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De Directie van
Stichting Alfred Heineken Fondsen
Amsterdam

Amsterdam,

Geachte bestuur,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekeningen van de stichting
brengen wij hiermee rapport uit inzake de jaarrekening 2019. De jaarrekening is opgesteld onder
verantwoordelijkheid van de directie van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een
samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening is met het
bestuursverslag opgenomen in de aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken 2019. De
aanvullende specificaties zijn ter informatie aan u als bijlage bij het accountantsrapport opgenomen,
maar vormen geen onderdeel van de jaarstukken.

1 De samenstellingswerkzaamheden zijn nog niet geheel
afgerond

De samenstellingsopdracht volgens Standaard 4410 is nog niet afgerond. Daarom ontbreekt een
samenstellingsverklaring. Deze rapportage is een concept ten behoeve van bespreking; veranderingen
zijn derhalve nog mogelijk.
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Bestuursverslag
De Stichting heeft ten doel de bevordering van de wetenschap, kunst en cultuur en de bescherming van
het milieu, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de
ruimste zin van het woord. Niet uitgesloten van de doelstelling is ook de bevordering en ondersteuning
van andere maatschappelijke of culturele instellingen die het algemeen nut beogen.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:

(A) Het toekennen van de volgende prijzen:
· De “Dr. H.P. Heinekenprijs voor de Biochemie en Biofysica”, op het gebied van de

biochemie en biofysica, met inbegrip van de microbiologie en van de
kiemingsfysiologie van zaden;

· De “Dr. H.P. Heinekenprijs voor Geneeskunde”, op het gebied van geneeskunde;
· De “Dr. H.P. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap”, op het gebied van

historische wetenschap;
· De “Dr. H.P. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen”, op het gebied van

bescherming van het milieu;
· de “C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitieve wetenschappen” op het

gebied van de cognitieve wetenschap;

Deze prijzen worden periodiek toegekend aan een natuurlijk persoon of aan een groep van terzake
samenwerkende natuurlijke personen, die een zodanige prestatie op het betreffende onderzoeksterrein
heeft geleverd, dat deze naar het oordeel van de jury op het betreffende terrein, samengesteld door de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, op grond van uitzonderlijk belang of
uitzonderlijke waarde van deze prestatie voor de toekenning van de prijs in aanmerking komt. Indien een
jury van oordeel is dat geen prestatie als vorenbedoeld van een natuurlijk persoon of van een groep
terzake samenwerkende natuurlijke personen voor toekenning van de prijs in aanmerking komt kan de
prijs ook worden toegekend voor een prestatie als voormeld van twee natuurlijke personen, of van een
natuurlijk persoon en een groep van terzake samenwerkende natuurlijke personen, dan wel twee roepen
van terzake samenwerkende natuurlijke personen;

(B) Het toekennen van de volgende prijzen:
· De “Heineken Young Scientists Award in Humanities”;
· De “Heineken Young Scientists Award in the Social Sciences”;
· De “Heineken Young Scientists Award in the Medical/Biomedical Sciences”;
· De “Heineken Young Scientists Award in the Natural Sciences”;

Deze prijzen worden periodiek toegekend aan een natuurlijk persoon of aan een groep van
samenwerkende natuurlijke personen, die als jonge, veelbelovende wetenschapper(s) door excellent
onderzoek op het betreffende onderzoeksterrein een zodanige voorbeeldfunctie vervult voor andere
jonge wetenschappers dat deze naar het oordeel van de jury, samengesteld door de Koninklijke
Nederlandse Akademie voor Wetenschappen voor de toekenning van de prijs in aanmerking komt;

(C) Het ter beschikking stellen van gelden voor onderzoek betreffende sub (a) en (b) genoemde
onderzoeksterreinen;

(D) Het ter beschikking stellen van gelden aan instellingen die een specifiek onderdeel van de
wetenschap dan wel kunst bevorderen of andere maatschappelijke of culturele instellingen;

(E) Het ter beschikking stellen van gelden aan de Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Kunst.
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Het bestuur heeft de Dr. H.P. Heinekenprijs voor de Biochemie en Biofysica, de Dr. A.H. Heinekenprijs
voor de Historische Wetenschap, de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde, de Dr. A.H.
Heinekenprijs voor Milieuwetenschappen en de C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitieve
Wetenschappen voor het jaar 2020 besproken. De “call-for-nominations” is in juni 2019 uitgezet. De
definitieve keuze van de jury zal in mei 2020 bekend worden gemaakt. De prijsuitreiking zal plaatsvinden
op 1 oktober 2020.

