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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 reële
waarde van de algemene reserve op peil te houden, zodat ook de reële waarde van het
subsidiebudget op peil blijft. 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.
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);
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•
•

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.

Het bestuur heeft besloten de focus minder te leggen op aanvragen van onderzoeken die een
landelijke doelstelling hebben. De verwachting is dat er meer winst voor de inwoners van
Rijnmond te behalen is als de focus wordt gelegd op financiering van projecten die primair de
burgers van Rijnmond ten goede komen en die een doelstelling hebben die gericht is op de
bevordering van gezondheid en dus ook preventie.
Stichting Theia legt meer nadruk op financiering van korter durende projecten met snel te
implementeren resultaten door bijvoorbeeld innovaties te financieren die al ontwikkeld zijn,
maar die nog een steuntje in de rug nodig hebben om tot uitrol en borging in de regio te
komen.
Daarnaast biedt Stichting Theia ook de mogelijkheid om financiering aan te vragen voor
kleinschalige projecten voor buurtgerichte en lokale activiteiten in de regio Rijnmond. Deze
maatschappelijke initiatieven moeten gericht zijn op zorg- of welzijnsactiviteiten of
voorzieningen gericht op gezondheid of welzijn voor een kwetsbare doelgroep.

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. De stichting is door de Belasting
aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling.
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 1 januari 2022
mr. F.K. Buijn, voorzitter
dr. A.C. van der Ham
drs. M. Uil
drs. A. de Vet
mr. drs. P.P. Witte
Mutaties bestuur
In het verslagjaar 2021 is de heer prof. dr. H.A.P. Pols per 31 december 2021 afgetreden als
bestuurslid. Mevrouw M. Uil is per 1 januari 2022 toegetreden tot het bestuur.
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Nevenfuncties
Uit oogpunt van zorgvuldigheid zijn alle nevenfuncties van de bestuursleden bekend bij de
voorzitter dan wel bij het bureau. De bestuursleden melden hun nevenfuncties bij de voorzitter
en de voorzitter meldt zijn nevenfuncties bij één van de andere bestuursleden. Voor alle
nevenfuncties is geconcludeerd dat er geen tegenstrijdige belangen zijn.
Werkzaamheden 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 26 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 vier keer vergaderd. Vanwege de beperkende maatregelen
van de Covid-19 pandemie hebben alle vergaderingen digitaal plaatsgevonden.
De Covid-19 pandemie heeft niet alleen zijn weerslag gehad op de bestuursvergaderingen. Nog
altijd blijken er gevolgen voor de lopende projecten. Verschillende projecten kennen hierdoor
een langere doorlooptijd dan beoogd.
De Covid-19 pandemie heeft ook kansen geboden voor Stichting Theia in de uitvoering van
haar doelstellingen. In 2020 zijn enkele Covid-19 gerelateerde projecten gefinancierd, die in
2021 tot afronding zijn gekomen. Deze projecten hebben direct voorzien in de behoefte van
zorgverleners en patiënten en hun naasten in de regio.
Het bestuur is 2021 overgegaan tot uitvoering van het aangepaste focus van haar doelstellingen
om meer directe impact op de burgers van Rijnmond te hebben. Dit heeft zich mede geuit door
het instellen van een regeling ter financiering van kleinschalige projecten voor buurtgerichte en
lokale activiteiten in de regio Rijnmond. Deze maatschappelijke initiatieven moeten gericht zijn
op zorg- of welzijnsactiviteiten of voorzieningen gericht op gezondheid of welzijn voor een
kwetsbare doelgroep.
Ook heeft het bestuur kennis genomen van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
(WBTR) die op 1 juli 2021 ingegaan is. Dit heeft voor Stichting Theia geleid tot een aanpassing
van de statuten.

Resultaat
Het resultaat over 2021 bedraagt € 1.762.000 en is toegevoegd aan de algemene reserve en
bestemmingsreserve projecten.
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Projecten
Projecten worden in principe gefinancierd voor maximaal drie 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 van een onafhankelijk accountant verlangd. Ook wordt de voortgang van
projecten en de daaraan gekoppelde financiering gevolgd door tussenrapportages te verlangen
en te beoordelen.

