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Jaarverslag CCC Foundation 2016  
 
Met gepaste trots presenteren wij het eerste jaarverslag van de Stichting Cancer Care Center Foundation. De 
stichting is op 20 november 2015 opgericht  met als belangrijkste doelstelling Cancer Care Center (CCC) 
helpen in het realiseren van haar doelstellingen. In dit verslag laten wij de belangrijkste zaken uit 2016 de 
revue passeren. 
 
 
De organisatie 
 
het bestuur 
Het bestuur van de Stichting Foundation Cancer Care Center bestaat uit: 
Frederica Maria (Anna) Kok Voorzitter 
Annemiek P. Bergmans  Vice-voorzitter en coördinator communicatie en fondsenwerving 
Allard S. van Pelt    Penningmeester 
Mirjam C. van der Velde  Secretaris 
 
opbouwen 
Omdat de foundation eind 2015 is opgericht, hebben wij ons met name in het begin van 2016 vooral bezig 
gehouden met het opzetten van de organisatie. Het ging daarbij om het nadenken en praten over 
beleidskaders en om praktische zaken zoals het openen van een bankrekening, het aanmaken van e-
mailadressen en het verkrijgen van de ANBI status. Dat laatste is overigens in april gerealiseerd.  
Wij hebben ook een eigen gedeelte ingericht op de website van CCC. Hier geven we informatie over de 
foundation en bieden we de mogelijkheid geld te doneren.  
Verder hebben we nagedacht over een eigen huisstijl, hebben we gesproken over mogelijke kandidaten voor 
een eventuele raad van toezicht en hebben we de mogelijkheden voor fondsenwerving geïnventariseerd.  
 
bijeenkomsten 
Het bestuur kwam in 2016 tien keer bij elkaar. Ook buiten de vergadering om had het bestuur onderling 
veelvuldig contact. Daarnaast heeft het bestuur regelmatig contact gehad met CCC-founder Annemarie 
Beintema voor overleg. Zij is in 2016 ook twee keer bij de vergadering van de foundation aanwezig 
geweest. 
 
ondersteuning Allen & Overy  
In 2016 konden wij rekenen op de gastvrijheid van Allen & Overy die om niet een vergaderzaal ter 
beschikking stelde. Daarnaast ondersteunt Ellen Cramer ons met juridisch advies. Wij zijn Allen & Overy 
en Ellen Cramer hier zeer erkentelijk voor. 
 
Advisering 
Gedurende het gehele jaar 2016 vonden er gesprekken met Fysio Holland plaats over de verzelfstandiging 
van CCC. Wij hebben ons het afgelopen jaar dan ook onder andere beziggehouden met het in deze adviseren 
van CCC. 
 
Evenement 
In juni vond er in het OLVG een – mede door ons georganiseerde - bijeenkomst plaats voor patiënten over 
vermoeidheid bij de behandeling tegen kanker. Daarop aansluitend hebben wij de ontwikkeling van een 
folder mogelijk gemaakt met daarin met een overzicht van de behandelingen tegen vermoeidheid die CCC 
aanbiedt. Deze folder is verspreid in onder meer de ziekenhuizen in Amsterdam en vindt nog steeds gretig 
aftrek. De folder is inmiddels herdrukt.  
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Ontmoetingen 
In oktober hebben wij een gesprek gehad met de directeur van de Alexander Monroe Foundation.  Zij heeft 
ons geadviseerd over fondsenwerving.  
In november is een deel van het bestuur samen met Annemarie Beintema op kennismakingsbezoek geweest 
bij zorgcentrum en inloophuis Huis aan het Water.  
 
Donaties 
In 2016 hebben wij voor in totaal €1.567 aan donaties mogen ontvangen.  Wij zijn al onze donateurs zeer 
dankbaar. Enkele bijzondere donaties: 
• Sportschool	Kensho	liet	zich	sponsoren	tijdens	de	halve	marathon	van	Amsterdam	en	haalde	

