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1. Bestuursverslag

Inleiding
Met trots publiceren wij het allereerste financieel verslag van Stichting Hidde
Helpt. Het verslag heeft betrekking op het verlengde boekjaar 2020 – 2021
en getuigt van onze vertrouwen gevende start.
Hidde is geboren op een prachtige zomerdag in 2018. Een heerlijke, vrolijke,
tevreden baby. Al snel blijkt dat hij, net als zijn vader en broers, een
zeldzame aangeboren hartafwijking heeft. Waar de afwijking bij zijn vader en
broers als het ware meegroeit met de rest van hun lichaam, is dat bij Hidde
niet het geval. Hij overleed aan de gevolgen hiervan toen hij drie maanden
oud was. Voor het gezin is dit een immens verlies en een grote schok. Hoe
kan het zijn dat vader en broers wel ouder kunnen worden met de
hartafwijking en Hidde niet?
Op 25 oktober 2020, twee jaar na het overlijden van Hidde, is Stichting
Hidde Helpt opgericht. De stichting heeft als doel het ondersteunen van
(ouders van) kinderen met een aangeboren hartafwijking, het bevorderen van
(wetenschappelijk) onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen en onderwijs
aan (kinder) cardiologen en (kinder) hartchirurgen. Om dit te bewerkstelligen
organiseert de stichting acties om geld in te zamelen voor projecten met de
volgende doelen:
 verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen met een aangeboren
hartafwijking
 vergemakkelijken van een verblijf in het ziekenhuis voor kinderen met
een aangeboren hartafwijking en hun familie
 ondersteuning van ouders en nabestaanden als een kind overlijdt aan
een aangeboren hartafwijking
 ondersteunen van onderzoek naar behandelingen van aangeboren
hartafwijkingen
 verbeteren van kennis en onderwijs over aangeboren hartafwijkingen en
mogelijke behandelingen.

Het eerste project waar geld voor wordt ingezameld, is de actie Behouden
hart. Stichting Hidde Helpt koestert alle kinderen die zijn overleden aan hun
aangeboren hartafwijking. Veel van hen hebben hun hartje achtergelaten om
anderen te helpen. Deze hartjes zijn onder meer opgenomen in de Leiden
collectie. Nu kan de waardevolle medische informatie die in deze hartjes zit
maar beperkt worden gebruikt, omdat deze collectie nog niet digitaal is. Met
de actie Behouden Hart zamelt Stichting Hidde Helpt geld in om deze
gedoneerde hartjes te laten digitaliseren. Hierdoor kunnen dokters wereldwijd
aangeboren hartafwijkingen bestuderen en daarmee veel meer kinderen
helpen. Zo kan van iets heel verdrietigs iets heel goeds komen!

25 oktober 2020 – oprichting Stichting Hidde Helpt bij Appels Notarissen te Tilburg

Juridische structuur, huisvesting en inschrijving
Stichting Hidde Helpt is statutair gevestigd in Rijswijk aan Koninginnelaan 81.
De stichting staat vermeld in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken onder dossiernummer 80732542. Het BTW nummer
van de stichting is NL861778613B01. Stichting Hidde Helpt is aangemerkt als
ANBI (Algemeen Nut Bevorderende Instelling). Het bankrekeningnummer van
de stichting is NL29ABNA0891864210.

Samenstelling bestuur gedurende het verlengde boekjaar 2020-2021
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

M.J. Lemmers
E. Kuperus
J.B. Spath

Overzicht activiteiten 2020 – 2021
Het bestuur is in 2020 – 2021 veertien maal bijeengekomen. Aangezien
fysieke bijeenkomsten in verband met de Corona pandemie werden
afgeraden, hebben alle vergaderingen online plaatsgevonden middels
videoverbinding. In dit eerste verlengde boekjaar stond de opbouw van de
stichting centraal. Onderwerp van bespreking waren, naast het beleidsplan, de
bankrekening en het ontwerp van de website, de eerste actie Behouden hart
en het opbouwen van contacten met artsen, samenwerkingspartners, experts
(bijvoorbeeld op het gebied van fondsenwerving), subsidieverstrekkers,
potentiële donateurs en collega stichtingen.
Op 18 september 2021 was het bestuur was hier voor het eerst fysiek bijeen
en zijn zowel de stichting als de website officieel gelanceerd. Hiervoor
hebben we een lanceringsfeest georganiseerd waarvoor intimi, betrokken
artsen en donateurs van het eerste uur zijn uitgenodigd.
Dr. Jongbloed heeft tijdens deze gelegenheid prachtig toegelicht dat onze
actie Behouden hart, met als doel het digitaliseren van hartjes van overleden
kinderen van essentieel belang is. De informatie die in deze hartjes zit moet
kunnen worden gedeeld met artsen in Nederland, maar ook in de rest van

