Ook in 2016 heeft de AMC
Foundation dankzij donateurs
weer veelbelovende projecten
kunnen starten.
In dit jaarbericht van 2016
een greep uit deze projecten
en onderzoeken.

DE AMC FOUNDATION
IS ER VOOR DE PIONIERS

Onze donateurs
zijn mensen die

De stichting AMC Foundation

particulieren, bedrijven, stichtingen

werft fondsen voor vernieuwende

en vermogensfondsen. Dankzij

begrijpen dat alle

en innovatieve projecten in het

de inspirerende wisselwerking

AMC op het gebied van, vaak

tussen gemotiveerde en betrokken

grote medische

experimenteel, wetenschappelijk

donateurs, stichtingen, fondsen en

vernieuwingen

onderzoek, medisch onderwijs en

bevlogen artsen en onderzoekers

patiëntenzorg, waarvoor (nog)

zijn al veel projecten en onder-

ooit klein

geen plaats is binnen de reguliere

zoeken uitgevoerd met mooie en

geldstromen. Donateurs zijn vaak

hoopvolle resultaten.

begonnen zijn.

STEUN VOOR ONDERZOEK HUNTINGTON
Er bestaat nog geen behandeling
voor de ziekte van Huntington. Maar
dat gaat veranderen, is de vaste
overtuiging van AMC-onderzoeker
Eric Reits. Hij ontdekte waarom
de samenklonterende eiwitten
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In 2016 heeft een donateur een

nu financieel ondersteunen.

AMC-onderzoeker Eric Reits
Fotografe: Marieke de Lorijn

Vrijwel alle donaties die via de stichting gedaan worden, zijn geoormerkte donaties. Dat wil zeggen
dat de donateur aangeeft aan welk onderzoek of project zijn of haar donatie ten goede komt.
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Een vermogensfonds is
een organisatie die een
hoeveelheid geld (vermogen)
beheert met de bedoeling
om daar goede doelen mee
te steunen.
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Stichting Zabawas steunt onder andere medisch

Deze stichting heeft in 2016 het onderzoek naar
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Peter M. Dingemanse, Stichting Zabawas

Dit gaat over CMT en niet over het LMNA gen en de
stichting die wordt genoemd in het bericht hierboven.

HARDLOPEN VOOR HARTPROBLEMEN
Acties van derden zijn mensen
of instellingen die zelf in actie
komen voor een bepaald doel.
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aan deze onverwachte hartdood
is dan ook van levensbelang. Ook
dit jaar mocht prof. dr. Connie
Prof. dr. Connie Bezzina, hoogleraar Moleculaire
Cardiogenetica, Marcel Balkestein, broer van
Jean-Paul Balkestein en Ellen Verhofstad van de
Hartstichting.

Bezzina, hoogleraar Moleculaire
Cardiogenetica, een cheque in

Per week sterven in Nederland zo’n 300 mensen een plotselinge hartdood. We kennen inmiddels een groot
aantal erfelijke factoren voor plotse hartdood, maar de puzzel is nog lang niet compleet. Er is nog veel
onderzoek nodig. Onder andere dankzij de jaarlijkse bijdrage door het JB Balki Event en andere giften van
donateurs zijn wij in staat om dit te doen. Arthur Wilde, hoogleraar cardiologie
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BEURS VOOR JONG TALENT
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De AMC Foundation wil jong
medisch talent ondersteunen.
Dit gebeurt vanuit het
AMC Jonge Talentenfonds.

Mijn verblijf in Ottowa heeft niet alleen tot een
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NARE ZIEKTE,
SPECIALE DAG
De AMC Foundation
ondersteunt ook projecten
gericht op patiëntenzorg.
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AMC FOUNDATION
IN CIJFERS

Inkomsten uit Fondsenwerving 		

€ 2.952.216

Donaties en giften particulieren		

€

996.956

Nalatenschappen 				€

580.048

Bedrijven					€

404.642

Organisaties zonder winstoogmerk 		

€

949.031

€

21.539

Rente op tegoeden en reserveringen voor
lopende meerjarige projecten 		

MANIEREN
VAN BIJDRAGEN

Meer weten?
Bekijk het volledige jaarverslag

Een eenmalige donatie, een meerjarige overeenkomst,

2016, inclusief de goedgekeurde

een Fonds op Naam of het starten van een eigen actie.

jaarrekening op:

Wilt u ook bijdragen? Kijk op www.amcfoundation.nl of neem

www.amcfoundation.nl onder

contact op met de AMC Foundation via 020-5661776 of mail

Over ons, Missie en Beleid.

naar amcfoundation@amc.nl.
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