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Het bestuur van

Stichting Kans Tegen Kanker  

Drossaardslag 96  

2805 DD  GOUDA

Datum Betreft Kenmerk

19 januari 2016 Jaarrekening 2014 FVH-ReB-AKvR-805132-17

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2014 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van uw stichting, waarin begrepen de balans met

tellingen van € 17.272 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 3.500, samengesteld.

Vestiging
Gouda

Burgemeester van Reenensingel 39, 2808 PA

T (0182) 322 222
F (0182) 322 220

www.lansigt.nl
info@lansigt.nl

Lansigt accountants en belastingadviseurs (sinds 1946) heeft vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda en Ridderkerk.
Op al onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, KvK Utrecht nr. 5146. NL88INGB0652410251. KvK Leiden, nr. 28053544.



2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Kans Tegen Kanker is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen

informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014

met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde

grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants

geldende Standaard 4410H, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht

dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze

deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende

regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het

beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Kans Tegen Kanker. Wij hebben geen

controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een

conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van

deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig,

integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u

naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Gouda, 19 januari 2016

Lansigt accountants en belastingadviseurs B.V.

F.C. van Hoepen AA
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3                ALGEMEEN

3.1                Doelstelling

Stichting Kans Tegen Kanker wil fondsenwerving inzetten om financiële ondersteuning te kunnen bieden aan

kankerpatiënten die behandelingen nodig hebben/ondergaan in het buitenland die niet vanuit de

ziektekostenverzekering of op andere wijze voor vergoeding in aanmerking komen en financiële ondersteuning

aan onderzoek dat gericht is op nieuwe behandelmethoden tegen kanker.

3.2                Bestuur

In het boekjaar bestond het bestuur van Stichting Kans Tegen Kanker in 2014 uit de volgende leden:

- J.F. Heerkens, voorzitter en hoofd fondsenwerving, commissie ICT;

- K. van den Berg, secretaris en hoofd vrijwilligersbeleid;   

- R. Dessing, penningmeester en hoofd facilitaire zaken;    

- A.J. van ‘t Hoog, bestuurslid en hoofd marketing en PR;    

- G.A. van Kippersluis, bestuurslid en hoofd uitkeringsbeleid, commissie JZ.  

3.3                Oprichting stichting

Stichting Kans Tegen Kanker is opgericht op 19 november 2012 en is gevestigd te Gouda.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56489463.
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3.4                Bestuursverslag

In 2014 werd op 1 januari de mogelijkheid tot het doen van aanvragen voor een financiële bijdrage in de

bijkomende kosten van behandelingen tegen kanker in het buitenland opengesteld. 

Een verwezenlijking van de primaire doelstelling van de stichting. Met het instellen van het Uitkeringsfonds en

daaraan gekoppelde 'Reglement uitkeringen' wordt periodiek geld gereserveerd. Het reglement voorziet daarbij in

een kanalisering van de aanvragen met als doel de beschikbare en gemaximaliseerde fondsen op een

gestructureerde en transparante wijze toe te wijzen aan aanvragers. Per aanvraagperiode (4 maanden) kunnen

aanvragen worden ingediend betrekking hebbende op een periode van 12 maanden (4 maanden voorafgaande en

4 maanden na de aanvraagperiode). De beschikbare fondsen bleken in 2014 ruim voldoende om de 

(goedgekeurde) aanvragen te kunnen honoreren. Voor de toekomst zal er aandacht worden gegeven aan een

grotere bekendheid omtrent het beschikbaar zijn en de werking van ons Uitkeringsfonds.

Dat het bereik van onze stichting fors groeiende is blijkt met name uit het grote aantal inkomende

informatieverzoeken aangaande de mogelijkheden van behandelingen in het buitenland. Ofschoon alle

verzoeken om informatie en/of hulp worden behandeld, kunnen wij als Stichting alleen maar wijzen op

bestaande zorgverleners of instanties in het buitenland zonder daarbij op de individuele gevallen in te gaan. Wij

zullen ons in alle gevallen onthouden van medische adviezen gezien het ontbreken van de daarvoor benodigde

expertise en individuele dossierkennis. 

Het aantal samenwerkingsverbanden groeit eveneens gestaag. Hierdoor ziet het bestuur de mogelijkheden voor

verdere groei in de toekomst toenemen. Naast de gedefinieerde partnerships van Fondspartners en Facilitaire

partners ontstaat er een toenemend aantal  relaties die zich op sponsorbasis of op andere wijze aan onze

stichting binden. 

