Jaarverslag 2020

Als kanker je raakt

Beste lezer,
Stichting Als kanker je raakt biedt middenin de chaos en de diep existentiële vragen, die vaak het gevolg zijn van
kanker, een open hart en open oor. Wij willen kankerpatiënten en hun naasten verder helpen. Er voor hen zijn!
Samen schuilen. Heel nabij, betrokken, luisteren naar vragen over zingeving, zoeken naar betekenisgeving. Een
moment meelopen, samen op weg gaan, op weg helpen. Dit doen wij vanuit het besef dat wij de niet de situatie
kunnen veranderen, maar met de hoop wel de kijkrichting te veranderen. Onze christelijke idealen, Gods liefde
voor ons en onze liefde voor onze (zieke) naasten vormen de basis voor alles wat wij doen.
Graag leggen wij als bestuur ad interim in dit verslag verantwoording over 2020 af. In een tweetal pagina’s leest u
wat wij – en met name onze coördinator, Pauline Aalbers – het afgelopen jaar hebben gedaan en bereikt én wat in
2021 onze prioriteiten zijn. Dit verslag geven wij in het diepe besef dat wij slechts richtinggevend en (bij)sturend
zijn, maar dat wij afhankelijk zijn van gulle sponsors én dat het échte werk van de stichting wordt gedaan door de
tientallen zeer betrokken en bekwame vrijwilligers. Onze dank gaat dan ook uit naar hen!
Hoewel het voorbije jaar volstrekt anders is verlopen dan verwacht, kijken wij als bestuur a.i. met dankbaarheid op
2020 terug. Dankbaar omdat we tóch van betekenis konden zijn in de levens van velen die door kanker zijn geraakt.
Dankbaar ook voor de persoon en het werk van Pauline. Zij heeft nieuw elan en nieuwe energie aan onze stichting
gegeven, en tal van ideeën en activiteiten ontwikkeld. Daarnaast zijn wij dankbaar voor de inzet en toewijding van
onze vrijwilligers én natuurlijk ook voor uw ondersteuning en die van andere sponsoren.
Boven alles zijn wij onze goede God dankbaar. Hij gaf ons de kracht en gezondheid om ons werk voor Als kanker je
raakt te doen. Hij bracht mensen op ons pad. Hij zegende onze inspanningen. In het vertrouwen dat Hij ook in 2021
het werk van en voor Als kanker je raakt zal zegenen, kijken we vooruit. Vol verlangen om tot steun te zijn voor
iedereen die door kanker wordt geraakt en hen te bemoedigen met de hoop, die er ligt in Gods ontferming, trouw
en liefde voor ons.
Mocht u nog vragen hebben, laat u ons dat dan weten? Wij nemen dan contact met u op.
Hartelijke groeten,
Erwin Hout
Voorzitter a.i.
Ridderkerk, 30 april 2021
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2020, een enerverend jaar
Terug naar 2020. Er waren mooie plannen: Het opstarten van regioteams in 7 regio’s aansluitend bij de consortia
palliatieve zorg, de stichting op de kaart zetten en verder professionaliseren. Landelijke en verschillende regionale
dagen stonden gepland en toen kwam halverwege maart Covid-19. Het virus dat alles ingrijpend veranderde. Ook
bij de stichting. Dagen moesten worden afgezegd en activiteiten uitgesteld. Daarnaast bleek ook het vormen van
regioteams in Coronatijd en het aansluiten bij palliatieve netwerken een uitdaging.
Online alternatieven
Maar… een luisterend oor konden we blijven bieden het afgelopen jaar; er kwamen veel uiteenlopende hulpvragen
binnen. Mensen die worstelden met levensvragen nu hun leven zo ingrijpend veranderd was, jongeren die contact
zochten met andere jongeren die kanker hebben, nabestaanden die worstelden met eenzaamheid. Telefonisch, via
video en via e-mail konden we een luisterend oor bieden en mensen in contact brengen met ervaringsdeskundigen.