Tevens heeft het bestuur de Heineken Young Scientists Award voor de domeinen Medical/Biomedical
Sciences, Humanities, Natural Sciences en Social Sciences voor het jaar 2020 besproken. De definitieve
keuze van de jury zal in juni 2020 bekend worden gemaakt. De prijsuitreiking hiervan zal tevens
plaatsvinden op 1 oktober 2020.

De fondsen in de Stichting zijn op dit moment voldoende om de doelstelling te bekostigen. Van actieve
fondswerving is daarom geen sprake.

De beleggingsportefeuille wordt door Citibank beheerd op discretionaire basis met de US$ als referentie
valuta. De beheerder hanteert een conservatieve beleggingsdoelstelling, gericht op kapitaalbehoud met
enig element van groei. De portefeuille is zeer liquide en kan binnen enkele dagen worden verkocht. De
asset allocatie is 70% vastrentende waarden en 30% aandelen.

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:
· C.L. de Carvalho-Heineken, voorzitter
· R.H. Meppelink, secretaris
· H.A. Oosters, penningmeester
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Balans per 31 december 2019
(na bestemming batig saldo)

A  c  t  i  v  a

2019

€ €

2018

€ €

Vlottende activa
Vorderingen 141.895 210.289
Effecten 24.395.883 23.166.520
Liquide middelen 1.068.839 601.593

Totaal van vlottende activa 25.606.617 23.978.402

Totaal van activa 25.606.617 23.978.402

P  a  s  s  i  v  a

Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserves 17.943.197 17.315.244
Vrij besteedbaar vermogen 4.236.707 4.229.703

Totaal van eigen vermogen 22.179.904 21.544.947

Kortlopende schulden 3.426.713 2.433.455

Totaal van passiva 25.606.617 23.978.402

Pagina 5

Stichting Alfred Heineken Fondsen, Amsterdam

Concept, 30-6-2020 Geen accountantscontrole toegepast



Staat van baten en lasten over 2019

2019

€

2018

€

Algemene lasten 265.014 255.109
Kosten prijsuitreikingen 1.048.645 23.142
Prijzengeld Heineken Young Scientists Awards - 40.000

Som der lasten 1.313.659 318.251

(1.313.659) (318.251)

Financiële baten en lasten 1.948.616 (409.995)

Resultaat 634.957 (728.246)

Mutatie bestemmingsreserves (627.951) -

Resultaat na bijzondere bestemming 7.006 (728.246)
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen
Stichting Alfred Heineken Fondsen is statutair gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven bij het
Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer: 41198544.

Het adres van Stichting Alfred Heineken Fondsen is Tweede Weteringplantsoen  5, 1017 ZD
Amsterdam.

De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
Kleine organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgemaakt op ........................

Doelstellingen van de stichting
Voor de doelstelling van de stichting wordt verwezen naar het bestuursverslag.

Begroting
In de staat van baten en lasten is geen begroting opgenomen omdat dit niet als stuurinstrument wordt
gebruikt voor de beheersing van de activiteiten.

Vreemde valuta
Het jaarverslag luidt in euro, hetgeen de functionele en presentatievaluta van de stichting is.

Een transactie in vreemde valuta bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de functionele
valutakoers
op transactiedatum. Monetaire balansposten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de
functionele valutakoers op de balansdatum.

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling dan wel de omrekening van monetaire posten in
vreemde valuta, worden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen
uitsluitend indien en voor zover:
— een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd

vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en
— het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te

wikkelen.

