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1.  

Geacht bestuur,  

 

De jaarrekening van Stichting Kans Tegen Kanker te Gouda is door ons samengesteld op basis van de 

van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van 

baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting 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 4410, “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 Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 zijn 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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, 

vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met 

de door u verstrekte gegevens. 

 

Gouda, 19 juni 2020 

 

Lansigt accountants en belastingadviseurs B.V. 

 

 

F.C. van Hoepen AA  
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2. 

Stichting Kans Tegen Kanker wil fondsenverwerving inzetten om financiële ondersteuning te kunnen 

bieden aan kankerpatiënten die behandelingen nodig hebben of ondergaan 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. 

  

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door: 

· H.A. Blijleven, voorzitter; 

· R. Dessing, secretaris; 

· B. van Loon, penningmeester; 

· Y. Heerkens, bestuurslid; 

· R. van Zaalen, bestuurslid. 

  

Stichting Kans Tegen Kanker is opgericht op 9 november 2012 en is gevestigd te Gouda. De stichting is 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56489463. 

  

De administratie over 2019 werd gevoerd door penningmeester B. van Loon. 
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1. 

Doelstelling, beleid en activiteiten 
Het uitbreiden van het uitkeringsbeleid in 2017 begint zijn vruchten af te werpen voor de Stichting Kans 

Tegen Kanker. Het doet ons goed om te zien dat er steeds meer aanvragen voor financiële 

ondersteuning binnen komen die de Stichting kan honoreren. We merken dat de bekendheid van onze 

Stichting binnen onze doelgroep toeneemt. Dit is voornamelijk het gevolg van mond-tot-mond 

“reclame”, de publicaties in vakbladen en de verwijzingen vanuit de medici. Daarnaast neemt de 

algemene bekendheid van de Stichting ook toe. Zo zien we een toename in het aantal bezoekers op 

onze website. De inzet van online marketing en de zeer geslaagde acties in 2018 zijn hier voornamelijk 

de redenen van.    

  

Met het instellen van de Uitkeringsreserve 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 toe te wijzen aan de aanvragers. De beschikbare 

reserves bleken in 2019 exact voldoende om (goedkeurende) aanvragen te kunnen honoreren. We zijn 

dus zeer verheugd dat het totale plafond aan uitkeringen zijn besteed, wat de eerste doelstelling is van de 

Stichting. In 2019 is er dus geen ruimte geweest om een kankeronderzoek te ondersteunen. Dit sluit aan 

met onze doelstelling volgens de statuten. Begin 2020 heeft het bestuur besloten dat er in 2020 geen 

verhoging in het reglement zal plaatsvinden van de werking van de Uitkeringsreserve. Dit is besloten 

met in achtneming van het negatieve resultaat (de uitkeringen overstegen de opbrengsten), de 

beschikbare liquiditeit van de Stichting en de gevolgen van het coronavirus.    

  

Het coronavirus heeft namelijk grote impact op de resultaten van de Stichting in 2020. Ongeveer 80% 

van de opbrengsten worden gegenereerd door acties van derden. De acties bestaan uit het ophalen van 

sponsorgelden door deel te nemen aan evenementen. Door het coronavirus zijn evenementen als de 

marathon en de Nijmeegse Vierdaagse afgelast. Naar verwachting zullen de opbrengsten in 2020 

hieromtrent nihil zijn. Gezien het gevoerde beleid om een continuïteitsreserve op te bouwen van twee 

uitkeringsjaren is het voor de Stichting mogelijk om het uitkeringsplafond in 2020 en 2021 minimaal op 

het niveau te houden als 2019. Daarnaast zijn we vol goede moed om in 2021 acties op touw te zetten. 

Hier ligt de voornaamste uitdaging voor de Stichting.    

