
Beleidsplan Stichting Professor Michael van Vloten Fonds d.d. 22 september 2020 

1. Inleiding 

De Stichting Prof. Michaël-van Vloten Fonds, gevestigd te 's Gravenhage, werd op 27 

april 1956 opgericht door Prof.dr. P.R. Michaël en zijn echtgenote Mevrouw J.J. 

Michaël-van Vloten. 

De Stichting Prof. Michaël-van Vloten Fonds heeft ten doel 

het bevorderen van: 

- studie op heelkundig gebied, 

- wetenschappelijk heelkundig onderzoek, 

- wetenschappelijk werk op heelkundig gebied; 

het verlenen van steun van financiële aard voor: 

- studie van de heelkunde, 

- beoefening van de heelkunde, 

- publicaties op heelkundig gebied, 

- dissertaties op het gebied der heelkunde. 

2. Het doel van de instelling 

• Missie/doel 

De Stichting Prof. Michaël-van Vloten Fonds heeft als doel de bevordering van het 

heelkundig onderzoek. Om dit doel te bereiken investeert de Stichting in jonge, 

veelbelovende Nederlandse chirurgen, chirurgen in opleiding en studenten met 

aangetoonde chirurgisch-wetenschappelijke belangstelling. 

• De beoogde doelgroep  

jonge, veelbelovende Nederlandse chirurgen, chirurgen in opleiding en studenten 

met aangetoonde chirurgisch-wetenschappelijke belangstelling. 

• Uitgangspunten en kernbeginselen  

Bevordering van heelkundig onderzoek. De Stichting bekostigt periodiek een 

research-fellowship van een jaar voor jonge chirurgen. Verder stelt de Stichting 

fondsen beschikbaar voor projecten van beperkte omvang op het gebied van de 

heelkunde. 

Bevordering van innovatie, kennisname van trends, nieuwe ontwikkelingen en 

scholing. Door middel van subsidiëring van de jaarlijkse Michael Lecture stimuleert 

de stichting wetenschappelijke innovatie, kennisname van trends, nieuwe 

ontwikkelingen en scholing.  



• De Stichting Professor Michael-van Vloten opereert zonder enig winstoogmerk. Het beleid 

(zie hierna) is erop gericht om – met instandhouding van het vermogen – de jaarlijkse 

revenuen uit te keren ten behoeve van de doelstelling.  De subsidies worden verstrekt 

zonder enige vorm van financiële verplichtingen.  

3. Werkzaamheden van de instelling 

• Strategie en realisatie van het doel 

De Stichting bekostigt periodiek een research-fellowship van een jaar voor jonge 

chirurgen. Verder stelt de Stichting fondsen beschikbaar voor projecten van beperkte 

omvang op het gebied van de heelkunde. De Stichting organiseert in samenwerking 

met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde vanaf 1990 periodiek de "Michaël-

lecture", waarvoor op kosten van de Stichting een zeer vooraanstaande spreker naar 

Nederland uitgenodigd wordt. 

• Projecten en/of schenkingen 

De Stichting bekostigt periodiek een research-fellowship van een jaar voor jonge 

chirurgen. Verder stelt de Stichting fondsen beschikbaar voor projecten van beperkte 

omvang op het gebied van de heelkunde. 

• Richtlijnen voor vinden en beoordelen van projecten 

Om in aanmerking te komen voor een research-fellowship dienen kandidaten een 

(jonge) chirurg te zijn, eventueel in opleiding of met toezegging van een 

opleidingsplaats na het fellowship. Uitgangspunt is dat de subsidie-ontvanger 

aansluitend op de fellowship-periode de verworven kennis in Nederland uitdraagt 

door voortzetting van wetenschappelijk werk in de (opleidings-)kliniek voor 

tenminste 3 jaar. Ook studenten met aangetoonde chirurgisch-wetenschappelijke 

belangstelling komen in aanmerking. 