Goedgekeurde projecten
In 2021 heeft Stichting Theia twaalf aanvragen voor financiering van projecten ontvangen,
waarvan er vijf zijn gehonoreerd. Van één aanvraag is de besluitvorming aangehouden.
Daarnaast heeft de stichting in 2021 zeven aanvragen ontvangen voor ‘kleinschalige projecten’.
Hiervan zijn er zes gehonoreerd.
PROJECT

TOEGEKEND BEDRAG

Muziek als behandeling en preventie bij ziekenhuisopnames
Veel patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen voor een
operatie krijgen te maken met de 5 volgende complicaties: angst, pijn,
stress, slaapontregeling en delier bij patiënten > 65 jaar. Onderzoek
heeft aangetoond dat muziek een gunstig effect kan hebben op deze
complicaties. Men heeft bewijs gevonden dat muziek stress, angst en
pijn bij operaties significant kan verminderen alsook het gebruik van
pijnmedicatie.
Deze implementatiestudie van de Erasmus MC Foundation, afdeling
Muziek als Medicijn, beoogt:
 Implementatie van muziek als innovatieve duurzame behandeling in
het ziekenhuis om angst, pijn, stress , slaapontregeling en delier in
te zetten en medicatiegebruik te voorkomen.
 Kostenbesparing door minder gebruik van medicatie voor deze
complicaties, kortere opnameduur en minder lange termijn
complicaties die vaak optreden na delier en bij chronisch opioïdengebruik.
Er wordt ook een implementatiepakket ontwikkeld en aan het einde van
het project wordt ook een kosteneffectiviteitsstudie gedaan. Op basis
van de uitkomsten van deze implementatiestudie in het IJsselland en in
het Erasmus MC willen men deze muziekinterventie landelijk inzetten.

€ 64.500

Actieve surveillance voor patiënten met slokdarmkanker (SANO-2)
De afdeling Heelkunde en Medisch Psychologie van het Erasmus MC
heeft een aanvraag ingediend voor financiering van een RCT die
voortkomt uit een bestaande studie, SANO, die door ZonMw en KWF
gefinancierd wordt. De SANO studie gaat over twee verschillende
behandelingen van slokdarmkanker:
1) bestraling gevolgd door operatie, versus
2) actief volgen na bestraling zonder operatie.
Voordat de resultaten van de SANO-1 studie bekend zijn, wil men op
basis van de voorlopige uitkomsten de SANO-2 studie opzetten, omdat
gebleken is dat patiënten een grote voorkeur hebben voor de nietoperatieve behandeling na bestraling die in SANO-1 toegepast wordt.
Deze behandeling is niet gevalideerd, in tegenstelling tot de
standaardbehandeling met operatie na bestraling.

€ 100.000
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Na afloop van SANO-1 zal men terug moeten gaan naar de
standaardbehandeling, omdat Active Surveillance nog beschouwd
wordt als experimenteel. Om op een veilige manier toch de Active
Surveillance behandeling te kunnen blijven aanbieden, in de periode
waarin nog geen lange termijn eindresultaten van SANO-1 beschikbaar
zijn, acht men het van belang dat er een prospectieve cohortstudie
opgezet wordt waarin de veiligheid en effectiviteit van de conservatieve
behandeling wordt gemeten: SANO-2.
Inzet ervaringsdeskundigen bij huiselijk geweld en kindermishandeling
Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft als doel het duurzaam
stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
In dit project gaat men samen met meerdere netwerkpartners
toewerken naar een structurele inzet van ervaringsdeskundigen om de
veiligheid van cliënten beter te waarborgen en voor én met hen te
kunnen toewerken naar duurzame oplossingen.
Door te werken met ervaringsdeskundigen zullen cliënten, slachtoffers
en plegers van huiselijk geweld, zich beter gehoord voelen waardoor zij
eerder bereid zijn om meer informatie te geven en mee te werken om
tot een effectieve aanpak te komen om het geweldspatroon duurzaam te
doorbreken.
Omdat de ervaringsdeskundigen ook de brug naar de professionals kan
maken zal dit een nieuwe, verbeterde werkwijze opleveren die leidt tot
een veilig situatie en terugdringen van aantallen slachtoffers.