  

In 2019 hebben er enkele acties plaatsgevonden die door de Stichting Kans Tegen Kanker of derden 

zijn opgezet. Hierbij kijken wij terug naar zeer geslaagde acties als de Marathon van Rotterdam, diverse 

acties opgezet door teams van CVV de Jodan Boys en SV Gouda, de Nijmeegse vierdaagse en de AH 

flessenactie. Daarnaast zijn wij grote dank verschuldigd aan onze vaste donateurs als Brent O.C.C., 

Specsavers en de Kringloop Reeuwijk. Wij als bestuur zijn zeer verheugd met de inzet van de vele 

vrijwilligers en betrokkenen.    
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De eenmalige donaties blijven in 2019 helaas nog achter op wat door de Stichting gewenst is. Na het 

implementeren van een efficiënte manier van doneren via de website is het de taak van de Stichting om 

het aantal eenmalige donaties te vergroten. De kosten van acties worden zo laag mogelijk gehouden 

door middel van sponsoring van derden en voor bedrijfsvoering door middel van inzet van Facilitaire 

partners.    

  

Voor 2020 is het doel om op andere wijzen acties op te zetten en acties te bedenken voor 2021 om aan 

de bijdragen van de financiële ondersteuning te kunnen voldoen. Hierbij zullen de acties vanuit onze 

Fondspartners en zeer betrokkenen van groot belang zijn. Verder brengen wij speciale dank aan naar 

een ieder die zich ook dit jaar weer belangeloos heeft ingezet voor de Stichting.  

  

H. Blijleven  

Voorzitter    

  

 

 

  



 

 

 



 Jaarrekening 2019 

Balans per 31 december 2019 

Stichting Kans Tegen Kanker

  Gouda 
 

 Samenstellingsverklaring afgegeven 10 

1. 

(na voorstel resultaatbestemming)   

31 december 

2019   

31 december 

2018 

  € € € € 

Vlottende activa 
        

Voorraden   200   200 

Vorderingen 
        

Overige vorderingen 3.020   2.529   

    3.020   2.529 

Liquide middelen   43.388   56.589 

     

Totaal 
  

46.608 
  

59.318 
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(na voorstel resultaatbestemming)   

31 december 

2019   

31 december 

2018 

  € € € € 

Eigen vermogen 
        

Continuïteitsreserve 5.000   5.000   

Overige reserve 16.003   37.092   

Uitkeringsreserve 22.500   15.000   

 
  43.503   57.092 

Kortlopende schulden 
        

Overige schulden 3.105   2.226   

    3.105   2.226 

Totaal 
  

46.608 
  

59.318 



 Jaarrekening 2019 

Staat van baten en lasten over 2019 

Stichting Kans Tegen Kanker

  Gouda 
 

 Samenstellingsverklaring afgegeven 12 

2. 

  2019 2018 

  € € 

Giften en baten uit fondsenverwerving 12.642 53.830 

Som der exploitatiebaten 12.642 53.830 

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 452 20.466 

Overige bedrijfskosten 
    

Verkoopkosten 189 75 

Algemene kosten 3.094 1.953 

Andere kosten 22.500 18.500 

      

Som der exploitatielasten 26.235 40.994 

Exploitatieresultaat -13.593 12.836 

Financiële baten en lasten 
    

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 4 6 

Rentelasten en soortgelijke kosten - -128 

Resultaat -13.589 12.714 

Resultaatbestemming     

Overige reserve -13.589 12.714 

Bestemd resultaat -13.589 12.714 
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3. 

Belangrijkste activiteiten 
De activiteiten van Stichting Kans Tegen Kanker, statutair gevestigd te Gouda en ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel onder nummer 56489463, bestaan voornamelijk uit fondsenwerving om 

financiële ondersteuning te kunnen bieden aan kankerpatiënten die behandelingen nodig 

hebben/ondergaan 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. 

Locatie feitelijke activiteiten 
De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Gouda. 
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4. 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine 

rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.  

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en 

mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 

genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Voorraden 
Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere 

marktwaarde. Deze lagere marktwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. 

Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. 
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5. 