€610,-	voor	ons	op.	
• Een	mevrouw	haalde	€43,00	op	tijdens	een	rollator	sponsorloop.	
• Een	meneer	haalde	€80,-	op	tijdens	een	gesponsorde	wandeltocht.	
• Joeri	Gilissen,	oncologiefysiotherapeut	bij	CCC,	organiseert	wekelijks	een	bootcamp.	Deelnemers	

wordt	gevraagd	een	bedragje	te	schenken	aan	de	Foundation.	Dit	leverde	€165,-		op.		
• De	moeder	van	een	van	de	cliënten	van	CCC	schonk	€500,-.	
• Een	van	de	samenwerkingspartners	van	CCC	schonk	€100,-.	
• Een	van	de	samenwerkingspartners	is	vaste	donateur	geworden	en	doneert	maandelijks	€5,00.		
 
financiële resultaten 2016 
In 2016 is geen omzet gerealiseerd en zijn vrijwel geen kosten gemaakt. De netto winst is uitgekomen op 
EUR 1.082,- 
 
Vooruitblik 2017 
In de loop van 2017 zal CCC een zelfstandige onderneming worden. Voor CCC wordt 2017 daarmee een 
jaar van opbouwen en uitbouwen. Wij zullen CCC hierin blijven adviseren en ondersteunen. Daarnaast 
zullen we samen met CCC inventariseren waar de behoefte ligt aan financiële ondersteuning en daarvoor op 
zoek gaan naar fondsen 
Wat de eigen organisatie betreft, gaan ook wij verder met opbouwen. Naast praktische zaken als het 
ontwikkelen van een eigen huisstijl en website, hopen wij ook contacten te leggen met voor CCC en ons 
relevante organisaties en personen. 
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Jaarrekening 2016 
 
 
Balans per 31 december 2016 
(na verwerking van voorstel resultaatbestemming) 
 
 
 

Activa Per 31 december 
2016 

 

  
2015 

(in EUR 1,-)    
    
Vaste activa    
Materiele vaste activa 0  0 
 0  0 
    
Vlottende activa    
Vorderingen    
Debiteuren -  - 
Bank 3.096  0 
 3.096  0 
    
Totaal activa 3.096  0 
 
 
 
Passiva 
 

Per 31 december 
2016 

 

  
2015 

(in EUR 1,-)    
    
Kapitaal 0  0 
Resultaat boekjaar 2016 992   
                    992  0 
    
Schulden    
Lening  2.000  0 
Crediteuren 104  0 
 2.104  0 
    
Totaal passiva 3.096  0 
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Winst en verliesrekening over 2016 
 
 
 
Winst- en verliesrekening  
 

2016 
 

 2015 

(in EUR 1,-)    
    
Omzet    
Donaties 1.567  0 
Som der bedrijfsopbrengsten 1.567  0 
    
Kosten    
Lonen en salarissen -  - 
Sociale lasten -  - 
Bankkosten 136   
Overige bedrijfskosten 425  0 
Afschrijvingen op materiele vaste activa 0  0 
Som der bedrijfslasten 561   0 
    
Bedrijfsresultaat 1.006  0 
    
Belasting en rente                      14  0 
    
Resultaat na belastingen 992  0 
 
 



Bestuursverslag 2016, Stichting Foundation Cancer Care Center 
Pagina 6 

 
Kasstroomoverzicht 
 

2016 
 

 2015 

(in EUR 1,-)    
    
    
    
Netto resultaat 992  - 
Afschrijvingen            -  - 
Cash flow 992  - 
Mutatie werkkapitaal 104  - 
Kasstroom uit operationele activiteiten 1.096   - 
    
Investeringen -  - 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -   - 
    
Aantrekken leningen 2.000  - 
Kasstroom uit financiële activiteiten 2.000   - 
    
Kasstroom  3.096   - 
 
Liquide middelen ultimo 2016 3.096  - 
Liquide middelen primo 2016 0  - 
Mutatie liquide middelen 2016 3.096   - 
 
 
 
Amsterdam, 21 april 2017. 
 
 
Het bestuur van Stichting Foundation Cancer Care Center 



Bestuursverslag 2016, Stichting Foundation Cancer Care Center 
Pagina 7 

Toelichting op de jaarrekening 
 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling 
 
Algemeen 
De grondslagen die zijn toegepast voor de waardering van de activa en passiva en resultaatbepaling 
zijn gebaseerd op historische kosten. 
Voor zover niet anders is vermeld zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.  
De opbrengsten en kosten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
 
Balans 
Materiële vaste activa 
De in de stichting aangewende duurzame bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd op 
aanschaffingswaarde, verminderd met de daarover berekende afschrijvingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking. 
 
