Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Eupati Foundation
8 0 0 2 9 0 1 9

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

Daltonlaan 600, 3584BK Utrecht, Nederland

Telefoonnummer

0 3 0 2 0 4 0 7 0 0

E-mailadres

maria.dutarte@eupati.eu

Website (*)

https://eupati.eu/

RSIN (**)

8 6 1 5 3 3 1 9 7

Actief in sector (*)

Onderwijs en wetenschap
Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

De meeste landen binnen de EU
6

Aantal medewerkers (*)

8 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

Lyngvig, Jytte

Secretaris

Jakab, Ivett

Penningmeester

Hejman, Clemens Hendrik Antonius

Algemeen bestuurslid

Stock, Günter

Algemeen bestuurslid

Fischer, Birgit Marlies

Overige informatie
bestuur (*)

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. Jakab, Ivett betreft de vice-voorzitter. De
functie van secretaris is niet opgenomen in het bestuur.

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?

EUPATI's visie is om de gezondheidsresultaten te verbeteren door de bijdrage van
patiënten en patiëntenvertegenwoordigers als gewaardeerde belanghebbenden bij het
onderzoek en de ontwikkeling van geneesmiddelen en gezondheidszorgtechnologieën.
Het doet dit door toegankelijk, innovatief en onderwijs te bieden zodat het patiënten en
patiëntenvertegenwoordigers de juiste kennis, vaardigheden en competenties geeft om
effectief samen te werken.

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?

EUPATI is vandaag, via haar Open Classroom, het wereldwijde toonaangevende
platform voor patiënteneducatie. Het heeft meer dan 200 Patient Experts (EUPATI
Fellows) opgeleid en er zijn momenteel meer dan 360 ingeschreven op het platform.
Daarnaast zijn 170 Fellows afgestudeerd aan de nationale EUPATI-trainingen in
Ierland, Italië en Nederland. EUPATI is actief in 23 landen via haar nationale platforms
en biedt ook een open-access meertalige Toolbox die tot nu toe meer dan 5 miljoen
gebruikers in 13 talen over de hele wereld heeft bediend. Om de betrokkenheid van
patiënten te vergroten, biedt EUPATI ook algemene trainingen aan over de
betrokkenheid van patiënten bij R&D op het gebied van geneesmiddelen voor
professionals die werkzaam zijn in de academische wereld en de farmaceutische
industrie. Tot op heden hebben meer dan 500 personen deelgenomen aan deze
trainingen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

EUPATI zet zich in om gratis voorlichtingsmateriaal en informatie aan patiënten aan te
bieden. Dit wordt mogelijk gemaakt door financiering in de vorm van contante bijdragen
van industriële partners en bijdragen in natura van publieke partners, subsidies (bijv.
IMI, Europese Commissie, EIT Health), donaties en op vergoedingen gebaseerde
trainingen en diensten.
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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.

Zie: "Hoe krijgt de instelling zijn inkomsten?". Daar staan de doelen ook weergegeven.
Om haar verplichtingen jegens haar medewerkers te borgen in overeenstemming met
de Nederlandse wetgeving, beveelt de Raad van Bestuur daarom een restrictief
gebruik aan van de cumulatieve bestemmingsreserve voor de kosten die inherent zijn
aan de sluiting van de EUPATI Foundation-kantoren (kantoorkosten en
werknemersafrekening).

https://eupati.eu/about-us/values-principles/
https://eupati.eu/about-us/finances-transparency/

Open

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

De leden en vertegenwoordigers van de verschillende bestuursorganen oefenen hun
functie op vrijwillige basis uit. Zij hebben recht op vergoeding van onkosten
(bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten) volgens het beleid en de procedures van de
stichting.

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 bijgaande URL.
Hier staan alle activiteiten beschreven.

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

https://eupati.eu/projects/

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2021

€

Continuïteitsreserve

€

637.088

€

€

Bestemmingsreserve

€

65.000

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

2.326

€

+

€

2.326

+
0

€

€
626.171

€

+
€

+
€

769.986

Totaal

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

772.312

€

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

70.224

Totaal

€

772.312

+
€

+
€

702.088

0

0

+
€

€

€

€

143.815

31-12-2020 (*)

0

€

+

+
€

De European Patients' Academy on Therapeutic Innovation (EUPATI) is een door patiënten geleid publiek-private samenwerking met meerdere
belanghebbenden, oorspronkelijk gelanceerd door het Innovative Medicines Initiative (IMI) en op 11-08-2020 opgericht als een onafhankelijke
non-profitstichting. Het EUPATI-partnerschap bestaat uit patiëntenorganisaties, academische instellingen en farmaceutische bedrijven uit Europa en de
hele wereld. Het eerste financiële boekjaar betreft een verlengd boekjaar, namelijk 2020-2021.

0
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

89.836

Baten van subsidies

€

89.836

€

Baten sponsorbijdragen

€

501.311

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

21.977

Giften

€

21.977

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

200.738

+

+

€

+
0

€
€

+
0

+

+

€

813.862

€

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

33.870

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

933

€

Personeelskosten

€

482.013

€

Huisvestingskosten

€

21.809

€

Afschrijvingen

€

244

€

Financiële lasten

€

2.198

€

Overige lasten

€

115.738

Som van de lasten

€

656.805

€

0

Saldo van baten en lasten

€

157.057

€

0

Som van de baten

Lasten

+

0

€

+
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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.

Zie het management report in de jaarrekening.

https://eupati.eu/about-us/finances-transparency/

Open