Gaandeweg lukte het steeds beter online alternatieven te ontwikkelen voor onze ontmoetingsdagen en vormen
van toerusting. Fijn dat vrijwilligers, met de achtergrond van geestelijk verzorger en maatschappelijk werker, ons
hierin ondersteunen.
Een greep uit onze activiteiten in de periode maart 2020 – maart 2021
Begeleiden van veel hulpvragen via de website
250 boeken “Als kanker je raakt” en 75 boeken “Vertel maar” verstuurd
Landelijke ontmoetingsdag Geraakt door kanker
Landelijke ontmoetingsdag Gebroken hart
Regionale ontmoetingsdag Rouw in mijn hart
Herdenkingsconcert op Wereldlichtjesdag ter nagedachtenis aan kinderen die zijn overleden
Jubileumconcert op Wereldkankerdag met video’s van ervaringsverhalen uit de verschillende doelgroepen
Zeven nieuwsbrieven met interviews, boekentips, ervaringsverhalen
Interviews met EVA, EO-Beam, Groot Nieuws Radio en de Reformatorische Omroep
Sterk afgeschaald en decentraal fietsevenement Sport4Hope met opbrengst van €6.300
Nieuw ontwikkeld en aangeboden
Start gespreksgroep Zingeving op Kanker.nl
Ontwikkeling en start van interactieve, online lotgenotenbijeenkomsten:
o Zin in leven?!
o Rouw in mijn hart
o Rouw en relaties
o Gebroken hart
o Kanker en geloof
Twee online ontmoetingen Young en voorbereidingen voor weekend Ameland in mei 2021
Online vrijwilligersdag met elementen van ontmoeting, toerusting, ervaringsuitwisseling
Pilot samenwerking kerken in lotgenotencontact en toerusting
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Extra “in the spotlight”
WhatsApp groepen voor nabestaanden in samenwerking met NPV en Lelie zorggroep
Start platform Rouw in samenwerking met NPV en Lelie zorggroep
Vorming Comité van Aanbeveling met o.a. bekende christen artsen, politici, bestuurders, ondernemers
In samenwerking met twee studenten communicatie (CHE):
o Reputatie-onderzoek
o Lancering nieuwe website
o Acht bloggers met elke week nieuwe blogs
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2021, een jaar vol idealen en ambities
U heeft het gelezen. We hebben in 2020 mooie stappen gezet en veel nieuwe initiatieven ontwikkeld. Na een jaar
staat er een breed palet aan “diensten” op het gebied van ondersteuning & troost, ontmoeting & toerusting, hoop
& levenskunst; ondersteund door een compleet vernieuwde website en een krachtig Comité van Aanbeveling. In
2021 bouwen we verder op dit stevig fundament!
Daarbij willen we ons, aanvullend op lopende projecten en bestaande activiteiten, richten op:
Nieuwe activiteiten
Activiteiten voor tieners 12 t/m 18 jaar
Weekend Young op Ameland
Online trainingen voor mensen met kanker en voor nabestaanden
Bezinningswandelingen
Uitbreiden samenwerkingen
Met verschillende organisaties op het gebied van rouw:
o Gezamenlijk aanbod rouw
o Databank van artikelen
Samenwerking met kanker.nl en KWF verstevigen
Samenwerking kerken en toerusting ambtsdragers, kerkelijk werkers en gemeenteleden
Verdere ontwikkeling en uitrol regioteams
Aansluiten bij oncologische en palliatieve netwerken
Aansluiten bij centra voor levensvragen
Werven donateurs en fondsen
Vergroten bekendheid
Revisie en herdruk boek “Als kanker je raakt”
Revisie en herdruk flyer “Als kanker je raakt”
Versterken social media strategie
Connecties aangaan met: GNR, EO, RO, ND, RD, Terdege, EVA, kerkelijke bladen
Verstevigen band met vrijwilligers
Werven nieuwe vrijwilligers
Ontwikkelen van vrijwilligersbeleid
Vrijwilligersnieuwsbrief, vrijwilligersdag, attentie
Aanbod trainingen PGO-support
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JAARREKENING 2020

