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1   Inleiding 

De Stichting Jaap Schouten Foundation (JSF), hierna ook te noemen 
de “Stichting”, is een initiatief van de heer J. Schouten, die de 
Stichting op 25 januari 2006 in het leven riep. Met het instellen van 
deze Stichting werd een platform gecreëerd om diverse goede 
 doelen, vooral op het terrein van medisch wetenschappelijk onder- 
zoek te ondersteunen, in het bijzonder ten aanzien van hart- en  
vaatziekten, osteoporose en ziekten die te rangschikken zijn onder  
het specialisme van urologie.

2   Doelstelling van de Stichting Jaap Schouten Foundation 
 
Het doel van de Stichting is het uitsluitend, of nagenoeg uitsluitend 
doen van uitkeringen, in de vorm van verstrekken van geldelijke  
middelen die bijdragen aan de internationale kennisoverdracht  
en scholingsactiviteiten in verband met het hiervoor vermelde terrein  
van onderzoek alsmede alle overige instellingen die gerangschikt  
zijn in de zin van artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956 (thans  
artikel 6.33 sub (b) van de Wet Inkomstenbelasting 2001), of daarvoor 
in de plaats komende wetgeving, ofwel buitenlandse instellingen  
die het algemeen nut dienen.
Tevens kan conform de wens van de heer J. Schouten door de  
Stichting iedere twee jaar de Jaap Schouten Award worden  
toegekend voor een bijzondere bijdrage van instellingen of individuen.
Dat betreft de implementatie van innovatieve wetenschappelijke,  
maatschappelijke en voor ondernemers relevante ideeën met  
betrekking tot gezondheid en welzijn. 

3   Bestuur en werkzaamheden van de Stichting  
   Jaap Schouten Foundation 

Het bestuur wordt gevormd door Mr. E. Kruidenier (voorzitter), R. 
Hausherr Kruidenier (secretaris), dr. C. Fieren en dr. D. Poldermans

Het bestuur, en daarmee de Stichting, opereert onafhankelijk van 
begunstigden.
 
De Stichting heeft op 31 mei 2007 een bevestiging gekregen dat  
de Belastingdienst de Stichting rangschikt als instelling bedoeld in  
artikel 6.33 sub (b) van de Wet Inkomstenbelasting 2001. 

De Stichting kent binnen de doelstelling en onder voorwaarden aan-
vragen toe voor medisch wetenschappelijke onderzoeksprojecten, 
internationale kennisoverdracht en scholingsactiviteiten op het gebied 
van hart- en vaatziekten, osteoporose en ziekten die te rangschikken 
zijn onder het specialisme van urologie.
Aanvragen kunnen slechts worden ingediend op uitnodiging van het 
bestuur van de Stichting.
Bij de beoordeling en eventuele toekenning van aanvragen houdt  
de Stichting ook rekening met de omvang van het vermogen en een 
spreiding over de verschillende onderdelen binnen de doelstelling.
Het bestuur van de Stichting beoordeelt bij de toekenning van de  
Jaap Schouten Award in hoeverre aan de daarvoor geldende criteria  
is voldaan. Te allen tijde bestaat de mogelijkheid dat in een specifiek 
jaar geen Jaap Schouten Award wordt toegekend.

4   Fondsenwerving 

Stichting Jaap Schouten Foundation is geen fondsenwervende  
instelling.

5   Financieel beleid

5.1  Financiële planning en financiering
De Stichting verstrekt de giften uit eigen reserves. De nalatenschap 
van Jaap en Toos Schouten vormt het stamkapitaal van de Stichting 
Jaap Schouten Foundation. In overeenstemming met de statuten  
van de Stichting respectievelijk met het testament van de oprichter 
moet het gehele vermogen in tien jaar na het overlijden van de  
weduwe aan de Stichtingsdoelen zijn uitgegeven. De bestuursleden 
zijn gezamenlijk bevoegd om namens de Stichting besluiten te nemen 
en overeenkomsten aan te gaan.

