
ANBI informatie SIGO 

Naam: 

Joannes Juda Groen Stichting 

Stichting voor Interdisciplinair Gedragswetenschappelijk Onderzoek (SIGO) 

SIGO is een ANBI vermogensfonds met RSIN nummer: 

805452333 

Adres: 

Billitonkade 91 BS, 3531TL Utrecht 

Doelstelling: 

Het doel van SIGO is het bevorderen van het menselijk welzijn door interdisciplinair 

gedragswetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder op het gebied van de biologie, de 

geneeskunde, de psychologie en de sociologie. Aan het doel is in 2013 toegevoegd: het uitreiken van 

de Joannes Juda Groen Prijs. In 2017 zijn dit twee prijzen geworden, namelijk een senior- en een 

juniorprijs. 

Bestuurders: 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

de heer dr Harm Krugers, neurobioloog, Universiteit van Amsterdam (voorzitter) 

mevrouw prof. dr Liesbeth Sterck,  hoogleraar ethologie, Universiteit Utrecht 

de heer prof. dr Robbert-Jan Verkes, bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie, Radboud 

Universiteit Nijmegen 

de heer prof. dr Ad Vingerhoets, hoogleraar clinische psychologie, Universiteit Tilburg 

mevrouw prof. dr Beate Volker, hoogleraar sociologie, Universiteit van Amsterdam (vice-voorzitter) 

mevrouw Mr Kristien Hepping (secretaris) 

de heer dr Henk von Eije, econoom, (penningmeester). 

Beloningsbeleid: 

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoedingen en vacatiegelden. 

Verslag activiteiten: 

Het bestuur vergaderde drie keer in 2021. Ook is er aan een groot aantal hoogleraren een 

uitnodiging uitgegaan voor het aandragen van kandidaten voor de J.J. Groenprijs 2022.  

 

 

 

 



Jaarrekening 2021: 

Tabel 1. Ontvangsten en uitgaven SIGO in 2019, 2020 en 2021 en begroting 2022 (euro’s) a) 

 2019 2020 2021 

Ontvangsten    

    

Dividend  25.157 21.366 20.583 

Rente-ontvangsten 80 31 4 

Teruggave dividendbelasting b) 0 3.462 0 

Saldo verkopen minus aankopen beleggingen PM 2.618 -166 

Totaal ontvangsten 25.238 27.477 20.421 

    

Uitgaven    

    

Bankkosten 229 204 189 
Beleggingskosten 763 814 845 
Bestuurs- en jurykosten 2.288 1.027 40 
Uitgaven website 124 33 111 
Voorbereiding en uitreiking J.J. GROEN-prijzen  545 13.559 347 
J.J. GROEN-prijzen   60.000  
Totaal uitgaven 3.948 75.636 1.532 
    

Ontvangsten minus uitgaven 21.290 -48.159 18.889 

    

Bijdrage aan de voorziening J.J. GROEN-prijzen  -30.000  -30000 

Onttrekking aan de voorziening J.J. GROEN-prijzen   

30.000 

 

    

Nettobijdrage aan het stichtingskapitaal -8.710 -18.159 -11.111 

a) De bedragen zijn op kasbasis, behalve de onttrekkingen of toevoegingen aan de voorziening voor de 

J.J. Groen prijzen 

b) In 2020 is dividendbelasting teruggevraagd over de jaren 2017, 2018 en 2019. Dit betreft 

dividendbelastingafdracht die door de Kempenfondsen is ingehouden, maar die SIGO als stichting niet 

hoeft te betalen en daarom terug hebben gevraagd aan de belastingdienst. Over 2020 en 2021 is dat nog 

niet gedaan. 

 

Nadere toelichting:     

Naar verwachting zullen in 2022 de bank-, beleggings- en websitekosten licht stijgen. Door het 

geringe fysieke vergaderen zijn de bestuurskosten in 2021 weer relatief laag geweest. Deze zullen 

waarschijnlijk in 2022 iets hoger uitvallen. In 2022 worden er twee J.J. Groen prijzen uitgekeerd van 

elk 30.000 euro. Dit zal ook resulteren in hogere jurykosten en kosten voor de voorbereiding van het 

symposium en van het symposium zelf. 


