuur in 2020 besloten om verdere 
financiering stop te zetten. De voornaamste reden is dat, binnen een redelijke 
termijn, de beoogde inclusie niet kan worden behaald. Dit heeft geresulteerd in 
een vrijval van € 41.772. 

Toekomst 

Stichting Theia heeft een vermogen van € 17,8 miljoen. Deze middelen worden 
besteed aan het realiseren van de doelstellingen van Stichting Theia. Het bestuur 
hoopt dat met de voorgenomen wijzigingen in het beleid en een actievere 
benadering van de regio meer projectaanvragen te verwerven. 
In 2021 zal het voornemen om financiering te bieden aan kleinschalige projecten 
worden geëffectueerd. 

Het bestuur heeft besloten om de ambitie voor 2021 hoog te leggen en de 
begroting voor het te besteden bedrag aan projecten op € 850.000 vast te stellen. 

De verwachting is dat de Covid-19 pandemie ook in 2021 zijn weerslag zal hebben 
op de voortgang van lopende projecten. Zoals eerder beschreven, biedt deze 
pandemie ook kansen voor Stichting Theia door financieel bij te dragen aan 
projecten die zich richten de versnelling in de digitale zorgverlening. 

Vermogen en beheer 

Het vermogen van Stichting Theia is belegd in een pool van wereldwijd georiënteerde 
obligatie- en aandelenfondsen met een nadruk op obligaties.  

Het bestuur van Stichting Theia is verantwoordelijk voor het strategische 
beleggingsbeleid. Bij de vaststelling van de strategische beleggingsmix en de 
bandbreedtes laat het bestuur zich 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.  

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 de vermogensbeheerder met betrekking tot de 
duurzaamheid van de beleggingsportefeuille. 
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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 de vermogensbeheerder wordt getoetst aan de hand van de 
gerealiseerde resultaten ten opzichte van de benchmark. Voor de beheersing van de 
risico’s op de interne organisatie bij de vermogensbeheerder wordt de SOC en 
bijbehorende ‘bridge letter’ beoordeeld. 

De ontwikkelingen in de portefeuille worden periodiek door een vertegenwoordiger 
van het bestuur en een onafhankelijke externe adviseur met de externe 
vermogensbeheerder besproken. 

Per 18 juni 2020 is een aanpassing in het contract doorgevoerd met betrekking tot de 
verhouding van de beleggingsportefeuille. Contractueel is vastgelegd dat de 
portefeuille voor 50% in obligaties en liquiditeit (met een bandbreedte van 5%), voor 
43% in aandelen (met een bandbreedte van 4%) en voor 7% in indirect vastgoed (met 
een bandbreedte van 2%) belegd wordt. 

Risicomanagement en risicobeheersing 

De risico's waaraan Stichting Theia blootstaat en de beheersing van die risico's zijn 
opgenomen op pagina 18 in de Algemene Toelichting op de jaarrekening. 

Leiden, 7 juni 2021 

Het bestuur van Stichting Theia 

mr. F.K. Buijn, voorzitter 
dr. A.C. van der Ham 
prof. dr. H.A.P. Pols 
drs. A. de Vet 
mr. drs. P. P. Witte 
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JAARREKENING



Pagina 13 van 26

Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming) 

× (€ 1.000)

TOELICHTING

31 DECEMBER

2020

31 DECEMBER

2019

Activa

Vaste activa 1

Financiële vaste activa 18.240 17.933

Vlottende activa 2

Liquide middelen 30 31

Totaal activa

18.270 17.964

Passiva

Eigen vermogen 3

Algemene Reserve 14.192 14.010

Bestemmingsreserve projecten 3.652 3.630

17.844 17.640

Langlopende schulden 4

Te betalen inzake projecten 196 72

Kortlopende schulden 5

Te betalen inzake projecten 218 231

Overige schulden 12 21

Totaal passiva 18.270 17.964
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Staat van baten en lasten 2020 

× (€ 1.000)

TOELICHTING

31 DECEMBER

2020

31 DECEMBER

2019

Baten 6

Beleggingsresultaat 665 2.153

Lasten 7

Kosten projecten 392 112

Overige lasten 69 66

461 178

Resultaat 204 1.975

Resultaatsbestemming 

Het bestuur heeft besloten dat het resultaat van 2020 van € 204 duizend als volgt over 
de reserves te verdelen: 

Verdeling van het resultaat naar de reserves 

× (€ 1.000)

2020 2019

Mutatie Algemene Reserve

Inflatiecorrectie 182 355

Mutatie Bestemmingsreserve projecten

Overig 22 1.620

Resultaat boekjaar 204 1.975
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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 verschillende oordelen, aannames en 
schattingen gedaan, 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-en-
verliesrekening, 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. 