de wereld. Er zijn veel verschillende soorten aangeboren hartafwijkingen. Om
deze goed te kunnen behandelen is het van groot belang om zoveel mogelijk
van deze hartjes te kunnen bestuderen. Door de hartjes digitaal beschikbaar
te stellen aan artsen over de hele wereld, kan de zorg voor kinderen met
aangeboren hartafwijkingen worden verbeterd.
Tijdens de lancering heeft dr. Jongbloed een 3D-print van een gezond
kinderhartje overhandigd aan Marieke, als voorzitter van Stichting Hidde
Helpt. Zij heeft bewust gekozen voor een gezond kinderhartje omdat ieder
kind eigenlijk een zo gezond mogelijk hartje verdiend. Dat is ook waar de
stichting voor staat.

In het kader van de actie Behouden Hart, is op 18 september 2021 tevens
de eerste fondsenwervingsactie van start gegaan: de Champagneactie. Door
de verkoop van Champagne, voor eigen gebruik dan wel als relatiegeschenk,
is een bedrag van ruim €5450,- ingezameld voor de stichting. Dat smaakt
naar meer en daarom zal de Champagneactie in 2022 opnieuw worden
georganiseerd.

Met ingang van 23 september 2021 is Stichting Hidde Helpt aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in de zin van art. 6.33 van de Wet
op de Inkomstenbelasting 2001.
Een variabel aantal keren per jaar wordt een nieuwsbrief verstuurd met
informatie over de status quo van onze actie en om speciale gebeurtenissen
te belichten. In 2021 zijn twee nieuwsbrieven verstuurd.
Eind 2021 heeft Stichting Hidde Helpt samen met een werkgroep van
kindercardiologen bij Stichting Hartekind een aanvraag ingediend voor een
Stimuleringsbijdrage. Het betreft een subsidie ter grootte van €40.000
waarmee een start kan worden gemaakt met de digitalisering van een aantal
hartjes en de opbouw van het systeem/de infrastructuur. Vanwege de ernst
van het ziektebeeld is gekozen voor het digitaliseren van de zogenaamde
eenkamerharten.

2. Balans per 31 december 2021

ACTIVA
Vaste activa

25 oktober 2020

31 december 2021
0

0

Liquide
middelen
Bankrekening

0

40

0

25.405,31

vorderingen
Totaal

0
0

1047
26.492,31

Passiva
Eigen vermogen
schulden
Totaal

0
0
0

24.776,55
1.776,16
26.492,31

Vlottende activa

3. Winst- en verliesrekening 2021

Opbrengsten
Donaties
Champagne actie
Totaal

Kosten
Stichtingskosten
Champagne actie
Overige kosten

2020-2021
21.143,88
14.499,11
35.642,99

351,32
9.148,09
1.560,54

Totaal
Rentebaten of -lasten

11.060,00
0,00

Resultaat

24.583,04

4. Toelichting winst- en verliesrekening

2020 en 2021
Stichtingskosten
Bankkosten
Kvk
Website

Overige kosten
Lancering website & actie behouden hart
Retour schenking ivm ANBI
Overige opstartkosten

142,22
57,70
146,40

237,01
1.000,00
83,52

346,32

1.320,53

5. Resultaat champagneactie 2021
Inkomsten 2021
Openstaande vorderingen
Uitgaven 2021
Openstaande schulden

Totaal

13.452,11
1.047,00
7.371,93
1.776,16

5.351,02

Bijlage 1: Verklaring
Ten onrechte is op de facturen van de Champagne Actie 2021 BTW in
rekening gebracht terwijl sprake was van een vrijstelling. Afnemers waren
grotendeels particulieren. Voor 2022 zal geen BTW in rekening worden
gebracht.

Aldus vastgesteld te Rijswijk, 2 mei 2022
Voorzitter – M.J. Lemmers

Secretaris – E. Kuperus

Penningmeester – J.B. Spath