€ 40.000

Factors influencing the cours of renal function after kidney donation
Er zijn internationaal en nationaal strenge regels waaraan potentiële
donoren vóór nierdonatie aan moeten voldoen. Vanwege deze strenge
regels worden mogelijk potentiële donoren ten onrechte afgewezen op
grond van een mogelijk risico op lage restfunctie. Hoewel het overgrote
deel van de nierdonoren geen nadeel heeft van donatie is er een zeer
klein aantal dat uiteindelijk een lage restfunctie heeft. Het is met de
huidige gegevens niet te voorspellen wie dat zullen zijn.
Daarom wil de afdeling Interne geneeskunde/Nefrologie van het
Erasmus MC aan de hand van de populatie die een nier heeft
gedoneerd, met behulp van een statistische analyse een formule
maken, waarmee de restnierfunctie na donatie voorspeld kan worden
voor toekomstige nierdonoren. Het doel is om onnodige afkeuring van
donoren te voorkomen terwijl er wel veiligheid wordt geborgd ten
aanzien van nierdonatie.

€ 4.726

Een Minimale Interventie Strategie voor kinderen met overgewicht en
obesitas in de huisartsenpraktijk
Overgewicht en obesitas zijn uitdagende gezondheidsproblemen. De
eerstelijns gezondheidszorg heeft volgens de overheid een cruciale rol
bij de aanpak van obesitas bij kinderen. In de huidige NHG standaard
Obesitas staat de rol van de huisarts omschreven als het diagnosticeren
van obesitas bij kinderen, het ter sprake brengen en behandelen, dan
wel doorverwijzen. Hoewel de richtlijn door de huisartsen
onderschreven wordt, blijkt dat deze veelal niet gevolgd wordt en dat
huisartsen diverse barrières ervaren. De huisartsen geven aan behoefte
te hebben aan scholing over het signaleren en behandelen van kinderen
met obesitas. De NHG-standaard adviseert de Minimale Interventie
Strategie (MIS).

€ 351.067
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In dit project wil de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC
een passende MIS ontwikkelen, met input van huisartsen,
praktijkondersteuners, doktersassistenten en ouders, en
verwijsmogelijkheden in kaart brengen.
Vervolgens wordt geëvalueerd of de MIS bruikbaar is en of ouders en
kinderen vaker ondersteund of doorverwezen worden door de huisarts.
KLEINSCHALIG PROJECT

TOEGEKEND BEDRAG

Scholing vrijwilligers Hospice IJsselpolder
De aanleiding voor de oprichting van het nieuwe hospice is dat de
bewoners van Ommoord, waar ook sprake is van vergrijzing, regelmatig
gebruik moesten maken van hospices in Nieuwerkerk en Capelle. Dat
had tot gevolg dat, vanwege de lange aanrijtijden vanuit Ommoord, hun
eigen huisarts hen niet kon bijstaan en dat ze daardoor aangewezen
waren op een nieuwe huisarts uit Capelle of Nieuwerkerk. Een nietwenselijk situatie. Hospice IJsselpolder is daarom vooral bedoeld voor
de bewoners van Ommoord, Prinsenland e.o.
Naar verwachting opent het hospice in het voorjaar zijn deuren. Voor
die tijd wil men 60 vrijwilligers getraind hebben. De aanvraag bij
Stichting Theia betreft specifiek de kosten voor het trainingsprogramma
van de vrijwilligers.

