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Jaarverslag Bestuur 2019 

 

 

Dit is het vierde jaarverslag van de Stichting Cancer Care Center Foundation. De stichting is op  

20 november 2015 opgericht met als belangrijkste doelstelling Cancer Care Center (CCC) te helpen 

in het realiseren van haar doelstellingen. In dit verslag laten wij de belangrijkste zaken uit 2019 de 

revue passeren. 

 
De organisatie 
 

Het bestuur 
Het bestuur van de Stichting Foundation Cancer Care Center bestond op 1 januari 2019 uit: 

Frederica M. (Anna) Kok Voorzitter 

Annemiek P. Bergmans Vice-voorzitter en coördinator communicatie en fondsenwerving 

Allard S. van Pelt    Penningmeester 

Mirjam C. van der Velde  Secretaris 

 

Bestuurswisselingen 
Het afgelopen jaar waren er twee bestuurswisselingen. Op 19-04-2019 heeft Allard van Pelt het 

bestuur verlaten. Per 22-11-2019 is Henk Guldemeester toegetreden tot het bestuur en heeft de 

functie van penningmeester opgepakt. Per 22-11-2019 is Mirjam van der Velde teruggetreden. 

Haar plaats is op moment van schrijven nog niet ingevuld.  

 

Bijeenkomsten 
Het bestuur kwam in 2019 acht 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. Aangezien de verzelfstandiging van CCC telkens het 

belangrijkste onderwerp op de agenda was, was zij ook in 2019 regelmatig bij de vergadering van 

de stichting aanwezig. 

 

Ondersteuning Allen & Overy  

Ook in 2019 konden wij rekenen op de gastvrijheid van Allen & Overy die om niet een 

vergaderzaal ter beschikking stelde. Daarnaast ondersteunde Ellen Cramer ons ook dit jaar weer 

met juridisch advies. Wij zijn Allen & Overy en Ellen Cramer hier zeer erkentelijk voor. 

Sinds november vergaderen wij bij Ellen Cramer die een vergaderruime heeft die ter beschikking 

wordt gesteld aan maatschappelijk relevante organisaties.  

 
 
Donaties 
 
In 2019 hebben wij een bedrag van €34.311,- aan donaties ontvangen. Wij zijn alle donateurs zeer 

erkentelijk voor deze steun. In sommige gevallen was de donatie gekoppeld aan een bepaald 

project en dus niet vrij besteedbaar. In die gevallen staat dat erbij vermeld.  

 

• De heer Luc Peeters doneerde €5.554,- de opbrengst van een inzamelingsactie in 

nagedachtenis aan zijn vrouw Isabelle. Zij was cliënte bij Cancer Care Center en heeft voor 

haar overlijden gezorgd dat wij via een donaties van haar werkgever Nike onze nieuwe 
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website en platform konden ontwikkelen. In overleg met Luc Peeters is dit bedrag aangewend 

voor de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl van CCC. 

• Nike zelf doneerde nogmaals €16.600, de opbrengst van een (internationale) crowdfunding 

run door Nike medewerkers. Het bedrag is vrij te besteden. 

• De stichting Nationaal Fonds tegen Kanker doneerde een bedrag van €5.000,- voor het verder 

ontwikkelen van het programma Vitaal Verder: het bewegingsprogramma bedoeld voor 

iedereen die de oncologische training heeft afgerond, maar nog graag even bij Cancer Care 

Center wil blijven trainen. 

• De Stichting Belle & Balance heeft haar activiteiten in 2019 gestaakt en ons €2.500,- van haar 

restant bedrag geschonken. Dit geld zal aangewend worden voor de ontwikkeling van het 

revalidatieprogramma.  

• Een cliënte doneerde €1.360,-. Zij is eind dit jaar met pensioen gegaan en heeft als cadeau om 

een donatie voor ons gevraagd. Een deel van dit bedrag is op 2 januari 2020 aan ons 

overgemaakt en is dus niet meegenomen in de jaarrekening. 

• Spa Sport Hotel Zuiver organiseerde een spinning workshop en zamelde €300,- voor ons in.   

• Het crowdfundingsplatform Global Giving doneerde een bedrag van €616,- 

• De firma Flow Traders BV doneerde een bedrag van €1000,-.  

• Een buurman van een van de medewerkers van Cancer Care Center heeft zich laten sponseren 

tijdens het rennen van de halve marathon van Amsterdam en op die manier €309,- voor ons 

opgehaald. 

• Een donateur doneerde €500,-, de tweede termijn van een 5-jaarsschenking. 

• De moeder van één van onze cliënten doneerde net als in 2018 een bedrag van €500,-. 

• Een cliënte doneerde €250,- voor de aanschaf van meditatiekussentjes. 

• Een cliënte doneerde €250,- 

• Iemand melde zich aan als vaste donateur en doneert voortaan maandelijks €10,-. In 2019 

ontvingen wij €50,-.  