  

31 december 

2019 

31 december 

2018 

  € € 

Grond- en hulpstoffen     

Drukwerk en promotie 200 200 

      

Totaal 200 200 

  

31 december 

2019 

31 december 

2018 

  € € 

Overige vorderingen     

Nog te ontvangen donaties via Mollie 2.519 2.529 

Nog te ontvangen Actie AH 501 - 

Totaal 3.020 2.529 

  

31 december 

2019 

31 december 

2018 

  € € 

Banktegoeden     

Rabobank zakelijke rekening NL50 RABO 0174 9901 62 388 3.589 

Rabobank bedrijfsspaarrekening NL13 RABO 3292 7613 36 43.000 53.000 

Totaal 43.388 56.589 

Toelichting 
Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar en staan ter vrije beschikking aan de stichting. 
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31 december 

2019 

31 december 

2018 

  € € 

Continuïteitsreserve 5.000 5.000 

Overige reserve 16.003 37.092 

Uitkeringsreserve 22.500 15.000 

Totaal 43.503 57.092 

Toelichting  
Uitkeringsreserve:  

De uitkeringsreserve is gevormd ten laste van het resultaat en is bedoeld om aanvragen te voldoen voor 

financiële tegemoetkoming van kankerpatiënten die behandelingen moeten ondergaan die niet worden 

vergoed door de zorgverzekeraar. Dit is conform de doelstelling van de Stichting. De hoogte van de 

uitkeringsreserve is afhankelijk van de openstelling per tranche. Het uitkeringsplafond is gesteld op  

€ 22.500. 

  

31 december 

2019 

31 december 

2018 

  € € 

Overige schulden     

Accountantskosten 726 726 

Websitekosten 618 - 

Nog uit te keren aanvragen 1.761 1.500 

Totaal 3.105 2.226 
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6. 

  2019 2018 

  € € 

Giften en baten uit fondsenverwerving     

Opbrengst acties derden 10.584 17.914 

Donaties eenmalig 1.778 3.169 

Opbrengst acties KTK 280 18.016 

Opbrengst acties partners - 12.311 

Nalatenschappen - 2.420 

  12.642 53.830 

Som der exploitatiebaten 12.642 53.830 

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten     

Kosten acties KTK 452 20.466 

      

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 12.190 33.364 
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  2019 2018 

  € € 

Verkoopkosten     

Relatiegeschenken 19 40 

Reclame en advertenties 170 35 

  189 75 

Algemene kosten     

Administratie- en accountantskosten 726 726 

Kosten automatisering 1.764 518 

Bankkosten 242 121 

Drukwerk & Promotie 12 245 

Verzekeringen 350 343 

  3.094 1.953 

Andere kosten     

Uitkeringen 22.500 10.500 

Uitkering onderzoekskosten - 8.000 

  22.500 18.500 

Totaal 25.783 20.528 

  2019 2018 

  € € 

Rentebaten banken     

Rente spaarrekening 4 6 

      

Rentelasten banken     

Rente en kosten bank - -128 

      

Financiële baten en lasten (saldo) 4 -122 
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7. 

Toelichting gemiddeld aantal werknemers 
Er zijn in 2019 geen werknemers in dienst. 

De in maart 2020 ontstane coronacrisis en de genomen overheidsmaatregelen hebben verregaande 

invloed op de Stichting. De opbrengsten worden voornamelijk opgehaald door individuen die zich laten 

sponsoren door deel te nemen aan grote (sport)evenementen. De evenementen zijn door het 

coronavirus afgelast en de opbrengsten hieruit zullen derhalve in 2020 nagenoeg nihil zijn. 

Door het gevoerde beleid om een continuïteitsreserve op te bouwen van twee uitkeringsjaren is het 

mogelijk om het uitkeringsplafond te handhaven. Daarnaast zal het bestuur zoveel mogelijk acties 

proberen op te (laten) zetten in 2021 om de continuïteit van de Stichting te kunnen waarborgen. 

Gouda, 19 juni 2020 

Naam Handtekening 

  

 H. Blijleven, voorzitter  
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