Pagina 7

Stichting Alfred Heineken Fondsen, Amsterdam

Concept, 30-6-2020 Geen accountantscontrole toegepast



Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen,
effecten en schulden, als financiële derivaten verstaan.

Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost.

De stichting heeft geen derivaten.

Vorderingen
De vorderingen onder de vlottende activa opgenomen, worden bij eerste verwerking opgenomen tegen
de reële waarde plus transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs
minus een eventuele benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Effecten
De effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Voor de afwaardering
naar lagere marktwaarde is de individuele methode toegepast. De gerealiseerde en niet gerealiseerde
waardeveranderingen van de beursgenoteerde effecten worden in de staat van baten en lasten
verantwoord.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde
verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De kortlopende schulden worden
na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Bij kortlopende schulden is
dit meestal de nominale waarde.

Baten

Algemeen

Rente

Rentebaten worden tijdsevenredig in de staat van baten en lasten verwerkt. Hierbij wordt rekening
gehouden met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost.
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Dividend

Dividenden worden in de staat van baten en lasten verwerkt indien de stichting daarop recht heeft
verkregen.

Lasten

Algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Rente

Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende schuld.

Personeelsbestand
Bij de Stichting waren in 2019 geen werknemers in dienst (2018: nihil).
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Gebeurtenissen na balansdatum
De Stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit heeft
voor de Stichting geresulteerd in een forse daling van de waarde van de effectenportefeuille. Echter,
door een flinke financiële buffer, verwacht de Stichting geen gevolgen voor de voortzetting van de
activiteiten.
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Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, ........................

Bestuur:

C.L. de Carvalho-Heineken R.H. Meppelink

H.A. Oosters
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Specificaties van posten op de balans

Vorderingen
2019

€

2018

€

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 141.895 210.289

Overige vorderingen

Te ontvangen interest obligaties 141.895 124.360
Overige vorderingen - 85.929

141.895 210.289

Effecten
Effecten 24.395.883 23.166.520

Ultimo 2019 bedraagt de marktwaarde €28.013.166 (2018: €24.709.954).

Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V. 152.591 57.849
Citibank 916.248 543.744

1.068.839 601.593

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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Stichtingskapitaal
2019

€

2018

€

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Dr. H.P. Heinekenprijs voor de Biochemie en
Biofysica 5.249.652 4.971.307
Bestemmingsreserve Dr. A.H. Heinekenprijs voor Geneeskunde 1.981.364 2.003.586
Bestemmingsreserve Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische
Wetenschap 2.553.318 2.522.940
Bestemmingsreserve Dr. A.H. Heinekenprijs voor de
Milieuwetenschappen 2.866.069 2.806.929
Bestemmingsreserve C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de
Cognitieve Wetenschappen 5.292.794 5.010.482

Totaal 17.943.197 17.315.244

Bovenstaande bestemmingsreserves zijn gevormd overeenkomstig de op 28 december 2018
gewijzigde statuten van de Stichting. Deze vermogens worden door de Stichting besteed aan de
prijzen zoals omschreven in de naam van de bestemmingsreserves en alle kosten die daarmee
verband houden.

Bestemmingsreserve Dr. H.P. Heinekenprijs voor de
Biochemie en Biofysica

Stand per 1 januari 4.971.307 -
Dotatie boekjaar - 4.971.307
Uit resultaatbestemmingsvoorstel 278.345 -

Stand per 31 december 5.249.652 4.971.307

Bestemmingsreserve Dr. A.H. Heinekenprijs voor
Geneeskunde

Stand per 1 januari 2.003.586 -
Dotatie boekjaar - 2.003.586
Uit resultaatbestemmingsvoorstel (22.222) -

Stand per 31 december 1.981.364 2.003.586
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2019

€

2018

€
Bestemmingsreserve Dr. A.H. Heinekenprijs voor de
Historische Wetenschap

Stand per 1 januari 2.522.940 -
Dotatie boekjaar - 2.522.940
Uit resultaatbestemmingsvoorstel 30.378 -