€ 12.600

Je eigen weg vinden als je leven anders loopt
Veel jongeren verlaten zonder diploma een school en er wordt verwacht
dat dat aantal vanwege corona stijgt. Jongeren die uitstromen uit het
speciaal onderwijs komt niet aan het werk. Circa 10% van de
jongvolwassenen voelt zich sterk eenzaam en de wachttijden in de GGZ
en jeugdzorg lopen op.
FLOOR jongerencoaching steunt deze jongeren tussen de vijftien en
dertig jaar met versterken van hun gewone leven en om het beste uit
zichzelf te halen. De vrijwillige coaches ondersteunen jongeren met
beperkingen, ziektes en/of psychische aandoeningen. Het doel is dat de
jongeren meer eigen regie ervaren op hun leven, hun netwerk meer
betrekken en stappen zetten richting de doelen die zij voor zichzelf
hebben geformuleerd om hun plek te vinden in de maatschappij. Met
als resultaat meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. De begeleiding
van de jongere vindt een op een plaats in een traject van één jaar.
Stichting FLOOR jongerencoaching heeft een aanvraag ingediend om in
de regio Rijnmond twee vrijwillige coaches op te leiden om jongeren uit
deze omgeving het FLOOR jongerencoachingstraject te kunnen
aanbieden.

€ 4.900

Educatief in beweging
Op de Oscar Romeroschool worden zij geconfronteerd met veel
kinderen met overgewicht en slechte schoolprestaties, voornamelijk
veroorzaakt door de grote armoede in de wijk Crooswijk. Het is voor de
kinderen van groot belang dat zij voldoende en op een goede manier
bewegen. Beweging zorgt voor meer vitaliteit en kracht waardoor
ziekten zoals obesitas, hart- en vaatziekten en depressiviteit op latere
leeftijd worden voorkomen. Daarbij bevordert vitaliteit ook de
schoolprestaties, wat ook weer zorgt voor een betere toekomst.

€ 7.500
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Door het realiseren van het project Yalp Sona Educatief in beweging’,
gaan zij ervoor zorgen dat de leerlingen en alle kinderen uit de wijk
Crooswijk meer in beweging komen en tegelijkertijd ook educatief bezig
zijn.
Daarom hebben zij, naast de aanschaf van het toestel, ook een
activiteitenplan opgesteld met activiteitenbegeleiders en
welzijnsorganisatie Dock.
TheeTheater
Tijdens de afgelopen lockdown-periode zijn er bij diverse
verzorgingshuizen muziekoptredens georganiseerd die door de
bewoners zeer op prijs gesteld werden. In een gezamenlijk project van 4
partijen die actief zijn in Kralingen-Crooswijk: twee zorginstellingen,
Aafje en Lelie Zorggroep, welzijnsorganisatie DOCK en het platform
Verenigd Rotterdam, wil hier graag een vervolg aan geven in de vorm
van optredens van lokale artiesten op drie vaste (buiten)-podia en via
live-streams. Per keer verwacht men rond de 40 bewoners aan te
trekken die live aanwezig kunnen zijn tijdens de tv-opnames en 300
senioren per live-stream uitzending. De optredens worden in
samenspraak met de bewoners van de verzorgingshuizen en de
buurtbewoners afgestemd.
Men beoogt:
• Verminderen eenzaamheid onder ouderen in de wijk en
verzorgingshuizen.
• Lokale artiesten de mogelijkheid geven om inkomsten te genereren.
• Beginnende artiesten de mogelijkheid bieden om podiumervaring
op te doen.
• Inclusieve samenleving waar iedereen meedoet. Bijvoorbeeld
werkgelegenheid voor doven en slechthorenden.

€ 3.048

Beleeftuin Aafje Smeetsland
Aafje Smeetsland is een verzorgingshuis gespecialiseerd in
geheugenproblematiek, Korsakov en tijdelijke noodzakelijke
crisisopvang. Er verblijven dus veel ouderen met zowel psychische als
lichamelijke problemen.
Bewegen heeft een aantoonbaar positief effect op lichamelijke en
cognitieve achteruitgang. Men wil beweging en ontmoeting stimuleren
door de aanleg van een beweegtuin waarin oefeningen kunnen worden
gedaan die goed zijn voor de fysieke- alsmede de hersenvitaliteit.
Samen met de activiteitenbegeleiders, vrijwilligers en therapeuten is er
een activiteitenplan gemaakt om er voor te zorgen dat de beleeftuin
voor de komende vijf tot tien jaar intensief en goed gebruikt zal worden.
Stichting Theia heeft haar bijdrage geoormerkt voor besteding aan de
aanschaf van beweegtoestellen.