De groeitendens en de ambities daaromtrent zullen een inspanning vereisen op het gebied van organisatie

ontwikkeling. Dit zal een belangrijk onderdeel vormen van de taken van het bestuur in 2015 ev.

De resultaten als gevolg van eigen acties, acties door derden, giften, bijdragen en sponsoring stemmen tot

tevredenheid. De kosten van acties en bedrijfsvoering konden zeer laag worden gehouden. De totale inkomsten

kwamen lager uit dan in het voorgaande jaar als gevolg van de grote eigen Santiago actie in 2013. Nieuwe

initiatieven zijn de basis voor een doelstelling van een groei van de inkomsten voor 2015 met 25%.

Wij danken een ieder die zich ook dit jaar weer belangeloos heeft ingezet voor onze stichting.

Namens het bestuur

J.F. Heerkens

voorzitter
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4                RESULTAATVERGELIJKING

4.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2014 bedraagt € 3.500 tegenover € 11.810 over 2013. De resultaten over beide jaren kunnen

als volgt worden samengevat:

€

2014

% €

2013

%

Verschil

€

Baten 8.096 100,0 14.406 100,0 -6.310

Kostprijs 663 8,2 1.383 9,6 -720

Bruto-omzetresultaat 7.433 91,8 13.023 90,4 -5.590

Brutomarge 7.433 91,8 13.023 90,4 -5.590

Bedrijfslasten

Algemene kosten 2.833 35,0 1.066 7,4 1.767

Bedrijfsresultaat 4.600 56,8 11.957 83,0 -7.357

Financiële baten en lasten -114 -1,4 -147 -1,0 33

Resultaat 4.486 55,4 11.810 82,0 -7.324

Uitkeringen -986 -12,2 - - -986

Resultaat 3.500 43,2 11.810 82,0 -8.310
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5                FINANCIËLE POSITIE

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, die is gebaseerd op de gegevens uit de balans:

€

31-12-2014 

% €

31-12-2013

%

ACTIVA

Vlottende activa

Voorraden 640 3,7 1.257 10,3

Vorderingen 197 1,1 175 1,4

Liquide middelen 16.435 95,2 10.775 88,3

17.272 100,0 12.207 100,0

PASSIVA

Ondernemingsvermogen 10.670 61,8 7.170 58,7

Fondsen 3.780 21,9 5.000 41,0

Kortlopende schulden 2.822 16,3 37 0,3

17.272 100,0 12.207 100,0
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Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2014 

€

31-12-2013

€

Beschikbaar op lange termijn:

Ondernemingsvermogen 10.670 7.170

Fondsen 3.780 5.000

14.450 12.170

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Voorraden 640 1.257

Vorderingen 197 175

Liquide middelen 16.435 10.775

17.272 12.207

Af: kortlopende schulden 2.822 37

Werkkapitaal 14.450 12.170
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6                KENGETALLEN

6.1                Omzet en rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.

2014 2013 2012

Omzetontwikkeling

Indexgetal  (2012=100) 809,60 1.440,60 100,00

Nettowinstmarge

Resultaat/netto-omzet 43,23 81,98 36,00

Rentabiliteit totaal vermogen

Bedrijfsresultaat/totale vermogen ultimo jaar 26,63 97,95 26,22

6.2                Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te

voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.

2014 2013 2012

Current ratio

Vlottende activa/kortlopende schulden 6,12 329,92 1,36

Quick ratio

Vlottende activa - voorraden/kortlopende schulden 5,89 295,95 1,36

6.3                Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen 

(rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake

van een momentopname.

2014 2013 2012

Solvabiliteit eerste niveau

Eigen vermogen/balanstotaal 61,78 58,74 26,22
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2014

Staat van baten en lasten over 2014

Grondslagen jaarrekening

Toelichting op de balans per 31 december 2014

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(na winstbestemming)

31 december
2014

€

31 december
2013

€

ACTIVA

Vlottende activa

Voorraden  (1) 640 1.257

Vorderingen  (2) 197 175

Liquide middelen  (3) 16.435 10.775

TOTAAL ACTIVA 17.272 12.207

PASSIVA

Stichtingsvermogen  (4) 10.670 7.170

Fondsen  (5) 3.780 5.000

Kortlopende schulden  (6) 2.822 37

TOTAAL PASSIVA 17.272 12.207
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

