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Jaarverslag Bestuur 
De Stichting Cancer Care Center Foundation is op 20 november 2015 opgericht met als 

belangrijkste doelstelling Cancer Care Center B.V. (CCC BV) te helpen in het realiseren van haar 

doelstellingen. In dit verslag laten wij de belangrijkste zaken uit dit verslagjaar de revue passeren. 

 
De organisatie 
 

Het bestuur 
Per 1 januari 2020 bestond het bestuur van de Stichting Foundation Cancer Care Center uit: 

 

 

Functie Naam 
Voorzitter Anna Kok 

Vicevoorzitter Annemiek Bergmans 

Penningmeester Henk Guldemeester 

Secretariaat Vacature tot 23-10-20 

Communicatie Annemiek Bergmans 

 

Mutaties in het bestuur 
In de loop van 2020 is het de Stichting gelukt de secretariaatsfunctie in te vullen. Met ingang van 

23-10-2020 voert Kristel van Impe het secretariaat. 

 

Bijeenkomsten 
Als gevolg van het Covid-19 virus kon het bestuur niet fysiek bij elkaar komen. In 2020 zijn er acht  

digitale vergaderingen geweest. Ook buiten de vergadering om had het bestuur onderling 

veelvuldig contact. Daarnaast heeft het bestuur regelmatig contact gehad met CCC-founder 

Annemarie Beintema voor advies, overleg en om inzicht te krijgen in de aanvragen voor donaties. 

 

De belangrijkste onderwerpen voor 2020 waren 

De projectaanvragen, het contact onderhouden met de donateurs, het verder ontwikkelen van 

het label Cancer Care Center, de relatie Cancer Care Center en Fysio Holland. 

 

 
Donaties 
 

In 2020 heeft de Stichting €19.855,86 aan donaties ontvangen. Van deze donaties was € 1.500 

niet vrij besteedbaar maar gekoppeld aan een doel. Wij zijn alle donateurs zeer erkentelijk voor 

deze steun. Particulieren hebben € 17.655,86 gedoneerd. 

 

Specifiek genoemd mogen worden: 

 

- Wennekes   €       120,00 

- Rutgers van Rozenburg € 14.677,90 

- Ubbens- van Bragt  €       700,00 

- Greidanus   €       500,00 
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Het overige ad € 1.657,96 kwam via Mollie Payment als donaties binnen. 

 

Ook bedrijven hebben gedoneerd maar als gevolg van het al eerdergenoemde Covid-19 virus 

minder dan het voorgaande jaar. 

Flow Traders doneerde € 700,00 zonder een specifieke bestemming. 

 

De Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker doneerde € 1.500 ten behoeve van Wereldkankerdag 4 

februari 2020. 

 

Donaties aan Cancer Care Center 
 

In 2020 is er € 6.118,36 aan Cancer Care Center B.V. overgemaakt conform de doelstelling van de 

Stichting. 

 

Meer specifiek zijn de volgende bedragen overgemaakt: 
€.   600,00 koffie en theevoorziening op vestiging Amsterdam Zuid 
€ 2.357,00 organisatie van Wereldkankerdag 2020 
€ 3.161,36          jongerenproject 2019 
€    500,00  aanschaf van twee fotopanelen met ophangsysteem voor de entree van vestiging 

Amsterdam Zuid 
€ 1.425,00  inrichting, onderhoud en behoud van locatie en apparatuur van de Amsterdam Zuid 
€ 2.125,00 aanschaf van een testfiets, laptop, handkrachtmeter en fietszadeldekje 
€ 3.660,00 inrichting behandelkamer vestiging Overveen 
€ 1.045,00 aanpassen badkamer naar behandelkamer vestiging Amsterdam Zuid 
€ 3.695,16 Jongerenproject 2020 
 

 
Vaste kosten 
De stichting heeft in 2020 € 467,84 aan kosten betaald. Deze kosten bestonden uit € 245,80 aan 

beheer en administratieve kosten. De overige kosten ad € 222,04 betroffen bankkosten. 
 

De stichting heeft in 2020 € 467.84 aan kosten betaald. Deze kosten bestonden uit € 245,80 aan 

beheer en administratieve kosten. De overige kosten ad € 222,04 betroffen bankkosten. 
 

Vooruitblik 2021 
De Foundation verwacht dat medio 2021 de economie weer wat zal aantrekken in Nederland. 

Daarmee verwacht de Foundation dat bedrijven en instellingen zonder winstoogmerk weer de 

nodige bedragen zullen gaan doneren. 

 

Het bestuur van de Foundation zal onverminderd doorgaan met het ondersteunen en adviseren 

van Cancer Care Center B.V. die in 2021 de in 2020 ingeslagen weg naar een verder 

verzelfstandiging en uitbreiding van het aan vestigingen zal continueren. In 2020 heeft dit in ieder 

geval al geresulteerd in totaal  17 vestigingen en samenwerkingsverbanden. 

 

Daar waar nodig zal de Foundation binnen de doelstelling van de Stichting en op basis van 

onderbouwde aanvragen CCC BV financieel ondersteunen. Omdat de Stichting in de loop van de 

jaren een dalende trend waarneemt voor wat betreft de donaties zal in 2021 ook extra inspanning 

geleverd gaan worden om meer fondsen te werven. 
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Jaarrekening 2020 
De Balans en de Staat van baten en lasten laten zich als volgt presenteren. 

 

Balans 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans per 31 december 2020
(na verwerking van voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA 2020 2019
€ €

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa -                      -                      
Liquide middelen (Triodos) 47.692           34.423           

47.692           34.423           

Totaal activa 47.692           34.423           

PASSIVA

Reserves en fondsen
Reserves

Algemene reserve 43.549           29.423           
43.549           29.423           

Fondsen
Bestemmingsfondsen 4.143             5.000             

4.143             5.000             

Voorzieningen -                      -                      

Kortlopende schulden -                      -                      

Totale passiva 47.692           34.423           
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Staat van baten en lasten 
 

 
 

 

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 er 

beschikking van de stichting. 

 

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil 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. 

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. 

Staat van baten en lasten

2020 2019
€ €

GEWORVEN BATEN VAN
Particulieren 17.556           3.032             
Bedrijven 2.300             23.780           
Loterijorganisaties -                      -                      
Overheden -                      -                      
Overige organisaties zonder winststreven -                      7.500             

19.856           34.311           

Overige baten -                      -                      
-                      -                      

TOTAAL BATEN 19.856           34.311           

Besteed aan doelstelling 6.118             71.098           
Wervingskosten -                      41                   
Kosten beheer en administratie 246                 19.597           

Totale lasten 6.364             90.736           

Financiele baten en lasten 222                 126                 

Saldo baten en lasten 13.270           -56.551         
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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 baten. 

 
Overige gegevens 

 

Controle- en publicatieplicht 
De stichting is 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. Daarom is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt 

en 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, 5 maart 2021 

 

 

Frederica (Anna) M. Kok,     Annemiek P. Bergmans, 

Voorzitter       Vicevoorzitter 

       
 

Hendrik (Henk) P. Guldemeester,    Kristel van Impe, 

Penningmeester      Secretaris 

 

 

 

 

 