€ 12.500

Met plezier in beweging
Ouderen wonend in de zorginstelling Laurens Rubroek bewegen
wekelijks onder begeleiding van een beweegspecialist gericht op het
verbeteren van klachten en het voorkomen van problemen. De vakgroep
bewegen, welzijnscoaches en zorgpersoneel doen er alles aan om
bewoners, naast de wekelijkse sessies, meer spontaan te laten
bewegen. De bewegingstherapeut van Laurens Rubroek zag de
positieve werking van een SilverFit Alois bij cliënten op andere locaties.
De inzet van de SilverFit Alois ziet zij dan ook als ultieme aanvulling op
het huidige bewegingsprogramma.

€ 4.317
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Niet alleen om mensen fysiek en cognitief in beweging te brengen maar
ook door activiteiten die voor ontspanning en rust zorgen. De SilverFit is
te vergelijken met een Wii die geschikt is gemaakt voor ouderen.
Stihcting Theia heeft toezegging gedaan van 50% van de aanschafprijs
van de SilverFit Alois inclusief een jaar onderhoud.

Afgewezen aanvragen
Van de in 2021 behandelde aanvragen zijn 6 projecten op inhoudelijke gronden, of wegens
strijdigheid met de doelstellingen, afgewezen. Daarnaast is 1 aanvraag voor een kleinschalig
project afgewezen.
Onderstaand wordt grafisch weergegeven hoe de binnengekomen aanvragen zich verhouden
tot 2020:

Eindrapportages

In 2021 zijn de volgende projecten afgerond:








STARR trial (vrijval € 4.969);
MRI Diagnostiek bij Alzheimer
PRESTO
BedTimeStories in Charley Toorop
Covid-19 VR training voor zorgprofessionals
Covid-19 VR revalidatie voor patiënten
Scholing vrijwilligers Hospice IJsselpolder.
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Stopgezet

Van het project Datagedreven triageprotocol op de Nederlandse Huisartsenpost heeft het
bestuur in 2021 besloten om de toegezegde financiering in te trekken. De reden is dat
Pacmed heeft aangegeven niet in staat te zijn om over te gaan naar de door Theia
gefinancierde fase. Men heeft besloten tot een strategische koerswijziging. Dit heeft
geresulteerd in een vrijval van € 225.000. Het voorschot is teruggevorderd.

Toekomst
Stichting Theia heeft een vermogen van € 19,6 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. Tot nu toe lijkt dit effect te hebben gezien het aantal
binnengekomen aanvragen.
Het bestuur heeft besloten om de ambitie voor 2022 hoog te leggen en de begroting voor
het te besteden bedrag aan projecten op € 1.000.000 vast te stellen; voor kleinschalige
projecten is het te besteden bedrag vastgesteld op € 250.000,-.
De verwachting is dat de Covid-19 pandemie ook in 2022 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 op
de versnelling in de digitale zorgverlening.
Aanvullend is de recente invasie in Oekraïne een gebeurtenis die mogelijk weerslag zal
hebben op Stichting Theia. De onzekere positie van de beurzen kan effect hebben op het
vermogen van de stichting.
Maar wellicht zijn er mogelijkheden voor de stichting om aanvullende activiteiten te
ondernemen. Het bestuur heeft uitgesproken de ontwikkelingen op het gebied van zorg aan
vluchtelingen binnen de regio Rijnmond met aandacht te volgen. Voor zover dit tot
sympathieke initiatieven leidt, die binnen de doelstelling van de stichting vallen, worden
projectaanvragen hiervoor zeker in overweging genomen.

