Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Trisomy 21 Research Society (T21RS)

Nummer Kamer van
Koophandel

6 0 5 0 1 1 6 2 0 0 0 0

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

WUR, Helix 124, Stippeneng 4, 6708 WE Wageningen, Netherlands

Telefoonnummer
E-mailadres

info@t21rs.org

Website (*)

https://www.t21rs.org/

RSIN (**)

8 5 3 9 3 8 2 8 3

Actief in sector (*)

Onderwijs en wetenschap
Gezondheid - Patiënten en families
Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Wereldwijd; statutair adres in Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

2 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

prof. dr. William Mobley

Secretaris

dr. Maria Martinez de Lagran

Penningmeester

dr. Yannick Vermeiren

Algemeen bestuurslid

6 in totaal: dr. Elizabeth Head, dr. Sandra Guidi, dr. Frances Wiseman (vanaf 1 juli '22)

Algemeen bestuurslid

dr. Maria Carmona-Iragui, dr. Alberto Costa, dr. Eugenio Barone

Overige informatie
bestuur (*)

Het bestuur bestaat uit de algemene voorzitter, secretaris en penningmeester bovenop
de zes bestuursleden van de afzonderlijke commissies. Negen mensen in totaal dus.

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is een ANBI ter bevordering van
onderzoek naar downsyndroom in de ruimste zin van het woord.
Hiertoe streeft de vereniging ernaar om:
(i) interactie tussen wetenschappers te faciliteren, incluis de organisatie van een
tweejaarlijks wetenschappelijk congres;
(ii) de scholing van jonge onderzoekers te bestendigen;
(iii) interactie met familie- en patiëntenorganisaties te vergroten;
(iv) begrip over downsyndroomonderzoek bij de algemene bevolking te verruimen;
(v) de interactie tussen wetenschappers en farmacabedrijven te bevorderen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Gelieve de URL hier beneden te raadplegen met directe link naar het beleidsplan.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De T21RS vereniging (ANBI) verkrijgt inkomsten via:
(i) lidmaatschapgelden;
(ii) jaarlijkse bijdrage van founding & supporting members van de vereniging (e.g.
Global Down Syndrome, LUMIND-IDSC, Jerome-LeJeune Foundation, Down Espana,
Matthew Foundation, AFRT, Trisomie 21 France;
(iii) financiële bijdragen via donaties voor specifieke onderzoeksprojecten;
(iv) inkomsten via de tweejaarlijkse wetenschapsconferenties/-congressen;
(v) rente op spaargeld (is zeer minimaal).
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De verkregen inkomsten van de instelling worden besteed op de volgende manieren:
(i) operationele kosten om de organisatie draaiende te houden (bv. website, promo
etc., bankkosten);
(ii) de kosten om de tweejaarlijks georganiseerde congressen volledig te dekken;
(iii) de awards (T21RS event & T21RS thesis awards) die uitgereikt worden;
(iv) kosten gebonden aan specifieke onderzoeksprojecten (financiering hiervan).
De activa van de ANBI bestaan enkel uit liquide middelen (bankrekening); de passiva
bestaan uit een continuïteitsreserve van 25.000 EUR (niet meer dan 1,5 x de lasten
van afgelopen boekjaar) i.c.m. overige reserves (eigen vermogen), waarvan 100.000
EUR op een spaarrekening staat en het restbedrag direct inzetbaar is ter investering in
internationale congressen en onderzoeksprojecten/events/disseminatie.

https://www.t21rs.org/statute-governance/

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Alle in totaal negen opgenomen bestuursleden (cfr. hierboven beschreven) krijgen
geen loon voor het uitvoeren van hun activiteiten binnen de T21RS
onderzoeksvereniging, behalve de terugvordering van gemaakte onkosten binnen dit
kader. Alle bestuursleden zetten zich dus volledig vrijwillig in uit eigen keuze. De
T21RS onderzoeksvereniging heeft geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie in het volgende vak de URL naar het jaarverslag 2021 aub, daarin is ook het
financiële luik mee opgenomen.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.t21rs.org/wp-content/uploads/2020/02/T21RS-Annua
l-report-2021.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

367.908

€

+
€

0

327.867

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

367.908

€

+

302.867

+
€

367.908

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

25.000

327.867

327.867

+
€

342.908

€

€

367.908

+

€

25.000

327.867

+

De URL van het financiële jaarverslag (deel uitmakende van het jaarlijks activiteitenverslag) is deze:
https://www.t21rs.org/wp-content/uploads/2020/02/T21RS-Annual-report-2021.pdf
Gelieve te raadplegen vanaf pagina 35 voor toelichting bij het financiële jaarverslag (balans).

367.908

+
€

327.867
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

16.316

€

14.656

Subsidies van overheden

€

0

€

0

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

0

€

0

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

40.010

€

22.500

Giften en donaties van particulieren

€

€

0

Nalatenschappen

€

€

0

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

0

Overige giften

€

€

0

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

2.035

€

8.650

Overige baten

€

510

€

485

+

+

+
Som van de baten

Lasten

€

58.871

+

+
€

46.291

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

0

Verstrekte subsidies & giften

€

€

0

Aankopen en verwervingen

€

€

0

Communicatiekosten

€

€

0

Personeelskosten

€

€

0

Huisvestingskosten

€

€

0

Afschrijvingen

€

€

0

Financiële lasten

€

4.873

€

14.760

Overige lasten

€

13.956

€

5.000

Som van de lasten

€

18.829

€

19.760

Saldo van baten en lasten

€

40.041

€

26.532

+

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Gelieve in het volgende vak de URL van de jaarrekening in het financiële jaarverslag
terug te vinden, vanaf pagina 35, inclusief de toelichting over baten en lasten (kostenen inkomenssecties).

https://www.t21rs.org/wp-content/uploads/2020/02/T21RS-Annua
l-report-2021.pdf

Open

