
 

 

 

 

Jaarverslag 2021 

Als kanker je raakt 
         
  



 

Beste lezer,  

 

Het jaar 2021 werd gekenmerkt door een voortduren van de pandemie van COVID-19. Zo sterk dat 

het in de samenleving bijna leek alsof alle andere ziekten, zoals kanker, en de daarbij horende chaos 

aan existentiële vragen er niet toe deden. Maar ook tijdens deze pandemie werden in toenemende 

mate mensen getroffen door deze ziekte en leven steeds meer mensen met kanker en de gevolgen 

ervan. In onze maatschappij ontbreekt daarbij veelal de aandacht voor de levens- en 

zingevingsvragen die op mensen afkomen tijdens en na de periode van ziek-zijn en behandeling. 

Daarom wil stichting Als kanker je raakt juist op dit gebied het onderscheid maken en van betekenis 

zijn. 

Ook door die toenemende ‘vraag naar ondersteuning’ hebben we in het jaar 2021 als stichting in het 

kader van het ontwikkelen van een beleidsplan voor de jaren tot 2025 opnieuw nagedacht over onze 

missie en de visie. Werkend vanuit de liefde van God tot ons mensen en -daarom- onze liefde voor 

hen die getroffen zijn door kanker, heeft Als kanker je raakt de missie om een schuilplaats te zijn:   

 

Als kanker je raakt: schuilen bij elkaar, schuilen bij God. 

 

De paraplu in ons logo staat symbool voor wat wij als stichting willen betekenen en bereiken: samen 

schuilen, elkaar ontmoeten onder de bescherming van Gods liefde. 

Met als einddoel dat in 2025 mensen die geraakt zijn door kanker en behoefte hebben aan steun, de 

stichting goed weten te vinden. En ondersteuning en bemoediging ontvangen. 

 

Graag leggen we als bestuur in dit verslag verantwoording af over het jaar 2021. In de volgende 

pagina's leest u welke activiteiten er zijn geweest. We zijn als stichting dankbaar voor het vele werk 

dat gedaan is. Ondanks de corona-maatregelen konden veel activiteiten, soms in andere 

vorm,  doorgaan. Met name noemen we onze coördinator, Pauline Aalbers, die met veel elan en 

energie leiding gaf aan de activiteiten en nieuwe activiteiten ontwikkelde. We noemen ook de vele 

zeer betrokken vrijwilligers bij het werk. Zonder hen -en Pauline- was het werk van de stichting niet 

mogelijk. Dat geldt ook voor de vele sponsors, die de stichting financieel in staat stelde om de 

activiteiten uit te voeren. Hartelijk dank daarvoor ook namens alle mensen die we bereikt hebben, 

waardoor we van betekenis konden zijn in het leven van velen die door kanker geraakt zijn. Uit 

gesprekken blijkt dat het werk van de stichting van veel steun en bemoediging is.  

 

Bovenal gaat onze dank uit naar onze goede God. Hij gaf kracht om het werk te doen. Zijn zegen was 

er over alle werk, over onze inspanningen als bestuursleden, coördinator, vrijwilligers en sponsors  

We gaan in het vertrouwen dat Hij met ons zal zijn om voor mensen geraakt door kanker tot steun en 

bemoediging te zijn de toekomst in.  

 

Mocht u vragen hebben, laat het ons dan weten? We nemen dan contact met u op.  
 

Namens bestuur, 

 

Marius Harkema 
Voorzitter 
 
Krimpen aan den IJssel, Juni 2022 

 



 

2021, -opnieuw-  een enerverend jaar. 

Natuurlijk moesten er vele activiteiten vanwege de corona-maatregelen worden afgezegd of 
opgeschort. Wel is steeds gezocht naar mogelijkheden om de activiteiten in een andere vorm, zoals 
online, door te laten gaan. Dankbaar zien we terug op de activiteiten van het afgelopen jaar.  
 