Als kanker je raakt
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FINANCIEEL VERSLAG OVER 2020
1.
2.
3.
4.
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Balans per 31 december 2020
Staat van Baten en Lasten 2020
Toelichting op de Balans en Staat van Baten en Lasten
Verslag Kascontrole

1. Balans per 31 december 2020
31-12-2019

31-12-2020
ACTIVA
Materiele vaste activa
ICT Hardware
Voorraden
Flyers
Sport4Hope Wielershirts

594

200
675

200
675

Vorderingen
Te ontvangen en vooruitbetaalde posten

875

875

1.586

182

Liquide middelen
Rabobank Akjr betaalrekening
Rabobank Sport4Hope betaalrekening
Rabobank Spaarrekening
Kas

9.407
248
64.064
168

4.410
437
84.069
-

Totaal Activa

88.916

73.887

91.971

74.944

PASSIVA
Eigen vermogen
Continuiteitsreserve
Instandhoudingsreserve

44.951
27.479

53.000
25.821

72.430

78.821
Schulden op korte termijn
Crediteuren
Belastingen en sociale premies
Vooruitontvangen bedragen
Overige schulden

440
2.301
6.833
3.576

13.150
91.971
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2.020
494

2.514
74.944

2. Staat van Baten en Lasten 2020

2019

2020
BATEN
Particulieren
Bedrijven
Stichtingen en Fondsen
Kerken en Scholen
Acties: Benefietconcerten
Acties: Sport4Hope
Overige opbrengsten

10.142
4.000
6.411
4.625
20.030
12.195
1.847

6.712
3.000
37.878
1.479
250
6.316
892

Totaal Baten

56.526

59.250

56.526

59.250

LASTEN
Doelstelling:
Activiteiten:
Landelijke dagen
Lotgenotendagen regionaal
Scholen project

4.809
3.736

3.638
348
307
4.293

8.545

Voorlichting en bemoediging:
Toegerekende kosten

34.381

34.277

Totaal Lasten doelstelling

38.674

68%

42.822

72%

11.425

19%

Overige lasten
Personeelskosten
Fondswerving
Beheer & Administratie
ICT / PR kosten
Drukwerk
Promotie boek
Afschrijvingen
Overige kosten
Af: toegerekend aan doelstelling (75%)

17.561
3.684
5.613
2.426
14.206
2.212
-34.277

32.262
2.209
4.921
5.278
97
255
244
575
-34.381
11.461

Totaal lasten
Resultaat
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20%

54.247

50.135
6.391

11%

5.003

8%

3. Toelichting op de Balans en Staat van Baten en Lasten
Balans
•

•
•

•
•

De voorraad Sport4Hope Wielershirts is tegen kostprijs gewaardeerd en zal komende jaren nog
gebruikt worden als merchandise rond het Sport4Hope fiets-evenement. In 2020 zijn er geen
shirts verkocht, omdat er geen grootschalig Sport4Hope fiets-evenement heeft plaatsgevonden.
De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
Het resultaat 2020 ad EUR 6.391 is toegevoegd aan de Continuïteitsreserve. Vanuit risicooogpunt heeft het bestuur de hoogte van de Continuïteitsreserve bepaald op 1 jaar vaste lasten
(gebaseerd op de begroting 2021).
Om deze reden heeft vanuit de Instandhoudingsreserve een dotatie plaatsgevonden ten gunste
van de Continuïteitsreserve om te komen op EUR 53.000, zijnde de vaste lasten.
De overige schulden betreft:
o vooruit ontvangen opbrengsten bestemd voor 2021
o te betalen loonheffing, premies sociale verzekeringen en pensioenen
o alsmede het terug te betalen voorschot NOW 2.0

Staat van Baten en Lasten

•

•

•
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Ten opzichte van 2019 is er een grote stijging te zien in de baten vanuit Stichtingen en Fondsen,
dit is grotendeels te verklaren vanuit een 2-jarige steun voor de verdere uitbouw en
professionalisering van de Stichting. Deze toezegging loopt nog door tot februari 2022.
Vanuit de overige categorieën donateurs is helaas een afname te zien in 2020. Dit is vrijwel
volledig te wijten aan de beperkte mogelijkheden tot acties, concerten, collectes, etc. als gevolg
van de COVID-19 pandemie.
Vanwege de maatschappelijke maatregelen rond de COVID-19 pandemie zijn er vrijwel geen
ontmoetingsdagen gehouden in 2020. Om deze reden zijn de kosten besteding doelstelling
afgenomen in 2020.

•

•

De personeelskosten zijn gestegen door de aanname van een coördinator om de Stichting te
professionaliseren en de activiteiten verder uit te bouwen. De coördinator wordt ondersteund
door 2 studenten die als oproepkracht in dienst zijn van de Stichting.
Evenals in 2019 worden 75% van de overige lasten toegerekend aan de doelstelling, omdat deze
activiteiten in hoofdzaak voorlichtend en bemoedigend van aard zijn.

Vastgesteld d.d. 30 april 2021.
Was getekend,

H.W. Hout,
voorzitter a.i.
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A.G. Westerhuis - Bos
secretaris a.i.

J.W. Platschorre
penningmeester a.i.

4. Verslag Kascontrole
Ondergetekenden verklaren hierbij stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de exploitatie over
de periode 1 januari tot en met 31 december 2020 en de balans per 31 december 2020 van
Stichting Als kanker je raakt statutair gevestigd te Hilversum
te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden.
Was getekend dd 30 april 2021.

J. Plaisier
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J. Klop