Vermogen en beheer
Het vermogen van Stichting Theia is belegd in een pool van wereldwijd georiënteerde
obligatiefondsen, aandelenfondsen en vastgoedfondsen.
Het bestuur van Stichting Theia is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. Bij de
vaststelling van de 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.
In het verslagjaar zijn geen wijzigingen met betrekking tot de verhoudingen in de
beleggingsportefeuille doorgevoerd.

Risicomanagement en risicobeheersing
De risico's waaraan Stichting Theia blootstaat en de beheersing van die risico's zijn opgenomen
op pagina 19 in de Algemene Toelichting op de jaarrekening.

Leiden, 8 juni 2022
Het bestuur van Stichting Theia
mr. F.K. Buijn, voorzitter
dr. A.C. van der Ham
drs. M. Uil
drs. A. de Vet
mr. drs. P. P. Witte
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JAARREKENING
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Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)
× (€ 1.000)
TOELICHTING

31 DECEMBER
2021

31 DECEMBER
2020

20.201

18.240

100
10

30

20.311

18.270

14.575
5.031
19.606

14.192
3.652
17.844

380

196

314
11

218
12

20.311

18.270

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 2021
× (€ 1.000)
TOELICHTING

Baten

Kosten projecten
Overige lasten

Resultaat

31 DECEMBER
2020

2.218

665

375
81
456

392
69
461

1.762

204

6

Beleggingsresultaat
Lasten

31 DECEMBER
2021

7

Resultaatsbestemming
Het bestuur heeft besloten dat het resultaat van 2021 van € 1.762 duizend als volgt
over de reserves te verdelen:
Verdeling van het resultaat naar de reserves
× (€ 1.000)
2021

2020

383

182

Mutatie Bestemmingsreserve projecten
Overig

1.379

22

Resultaat boekjaar

1.762

204

Mutatie Algemene Reserve
Inflatiecorrectie
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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.
Effecten Covid-19
De Covid-19 pandemie heeft gevolgen voor de voortgang van de lopende projecten,
waardoor verschillende projecten een doorlooptijd hebben dan beoogd.
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-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.
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 leggen 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.

Pagina 20 van 28

Stichting Theia - Jaarrapport 2021

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
2021
31-12-2021

PERCENTAGE BALANSWAARDE
2020
31-12-2020

Aandelen beleggingsfondsen

53%

10.793

52%

9.535

Obligaties beleggingsfondsen

47%

9.408

48%

8.705

20.201

18.240

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

2021

2020

18.240

17.933

832

10.542

-1.089

-10.900

2.218

665

20.201

18.240

De financiële vaste activa zijn als volgt naar valuta te splitsen:
× (€ 1.000)
PERCENTAGE BALANSWAARDE
2021
31-12-2021

Euro

71%

Amerikaanse Dollar

29%

PERCENTAGE BALANSWAARDE
2020
31-12-2020

14.437

75%

5.764

25%

20.201

13.601
4.639
18.240

De beleggingen van Stichting Theia worden beheerd door State Street Global
Advisors. 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 2021 is in de verhouding 53% - 47%
(2020: 52% - 48%). De percentages passen binnen het afgesproken beleggingsbeleid.
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2. VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
× (€ 1.000)
2021

Vordering afwikkeling project

100

Stand per 31 december

100

2020

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

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

2021

2020

4

22

6

8

10

30

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
De liquide middelen zijn als volgt naar valuta te splitsen:
× (€ 1.000)
PERCENTAGE BALANSWAARDE
2021
31-12-2021

Euro

70%

Amerikaanse Dollar

30%

PERCENTAGE BALANSWAARDE
2020
31-12-2020

7

73%

3

27%

22
8

10

30

3. EIGEN VERMOGEN
Beoogd wordt om de reële waarde van het vermogen en daarmee ook de reële waarde
van het subsidiebudget op de lange termijn in stand te houden. Op de korte termijn
worden verschillen tussen het werkelijke en het voor het behoud van de reële waarde
benodigde vermogen, geaccepteerd en onder de bestemmingsreserve projecten
opgenomen.
Het verloop van het Eigen vermogen is als volgt:
Algemene Reserve
× (€ 1.000)

Stand per 1 januari
Bestemming resultaat *

2021

2020

14.192

14.010

383

182

Stand per 31 december
14.575
14.192
* 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 2021 volgens het CBS CPI-alle
huishoudens bedraagt 2,7% (2020: 1,3%).