Een greep uit activiteiten in 2021 
2021 was allereerst een bijzonder jaar door het 10 jarig bestaan van de stichting. We hebben bij dit 
jubileum stil gestaan tijdens een online jubileumconcert op Wereldkankerdag 4 februari. 
 
Omdat veel fysieke bijeenkomsten niet door konden gaan, zijn er voor meerdere doelgroepen online 
bijeenkomsten georganiseerd:  

• Voor nabestaanden is er een serie van vijf online rouwbijeenkomsten ontwikkeld en deze 
bijeenkomsten zijn meerdere keren georganiseerd. 

• Er zijn online bijeenkomsten kanker en geloof geweest en een groepje ouders van wie een 
kind is overleden is ook online samengekomen. 

• Zin in leven?!; een bijeenkomst voor mensen die kanker hebben (gehad) is 2 keer online 
georganiseerd. Voor ongeneeslijk zieken is er 1 online bijeenkomst geweest. 

 
In het najaar konden we, met de nodige maatregelen, drie fysieke ontmoetingsdagen organiseren 
voor mensen met kanker, voor nabestaanden en voor ouders van wie een kind is overleden. 
Deze dagen die in het teken stonden van ontmoeting en verhalen en ervaringen delen werden goed 
ontvangen. De sprekers en vrijwilligers op deze dagen wisten een sfeer van veiligheid en intimiteit te 
scheppen. 
 
Veel regionale ontmoetingsdagen moesten geannuleerd worden. Drie kleinschalige dagen in Zeeland, 
Hattem en Breukelen konden doorgaan. 
 
In Gouda en Strijen zijn meerdere ontmoetingswandelingen georganiseerd voor mensen met kanker 
en nabestaanden. 
 
Nieuw ontwikkeld en aangeboden  
Weekend Ameland Young 
Bij de groep jongvolwassenen van 18-35 jaar bestond al langer de wens om een weekend bij elkaar te 
komen. In mei is er een weekend op Ameland geweest met 22 jongeren. Het thema “Lead us through 
the storm” stond centraal. Tijdens deze dagen was er een goede afwisseling tussen ontspanning en 
diepgaande gesprekken en programma’s rondom kanker en rouw.  
 
Tieneractiviteit 
In september is er voor het eerst een tieneractiviteit geweest voor 12 tieners van 12 -18 jaar die in 
hun directe omgeving met kanker of rouw te maken hebben.  
Inhoudelijk was er een programma onder leiding van Laurina de Visser en er was een mooie 
afwisseling met laser gamen, stormbaan en barbecue. We waren te gast bij Lasergame Molenwaard. 
Deze activiteit werd goed ontvangen. Tieners vonden herkenning in elkaars verhalen en een 
bijzondere ervaring dat ze niet alleen zijn in hun verdriet. 
 
Sport4Hope en benefietconcerten 
Mede vanwege de inzet van enthousiaste vrijwilligers is er een succesvolle Sport4Hope dag geweest 
met een geweldige opbrengst voor de stichting. 
 
In 2021 zijn er 2 online concerten geweest in het kader van Wereldkankerdag en Wereldlichtjesdag 
waar namen genoemd zijn van overleden kinderen. In december was er een Adventsconcert van Vox 
Jubilans ten bate van de stichting. 



 

 
Om de stichting meer bekendheid te geven zijn er  interviews geweest in Terdege, Nederlands 
Dagblad en met Groot Nieuws Radio. Lezingen over kanker en rouw werden gegeven in Zeist, 
Rouveen en Veenendaal. 
 
Samenwerking andere stichtingen 
De samenwerking met NPV, Stichting Schuilplaats en Lelie zorggroep op het gebied van 
lotgenotencontact voor nabestaanden is geïntensiveerd. Er zijn meerdere WhatsApp-groepen voor 
nabestaanden en we zijn bezig gegaan om het aanbod met betrekking tot rouw uit te breiden. 
 
Nieuw logo en nieuwe flyer 
In het najaar is er een nieuw logo en nieuwe huisstijl ontworpen, is er een fotoshoot geweest en zijn 
er nieuwe flyers gedrukt. 
 