Het voltallig bestuur beoordeelt de aanvragen op (wetenschappelijke) relevantie en 

haalbaarheid 

  

http://www.heelkunde.nl/
http://www.michaelfonds.nl/lecture/lecture.html
http://www.michaelfonds.nl/lecture/lecture.html


 

4. Organisatie-structuur 

Bestuur: 

VOORZITTER 

Prof.dr. H.W. Tilanus, emeritus Hoogleraar Heelkunde (Rotterdam)  

SECRETARIS 

Mr. H.J.M.E. Mathijsen (Venray)  

PENNINGMEESTER 

Mr. P.M.A. van Berckel (Den Haag)  

VICE-VOORZITTER 

Dr. C.M.A. Bruijninckx, chirurg (Den Haag)  

OVERIGE LEDEN 

Prof.dr. I.H.M. Borel Rinkes, chirurg (Utrecht) 

Prof.dr. J.C. Molenaar, emeritus Hoogleraar Kinderchirurgie (Rotterdam) 

Dr P.W.H.E. Vriens, chirurg (Tilburg en Waalwijk) 

Ondersteuning: 

 Drs J.C.A. Hagoort algemene ondersteuning 

 Capital Support  administratieve ondersteuning alsmede opmaak jaarverslag 

5. Schenkingsbudget  

• Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door de beleggingen en liquiditeiten. Tijdens 

de jaarvergadering wordt door het bestuur, op voorspraak van de Penningmeester,  het 

schenkingsbudget vastgesteld.  

• Bestedingsbeleid 

De maximale subsidie bedraagt EUR 20.000,-. De aanvragen dienen voorzien te zijn van een 

financiële onderbouwing. Naast de beoordeling van de  wetenschappelijke relevantie, wordt  

de  begroting geanalyseerd en becommentarieerd door de Penningmeester. Op basis van 

deze twee componenten – in samenhang met gevraagd bedrag – wordt de hoogte van de 

individuele subsidies door het bestuur bepaalt.  

Voor wat betreft tussentijdse aanvragen heeft de Voorzitter de mogelijkheid, na sondering 

van het bestuur, om een maximale subsidie toe te kennen van EUR 2.000,- 

• Verwacht jaarlijks budget voor schenkingen 



De Penningmeester adviseert het bestuur tijdens de jaarvergadering ten aanzien van het 

jaarlijkse budget. Richtlijn hierbij is 3% van het totale vermogen (beleggingen en 

liquiditeiten). 

•  Kostenstructuur van de instelling 

De kosten van de Stichting bestaan voornamelijk uit het beheer van het vermogen. De 

overige kosten bestaan uit administratievergoeding, kosten van de jaarlijkse 

bestuursvergadering en algemene kosten.  

De bestuurders ontvangen geen enkele beloning voor de verrichte werkzaamheden. De 

Stichting heeft geen medewerkers in dienst. 

6. Vermogensbeheer  

• Het beheer van het vermogen van de Stichting is ondergebracht bij F. van Lanschot Bankiers 

N.V.. Er is sprake van discretionair vermogensbeheer, waarbij de beheerder de 

verantwoordelijkheid heeft over de beleggingsbeslissingen, binnen het afgesproken 

mandaat. Omwille van de risico spreiding wordt er belegd in beleggingsfondsen.  De 

beheersovereenkomst is dagelijks opzegbaar. 

• Het risicoprofiel wordt vastgesteld door het bestuur, op voorspraak van de Penningmeester. 

Het huidige strategische risicoprofiel is neutraal, met een gelijke spreiding over zakelijke en 

vastrentende waarden. Binnen de bandbreedte van het tactische risicoprofiel heeft de 

beheerder de mogelijkheid om onder- of overwegingen aan te brengen in bepaalde 

belegging categorieën. 

• Separaat van het beheerde vermogen heeft de Stichting een rekening-courant ten behoeve 

van de betalingen van subsidies en overige kosten. 

• De beheerder legt minimaal twee keer per jaar persoonlijk verantwoordelijkheid af over het 

gevoerde beleid aan de Penningmeester. De Penningmeester en de Secretaris ontvangen 

daarnaast maandelijks een beperkte-  en eens per kwartaal een uitgebreide rapportage over 

het beheerder vermogen. 

• Het jaarlijks schenkingsbudget wordt op voorspraak van de Penningmeester door het 

bestuur bepaalt. De Penningmeester houd hierbij als richtlijn aan om 3% van het 

totaalvermogen beschikbaar te stellen voor uitkeringen. Hierdoor wordt redelijkerwijs de 

continuïteit gewaarborgd om ook op langere termijn de werkzaamheden ten behoeve van 

de doelstelling van de Stichting uit te voeren.  

 