Risico’s met betrekking tot financiële 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 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. 
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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 
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.  
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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

2020
BALANSWAARDE 

31-12-2020

PERCENTAGE

2019
BALANSWAARDE 

31-12-2019

Aandelen beleggingsfondsen 52% 9.535 47% 8.364

Obligaties beleggingsfondsen 48% 8.705 53% 9.569

18.240 17.933

Het verloop van de balanswaarde van de financiële vaste activa is als volgt: 

× (€ 1.000)

2020 2019

Stand 1 januari 17.933 16.148

Aankopen 10.542 1.350

Verkopen en aflossingen -10.900 -1.718

Mutaties in de reële waarde 665 2.153

Stand per 31 december 18.240 17.933

De financiële vaste activa zijn als volgt naar valuta te splitsen: 

× (€ 1.000) 

PERCENTAGE

2020
BALANSWAARDE 

31-12-2020

PERCENTAGE

2019
BALANSWAARDE 

31-12-2019

Euro 75% 13.601 74% 13.298

Amerikaanse Dollar 25% 4.639 24% 4.205

Overige 0% 0 2% 430

18.240 17.933

Per 18 juni 2020 is een aanpassing in het contract doorgevoerd inzake de verhouding 
van de beleggingsportefeuille. Contractueel is vastgelegd dat de portefeuille voor 50% 
in obligaties en liquiditeit (met een bandbreedte van 5%), voor 43% in aandelen (met 
een bandbreedte van 4%) en voor 7% in indirect vastgoed (met een bandbreedte van 
2%) 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 2020 is in de verhouding 52% - 48% 
(2019: 47% - 53%). De percentages passen binnen het afgesproken beleggingsbeleid. 
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2. VASTE ACTIVA 

Liquide middelen 

× (€ 1.000)

2020 2019

Rekening-courant ABN-AMRO 22 30

Effectenrekening State Street Bank International 8 1

Stand per 31 december 30 31

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 

De liquide middelen zijn als volgt naar valuta te splitsen: 

× (€ 1.000) 

PERCENTAGE

2020
BALANSWAARDE 

31-12-2020

PERCENTAGE

2019
BALANSWAARDE 

31-12-2019

Euro 73% 22 97% 30

Amerikaanse Dollar 27% 8 3% 1

30 31

3. EIGEN VERMOGEN 

Het verloop van het Eigen vermogen is als volgt: 

Algemene Reserve
× (€ 1.000)

2020 2019

Stand per 1 januari 14.010 13.655

Bestemming resultaat * 182 355

Stand per 31 december 14.192 14.010

* 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 2020 volgens het CBS CPI-alle 
huishoudens bedraagt 1,3% (2019 2,6%). 

De Algemene Reserve is, binnen de doelstellingen van Stichting Theia, vrij 
besteedbaar.

Bestemmingsreserve projecten 

× (€ 1.000)

2020 2019

Stand per 1 januari 3.630 2.010

Bestemming resultaat 22 1.620

Stand per 31 december 3.652 3.630

De bestemmingsreserve projecten is, binnen de doelstellingen van Stichting Theia, vrij 
besteedbaar. 
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4. LANGLOPENDE SCHULDEN 

× (€ 1.000)

2020 2019

Te betalen projecten 196 72

Stand per 31 december 196 72

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)

2020 2019

Te betalen inzake projecten * 218 231

Rekening-courant Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. ** 0 11

Overige schulden 12 10

Stand per 31 december 230 252

* Voor de toelichting van de post te betalen projecten wordt verwezen naar de projectenstaat. 
** Over deze rekening-courant wordt geen rente berekend 

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 2020 
(x €1.000) 

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. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

6. BATEN 

Beleggingsresultaat 

× (€ 1.000)

2020 2019

Resultaat aandelen 510 1.781

Resultaat obligaties 155 372

Stand per 31 december 665 2.153

7. LASTEN 

Kosten projecten  

× (€ 1.000)

2020 2019

Dotatie 434 176

Vrijval -42 -64

Stand per 31 december 392 112

Voor nadere details verwijzen wij naar de projectenstaat 2020. 

Overige lasten 

× (€ 1.000)

2020 2019

Administratiekosten 32 32

Bestuurskosten 13 14

Adviseurskosten 4 0

Accountantskosten 6 6

Beleggingskosten 12 12

Overige lasten 2 2

Stand per 31 december 69 66

Toelichting overig

Gemiddeld aantal werknemers 
Gedurende het jaar 2020 waren geen werknemers in dienst (2019: 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 € 1.750, exclusief BTW. Gezien de extra 
werkzaamheden ontvangen de voorzitter en het bestuurslid betrokken bij het toezicht 
op de vermogensbeheerder een jaarlijkse vergoeding van € 2.250, exclusief BTW. 
Daarnaast krijgen alle bestuursleden een onkostenvergoeding ad € 250 op jaarbasis, 
exclusief BTW. 



Stichting Theia  -  Jaarrapport 2020 

Pagina 25 van 26 
 

 
Gebeurtenissen na balansdatum 
De Covid-19 pandemie zal naar verwachting ook in 2021 zijn weerslag hebben op de 
doorlooptijd van de lopende projecten. Zodra deze bij aanvragers bekend zijn, 
verwachten wij dat dit door hen bij het bestuur kenbaar zal worden gemaakt.  
 
 
 
 
Ondertekening van de jaarrekening 
 
 
Leiden, 7 juni 2021 
 
 
Het bestuur van Stichting Theia 
 
 
 
mr. F.K. Buijn, voorzitter   
 
 
 
dr. A.C. van der Ham   
 
 
 
prof. dr. H.A.P. Pols   
 
 
 
drs. A. de Vet   
 
 
 
mr. drs. P. P. Witte   
 
 
 



Stichting Theia  -  Jaarrapport 2020 

Pagina 26 van 26

OVERIGE GEGEVENS 
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