Vertrouwenspersoon  
Voor situaties waarin iemand zich niet veilig voelt binnen de stichting is er een vertrouwenspersoon 
aangesteld waar medewerkers, vrijwilligers en mensen die door kanker zijn geraakt terecht kunnen. 
 
Bestuursactiviteiten.  
De voorzitter a.i. Erwin Hout had bij het begin van 2021 al aangegeven dat hij gezien zijn 
omstandigheden moest stoppen met het voorzitterschap van Als kanker je raakt. In de loop van het 
jaar is Marius Harkema aan het bestuur toegevoegd en heeft hij ultimo 2021 het voorzitterschap 
overgenomen. Op deze plaats bedanken wij Erwin voor de betrokken en bewogen wijze waarop hij in 
de jaren met moeilijk omstandigheden voorzitter van het bestuur is geweest. Het bestuur bestaat nu 
uit: Marius Harkema, Annette Westerhuis-Bos en Jaap-Willem Platschorre.   
 
Naast het bestuurlijk leiding geven aan de stichting heeft het bestuur zich dit jaar vooral bezig 
gehouden met het ontwikkelen van beleid: een meerjarenbeleidsplan voor de jaren tot 2026, het 
vrijwilligersbeleid en het integriteitsbeleid. Ook op dit terrein zien we dankbaar terug op het 
afgelopen jaar.   

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARREKENING 2021 

Als kanker je raakt 
 

 



 

FINANCIEEL VERSLAG OVER 2021 
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1. Balans per 31 december 2021 

 

 

ACTIVA

Materiele vaste activa

ICT Hardware 315                594                

Voorraden

Flyers 200                    200               

Sport4Hope Wielershirts 550                    675               

750                875                

Vorderingen

Te ontvangen en vooruitbetaalde posten 2.559             1.586             

Liquide middelen

Rabobank Akjr betaalrekening 5.619                4.410           

Rabobank Sport4Hope betaalrekening 435                    437               

Rabobank Spaarrekening 100.078            84.069         

106.132        88.916          

Totaal Activa 109.756        91.971          

PASSIVA

Eigen vermogen

Continuiteitsreserve 38.900              53.000         

Instandhoudingsreserve 55.591              25.821         

94.491          78.821          

Schulden op korte termijn

Crediteuren 384                    440               

Belastingen en sociale premies 2.599                2.301           

Vooruitontvangen bedragen 8.833                6.833           

Overige schulden 3.449                15.265          3.576           13.150          

109.756        91.971          

31-12-2021 31-12-2020



 

2. Staat van Baten en Lasten 2021 

 

  

BATEN

Particulieren 11.158              6.712           

Bedrijven 458                    3.000           

Stichtingen en Fondsen 41.725              37.878         

Kerken en Scholen 7.986                1.479           

Acties: Benefietconcerten 5.064                250               

Acties: Sport4Hope 24.818              6.316           

Overige opbrengsten 868                    892               

92.078          56.526          

Totaal Baten 92.078          56.526          

LASTEN

Doelstelling:

Activiteiten:

Landelijke dagen 8.511                3.638           

Lotgenotendagen regionaal 1.147                348               

Lotgenotencontact online 2.200                -                

Scholen project -                     307               

11.858          4.293             

Voorlichting en bemoediging:

Toegerekende kosten 48.412          34.381          

Totaal Lasten doelstelling 60.271          65% 38.674          68%

Overige lasten

Personeelskosten 42.480              32.262         

Fondswerving 3.165                2.209           

Beheer & Administratie 4.880                4.921           

ICT / PR kosten 10.143              5.278           

Drukwerk 1.247                97                 

Promotie boek 1.103                255               

Afschrijvingen 279                    244               

Overige kosten 1.252                575               

Af: toegerekend aan doelstelling (75%) -48.412            -34.381       

16.137          18% 11.461          20%

Totaal lasten 76.408          50.135          

Resultaat 15.670          17% 6.391             11%

2021 2020



 

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 2021 zijn er 

5 shirts verkocht rond het Sport4Hope evenement op 18 september. 