2014

€

2013

€

Baten  (7,8) 8.096 14.406

Kostprijs  (9) 663 1.383

Bruto-omzetresultaat 7.433 13.023

Bedrijfslasten

Algemene kosten  (10) 2.833 1.066

Bedrijfsresultaat 4.600 11.957

Financiële baten en lasten  (11) -114 -147

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 4.486 11.810

Uitkeringen  (12) -986 -

Resultaat 3.500 11.810
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3                GRONDSLAGEN JAARREKENING

ALGEMEEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële

verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders

is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het

jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgings-prijs of lagere

netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de

voorraden.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale

waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met

inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2014 

€

31-12-2013

€

1. Voorraden

Voorraad 640 1.257

Voorraad

Merchandise en promotiemateriaal 196 367

Drukwerk en promotie 444 640

Vrijwilligerskleding - 250

Totaal voorraad 640 1.257

De voorraden zijn opgenomen conform opgave van de cliënt.

2. Vorderingen

Overige vorderingen

Nog te ontvangen huren 23 -

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige 174 175
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31-12-2014 

€

31-12-2013

€

3. Liquide middelen

Rabobank 2.935 9.790

Rabobank spaarrekening 13.500 -

Kas - 985

16.435 10.775

Alle liquide middelen zij direct opeisbaar.
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PASSIVA

4. Stichtingsvermogen

31-12-2014 

€

31-12-2013

€

Overige reserves

Continuïteitsreserve 5.000 5.000

Overige reserves 5.670 2.170

10.670 7.170

2014

€

2013

€

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 5.000 360

Dotatie - 4.640

Stand per 31 december 5.000 5.000

Overige reserves

Stand per 1 januari 2.170 -

Resultaat boekjaar 3.500 11.810

Toevoeging aan fondsen - -5.000

Toevoeging aan continuïteitsreserve - -4.640

Stand per 31 december 5.670 2.170
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5. Fondsen

Schulden aan kredietinstellingen

2014

€

2013

€

Uitkeringsfonds

Stand per 1 januari 5.000 -

Dotatie 986 5.000

Uitkeringen -2.206 -

Stand per 31 december 3.780 5.000

Het uitkeringsfonds is gevormd ten laste van het resultaat en is bedoeld om aanvragen voor financiele

tegemoetkoming in de reis- en/of verblijfskosten van kankerpatiënten die behandeling moeten ondergaan in het

buitenland. Dit is conform de doelstelling van de stichting. De hoogte van het uitkeringsfonds is afhankelijk van

de openstelling per tranche.

31-12-2014 

€

31-12-2013

€

6. Kortlopende schulden

Overlopende passiva 2.822 37

Overlopende passiva

Accountantskosten 894 -

Rente- en bankkosten 34 37

Onderzoekskosten 674 -

Uitkeringen 1.220 -

2.822 37
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

7. Baten

De netto-omzet is in 2014 ten opzichte van 2013 met 43,8% gedaald.

2014

€

2013

€

8. Baten

Acties KTK 68 9.952

Acties Partners 5.719 2.257

Acties Derden 1.017 1.220

Verkoop wielerkleding 48 427

Donateurs 1.244 50

Subsidies en bijdragen - 500

Totaal baten 8.096 14.406

9. Kostprijs

Kosten Acties KTK - 771

Kosten acties Partners 646 455

Inkopen wielerkleding 17 157

Totaal kostprijs 663 1.383

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2014 geen werknemers werkzaam.

10. Algemene kosten

Administratie- en accountantskosten 1.032 104

Kosten automatisering 356 292

Onkosten vrijwilligers - 16

Vrijwilligerskleding 250 249

Kantoorbenodigdheden 138 65

Drukwerk 383 340

Onderzoekskosten 674 -

2.833 1.066
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2014

€

2013

€

11. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 23 -

Rentelasten en soortgelijke kosten -137 -147

-114 -147

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente deposito 23 -

Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde rente rekening-courant bank 137 147

12. Uitkeringen

Uitkeringen tranche 1 -646 -

Uitkeringen tranche 2 -340 -

-986 -
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6                ONDERTEKENING JAARREKENING

De jaarrekening 2014 van de stichting, waarin begrepen de balans met een balanstotaal van € 17.272 en de staat

van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 3.500, is door het bestuur ondertekend.

Ondertekening van de jaarrekening

Gouda, 19 januari 2016

Namens het volledige bestuur,

J.F. Heerkens (Voorzitter) 
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