Stand per 31 december 2.553.318 2.522.940

Bestemmingsreserve Dr. A.H. Heinekenprijs voor de
Milieuwetenschappen

Stand per 1 januari 2.806.929 -
Dotatie boekjaar - 2.806.929
Uit resultaatbestemmingsvoorstel 59.140 -

Stand per 31 december 2.866.069 2.806.929

Bestemmingsreserve C.L. de Carvalho-Heinekenprijs
voor de Cognitieve Wetenschappen

Stand per 1 januari 5.010.482 -
Dotatie boekjaar - 5.010.482
Uit resultaatbestemmingsvoorstel 282.312 -

Stand per 31 december 5.292.794 5.010.482

Vrij besteedbaar vermogen

Stand per 1 januari 4.229.701 4.957.949
Uit resultaatbestemmingsvoorstel 7.006 (728.246)

Stand per 31 december 4.236.707 4.229.703

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 44.633 31.471
Overige schulden 2.470.420 2.387.563
Overlopende passiva 911.660 14.421

3.426.713 2.433.455

Pagina 14

Stichting Alfred Heineken Fondsen, Amsterdam

Concept, 30-6-2020 Geen accountantscontrole toegepast



2019

€

2018

€
Overige schulden

Rekening-courant Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Kunst 2.462.811 2.387.563
Rekening-courant Heineken N.V. 7.609 -

2.470.420 2.387.563

Met de Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Kunst is een rentevergoeding van 5,5% per jaar
overeengekomen.

Overlopende passiva

Accountantskosten 17.500 12.001
Advieskosten - 2.420
Nog te betalen prijzengeld 890.869 -
Overige algemene kosten 3.291 -

911.660 14.421
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Specificaties van posten op de staat van baten en
lasten

Overige lasten

2019

€

2018

€

Algemene lasten

Accountantskosten 20.601 17.421
Administratiekosten 98.605 86.612
Advieskosten 11.344 12.871
Bankkosten 125.713 138.205
Overige algemene kosten 8.751 -

265.014 255.109

Kosten prijsuitreikingen

Kosten prijsuitreiking Heineken Young Scientists Awards 26.460 23.142
Kosten prijsuitreiking Heineken Historische Wetenschap 204.437 -
Kosten prijsuitreiking Heineken Geneeskunde 204.437 -
Kosten prijsuitreiking Heineken Milieuwetenschappen 204.437 -
Kosten prijsuitreiking Heineken Cognitieve Wetenschappen 204.437 -
Kosten prijsuitreiking Heineken Biochemie en Biofysica 204.437 -

1.048.645 23.142

Financiële baten en lasten
Baten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van vlottende
effecten 2.082.704 643.300
Rentebaten en soortgelijke baten 3 26.061
Rentelasten en soortgelijke lasten 134.091 1.079.356

1.948.616 (409.995)
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2019

€

2018

€

Baten van vorderingen die tot de vaste activa
behoren en van vlottende effecten

Dividend uit effecten 194.599 229.013
Rentebaten effecten 509.744 421.003
Koersresultaat effecten 1.378.361 (6.716)

2.082.704 643.300

Rentebaten en soortgelijke baten

Bankrente 3 135
Voordelige valutaresultaten liquide middelen - 25.926

3 26.061

Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente rekening-courant Dr. A.H. Heineken stichting voor de Kunst 129.900 140.673
Rente rekening-courant Dr. A.H. Heineken stichting voor de Geneeskunde - 112.481
Rente rekening-courant Dr. A.H. Heineken stichting voor de Historische
Wetenschap - 139.465
Rente rekening-courant Dr. A.H. Heineken stichting voor de
Milieuwetenschappen - 154.179
Rente rekening-courant C.L. de Carvalho-Heineken Stichting voor de
Cognitieve Wetenschappen - 268.397
Rente rekening-courant H.P.H. Biochemie stichting - 264.161
Nadelige valutaresultaten liquide middelen 4.191 -

134.091 1.079.356
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