5.2 Doelen van het beheer van het vermogen
Met het aanleggen van het Stichtingskapitaal worden naast de  
financiering van de lopende projecten vooral twee doelen nagestreefd.  
Aan de ene kant gaat het erom de bevordering van de weten- 
schappelijke plannen zeker te stellen. Aan de andere kant moet het 
Stichtingskapitaal in reële termen afnemen. Het beheer van het  
vermogen berust daarom op een defensief risicoprofiel. Het bestuur 
van de Stichting kan een onafhankelijke adviesraad instellen, die  
de Stichting bij de ontwikkeling van de beheerstrategie als ook bij de 
beoordeling van de resultaten van het vermogensbeheer bijstaat.
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5.3 Financiële planning en financiering
De financiële planning is een belangrijke voorwaarde voor de sturing 
van de hulpbronnen. Daarom wordt met een onderzoek planning  
variërend van 3 tot 5 jaar de financiering van de jaarlijkse te verwachten 
behoefte aan liquiditeiten en geld voor de financiering van de projecten 
vastgesteld alsmede het resultaat van de beheersstrategie  
gecontroleerd. Naast deze subsidie heeft de Stichting de mogelijkheid 
om specifieke onderzoeken te ondersteunen, die binnen de doel- 
stellingen van de Stichting Jaap Schouten Foundation vallen, maar  
bij de aanvang van het onderzoek nog niet waren voorzien. De budget-
tering en wijze van verantwoording volgt jaarlijks, overeenkomstig  
de wettelijke randvoorwaarden voor een stichting met ANBI status.

5.4 Beloningsbeleid
De bestuursleden van de Stichting Jaap Schouten Foundation  
ontvangen - conform wettelijke bepalingen - een onkostenvergoeding 
en vacatiegelden voor het bijwonen van vergaderingen en bijeen-
komsten. De hoogte van het vacatiegeld is gebaseerd op het Besluit 
vergoedingen adviescolleges en commissies.

Dat betekent dat vacatiegelden ook worden uitgekeerd voor het  
bezoeken van onderzoeksprojecten door bestuursleden in het kader 
van hun functie. De onkostenvergoeding vindt plaats op basis van –  
in redelijkheid – gemaakte kosten.

De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst. Wel wordt het 
secretariaat van de Stichting marktconform betaald.

6   Onderzoeksbeleid

6.1  Onderzoeksstrategie
De doelstellingen zijn vermeld in de statuten van de Stichting 
Jaap Schouten Foundation en zijn leidend: “medisch wetenschappelijk  
onderzoek te bevorderen en financieel te ondersteunen, in het  
bijzonder onderzoek ten aanzien van hart- en vaatziekten, osteo-
porose en urologische aandoeningen. Tevens wil zij de internationale 
kennisoverdracht over deze ziekten en hun geneeswijzen bevorderen 
en financieel ondersteunen”.

6.2 Onderzoeksmanagement
▪	 Het voorbereiden en evalueren van mogelijk nieuwe onderzoeks- 
  projecten, die nadien aan het bestuur worden voorgelegd en  
 besproken.
▪	 Het contact onderhouden met de onderzoekers op vaste  
 tijdstippen. 
 Het vervolgen van het onderzoek.
▪	 De begeleiding van projecten gedurende de realisatie.
▪	 Het rapporteren van de onderzoeksvoortgang op vaste tijdstippen  
 volgens het opgestelde format. De afsluiting van het onderzoek.

7   Controle en evaluatie van de onderzoeksprojekten 

Jaarlijks rapporteren de onderzoekers de voortgang van hun onder- 
zoek met een voortgangsrapportage. Stichting Jaap Schouten 
Foundation zal, indien zij dat nodig achten, de ondersteunde projecten 
bezoeken om de voortgang te beoordelen en te evalueren.

8   Communicatie 

Bestaande peilers van de externe communicatie zijn de naam van  
de Stichting Jaap Schouten Foundation, de visie en het corporate 
design. Andere communicatie instrumenten zijn de website waarop  
het wettelijk voorgeschreven documenten worden gepubliceerd 
evenals informatie over de activiteiten van Stichting Jaap Schouten 
Foundation. Voor het overige bestaat er een flyer over de ontstaans- 
geschiedenis van de Stichting Jaap Schouten Foundation.

Bij het presenteren en publiceren van resultaten van onderzoek dat  
in total danwel partieel wordt gesteund door de Stichting Jaap  
Schouten Foundation zal de Stichting Jaap Schouten Foundation 
worden vermeld. De auteurs zijn volkomen vrij in het presenteren  
en publiceren van hun resultaten en hoeven geen verantwoording  
hierover af te leggen aan de Stichting Jaap Schouten Foundation. Wel 
zullen deze gegevens worden vermeld in de voortgangsrapportage. 

Voor verdere informatie verwijzen wij op onze website  
www.schoutenfoundation.org