 
Winst- en verliesrekening 
Netto omzet 
Onder de omzet is opgenomen de opbrengst uit levering van goederen en diensten onder aftrek van 
directe kosten, kortingen en dergelijke. 
 
Afschrijvingskosten 
De afschrijvingstermijnen zijn naar technisch-economische maatstaven bepaald. De materiele vaste 
activa zijn afgeschreven volgens de lineaire methode. De afschrijvingskosten zijn verantwoord in 
het eerstvolgende kwartaal na aanschaf. 
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Toelichting op de balans 
(Bedragen x EUR 1,-) 
 
 
 
Materiële vaste activa 
 
Inventaris 
 
 

Boekwaarde  
1 januari 2016 

 Afschrijving 
2016  

 Boekwaarde 
31 december 2016 

      
Aanschafwaarde 2016      
Activa 0  0  0 
 0  0  0 
De stichting heeft geen investeringen gedaan in het boekjaar 2016. 
 
Liquide middelen 
De betaalrekening Triodos (NL98 TRIO 0391 0908 28) een heeft positief saldo van EUR 3.096,- 
ultimo 2016. 
De Triodosbank heeft geen krediet verleend.  
 
 
Kapitaal 
Resultaat boekjaar 2016 bedraagt EUR 1.082,-.  
De balans is opgemaakt na verwerking van de resultaatbestemming. 
 
 
Lening 
 

2016  2015 

 
Lening 2.000  - 
Totaal leningen 2.000  - 
 
Het bestuurslid mevr. A. Kok heeft de stichting een lening verstrekt ter grootte van EUR 2.000,- 
dat de stichting aanwendt voor de bedrijfsvoering. 
De geldlening heeft een looptijd van maximaal 24 maanden en was beschikbaar op 18 april 2016 . 
De totale geldlening zal aan het eind van de looptijd in keer worden afgelost. Tussentijdse aflossing 
is mogelijk. 
De hoofdsom of het restant van de geldlening is direct opeisbaar met die restrictie dat het de 
continuïteit van de Stichting niet in gevaar mag brengen. 
 
De rente bedraagt 1% per jaar en wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd.  
 
Crediteuren 
Dit betreft de rente over de lening van mevr. A. Kok en de rente bedraagt EUR 14,- 
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Toelichting winst- en verliesrekening 
(Bedragen x EUR 1,-) 
 
 
 
Netto omzet 
 

2016  2015 

    
Donaties 1.651   
Directe kosten donatiewerving 84   
Netto-omzet 1.567  - 
 
 
 
Personeelskosten 
 

2016  2015 

    
Lonen en salarissen  -  - 
Sociale lasten -  - 
 -  - 
In 2016 heeft de stichting geen personeel in dienst gehad. 
 
 
Bankkosten 
 

2016  2015 

    
Bankpas bijdragen 60  - 
Reguliere kwartaalkosten 76  0 
 136  0 
 
 
Overige bedrijfskosten 
 

2016  2015 

    
ICT, communicatie kosten etc 375  - 
Kamer van Koophandel 50  0 
 425  0 
 
 
Toelichting kasstroomoverzicht 
(Bedragen x EUR 1,-) 
 
Geen bijzonderheden. 
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Overige gegevens 
 
 
Statutaire bepalingen inzake winstbestemming  
In gevolge artikel 3.4 van de statuten van de stichting dient het kapitaal ter verwezenlijking van het 
doel van de stichting.  
De stichting beoogt met haar activiteiten niet het behalen van winst. 
 
 
Voorstel resultaatbestemming 
Op 21 april 2017 is een vergadering gehouden te Amsterdam. Het bestuur heeft de jaarrekening 
2016 opgemaakt en het jaarverslag 2016 vastgesteld. 
Het bestuur stelt voor om het resultaat ten gunste van het kapitaal te brengen. 
 
 
Controle- en publicatieplicht 
Gezien de omvang (zie artikel 396. Lid 1 van boek 2 BW) is de stichting niet controleplichtig en 
publicatie plichtig. 
Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van 
de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole 
verstrekt. Derhalve ontbreekt een controleverklaring. 
 
 
Accountantsverklaring 
Een accountantscontrole is niet toegepast en derhalve is geen accountantsverklaring afgegeven. 
 
 
 
 