• De liquide middelen zijn vrij opneembaar. 

• Het resultaat 2021 ad EUR 15.670 is toegevoegd aan de Instandhoudingsreserve.  

• Vanuit risico-oogpunt heeft het bestuur de hoogte van de Continuïteitsreserve bepaalt op 6 

maanden vaste lasten, dit was vorig jaar nog 12 maanden, maar is door voortschrijdend 

inzicht op basis van ervaring met andere stichtingen verlaagd. Deze bedraagt per 31 

december 2021 EUR 38.900 (gebaseerd op de begroting 2022). De mutatie is ten gunste van 

de Instandhoudingsreserve geboekt. 

• De overige schulden betreft o.a.: 

o vooruit ontvangen opbrengsten bestemd voor 2022 

o te betalen loonheffing, premies sociale verzekeringen en pensioenen 

o reserveringen vakantiegeld en -dagen voor de vaste medewerker 

 

Staat van Baten en Lasten 

 

• Ten opzichte van 2020 is er een grote stijging te zien in de Baten van EUR 35.000 (+63%), 

waar we zeer dankbaar voor zijn. 

• Deze stijging is onder andere te zien bij de Particulieren en Kerken & Scholen. Dit is te 

verklaren door de extra focus op fondsenwerving door het bestuur, medewerker en 

vrijwilligers, mede gezien de wetenschap dat een 2-jarige toezegging vanuit Stichtingen en 

Fondsen op 1 maart 2022 eindigt. De extra focus komt tot uitdrukking in de algemene 

communicatie en het werken aan een zogeheten ‘case for support’ om donateurs voor 

langere termijn aan de stichting te binden. 

• Daarnaast konden in 2021 weer Benefietconcerten georganiseerd worden, alsmede het 

evenement Sport4Hope. In 2020 was dit door maatregelen rond COVID-19 pandemie slechts 

in zeer beperkte mate mogelijk. Met deze acties zijn netto inkomsten van ca. EUR 30.000 

gerealiseerd, een stijging van ruim EUR 23.000 (+329%). 

• De kosten Doelstelling zijn met ca. EUR 8.000 toegenomen. Door de versoepelingen van 

COVID-19 maatregelen konden er weer ontmoetingsdagen gehouden worden in 2021. Naast 

de fysieke ontmoetingen blijkt ook de online ontmoeting in een behoefte te voorzien. Dit 

initiatief is vanuit de nood (beperkende maatregelen) geboren, maar zullen we vanwege de 

positieve ervaringen blijven aanbieden!  

• De Personeelskosten zijn gestegen t.o.v. 2020 doordat de coördinator in 2021 het volledige 

jaar in dienst was en in 2020 slechts 10 maanden. De werkzaamheden van de coördinator 

zijn er opgericht om de Stichting te professionaliseren en de activiteiten op het gebied van 

voorlichting en bemoediging verder uit te bouwen. Ter ondersteuning van de coördinator zijn 

enkele studenten als oproepkracht in dienst. 

  



 

• Kosten ICT/PR zijn met name gestegen door fondsenwervende activiteiten zoals een 

workshop ‘Fondsenwerving Major Donors en Nalaten’ door de coördinator en enkele 

bestuursleden, alsmede investeringen in commercials en lidmaatschappen van diverse 

soorten media. 

• Evenals in 2020 worden 75% van de overige lasten toegerekend aan de doelstelling, omdat 

deze activiteiten in hoofdzaak voorlichtend en bemoedigend van aard zijn. 

 



 

4. Verslag Kascontrole 

 

Ondergetekenden verklaren hierbij stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de exploitatie 

over de periode 1 januari tot en met 31 december 2021 en de balans per 31 december 2021 van  

 

Stichting Als kanker je raakt statutair gevestigd te Hilversum 

 

te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. 

 

Was getekend dd 15 juni 2022. 

 

 
 

J. Klop         G.H. Stegeman 

 

 

 

 

 