 

 
Donaties aan het Cancer Care Center 
 
Begin 2019 beschikte Cancer Care Center over een eigen bankrekening en hebben wij als stichting 

diverse donaties kunnen overmaken. 

• €17.152,- namens Roparun ten behoeve van de inrichting van vestiging Amsterdamse Bos. 

• €44.538 namens Nike voor de ontwikkeling van de nieuwe website en platform. 

• €5.263,- namens de heer Luc Peeters ten behoeve van de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl 

• €2.500, namens de stichting Belle & Balance voor de ontwikkeling van het 

revalidatieprogramma 

• €943,80 namens een cliënt voor deelname aan het AVL-symposium 2018 en 2019 

• €250,- namens een cliënt voor de aanschaf van meditatiekussens 

 

 
Donaties aan derden 
 
Namens Cancer Care Center hebben wij twee activiteiten rechtstreeks gesponsord. 

• €200,- voor een workshop bij Artis Atelier in het kader van het jongerenproject 

• €250,- als bijdrage in de organisatiekosten van de Pluk De Dag middag in OLVG Oost 
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Vaste kosten 
 

Onze stichting heeft in 2019 € 19.963 aan wervingskosten, beheer en administratieve kosten, 

rente betaald. Hiervan is € 3.200 aan btw betaald. Omdat de stichting geen btw als voorheffing 

kan aftrekken werkt dit kostenverhogend. Daarnaast hebben wij de lening van €2.000,- afbetaald 

die bestuurslid Anna Kok had verstrekt had voor de bedrijfsvoering. 

 

 
Vooruitblik 2020 
 

Voor Cancer Care Center wordt 2020 het jaar van verdere verzelfstandiging en professionalisering 

van de organisatie met daarbij wellicht uitbreiding met nieuwe vestigingen. Wij zullen de directie 

hierin adviseren.  

 

Net als de afgelopen jaren zullen wij daarnaast samen met Cancer Care Center inventariseren 

waar de behoefte ligt aan financiële ondersteuning en daarvoor op zoek gaan naar fondsen. 

 

 

 

Jaarrekening 2019 
 

 
 
 
 

Balans per 31 december 2019
(na verwerking van voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA 2019 2018
€ €

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen (Triodos) 34.423           92.973           

34.423           92.973           

Totaal activa 34.423           92.973           

PASSIVA

Reserves en fondsen
Reserves

Algemene reserve 29.423           7.997             

29.423           7.997             

Fondsen
Bestemmingsfondsen 5.000             82.824           

5.000             82.824           

Voorzieningen -                      -                      

Kortlopende schulden -                      2.152             

Totale passiva 34.423           92.973           
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Algemene grondslagen 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende 

instellingen zoals die door de Raad van de jaarrekeningverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 

650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden. 
 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering van activa en passiva 

plaats tegen verkrijgingsprijs. 
 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan vrij ter 

beschikking van de stichting. 
 
Het bedrag van de algemene reserve laat het verschil zien tussen de bezittingen en de schulden. 

Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling van de 

stichting worden besteed. 

 

 

Staat van baten en lasten

2019 2018
€ €

GEWORVEN BATEN VAN
Particulieren 3.032             7.846             
Bedrijven 23.780           84.824           
Loterijorganisaties -                      -                      
Overheden -                      -                      
Overige organisaties zonder winststreven 7.500             -                      

34.311           92.670           

Overige baten -                      -                      
-                      -                      

TOTAAL BATEN 34.311           92.670           

Besteed aan doelstelling 71.098           -                      
Wervingskosten 41                   -                      
Kosten beheer en administratie 19.597           1.043             

Totale lasten 90.735           1.043             

Financiele baten en lasten 126                 20                   

Saldo baten en lasten -56.550         91.607           
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Bestemmingsfondsen zijn fondsen en donaties waaraan door de donateur een specifieke 

bestemming is gegeven. Niet het bestuur van de stichting maar de gever bepaalt de bestemming. 

Deze bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de 

geoormerkte doelstelling zijn besteed. 

 
Grondslagen voor de staat van baten en lasten 
 
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het boekjaar. 

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van 

ontvangst verantwoord als bate. 
 
 

Overige gegevens 
 

Controle- en publicatieplicht 
 

De stichting niet controle- en publicatieplicht. 

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. 

 

De stichting heeft een ANBI status en daarom geldt geen publicatieplicht bij de KvK. Wel is de 

stichting verplicht om bepaalde financiële gegevens openbaar te maken via de eigen website, 

hetgeen ook is geschied. 

 

Accountantsverklaring 
 

Een accountantscontrole is niet toegepast en daarom is geen accountantsverklaring afgegeven. 
 
 
 
Amsterdam, 22 juli 2020 
 
Het bestuur van Stichting Foundation Cancer Care Center. 
 
Frederica M.(Anna) Kok  
Voorzitter 
 
 
Annemiek P. Bergmans  
Vicevoorzitter 
 
 
Hendrik (Henk) P. Guldemeester 
Penningmeester 
 