De Algemene Reserve is, binnen de doelstellingen van de stichting, vrij besteedbaar.
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Bestemmingsreserve projecten
× (€ 1.000)
2021

2020

Stand per 1 januari

3.652

3.630

Bestemming resultaat

1.379

22

Stand per 31 december

5.031

3.652

De bestemmingsreserve projecten is, binnen de doelstellingen van Stichting Theia, vrij
besteedbaar.
4. LANGLOPENDE SCHULDEN
× (€ 1.000)
2021

2020

Te betalen projecten

380

196

Stand per 31 december

380

196

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 *
Overige schulden
Stand per 31 december
* Voor de toelichting van de post te betalen projecten wordt verwezen naar de projectenstaat.

2021

2020

314

218

11

12

325

230

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 2021
(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.
Project 282 Datagedreven triageprotocol voor de NL HAP is stop gezet. Het reeds
betaalde bedrag van € 100k wordt terug gevorderd, zie ook bij Vorderingen.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
6. BATEN
Beleggingsresultaat
× (€ 1.000)
2021

2020

Resultaat aandelen

2.338

510

Resultaat obligaties

-120

155

2.218

665

Stand per 31 december

7. LASTEN
Kosten projecten
× (€ 1.000)
2021

2020

Dotatie

605

434

Vrijval

-230

-42

375

392

Stand per 31 december

Voor nadere details verwijzen wij naar de projectenstaat 2021.
Overige lasten
× (€ 1.000)
2021

2020

Administratiekosten

41

32

Bestuurskosten

20

13

Adviseurskosten
Accountantskosten
Beleggingskosten
Overige lasten
Stand per 31 december

4
6

6

12

12

2

2

81

69

Toelichting overig
Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2021 waren geen werknemers in dienst (2020: 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.
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Gebeurtenissen na balansdatum
Het verloop van de gebeurtenissen in Oekraïne, internationale maatregelen en de
economische impact hiervan op de financiële markten en de inflatie worden
nadrukkelijk gevolgd. De omvang van de beleggingen die Stichting Theia in Oekraïne,
Rusland en Belarus houdt is zeer beperkt.

Ondertekening van de jaarrekening
Leiden, ……….
Het bestuur van Stichting Theia

mr. F.K. Buijn, voorzitter

dr. A.C. van der Ham

drs. M. Uil

drs. A. de Vet

mr. drs. P. P. Witte
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OVERIGE GEGEVENS

Pagina 28 van 28

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Theia
Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Theia te Rotterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Theia per 31
december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met De in Nederland
geldende Richtlijn jaarverslaggeving 640 “Organisaties-zonder-winststreven”.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;

2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan
zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Theia zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan
aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.
Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie
Het jaarrapport omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze
controleverklaring daarbij.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

-

alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn jaarverslaggeving 640
“Organisaties-zonder-winststreven” is vereist voor het bestuursverslag en de
overige gegevens.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijn
jaarverslaggeving 640 “Organisaties-zonder-winststreven” en de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige
gegevens in overeenstemming met de Richtlijn jaarverslaggeving 640 “Organisatieszonder-winststreven”.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijn jaarverslaggeving 640 “Organisatieszonder-winststreven”. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de stichtingsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de stichting haar stichtingsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
-

-

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze
risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit
te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

-

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële

-

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de stichting haar stichtingsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn

gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
-

echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit
onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen
in de interne beheersing.
Deventer, 27 juni 2022
KOERS! strategische accountants B.V.

was getekend
A.F. Waterink RA
Deventer

