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Bestuursverslag

1. Inleiding
Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Lopen tegen Kanker. Dit bestuursverslag bevat een
overzicht van de activiteiten in 2011. Tevens verschaft het verslag inzicht in de financiële huishouding
over het verslagjaar 2011.

2. Oprichting en fiscaliteiten
De Stichting is opgericht op 1 december 2010 en staat ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 51396114. De Stichting is voor onbepaalde tijd aangemerkt als algemeen nut beogende
instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001.

3. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestond in 2011 uit voorzitter Joachim van Diest, secretaris en penningmeester
Paul van Beek en de leden Rob Westerik, Corina van Diest, Marinda Broekhuizen, Jan Timmermann
en René Vergeer.

4. Doelstelling en visie
De stichting heeft ten doel:
‘het ophalen van gelden ten behoeve van goede doelen met hun focus op Kanker of
kankergerelateerde ziektes zulks door alle middelen waaronder het organiseren van evenementen;
het organiseren van een mogelijk jaarlijks terugkerend hardloopevenement met daaraan gekoppeld
diverse sponsor mogelijkheden’.
De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met de
werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend.
Visie: Tegen kanker kun je wat doen.
Kanker is een verschrikkelijke en een complexe ziekte en kent niet één hoofdoorzaak.
Onderzoek naar de verschillende oorzaken van kanker is nog steeds nodig. Waarom ontstaat het bij
de een wel met een ongunstig verloop en kent het bij de ander een gunstiger verloop? Bewezen
oorzaken van kanker zijn genetische afwijkingen, infecties of omgevingsfactoren. Maar zeker is ook
dat voeding en levensstijl het ontstaan van kanker ernstig beïnvloeden.
Daar kunnen we dus iets aan doen! Sterker nog, daar moeten we iets aan doen en wij, de Stichting
Lopen Tegen Kanker, willen er ook iets aan doen.
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De pijlers onder onze visie zijn:
Dichtbij: Kanker is een verschrikkelijke ziekte voor iedereen die er mee te maken heeft. Kanker wordt
duidelijker als het dichtbij komt. Er is veel verbetering mogelijk in de begeleiding van mensen die
getroffen zijn door kanker. Daarbij kan het gaan om kleine dingen die soms al veel helpen.
Ondersteuning van herkenbare doelen, die dichtbij liggen, kunnen extra motiveren. De Stichting Lopen
Tegen Kanker zal donaties daarom zoveel mogelijk ‘dichtbij’ besteden.
Preventie: Kanker zit soms in ons DNA en is dus genetisch overdraagbaar. Maar veel soorten van
kanker zijn te bestrijden met een gezonde levensstijl. Gezonder voeding, minder stress, meer plezier
en meer bewegen versterken onze afweer. Voldoende bewegen lijkt een uitstekende medicijn om het
risico op kanker te verkleinen en kan voor (ex)-kanker patiënten een bijdrage leveren aan het
lichamelijke en psychische welzijn. Meer bewegen helpt ook bij het voorkomen van overgewicht, een
extra risicofactor bij een aantal vormen van kanker.
Goede verzorging van onze afweer, oftewel ons immuunsysteem, is dus een belangrijk wapen in de
strijd tegen kanker. Vergroting van inzicht in de oorzaken van kanker en bewustzijn van gezond leven
zal het aantal gevallen van kanker doen verminderen.
Gezonder voeding, minder stress, meer plezier en meer bewegen zijn het beste te beïnvloeden in de
opvoeding van kinderen omdat gedragspatronen daar worden ontwikkeld. Scholen kunnen daarbij een
belangrijke rol spelen.
Barrières doorbreken: Het doel - bestrijding van kanker - moet voorop blijven staan. Die bestrijding
wordt te vaak gehinderd door regelgeving, economische belangen of geldgebrek. Daarin moet
verandering komen. Blokkerende of haperende regelgeving moet aan de kaak worden gesteld.
Misbruik van economische belangen moet worden bestraft.
Geldgebrek voor verantwoord wetenschappelijk onderzoek mag geen barrière zijn.

5. Activiteiten
De activiteiten van de stichting zijn gericht op het ophalen van gelden of middelen en het
ondersteunen van onderzoeken en projecten.
Concrete activiteiten die de Stichting in het verslagjaar heeft ondernomen zijn:
 de organisatie van de eerste Loop tegen Kanker in de gemeente Teylingen voor wedstrijden recreatielopers en wandelaars over verschillende afstanden door de gemeente
Teylingen op 9 oktober 2011.
 actieve promotie van de Stichting en haar doelstellingen in Warmond tijdens de
Carnavalsoptocht, op Koninginnedag, tijdens de Kaagweek, de Poldercross en de
Warmondse Schippertjesdagen.
 gesprekken gevoerd met (huis) artsen, sponsoren, vrijwilligers en de gemeente

6. Opbrengsten en giften
In het jaar 2011 heeft de Stichting giften ontvangen van particulieren, bedrijven en non-profit
organisaties. Voor de Loop tegen Kanker heeft de Stichting inleggelden geïncasseerd. Het totaal van
opbrengsten en giften in 2011 bedroeg € 30.983. Een nadere specificatie is opgenomen in het
financieel jaarverslag.
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7. Bestedingen
De Stichting heeft aan oprichtings- en beheerskosten, bestuurskosten en kosten voor vrijwilligers een
bedrag van € 1.693 uitgegeven. De kosten voor organisatie van de loop bedroegen € 915.
Vanuit het vrij besteedbaar vermogen heeft de Stichting de volgende donaties gedaan:
- ondersteuning onderzoek dr. Osanto (LUMC)
€ 10.000
- ondersteuning Adamas Inloophuis Nieuw Vennep
€ 2.500
De Stichting heeft toezeggingen gedaan aan het Inloophuis Scarabee € 500 en voor de organisatie
van de Nabestaandendag aan het Adamas Inloophuis € 2.500. Voor een nieuw op te richten
Wensenfonds reserveert de Stichting een bedrag van € 7.985. Het resterend bedrag ad
€ 5.000 wordt als spaargeld gereserveerd.

8. Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2011 maandelijks vergaderd. In aanvang is het doel en de visie bepaald.
Naderhand is de vergunningsaanvraag ingediend en zijn de voorbereidingen getroffen voor de Loop
tegen Kanker op 9 oktober. Eind 2011 zijn de bestedingen besproken en zijn voorbereidingen
getroffen voor de nieuwe activiteit Tennis tegen Kanker in januari 2012.

9. Verwachtingen voor 2012
In januari 2012 organiseert de Stichting zowel een bedrijventoernooi als een vriendentoernooi onder
de naam Tennis tegen Kanker. De datum voor Lopen tegen Kanker is vastgesteld op zondag 7
oktober 2012. Zoals onder punt 7 aangegeven zal de Stichting een nieuw Wensenfonds oprichten
welke zich richt op het vervullen van wensen voor door kanker getroffen gezinnen in de gemeente
Teylingen. Tevens zullen de toegezegde bestedingen worden voldaan vanuit de beschikbare
financiële middelen. Voorts zal in 2012 een vernieuwde website worden gelanceerd.

10. Financiële positie
De balans van de Stichting Lopen tegen Kanker laat per 31 december 2011 een totaal zien van
€ 17.036. Het vrij besteedbare vermogen vertoont per balansdatum een saldo van € 15.985.

Warmond, 15 maart 2012,

Namens het bestuur,

J.F. C. van Diest,
voorzitter

P.A.G. van Beek,
secretaris/penningmeester
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FINANCIEEL VERSLAG OVER
HET BOEKJAAR 2012
Stichting Lopen Tegen Kanker
Schippersdam 9
2361 CA WARMOND
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Balans per 31 december 2008

Balans per 31 december 2011
ACTIVA
31 december 2011
€

€

Vlottende activa

Liquide middelen

17.136

17.136

PASSIVA

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

15.985

Kortlopende schulden en
overlopende passiva
Overige schulden
Overlopende passiva

61
1.090
1.151

17.136
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Staat van baten en lasten 2011
2011
€

Baten
Besteed aan doelstellingen

€

30.983
13.415
17.568

Uitvoeringskosten eigen organisatie

1.520
16.048

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

109
172

Financieringslasten

-63

Mutatie vermogen

15.985
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Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
Kas en bank

31-12-2011
€

Rabobank betaalrekening
Rabobank spaarrekening

636
16.500
17.136

EIGEN VERMOGEN
Vermogen
€
Stand per 1-1-2011
Resultaat verslagjaar

0
15.985

Stand per 31-12-2011

15.985

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
Overige schulden

31-12-2011
€

Te betalen bankkosten

61

Overlopende passiva

31-12-2011
€

Vooruitontvangen bedragen

1.090
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Financiële verplichtingen
Vanuit het besteedbaar vermogen heeft de Stichting toezegging gaan voor de volgende
ondersteuningen:
Adamas Inloophuis “Nabestaandendag”

€ 2.500
€ 500

Stichting Scarabee
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Een nadere specificatie van de in de staat van baten en lasten vermelde posten kan als volgt worden
weergegeven.
Baten
Giften

2011
€

Bedrijven
Non-profit
Particulieren

11.565
2.150
2.891
16.606

Jaarlijks loopevenement

2011
€

Inleggelden deelnemers
Sponsorlijsten GeZZinsloop
Overige opbrengsten

8.607
1.325
900
10.832

Acties en overige evenementen

2011
€

Acties door derden
Overige opbrengsten

3.545
0
3.545

Totaal aan baten

30.983
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Besteed aan doelstellingen
Donaties

2011
€

Onderzoek LUMC dr. Osanto
Adamas inloophuis

10.000
2.500
12.500

Evenementen

2011
€

Onkosten Loop tegen Kanker
Huurkosten Loop tegen Kanker

320
595
915

Totaal besteed aan doelstellingen

13.415

Uitvoeringskosten eigen organisatie
Algemene kosten

2011
€

Onkosten vrijwilligers
Bestuurskosten
Contributies en abonnementen
Verzekeringen
Notariskosten

500
510
135
256
119

Totaal uitvoeringskosten eigen organisatie

1.520

Financieringslasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

2011
€

Rente bank

109

Rentelasten en soortgelijke kosten

2011

12

€
Rente en kosten bank

172

Ondertekening jaarverslag
De onder verantwoordelijkheid van het bestuur opgemaakte jaarrekening 2011 dient krachtens
wettelijke bepalingen ondertekend te worden door de bestuurders van de stichting.
Bestuur:
Naam:

Handtekening:

J.F.C. van Diest
(voorzitter)

…………………………

…………………………

P.A.G. van Beek
(secretaris/penningmeester)

…………………………

…………………………
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Datum ondertekening:

