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BESTUURSVERSLAG
1.

INLEIDING

1.1

Voorwoord

Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting STOPhersentumoren.nl. Uit het jaarverslag blijkt
dat wij in een steeds veranderende omgeving nu en in de toekomst verschil maken voor de
ruim 1500 Nederlanders die jaarlijks de diagnose van een primaire hersentumor krijgen.
De markt van goede doelen is volop in beweging. Vroegere automatismen werken niet
meer en STOPhersentumoren.nl bereidt zich op alle fronten voor op een taak die als
initiërend, activerend en innoverend gekenschetst kan worden. Zo hebben wij de collecte
als inkomstenbron nooit mogen verwelkomen. Ook het vrijwilligerswerk is aan verandering
onderhevig; Nederlanders willen zich meer en meer verbinden aan een specifiek project.
We zijn daarom zeer blij twee nieuwe initiatieven van hersentumor lotgenoten te mogen
verbinden aan onze doelstelling, de Ventoux3 en de Bergentocht.
In 2012 heeft de stichting bijzondere aandacht besteed aan haar positionering door middel
van Awareness. Tevens werd ons vijf jarige jubileum gevierd. Het is alweer vijf jaren
geleden dat mijn man zijn kwaadaardige hersentumordiagnose hoorde en wij onze Stichting
hebben opgericht. Sinds 2007 mochten wij 17 subsidies uitkeren aan veelbelovende
projecten waarvan het afgelopen jaar maar liefst zes.
Als bestuur zijn wij trots op de bereikte resultaten en op de wijze waarop door de
vrijwilligers en lotgenoten in 2012 invulling is gegeven aan onze missie.
Ik dank u allen voor uw steun aan en belangstelling voor het werk van Stichting
STOPhersentumoren.nl.
In het bijzonder willen we al onze vrijwilligers bedanken. Wij zijn trots op de deskundigheid
en de warmte waarmee zij hun werk vol enthousiasme verzetten.
Met vriendelijke groet,
Klaske Faaij-Hofstee,
voorzitter
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Het kan iedereen zomaar overkomen, jong en oud.
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1.2

Over STOPhersentumoren.nl

De stichting STOPhersentumoren.nl is een onafhankelijke vrijwilligers organisatie die zich
inzet voor de hersentumorpatiënten in Nederland. In dit jaarverslag zullen wij onze doelen,
werkwijze, de stand van zaken in 2012 en onze toekomstambities voor u schetsen.
De Stichting STOPhersentumoren.nl is opgericht op 5 september 2007 door
hersentumorpatiënt Nico Faaij en zijn vrouw Klaske Hofstee. De Stichting is gevestigd op
het woonadres van dit echtpaar: Hoofdstraat 88, 3972 LC, Driebergen-Rijsenburg en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30229982. Het
fiscaalnummer is 8184.43.133.
Stichting STOPhersentumoren.nl stelt zich ten doel:
“Het onder de aandacht brengen van primaire hersentumoren en de gevolgen van deze
ziekte, alsmede het ondersteunen van onafhankelijk (internationaal) onderzoek en
kennisoverdracht van primaire hersentumoren met als doel te komen tot genezing van
deze ziekte”.
1.3

Wat heeft STOPhersentumoren.nl in 2012 bereikt?

Het jaar 2012 hebben in totaal € 832.541,84 aan fondsen weten op te halen. Dat is opnieuw
groei.
We mochten in het jaar 2012 zes hersentumoren onderzoeken financieren met een
gezamenlijk totaal van € 596.585,- subsidie.
Het bestemming fonds meningeomen heeft door inzet van de familie Holten haar eerste
subsidie mogen verstrekken van € 10.500,00
We hebben in 2012 opnieuw een succesvolle commercial mogen lanceren.
Het bestemmingsfonds voor kinderneuro-oncologie is opgericht en gevuld met een eerste
donatie.
We hebben twee promovendi geholpen met het financieren van de drukkosten van hun
proefschrift.
We hebben in 2012 een score van 90% behaald om aan ons doel te besteden, terwijl
volgens certificering van het CBF slechts 75% noodzakelijk is.
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1.4

Wat wil STOPhersentumoren.nl in 2013 bereiken?

De activiteiten die STOPhersentumoren.nl in 2013 zal ontplooien, liggen in lijn met het
nieuwe beleidsplan 2013 - 2015. We blijven werken aan het vergroten van
naamsbekendheid en het werven van fondsen. Zodat STOPhersentumoren.nl nog meer
uitmuntend hersentumor onderzoeken kan financieren.
We hebben de afgelopen jaren vele bruggen geslagen, tussen de neurologie en oncologie,
tussen hersentumor zorgspecialist en hersentumorpatiënt en tussen deze beiden met
fondsenwerving. We willen deze samenwerking nog hechter maken. De samenhang
verstevigen, omdat wij vinden dat vooruitgang in onderzoek en betere zorg voor de
hersentumorpatiënt voor het grootste gedeelte uit samenwerking bestaat.
-

-

Vermeerderen samenwerking verschillende zorg specialismen
Vermeerderen samenwerking zorg partijen en hersentumorpatiënten
Vermeerderen samenwerking
verschillende
onderzoeksgroepen.
Opzetten overkoepelende bio
informatica database waar
iedere
hersentumor
onderzoeker in het land data
en
samples
uit
kan
onttrekken.

Hersentumor zorgt voor de hoogste
cijfers bij kinderkanker. Wij zouden
daarom
graag
ons
bestemmingsfonds
voor
kinderneuro-oncologie in 2013 flink
zien groeien.
Hersentumoren zorgt voor 41% van
alle sterfte aan kanker bij kinderen.
Hier opvolgend 26% van de
kinderen met kanker sterft door
leukemie, 10% door kanker in de
hormoon
afscheidende
klieren,
botten
(5
procent)
en
het
bindweefsel (4 procent).
Sterfte aan kanker bij kinderen (0 t/m 14 jaar) naar
locatie van de kanker, 2002-2011 bron CBS
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2

TOEGEKENDE SUBSIDIE 2012

In 2012 heeft de Stichting STOPhersentumoren.nl
wetenschappelijk onderzoek toegekend.
2.1

zes

subsidies

voor

nieuw

Wetenschappelijk onderzoek

In 2012 werden de volgende zes hersentumoren onderzoeken gehonoreerd met
financiering;
€ 10.500,00
aan
dr. Dieta Brandsma dr. Saskia
Peerdeman van het VUmc te Amsterdam betreffende het
onderzoek; “Expression of HER2 and other biomarkers in
meningiomas: prediction of biological behaviour and potential
targets for therapy?”

€ 142.000,aan Thomas Wurdinger en David Noske,
Vumc Amsterdam
dr. Jonas Nilsson (Umea University,
Sweden) Dr. Bakhos Tannous (Harvard Medical School, USA)
dr. Christian Badr (Harvard Medical School, USA) betreffende
het onderzoek; “Preclinical screening to identify broad-range
anti-glioma therapeutics.”

€ 91.900,00 aan prof. dr. S. Leenstra, prof. dr. Stefan Sleijfer,
Martine Lamfers ErasmusMC Rotterdam betreffende het
onderzoek: “Determination of optimal adjuvant drug treatment in
patients with malignant glioma by mutational profiling of tumor
cells.”

€ 102.360,00
aan prof. dr. S. Leenstrra ErasmusMC
Rotterdam en Jos Joore Pepscope betreffende het onderzoek:
“In vitro combination finding of kinase inhibitors in primary
glioma cell cultures by means of dynamic kinome profiling.”
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€ 118.000,00
aan Bastiaan Tops en prof. dr. Winette de
Graaf UMC St. Radboud Nijmegen betreffende het onderzoek:
“Rapid and targeted genetic profiling of gliomas for identification
of alternative therapeutic options.”

€ 131.625,00
aan William Leenders, UMC St. Radboud
Nijmegen betreffende het onderzoek: “Improving delivery of
therapeutic compounds to invasive glioma.”

Voorts hebben wij nog een donatie van 200,- euro mogen doen aan het immunotherapie
onderzoek van prof. dr. Stefaan van Gool Kliniekhoofd, Buitengewoon Hoogleraar
Pediatric Hemato-oncology and Neuro-oncology University Hospital Gasthuisberg
Laboratory of Pediatric Immunology te Leuven, België.
Uitgaven aan onderzoek
JAAR
2008
Aantal aanvragen
Financiering behoefte
Aantal onderzoeken
gehonoreerd
Totaal bedrag
toegekende subsidie

2009

2010

2011

2012

2
€ 100.020,-

8
€ 732.370,-

10
€ 1.529.808,-

17
€ 2.008.429,-

2

5

4

6

€ 100.020,-

€ 444.370,-

€ 592.700,-

€ 596.585,-

Deze tabel laat zien dat de wetenschappers onze stichting steeds meer en meer weten te
vinden. Er komen steeds meer onderzoek aanvragen bij ons binnen. Echter ondanks dat wij
ook dit jaar wederom bijna zes ton mochten financieren is door de vermeerdering van de
financieringsbehoefte onze bijdrage aan hersentumor onderzoek kleiner geworden. Er is
een discrepantie tussen behoefte aan subsidie en subsidie toekenning. Wij hopen daarom
van harte dat onze Stichting meer en meer mag groeien om in een groot deel van de
financieringsbehoefte te mogen blijven voorzien.
De onderzoekers brengen STOPhersentumoren.nl ieder halfjaar op de hoogte van de
voortgang van hun gesubsidieerd onderzoeksproject. De toegezegde subsidie wordt in
gedeelten toegekend en uitbetaald en zijn gekoppeld aan deze voortgangsrapportages
welken door de WAR worden beoordeeld op kwaliteit en voortgang.
STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012
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2.2

Awareness

Het eerste deel van onze missie; “Het onder de aandacht brengen van primaire
hersentumoren en de gevolgen van deze ziekte, …” heeft in 2012 bijzondere aandacht
gekregen. Wij hebben met succes een impactvolle commercial gelanceerd. “Zonder
onderzoek geen kans, zonder u geen onderzoek”. De commercial heeft 2 weken gedraaid
op de nationale televisie zenders en vervolgens 2 maanden op de regionale zenders.
De campagneperiode op de nationale zenders was gedurende de periode van 15 tot en
met 28 oktober 2012. Tijdens deze periode waren de bereik cijfers van onze campagne
ijzersterk. Zo hebben wij van alle 20plussers in Nederland bijna 68% bereikt, goed voor
absoluut 8,5 miljoen personen. Van de leeftijdsgroep 25 – 54 jarigen is een bereik gehaald
van 63,6%, dat zijn 4,4 miljoen personen in de doelgroep.
Door de inzet van de commercial heeft Stichting STOPhersentumoren.nl enorm aan
Awareness voor de ziekte en de stichting gewonnen. Het vaste donateur bestand is ten
gevolge van de commercial met 23,52% gestegen. De eenmalige donaties hebben ook een
vlucht genomen, zie onderstaande afbeelding.

Na de maand oktober waarin de commercial gelanceerd werd zijn het aantal eenmalige
donaties verdubbeld. Wij verwachten dat deze trend zich doorzet in het jaar 2013.
Uitgaven aan Awareness
JAAR
2008
2009
Totaal bedrag
toegekende
€ 0,00,€ 0,00,Awareness

2010
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3.

ALGEMENE INFORMATIE

3.1

Organisatie

- Bestuur
Het voltallige bestuur bestond in 2012 uit:
Mw. K. Hofstee, voorzitter, geen nevenfunctie
Dhr. N.J. Faaij, penningmeester tot 1 maart 2013, applicatiebeheer Rabobank Nederland
Mw. C. van den Wijngaard, penningmeester, salarisadministrateur
Dhr. J.W. Domburg, secretaris, gepensioneerd
Mw. M. te Pas, algemeen lid, taxichauffeur.
Op bestuurlijke zaken wordt advies gegeven en toezicht gehouden door;
Dhr. R.A. Steenvoorden, voorzitter tot 1 januari 2013, CIO Rabobank Nederland
Prof. Dr. C. Dirven, Head of Department Neurochirurgie ErasmusMC Rotterdam.
Volgens de statuten bestaat het bestuur uit ten minste drie personen. De bestuursleden
hebben geen professionele binding met de Stichting. De bestuursleden ontvangen geen
bezoldiging voor de bestuursfunctie. De bestuursleden hebben geen persoonlijke of
financiële belangen bij het fonds. De bestuursleden formuleren criteria voor de benoeming
van bestuursleden en benoemt de leden voor een periode van maximaal vier jaar. De
bestuursleden zijn herbenoembaar. De benoeming van nieuwe leden is mede afhankelijk
van de al aanwezige expertise in het bestuur. De leden van het bestuur werken op
vrijwillige basis. Alleen aantoonbaar gemaakte kosten kunnen worden vergoed.
Het volgende rooster geeft een overzicht van het aan- en aftreden van het bestuur van
Stichting STOPhersentumoren.nl;
NAAM

Klaske
Hofstee
Nico Faaij

Functie
portefeuille

Voorzitter

Penning
meester
Jan Domburg
Secretaris
Caronline van Penning
den Wijngaard meester
Marja te Pas
Algemeen

Infunctietreding

Eind functie

5 sept. 2007

nvt

5 sept. 2007

1 mrt. 2012

1 dec. 2008

1 dec. 2012

1 juli 2012

1 juli 2016

1 mrt. 2012

1 mrt. 2016
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- De wetenschappelijke advies raad
Het bestuur wordt bijgestaan door de leden van de Wetenschappelijke Advies Raad van de
Stichting. De Wetenschappelijke Advies Raad adviseert het bestuur van de Stichting
omtrent te verstrekken subsidies. De leden van de wetenschappelijke raad ontvangen voor
hun
advieswerkzaamheden
geen
bezoldiging
en
onkostenvergoeding.
De
Wetenschappelijke Advies Raad bestond in 2011 uit;
Prof. Dr. M.C.H. Donker, voorzitter, directeur Publieke Gezondheid bij het Ministerie van
VWS te Den Haag.
Prof. Dr. M.J.B. Taphoorn, neuro-oncoloog bij Medisch Centrum Haaglanden en bijzonder
hoogleraar neuro-oncologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Prof. Dr. M.A. Frens, hoogleraar systeemfysiologie bij de vakgroep Neurowetenschappen
van het Erasmus MC in Rotterdam,
Prof. Dr. S. Leenstra, neurochirurg aan het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg Hoogleraar
Experimentele Neurochirurgische Oncologie Erasmus MC Rotterdam,
Prof. Dr. P. Wesseling, neuro-patholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Hoogleraar
Neuropathologie, in het bijzonder van neuro-oncologische aandoeningen UMC St. Radboud
Nijmegen en VUmc Amsterdam.
Prof. P. Salomoni, molecular biologic researcher Brian Cross Professorial Research
Associate Samantha Dickson Brain Cancer Unit UCL Cancer Institute at London, United
Kiingdom.
- Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding van Stichting STOPhersentumoren.nl wordt gevoerd door voorzitter
Klaske Hofstee. Zij wordt bijgestaan in haar taak door de vrijwilliger Nico Faaij, beide
oprichters van Stichting STOPhersentumoren.nl Zij hebben de dagelijkse leiding over de
werkzaamheden en de vrijwilligers van STOPhersentumoren.nl en voeren de plannen uit.
Volgens de AO is de dagelijkse leiding belast met de uitvoering van de besluiten van het
bestuur. De voorzitter ontwikkelt, in samenspraak met het bestuur, het te voeren beleid en
doet, gevraagd en ongevraagd, voorstellen omtrent de door het bestuur vast te stellen
projecten, jaarplannen en jaarbegrotingen.
De voorzitter is verantwoordelijk voor de voorbereiding en bijeenroeping van de
vergaderingen van het voltallige bestuur, alsmede de Wetenschappelijke Advies Raad,
alsmede voor de uitvoering van de in die vergaderingen genomen besluiten. Zij wordt
daarbij ondersteund door de penningmeester. De voorzitter staat onder toezicht van het
voltallige bestuur. Door middel van rapportages (verslagen en jaarverslag) wordt
verantwoording afgelegd aan het voltallige bestuur.
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- Ambassadeurs
Ambassadeurs geven gezicht aan Stichting STOPhersentumoren.nl. Zij vertellen het
verhaal van de stichting en maken zo voelbaar, zichtbaar en tastbaar waar Stichting
STOPhersentumoren.nl voor staat. Zij stellen geheel vrijwillig hun imago, talent, tijd en
netwerk beschikbaar om de doelstelling van Stichting STOPhersentumoren.nl te
verwezenlijken.
- Alfred Schreuder
- Teun van Vliet
- Frits Naafs, burgemeester Utrechtse Heuvelrug
- Kilian Alofs, jeugdambassadeur
-

VIP lounge

Totdat we een meewerkende ambassadeur hebben trekken we bekende Nederlanders aan
middels onze Very Important Person’s (VIP) lounge. Waar bekende Nederlanders hun
gezicht voor lenen en aanbeveling doen aan de donateurs om STOPhersentumoren.nl
goed gezind te zijn.
In 2010 werd Robert Schoemacher ons boegbeeld voor SteppenTegenKanker. In 2011
kwamen Hans Klok en Jan Ykema onze VIP lounge aanvullen. In 2012 kwamen de
volgende mensen er in de VIP lounge bij;
Anky van Grunsven;
“Soms is gezond zijn niet meer zo vanzelfsprekend” vertelt Anky
van Grusven. In november van 2011 werd haar man Sjef
Janssen geopereerd aan een hersentumor. “We konden
opgelucht ademhalen, de tumor was goedaardig, maar toch zijn
we enorm geschrokken. Soms vergeet je dat het niet
vanzelfsprekend is een goede gezondheid te hebben. Op mijn
bedrijf zijn we allemaal keihard aan het werk om alles goed te
laten verlopen. Dag in dag uit zijn we bezig met de paarden. We
waken over hun welzijn, maar vergeten de gezondheid van ons
eigen lichaam te waarderen. Het is niet zo normaal als we altijd
maar denken. Als je hoort dat er bij je man een tumor wordt
geconstateerd, is ineens alles anders.”
“Sinds mijn achttiende train ik met Sjef. Iedere dag zijn we
samen bezig mijn paarden beter te maken. Ik kan en wil met
niemand anders trainen. Gelukkig was de tumor goedaardig en kon Sjef geopereerd
worden, maar ik weet dat dit niet bij iedereen het geval is. Daarom moet er meer geld
beschikbaar komen voor onderzoek naar hersentumoren, zodat er een betere behandeling
en een grotere kans op genezing is voor iedereen.”
STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012
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- Vrijwilligers
Het bestuur, de toezichthouders, de WAR en de ambassadeurs zijn de eerste en meest
actieve vrijwilligers van Stichting STOPhersentumoren.nl. Stichting STOPhersentumoren.nl
heeft geen collectanten, maar roept de hulp in van vrijwilligers voor de voornaamste
fondsenwervende activiteiten. In 2012 heeft STOPhersentumoren.nl kunnen rekenen op
zo’n 17 vrijwilligers, waarbij bijna iedereen is ingezet tijdens evenementen.
3.2

Beleidsuitgangspunten

Het bestuur van Stichting STOPhersentumoren.nl tracht haar doelstellingen te
verwezenlijken door:
- het regelmatig onderhouden van haar website www.STOPhersentumoren.nl en hierop
telkenmale informatie te verstrekken over de gang van zaken van dat moment in haar
streven naar een zo transparant mogelijke bedrijfsvoering.
- algemene bekendheid van de Stichting te verwezenlijken door bezoekers naar haar
website te trekken door middel van het aanmelden en reclameren op andere
internetsites en door drukwerk verspreiding, aanwezigheid op publieksdagen en
reclameren in lokale en landelijke media.
- ondersteuning aan primaire hersentumorpatiënten te bieden door aandacht te vragen
voor de noden van deze hersentumorpatiënten.
- bewustwording te creëren voor het feit dat er voor primaire hersentumoren nog geen
kans op genezing is en dat er een schromelijk tekort is om onderzoeken te financieren.
- gedegen
wetenschappelijk
onderzoek
naar
doeltreffende
primaire
hersentumortherapieën te
initiëren en/of (gedeeltelijk) te financieren. Dit onderzoek zal altijd aan een
gerenommeerd onderzoeksinstituut moeten plaatsvinden.
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3.3
Netwerk
Om onderzoek naar primaire hersentumoren mogelijk te maken is brede betrokkenheid en
inzet nodig vanuit verschillende partijen. In 2012 is dan ook steeds de samenwerking
gezocht met uitlopende organisaties om onderzoek naar primaire hersentumoren te
stimuleren. Wij danken alle partners voor hun steun. Ook de vele kleine bedrijven, scholen
en individuen die met waardevolle acties een steentje bijdroegen aan onze acties.
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3.5
Informatie / communicatie
De basiswaarden van Stichting STOPhersentumoren.nl zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en
openheid. Openheid betekent dat alle belanghebbenden geïnformeerd worden over alle
voor hun relevante gegevens van inhoudelijke en financiële aard; betrouwbaarheid
betekent dat de belanghebbenden ervan uit kunnen gaan dat de verstrekte informatie
waarheidsgetrouw is, dat de instelling professioneel en efficiënt werkt aan het bereiken van
het gestelde doel en dat de instelling zich juist en volledig verantwoordt. Deze
basiswaarden leiden de dagelijkse communicatie richting alle belanghebbenden:
- communicatie naar de pers om informatie te geven over de evenementen, projecten en
doelstellingen van STOPhersentumoren.nl zodoende het geefgedrag te stimuleren;
- communicatie naar gevers (donateurs, sponsors,) door middel van website, nieuwsbrief,
sociale media, en jaarverslag;
- interne communicatie met medewerkers ter ondersteuning van het nemen van
beslissingen;
- communicatie naar ambassadeurs en bestuur ter ondersteuning van woordvoering en het
nemen van beslissingen;
- communicatie met de onderzoekers;
- communicatie richting vrijwilligers zoals beschreven in de vorige paragraaf.
3.6
Statutaire voorschriften
Volgens de statuten stelt het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een
balans en een staat van baten en lasten op. Het bestuur dient een registeraccountant te
benoemen teneinde de balans en de staat van baten en lasten te onderzoeken. De
accountant brengt verslag uit van zijn onderzoek aan het bestuur en geeft de uitslag van
zijn onderzoek weer in een accountantsverklaring. In overeenstemming met de statuten valt
het boekjaar samen met het kalenderjaar.
3.7
Algemeen Nut Beogende Instelling
Stichting STOPhersentumoren.nl is per 1 januari 2008 voor onbepaalde tijd aangemerkt
door de belastingdienst als Algemeen Nut Beoogde Instelling, ANBI.
3.8
Administratieve zaken
Over de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 is de administratie uitgevoerd
in eigen beheer met gebruikmaking van Exact online Advanced boekhoudprogramma. Het
opstellen van de jaarrekening werd in samenwerking met PwC uitgevoerd. De jaarrekening
bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten en de toelichtingen op de balans en de
staat van baten en lasten. Aan Van Ree Accountants is opdracht gegeven tot controle van
de jaarrekening. De controleverklaring inzake deze controle is opgenomen onder de
Overige gegevens.
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3.9
Risicoanalyse
Risico’s zijn “kwade kansen”, onzekere gebeurtenissen in tijd, plaats, omvang en
voorspelbaarheid. Risico’s kunnen de continuïteit van de organisatie bedreigen. Ze moeten
beoordeeld worden naar kans en gevolg. Risico’s kunnen gedempt worden door middel van
maatregelen. Een Stichting alleen maar beoordelen op basis van continuïteitsrisico’s is
onvoldoende. De kernvraag die een maatschappelijk georiënteerde onderneming zich moet
stellen is of zij haar (maatschappelijke) taak op goede wijze vervult. Kwaliteitsmanagement
draait om werkwijzen en afspraken die binnen een organisatie worden gevolgd om effectief
en doeltreffend de doelen van de organisatie te bereiken en zich verder te laten
ontwikkelen. Risicomanagement en kwaliteitsbeleid vertonen een grote mate van overlap.
Bij risicomanagement staat de vraag “waar kan onze organisatie aan kapot gaan?”
centraal, kwaliteitsbeleid richt zich op de onvolkomenheden in de organisatie “wat staat het
niet bereiken van onze doelstellingen in de weg?”.
- Algemeen
STOPhersentumoren.nl heeft in 2008 haar structuur neergezet, de posities van bestuur,
wetenschappelijk adviesraad en toezichthouder ingevuld en een strategisch beleidsplan
opgesteld. Er is sprake van nieuwe elan, de ontwikkeling van de organisatie heeft een
impuls gekregen. Er wordt in korte tijd veel opgepakt. Dit is ook noodzakelijk, want de
(relatief jonge) organisatie heeft nog niet alles op orde. Dat er nu een inhaalslag gaande is,
is vanzelfsprekend een goede ontwikkeling. De rollen van en werkrelaties tussen
toezichthouder, bestuur en (algemeen) management moeten nog aangescherpt worden en
de financiële functies uitgebreid. - de voorzitter brengt veel energie in de organisatie, die
nadrukkelijk verbreed en geborgd moet worden.
- Organisatie
Het besturingsmodel van de organisatie is duidelijk beschreven. De beleidsmatige en
financiële plan- en control cyclus functioneren op bestuurlijk niveau. De formatie van de
stichting is, met de voorzitter, penningmeester en secretaris, 2,2 fte. Dit is voor een
organisatie met een omvang van STOPhersentumoren.nl weinig. Zeker in relatie tot het feit
dat de stichting groeit en dit om aandacht vraagt. Te weinig stafformatie leidt er in z’n
algemeenheid er toe dat kerntaken van de organisatie verwaarloosd worden en de
voorzitter vooral met beleidsvoorbereiding en beheerstaken bezig is.
- Financiën
De financiële positie van STOPhersentumoren.nl is goed. In vergelijking met stichtingen
van ongeveer gelijke omvang scoort STOPhersentumoren.nl over het algemeen iets hoger.
Zeker als naar oprichtingsdatum wordt gekeken. Naar de opvatting van de keurmerken kan
een te hoge bestemmingsreserve
duiden op het oppotten van middelen.
STOPhersentumoren.nl laat zien middels bestemmingsfondsen dat zij dit niet doen en hun
financieel beleid op orde hebben. De financiële functie (het complete financieel beleid en
beheer; qua vormgeving en uitvoering, qua personele bezetting en procesmatig) is beslist
nog onvoldoende ingevuld. Dit is het een na grootste risico voor de organisatie.
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- Marktpositie
Het marktaandeel is 2,5% van het totaal aantal kankerpatiënten. Dat is een relatief kleine
markt waar Stichting STOPhersentumoren.nl zich op dient te focussen. Het is belangrijk
daarbij zichzelf goed in beeld te brengen. Het zichtbaar zijn zien wij als het belangrijkste
risico voor de organisatie. STOPhersentumoren.nl beschikt over een duidelijk profiel en
imago, dat echter effectiever gecommuniceerd kan worden. Veel mensen, waaronder de
eigen doelgroep zijn nog niet op de hoogte van het bestaan van onze Stichting. Daar moet
veranderen in komen door meer Awareness. De communicatie zou veel breder van opzet
moeten zijn.
- Personeel
STOPhersentumoren.nl heeft geen medewerkers in dienst en werkt alleen met vrijwilligers.
De financiële positie van STOPhersentumoren.nl geeft aan dat inzet van vast personeel
mogelijk is. In heel Nederland is niet een stichting te vinden van deze omvang die alleen
nog vaart op de inzet van vrijwilligers. Alhoewel STOPhersentumoren.nl veel diensten uit
handen geeft en een zeer innovatieve administratie heeft opgezet waarbij beheer vanuit
iedere locatie door ieder toegewezen persoon mogelijk is, blijft het punt personeel een
risico voor de organisatie.
- Onderzoekkwaliteit
Met bewuste sturing op onderzoekskwaliteit en resultaten heeft STOPhersentumoren.nl
een aanvang gemaakt met de voorgangsrapportage gesubsidieerde projecten. Het
kwaliteitsbeleid wordt uitgevoerd door de wetenschappelijke adviesraad onder sturing van
de voorzitter. Zij rapporteren de voortgang aan het bestuur om zodoende de kwaliteit van
de onderzoeken te waarborgen en de gewenste resultaten te bereiken.
- Conclusie
STOPhersentumoren.nl hanteert een proactief beleid betreffende beheersmaatregelen voor
de risico’s. Uitbesteding van evenementen organisatie aan derden, de innovatieve
emailcorrespondentie en administratie online door ieder toegewezen persoon uit te voeren.
Hiermee kan bewust worden gestuurd en bijgestuurd mocht in tijden van hogere werklast
de huidige bezetting niet voldoende blijken te zijn. STOPhersentumoren.nl heeft vanaf
begin oprichting een sterk risicomanagement, echter de tijdspanne tussen concluderen en
implementeren zou korter kunnen zijn om nog minder risico’s te lopen.
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Een kwaadaardige hersentumor kent nagenoeg geen genezing.
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3.10 Exploitatie 2012
Baten worden verkregen uit eigen activiteiten, donateurs (vast en eenmalig) en uit
particuliere en zakelijke sponsoringen.
SAMENGEVAT
BATEN
Eigen fondsenwerving
LASTEN
Besteed aan doelstelling
Werving baten
Beheer en administratie
Resultaat boekjaar

Realisatie
2012

Begroting
2012

Realisatie
2011

832.541,84

800.000,00

669.606,91

782.083,22
40.759,99
42.477,96
--------------32.779,33

600.000,00
58.500,00
43.600,00
-------------97.900,00

622.994,09
37.788,41
35.385,55
--------------26.561,14

Het resultaat 2012 wordt als volgt verdeeld:
- onttrekking bestemmingsreserve bedrijfsvoering:
- onttrekking bestemmingsfonds:
- onttrekking bestemmingsreserve doelstelling:

€ 09.424,65€ 04.661,25€ 18.693,43-

Administratie
Wij werken met Exactonline boekhoudpakket, waarbij de online donatiemodule direct
gekoppeld is met onze boekhouding. Ook het beheer van de inkomsten van grote
evenementen ten behoeve van STOPhersentumoren.nl is per evenement ingericht.
Hiermee is het mogelijk geworden met zo weinig mogelijk moeite zoveel mogelijk
transparantheid te kunnen geven. Voor deelnemers en donateurs fijn, maar ook voor het
dagelijkse bestuur omdat daarmee rapportage gemaakt worden die trendanalyse en
stuurinformatie geven.
Communicatie
STOPhersentumoren.nl reageert in meer dan 90% van de gevallen binnen een dag en
probeert binnen 48 uur te antwoorden op al haar email. Mocht er behoefte zijn aan
telefonisch contact dan wordt binnen dit tijdsbestek de aanvrager teruggebeld.
Aanvragen voor diensten en inzet van STOPhersentumoren.nl bestuursleden of
ambassadeurs worden zorgvuldig bekeken. Ze doen dit immers geheel op vrijwillige basis.
Donateurs
Het kost heel veel moeite om voor een groot publiek duidelijk te maken dat blijvende steun
onontbeerlijk is voor ons werk. Dit maakt echter ook dat we zo goed als afhankelijk zijn van
een fluctuerende inkomstenstroom. Van daaruit bepalen wij onze besteding, waarbij
subsidiëring van beloftevolle onderzoeksprojecten voornamelijk in het najaar plaatsvinden.
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3.11 Verantwoordingsverklaring 2012
Code goed bestuur voor goede doelen en culturele organisaties
Het bestuur van Stichting STOPhersentumoren.nl onderschrijft de code Goed Bestuur voor
Goede Doelen (code Wijffels). De principes van goed bestuur, waarbij het scheiden van
functies, goed bestuur en verantwoorden voorop staan, zijn verankerd in het
gedachtengoed van STOPhersentumoren.nl en wordt met de huidige bezetting zo goed
mogelijk nageleefd.
Taken en verantwoordelijkheden voltallige bestuur en dagelijks bestuur
Het voltallige bestuur ziet toe op het functioneren van het dagelijkse bestuur en de grote
lijnen van beleidsontwikkeling. Het dagelijkse bestuur is belast met het opzetten, aansturen
en leiden van het kantoor en haar vrijwilligers aldaar en in het land. Tevens is zij
verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid van
STOPhersentumoren.nl ten behoeve van de goede naam en faam van
STOPhersentumoren.nl. Het voltallige bestuur voert controle uit over de financiën en
organisatie. Er is een externe accountant benoemd om de financiële verantwoording te
controleren. De organisatie voldoet zoveel mogelijk van de criteria van het CBF-keurmerk.
Benoeming van een lid van het bestuur wordt op voordracht van het bestuur gedaan en
vastgesteld. De leden krijgen geen bezoldiging. Er is een rooster van aftreden opgesteld,
waarbij ook de herbenoemingen voor maximaal een periode zijn aangegeven. De voorzitter
is voor onbepaalde tijd aangesteld door het bestuur. De voorzitter rapporteert tijdens de
bestuursvergaderingen aan het bestuur en de WAR omtrent de voortgang en de realisatie
van de vastgestelde jaarplannen, begroting en onderzoeksprojecten. Het jaarverslag en de
jaarrekening worden door de voorzitter opgesteld en door het voltallige bestuur vastgesteld,
evenals het jaarplan en de begroting. De organisatie evalueert jaarlijks de
onderzoeksprojecten. Een belangrijk hulpmiddel hierbij zijn de voortgangsrapportage welke
iedere subsidieontvanger kwartaalmatig dient in te sturen. Ook vinden er werkbezoeken
plaats op locatie. Ten minste eenmaal per jaar wordt de stand van zaken rondom de
projecten aan het bestuur gerapporteerd. Het bestuur voert een zelfevaluatie uit.
In 2012 heeft het bestuur, naast regelmatig email- en telefoonoverleg, drie reguliere
vergaderingen gehouden, waarin de voortgang van het strategisch meerjarenbeleidsplan
2013 - 2012, de administratieve organisatie (AO), de rapportages vanuit de boekhouding,
het jaarverslag 2011 en het jaarplan 2013 zijn besproken en goedgekeurd. Voor een goed
verloop van de bestuursvergaderingen is er altijd voorafgaand aan de vergadering een
bespreking tussen de voorzitter en (vrijwillige) organisatoren van evenementen, en indien
nodig met een Wetenschappelijk Advies Raad lid van een zaak die ter vergadering komt. In
2012 hebben het voltallige bestuur en het dagelijks bestuur nauw samengewerkt rondom
een aantal onderwerpen zoals: voortgangrapportages, vrijwilligersbeleid en het al dan niet
aannemen van personeel. Uitbesteden van sub taken. Vergaande automatisering bij taken
van beheer en administratie. Professionaliseringslag, communicatie en beleid.
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Taken en verantwoordelijkheden Wetenschappelijke Advies Raad
In 2012 heeft de Wetenschappelijke Advies Raad naast regelmatig email- en
telefoonoverleg, één reguliere vergadering gehouden, waarin de voortgang van de
onderzoeksprojecten, de nieuwe onderzoek aanvragen, de toekomst visie en de nieuwe
call for proposal zijn besproken en goedgekeurd. Voor een goed verloop van de
wetenschappelijke adviesraadvergaderingen is er altijd voorafgaand aan de vergadering
een agenda opgesteld door de voorzitter en worden de subsidieaanvragen minstens twee
weken van te voren toegestuurd aan de raad.
De Stichting en haar WAR zijn zich zeer bewust van de mogelijkheid van
belangenverstrengeling (of de schijn daarvan), zeker gezien het feit dat er weinig neuro
oncologisch onderzoekers zijn die elkaar allemaal kennen en dus deels ook in de WAR
vertegenwoordigd zijn. Daarom zijn de volgende maatregelen genomen:
•
•

•
•

De voorzitter van de WAR is volledig onafhankelijk en heeft geen eigen belangen in
de neuro-oncologie. Zij bewaakt de zorgvuldigheid van de besluitvorming.
Voorafgaand aan de beoordeling in de WAR wordt van ieder voorstel expliciet
besproken of en hoe de verschillende WAR-leden hierbij betrokken zijn. Wanneer in
de WAR-vergadering een voorstel wordt beoordeeld waarbij een van de leden
betrokken is, dan neemt dit lid niet deel aan de beraadslagingen.
Het voorstel van de WAR wordt voorgelegd aan het bestuur van de Stichting, die
uiteindelijk beslist en zo nog een extra toets uitvoert op de beoordeling.
Zeer belangrijk criterium bij de beoordeling, (conform de ‘call’) is dat het onderzoek
concreet uitzicht moet bieden op behandeling of preventie van hersentumoren. Dat
kan reden zijn om goed onderzoek met een wat fundamenteler karakter een lagere
prioriteit te geven.

Taken en verantwoordelijkheden vrijwilliger
De vrijwilliger handelt overeenkomstig de doelstelling en uitgangspunten van
STOPhersentumoren.nl. De taken worden in overleg met het dagelijkse bestuur en
betrokkene vastgesteld. Het dagelijkse bestuur is dan ook aanspreekpunt voor de
vrijwilligers. STOPhersentumoren.nl kent vrijwilligers welke helpen met de uitvoering van de
organisatie, administratieve krachten, maar de meeste vrijwilligers houden zich bezig met het
organiseren van de evenementen. Voor de verrichtte taken is STOPhersentumoren.nl de
vrijwilliger hiervoor geen betaling verschuldigd.
STOPhersentumoren.nl onderhoudt met regelmaat contact met de vrijwilligers om ze bij te
praten over de geplande activiteiten en de lopende en nieuwe projecten van
STOPhersentumoren.nl. Saamhorigheid, enthousiasme, inzicht in financiële administratie
van de stichting en terugkoppelen van behaalde successen op hersentumorgebied geven
een nodige vorm van beloning die niets te maken heeft met een financiële beloning, maar
maakt mogelijk om ze te ’binden’ aan de stichting.
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Kwaliteit van organisatie en activiteiten
STOPhersentumoren.nl doet er alles aan om de kwaliteit van de activiteiten zo hoog
mogelijk te houden. Dit doet STOPhersentumoren.nl door bekwame adviseurs te betrekken
bij de beoordeling en de uitvoering. Kwaliteit is voor STOPhersentumoren.nl
betrouwbaarheid. Alle vrijwilligers zijn zich hier terdege van bewust, zowel in
projectuitvoering en aanvraagbehandeling als in correspondentie en communicatie.
Optimale besteding van de middelen
Wij willen maximale besteding voor onze doelstelling. Onze organisatie groeit daarom ook
nauwelijks, zodat zoveel als mogelijk is van onze financiële middelen worden besteed aan
onze primaire doelstelling. Vastgesteld is dat het percentage kosten fondsenwerving ten
opzichte van de baten eigen fondsenwerving nooit hoger dan CBF-norm van 25% mag zijn.
Het bestuur doet er alles aan dit percentage zo laag mogelijk te houden.
Relaties met belanghebbenden
STOPhersentumoren.nl heeft een open, eerlijke en correcte dialoog met alle
belanghebbenden, die te verdelen zijn in vrijwilligers, financiers, donateurs, sponsoren,
beneficianten, partners en overheden. Door middel van correspondentie, jaarverslag,
tussentijdse rapportages waar nodig, en invitaties tot de activiteiten van
STOPhersentumoren.nl, houdt STOPhersentumoren.nl de belanghebbenden op de hoogte
en betrokken. Het jaarverslag, de jaarcijfers en de jaarplannen zijn openbaar en staan op
de website. In het jaarverslag worden de werkzaamheden van bestuur en directie uitvoerig
beschreven alsook in de interne reglementen.
STOPhersentumoren.nl heeft als klachtenprocedure binnen 48 uur te reageren. Alle
klachten van 2012 zijn binnen dit tijdbestek afgehandeld.
3.12 Beleggingsbeleid
Stichting STOPhersentumoren.nl tracht zoveel mogelijk volgens de normen code Wijffels
en het CBF te werken. Volgens de CBF criteria worden wij nu al als een middelgrote
stichting betiteld. Dit geeft ons zeer veel vertrouwen dat we op de juiste weg zitten.
STOPhersentumoren.nl wenst geen enkel risico te lopen bij het beleggen van de haar in
goed vertrouwen ter beschikking gestelde gelden. De middelen van STOPhersentumoren.nl
worden in overeenstemming met het bestuursbesluit uitsluitend aangehouden op
rekeningen-courant en spaarrekeningen. Ten minste jaarlijks wordt het rendement op de
liquide middelen beoordeeld.
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3.13 Beleid en functie reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Om nu en in de toekomst de continuïteit van Stichting STOPhersentumoren.nl te
waarborgen en contractueel aangegane verplichten na te komen is het nodig dat er
reserves zijn. De hoogte van deze reserve is vastgesteld op minimaal één jaar de vaste
kosten van de organisatie. Onder de vaste kosten worden verstaan de kosten voor beheer
en administratie kosten en de overige lasten. In 2012 bedragen deze vaste kosten in totaal
€ 42.477,96. De continuïteitreserve ultimo 2013 heeft de omvang van € 25.000,00.
Bestemmingsreserve doelstelling
De bestemmingsreserve doelstelling bedraagt ultimo 2012 € 127.366,58, waarbij de stand
ultimo 2011 € 146.060,01 was. Overschotten of tekorten worden, conform de in het
verleden gevolgde gedragslijn, gecompenseerd in de begrotingen van volgende jaren.

3.14 Kengetallen
JAAR
Totaal bestedingen aan
de doelstelling gedeeld
door het totaal van de
baten
Totaal bestedingen aan
de doelstellingen
gedeeld door het totaal
van de lasten
Kosten van eigen
fondsenwerving gedeeld
door de baten uit eigen
fondsenwerving
(Volgens CBF keurmerk
mag dit maximaal 25%
zijn)
Kosten beheer en
administratie gedeeld
door het totaal van de
lasten

Realisatie
2012

Realisatie
2011

Begroting
2011

Realisatie
2010

Realisatie
2009

104%

93%

80,5%

78,3 %

50,5%

90%

89,5%

108,6%

93,7%

93,8%

4,9%

5,6%

6,7%

5,3%

3,3%

4,9%

5,1%

5,3%

3,9%

1,1%
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4

BEGROTING 2013

In Euro

Begroting
2013
€
Fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties
Sponsoring evenementen
Baten uit beleggingen
Som der baten

185.000,00
605.000,00
10.000,00
-------------800.000,00

Lasten
Besteed aan doelstellingen

600.000,00

Kosten eigen fondsenwerving
Vrijwilligersvergoeding
Kosten evenementen
Reclamekosten
Beheer en administratie
Huisvesting
Telefoonkosten
Automatiseringskosten
Kantoorbenodigdheden
Bestuurskosten
Reis- en vergaderkosten
Administratiekosten
Bankkosten
Accountantskosten

3.500,00
40.000,00
15.000,00
-------------58.500,00
16.600,00
700,00
10.000,00
4.300,00
2.000,00
3.500,00
3.500,00

3.500,00
3.500,00
-------------47.600,00
-------------70.610,00
-------------93.900,00

Som der lasten
Overschot

========
In % van baten uit eigen fondsenwerving
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Woord van dank
Een van de meest moeilijk behandelbare en verwoestende kankersoorten is een
kwaadaardige hersentumor. Het ontwricht de levens van de getroffenen voor altijd. Dat wij
toch mogen zien dat meer en meer lotgenoten de handen ineen slaan en daadwerkelijk
verschil willen maken om de uitzichtloze toekomst van de hersentumorpatiënt te willen
veranderen sterkt ons. Samen verschil willen maken. Durven geloven dat het kan!
Om deze uitdaging aan te kunnen, reken ik op de vastberaden inzet van alle lotgenoten. Ik
wil hen aanmoedigen om te getuigen over het onrecht en de ellende wat het leven met een
hersentumor inhoudt. Maak de onwetende bewust van de ernst van de ziekte. Overtuig dat
hulp nodig is. Zoek je eigen grenzen op om aandacht en fondsen te werven.
Aan onze partners vraag ik een blijvend vertrouwen om samen tot constructieve en
duurzame oplossingen te komen die een toegang tot een betere zorg voor iedere
hersentumorpatiënt garanderen. Want we kunnen niet aanvaarden dat er mensen zijn die
anno 2013 de diagnose kanker zonder hoop krijgen.
Grote dank gaat uit naar allen die klaar staan om hersentumoronderzoek op de kaart te
zetten. De vrijwilligers, donateurs en sponsoren die onze missie financieren en naar de
wetenschappers die dag in dag uit bezig zijn om te zoeken naar een oplossing om hoop om
te zetten naar genezing en betere behandelingen.
We zijn ontzettend blij al zoveel te hebben mogen bereiken! Wij gaan door en hopen dat u
mee gaat of blijft doen.
Driebergen, 24 februari 2013.

Namens alle hersentumorpatiënten, onderzoekers en het bestuur van

Stichting STOPhersentumoren.nl
Mevr. K. Hofstee, voorzitter
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JAARREKENING 2012
BALANS PER 31 DECEMBER 2012
In Euro
ACTIVA

Vaste Activa
Materiele vaste activa
Bedrijfsinventaris
Automatisering

Ref.

€

31 december 2011
€

€

5
401,31
2.818,97
--------------

Vlottende activa
Voorraden
Voorraden

6

Vorderingen

7

Vooruitbetaalde kosten
Overige vorderingen

Liquide middelen

31 december 2012
€

554,19
3.818,02
-------------3.220,18

4.372,21

0,00

8.272,62

0,00
12.741,96
--------------

8
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7.961,43

526.523,24
-------------542.485,38

564.418,97
-------------585.025,23

========

========
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In Euro
PASSIVA

Rerserve
Continuïteitsreserve
Bestemmingreserve
bedrijfsvoering
Bestemmingsreserve
doelstelling

Ref.

31 december 2012
€

€

25.000,00

25.000,00

3.220,18

12.644,83

127.366,58

146.060,01

Fondsen
Bestemmingsfonds
Meningeoomonderzoek
Bestemmingsfonds
Kinderhersentumoren

-------------155.586,76

183.704,84

6.747,85

11.852,60

443,50

0,00

-------------162.778,11

-------------195.557,44

10a
348.011,00

305.400,00

--------------

-------------348.011,00

Kortlopende schulden
Overlopende passiva
Vooruit ontvangen kosten
Vooruit ontvangen gelden
Toegekende projecten
korte termijn

€

9

--------------

Langlopende schulden
Toegekende projecten
lange termijn

31 december 2011
€

305.400,00

10b
3.146,00
0,00
28.550,27

3.034,50
5.900,00
47.233,29

0,00

27.900,00

--------------

STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012

-------------31.696,27
-------------542.485,38

84.067,79
-------------585.025,23

========

========

Pagina 29 van 49

.
Samen verschil maken

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OVER DE PERIODE VAN 1 JANUARI 2012 T/M 31 DECEMBER 2012
In Euro

Ref.
Fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties
Sponsoring evenementen
Webshop

Begroting
2012
€

Exploitatie
2012
€

Exploitatie
2011
€

12

16

Baten uit beleggingen
Rente opbrengsten
Som der baten

265.000,00
530.000,00
0,00
-------------795.000,00

195.505,37
624.294,51
0,00
-------------819.799,88

265.341,13
394.452,90
1.851,45
-------------661.645,48

5.000,00
-------------800.000,00

12.741,96
-------------832.541,84

7.961,43
-------------669.606,91

Lasten
Besteed aan doelstellingen

13

600.000,00

782.083,22

622.994,09

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten evenementen

14
14

18.500,00
40.000,00

16.704,66
24.055,33

6.963,56
30.824,85

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

15

43.600,00
-------------702.100,00
-------------97.900,00
========

42.477,96
-------------865.321,17
--------------32.779,33
========

35.385,55
-------------696.168,05
--------------26.561,14
========

-

-4.661,25
0,00

9.677,00
-25.000,00

-

-9.424,65

446,55

--------------

--------------14.085,90

--------------14.876,45

-

-18.693,43

-11.684,69

-------------========

--------------32.779,33
========

--------------26.561,14
========

Som der lasten
Saldo

Resultaatbestemming
Mutatie bestemmingsfonds
Mutatie continuïteitsreserve
Mutatie bestemmingsreserve
bedrijfsvoering

9

Resteert: bestemmingsreserve
doelstelling
Saldo
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KASSTROOMOVERZICHT
OVER DE PERIODE VAN 1 JANUARI 2012 T/M 31 DECEMBER 2012
In Euro
2012
Ref.

€

2011
€

€

€

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Resultaat
Aanpassing voor ontvangen
interest
Aanpassing voor afschrijving

-32.779,33

-26.561,14

-12.741,96

-7.961,43

1.152,03
--------------

1.020,30
--------------44.369,26

Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie voorraden
Mutatie kortlopende vorderingen
Kortlopende schulden

6
7
10b

8.272,62
-4.780,53
-52.371,52
--------------

Veranderingen uit
bedrijfsoperaties:
Ontvangen interest

-33.502,27
1.358,08
1.656,78
67.943,46
--------------

-48.879,43

70.958,32

12.741,96
--------------

7.961,43
--------------

-80.506,73

45.417,48

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Kasstroom uit
investeringsactiviteiten
Investering materiële activa

5

0,00
--------------

-1.437,00
--------------

Kasstroom uit
financieringsactiviteiten
Langlopende schulden

10a

42.611,00
--------------37.895,73

305.400,00
-------------349.380,48

2012

2011

€
564.418,97
-37.895,73
-------------526.523,24
========

€
215.038,49
349.380,48
-------------564.418,97
========

Netto kasstroom
Het verloop van de
geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar

8

Stand per 31 december
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TOELICHTING ALGEMEEN
1. Algemeen
De Stichting STOPhersentumoren.nl is op 5 september 2007 opgericht.
1.1
Doelstelling
Volgens artikel 2 van de statuten stelt de Stichting STOPhersentumoren.nl zich ten doel:
“Het onder de aandacht brengen van primaire hersentumoren en de gevolgen van deze
ziekte, alsmede het ondersteunen van onafhankelijk (internationaal) onderzoek en
kennisoverdracht van primaire hersentumoren met als doel te komen tot genezing van
deze ziekte”.
1.2
Activiteiten
De activiteiten van Stichting STOPhersentumoren.nl betreffen het onder de aandacht
brengen van primaire hersentumoren en de gevolgen van deze ziekte, alsmede het
ondersteunen van onafhankelijk (internationaal) onderzoek en kennisoverdracht van
primaire hersentumoren met als doel te komen tot genezing van deze ziekte. Hiervoor
worden onder andere eigen charity evenementen georganiseerd.
1.3
Vestigingsadres
Stichting STOPhersentumoren.nl is feitelijk gevestigd op Hoofdstraat 88, 3972 LC te
Driebergen-Rijsenburg.
1.4
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt
de leiding van Stichting STOPhersentumoren.nl zich verschillende oordelen en schattingen
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor
het geven van het inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
desbetreffende jaarrekeningposten.
2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva
21
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving voor Fondsenwervende Instellingen die zijn uitgegeven door de Raad
voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De
waarderingsgrondslagen zijn historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva, met
uitzondering van het eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen nominale waarde of
verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
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In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Deze referenties
verwijzen naar de toelichting.
2.2
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
2.3
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte
economische levensduur, of lagere bedrijfswaarde. Met op balansdatum verwachte
bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden.
2.4
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs De kostprijs bestaat uit de verkrijgingsof vervaardigingsprijs (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging).
De voorraad wordt gehouden ten behoeve van de doelstelling.
2.5
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de nominale waarde van de vordering.
2.6
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde.
2.7
Reserve
De reserve is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en
welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere
bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn
toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het
bestedingsdoel kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd. Indien
deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als
bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder
bestemmingsfonds vermeld. Ook de reden van deze beperking en alle overige
voorwaarden die door de derden zijn gesteld, worden vermeld. Indien de beperking zoals
bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is aangebracht, wordt
het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve
doelstelling. In de toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere
bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze beperking heeft
aangebracht, wordt vermeld.
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Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die
worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de
staat van baten en lasten verantwoord.
Het besteedbaar vermogen omvat schenkingen, legaten en erfstellingen en donaties
alsmede andere verkrijgingen. De continuïteitsreserve bestaat uit dat deel van het
vermogen dat door het bestuur is afgezonderd voor een specifiek doel. Bijvoorbeeld: De
continuïteitsreserve heeft tot doel de werkzaamheden van STOPhersentumoren.nl voor
enige tijd te waarborgen en contractueel aangegane verplichtingen na te komen. De hoogte
van deze reserve is vastgesteld op minimaal één jaar de vaste kosten van de organisatie.
Onder de vaste kosten worden verstaan de kosten voor beheer en administratie kosten en
de overige lasten. In 2012 heeft de continuïteitreserve de gewenste omvang van €
25.000,00.
3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat
3.1
Algemeen
Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal
der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend
aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige
gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat
rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een
andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de
(toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de
bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog
niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s)
respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve
respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd
dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo
van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is
ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat
van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van
dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.
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Ontvangen subsidies
Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat van het jaar gebracht
ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen en waarin de opbrengsten zijn
gederfd dan wel het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.
Sponsorbijdragen
Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking
heeft.
Giften en soortgelijke baten
Naast de giften worden baten uit nalatenschappen separaat verantwoord. Baten uit
nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen worden verantwoord in het jaar van
ontvangst.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de
ontvangen leningen.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben.
Afschrijvingen
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte
economische levensduur.
Alle materiële vaste activa zijn benodigd voor de bedrijfsvoering. Derhalve wordt conform
de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen een bedrag gelijk aan de
boekwaarde als bestemmingsreserve bedrijfsvoering aangehouden.
Verstrekte subsidies
Subsidieverplichtingen worden ten laste van het boekjaar gebracht waarin het besluit tot
toekenning schriftelijk aan de subsidieontvanger is medegedeeld en er een in rechte
afdwingbare verplichting is ontstaan, ongeacht in welk boekjaar de subsidie wordt
uitgekeerd. Een in rechte afdwingbare verplichting kan ook op een andere wijze ontstaan.
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4 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De verantwoorde
bedragen zijn de in het jaar ontvangen en betaalde kasstromen.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in
vreemde valuta zijn omgerekend tegen een werkelijke koers op transactiedatum.
Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en ontvangen dividenden zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven
groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor
zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven
groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder
financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de
leasetermijnen uit hoofde van het financiële-leasingcontract zijn voor het gedeelte dat
betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en
voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele
activiteiten.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

Materiele vaste activa
In Euro
Ref. 5

Bedrijfsinventaris
Boekwaarde per 1-1-2012
Investeringen 2012
Afschrijving 2012

31 december 2012
€

554,19
0,00
- 152,88
--------------

Boekwaarde 31-12-2012

31 december 2011
€

€

707,07
0,00
- 152,88
--------------

Boekwaarde 31-12-2012
Automatisering
apparatuur en
programmatuur
Boekwaarde per 1-1-2012
Investeringen 2012
Afschrijving 2012

€

401,31

3.818,02
0,00
- 999,15
--------------

554,19

3.248,44
1.437,00
- 867,42
-------------2.818,97
--------------

3.818,02
--------------

3.220,18

4.372,21

Totaal materiele vaste
activa

========
========
Voor de computerapparatuur en de programmatuur als mede voor overige kantooruitrusting
wordt een afschrijvingspercentage van 20% gehanteerd.

Voorraden
In Euro
Ref. 6

31 december 2012
€

31 december 2011
€

0,00
0,00
-------------0,00

4.610,36
3.662,26
-------------8.272,62

Voorraden
Artikelen webshop
Kleding webshop
Totaal voorraden

========
Een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht.
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Vorderingen
In Euro
Ref. 7

31 december 2012
€

€

31 december 2011
€

€

Overige vorderingen
Rente 2011

12.741,96

7.961,43

Totaal overige vorderingen

-------------12.741,96

-------------7.961,43

========
========
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van
de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende karakter ervan en
het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

Liquide middelen
In Euro
Ref. 8

31 december 2012
€

31 december 2011
€

0,00
11.308,24
215,00
515.000,00
-------------526.523,24

0,00
9.418,97
0,00
555.000,00
-------------564.418,97

========

========

Kas
Rabobank, betaalrekening 1364.68.942
Rabobank, betaalrekening 1165.00.573
Rabobank, spaarrekening
Totaal liquide middelen

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting.
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Reserve
De mutatie in de posten die opgenomen zijn in het kapitaal kunnen als volgt worden
gespecificeerd:
In Euro

Ref. 9

Reserves
Continuïteitsreserve
Algemene continuïteitsreserve
Continuïteitsreserve huisvesting
Continuïteitsreserve vrijwilligers
Totaal continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering
Bestemmingsreserve doelstelling

Fondsen
Bestemmingsfonds
Meningeoomonderzoek
Bestemmingsfonds
Kinderhersentumoren
Totaal fondsen en reserves

31
december
2011
€

Dotatie
2012
€

Onttrekking
2012
€

31
december
2012
€

4.400,00
16.600,00
4.000,00
-------------25.000,00

0,00
0,00
0,00
-------------0,00

0,00
0,00
0,00
-------------0,00

4.400,00
16.600,00
4.000,00
-------------25.000,00

12.644,83
146.060,01
-------------183.704,84

0,00
0,00
-------------0,00

9.424,65
18.693,43
-------------28.118,08

3.220,18
127.366,58
-------------155.586,76

11.852,60

0,00

5.104,75

6.747,85

0,00

443,50

0,00

443,50

-------------195.557,44

-------------443.50

-------------33.222,83

-------------162.778,11

========

========

========

========

Bestemmingsreserve bedrijfsvoering

Conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen kan een stichting een
bedrag gelijk aan de boekwaarde van alle materiele vaste activa als bestemmingsreserve
bedrijfsvoering aan te houden. De bestemmingsreserve kan tot een bedrag van € 3.220,18
uitsluitend worden aangewend voor kosten bedrijfsinventaris en voorraad verkoop
goederen. De onttrekking over het boekjaar ad. € 9.424,65 betreft vermindering / opheffing
voorraad webshop. In de toelichting op de staat van baten en lasten is hierover nadere
informatie opgenomen.
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Continuïteitsreserve huisvesting

Aan deze binnen het eigen vermogen afgezonderde reserve is door het bestuur van de
stichting een beperktere bestedingsmogelijkheid gegeven dan gezien de doelstelling van de
organisatie zou zijn toegestaan. (Statutaire bepaling, artikel 10 lid 1). De
bestemmingsreserve kan tot een bedrag van € 16.600,00 uitsluitend worden aangewend
voor huisvestingkosten. Er is dit boekjaar geen dotatie noch onttrekking geweest aan deze
reserve.
Continuïteitsreserve vrijwilligers

Aan deze binnen het eigen vermogen afgezonderde reserve is door het bestuur van de
stichting een beperktere bestedingsmogelijkheid gegeven dan gezien de doelstelling van de
organisatie zou zijn toegestaan (Statutaire bepaling, artikel 10 lid 1). De
bestemmingsreserve kan tot een bedrag van € 4.000,00 uitsluitend worden aangewend
voor vrijwilligerskosten. Er is dit boekjaar geen dotatie noch onttrekking geweest aan deze
reserve.
Bestemmingsreserve doelstelling

Aan deze binnen het eigen vermogen afgezonderde reserve is door het bestuur van de
stichting de bestedingsmogelijkheid gegeven van de statutaire doelstelling van de
organisatie. Het bestuur wil deze reserve dan ook in 2012 en 2013 gebruiken om meer
aandacht en onderzoek naar hersentumoren te verkrijgen. Met deze reserve wordt de
doelstelling derhalve gefinancierd.
Bestemmingsfonds Meningeoomonderzoek

Aan dit binnen het eigen vermogen afgezonderde fonds is door het bestuur een beperktere
bestedingsmogelijkheid gegeven. Alhoewel conform statutaire bepalingen, kan het
bestemmingsfonds Meningeoomonderzoek uitsluitend worden aangewend voor onderzoek
naar meningeomen, een specifieke primaire hersentumor. De reden van de beperking is
om donateurs van deze specifieke hersentumor inzichtelijk te maken wat zij hebben
verworven en wat kan worden besteed aan meningeoomonderzoek. De uitgave van dit
bestemmingsfonds kan tot een bedrag van € 6.747,85 uitsluitend worden aangewend voor
onderzoek naar meningeomen. De onttrekking over het boekjaar was ad. € 5.104,75.
Bestemmingsfonds Kinderhersentumoren

Aan dit binnen het eigen vermogen afgezonderde fonds is door het bestuur een beperktere
bestedingsmogelijkheid gegeven. Alhoewel conform statutaire bepalingen, kan het
bestemmingsfonds Kinderhersentumoren uitsluitend worden aangewend voor onderzoek
naar kinderneuro-oncologische onderzoeken.. De reden van de beperking is om donateurs
inzichtelijk te maken wat zij hebben verworven en wat kan worden besteed aan
hersentumoronderzoek bij kinderen. De uitgave van dit bestemmingsfonds kan tot een
bedrag van € 443,50 uitsluitend worden aangewend voor onderzoek naar
kinderhersentumoren. De dotatie over het boekjaar was ad. € 443,50.
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Langlopende schulden
De langlopende schulden hebben allen een looptijd langer dan een jaar. Echter alle
langlopende schulden worden binnen een looptijd van vijf jaar uitbetaald. In deze post zijn
de voor toekomstige jaren toegezegde onderzoeksubsidies opgenomen.
In Euro
Ref. 10a

31 december 2012
€

31 december 2011
€

348.011,00
-------------348.011,00

305.400,00
-------------305.400,00

========

========

Projecttoekenning
Op lange termijn
Totaal langlopende schulden

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan een jaar. De
reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het
kortlopende karakter ervan. In deze post zijn ook de voor het komende jaar toegezegde
onderzoeksubsidies opgenomen.
In Euro
Ref. 10b

31 december 2012
€

31 december 2011
€

3.146,00

3.034,50

0,00

27.900,00

0,00

5.900,00

5.862,96

0,00

8.919,17

28.982,02

0,00

13.382,02

13.768,14

4.869,25

-------------31.696,27

-------------84.067,79

========

========

Overlopende passiva
Accountantscontrole
Projecttoekenning
Op korte termijn
Overige schulden
Vooruit ontvangen bijdragen evenementen
2012
Vooruit ontvangen baten evenementen
2012 Bergentocht
Vooruit ontvangen baten evenementen
2012 RideForHope
Vooruit ontvangen baten evenementen
2012 SteppenTegenKanker
Vooruit ontvangen baten evenementen
2012 Ventoux3
Totaal kortlopende schulden
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Ref. 11

Huisvesting

De stichting is sinds de oprichting in 2007 gehuisvest in het woonhuis van de voorzitter. Met
het bestuur is afgesproken dat er een huurovereenkomst kan worden aangegaan zodra de
stichting dit in alle redelijkheid kan betalen. In 2009 waren de inkomsten van de stichting
hiervoor voldoende. Het bestuur heeft daarom met ingang van 1 januari 2010 een
huurovereenkomst afgesloten conform marktwaarde bedrijfspanden Driebergen e.o. voor
de periode van één jaar, met stilzwijgende verlenging van telkens één jaar.. Als
opzegtermijn geldt een periode van ten minste drie maanden. De huurprijs bedraagt in
2013 € 13.148,04 excl. nutsvoorzieningen en heeft betrekking op 50 m² kantoorruimte. De
huurprijs zal jaarlijks worden geïndexeerd.

Baten uit eigen fondswerving
In Euro

Ref. 12
Fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties kwaadaardige hersentumoren
Donaties Kinderhersentumoren
Donaties goedaardige hersentumoren
Sponsoring Walk4Brains
Sponsoring SteppenTegenKanker
Sponsoring RideForHope
Sponsoring Ventoux3
Netto opbrengsten webshop
Som der baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit beleggingen
Renteopbrengsten
Som der baten uit beleggingen
Som der baten

Begroting
2012
€

2012

2011

€

€

255.000,00
0,00
10.000,00
20.000,00
300.000,00
210.000,00
0,00
0,00
-------------795.000,00
========

189.666,62
443,50
5.395,25
13.309,00
179.411,38
168.614,97
262.959,16
0,00
-------------819.799,88
========

255.664,13
0,00
9.677,00
19.131,80
308.369,67
66.951,43
0,00
1.851,45
-------------661.645,48
========

5.000,00
-------------5.000,00
========
800.000,00
========

12.741,96
-------------12.741,96
========
832.541,84
========

7.961,43
-------------7.961,43
========
669.606,91
========
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Besteed aan doelstelling
In Euro

Ref. 13

Begroting
2012
€

Wetenschappelijk onderzoek
-ErasmusMC
-UMC St. Radboud
-VUmc Amsterdam
-Universiteit Utrecht/ VUmc
-NKI – AVL Amsterdam / VUmc
Universiteits Ziekenhuis Leuven Belgie

600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
194.260,00
249.625,00
152.500,00
0,00
0,00
200,00

0,00
272.700,00
0,00
0,00
145.000,00
175.000,00
0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00
0,00
-------------600.000,00

500,00
500,00
-------------597.585,00

0,00
0,00
-------------597.700,00

0,00
0,00
-------------600.000,00
=========

563,95
183.934,27
-------------782.083,22
========

25.294,09
0,00
-------------622.994,09
========

2012

2011

€

€

15.000,00
3.500,00
0,00
-------------18.500,00

13.584,66
3.000,00
120,00
-------------16.704,66

3.843,56
3.000,00
120,00
-------------6.963,56

5.000,00
35.000,00
-------------58.500,00
=========

274,64
23.780,69
-------------40.759,99
========

0,00
30.824,85
-------------37.788,41
========

Stimuleringsprijs
Bijdrage proefschrift
Mw. A.M. Gravendeel
Mw. M. de Groot

Awareness
-Boek “Joost en het gemene spookje”
-Commercial “Zonder onderzoek geen kans”
Totaal besteed aan doelstelling

2012

2011

€

€

Werving Baten
In Euro

Ref. 14

Kosten eigen fondsenwerving
Reclamekosten
Vrijwilligersvergoeding
Kosten notariële schenkingen

Kosten evenementen
Kosten SteppenTegenKanker
Kosten RideForHope
Totaal werving baten

Begroting
2012
€

STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012

Pagina 43 van 49

.
Samen verschil maken

Kosten beheer en administratie
In Euro
Begroting
2012
€

Ref. 15

Huisvesting
Telefoonkosten
Porti kosten
Automatiseringskosten
Kantoorbenodigdheden
Bestuurskosten
Reis- en vergaderkosten
Afschrijvingskosten inventaris
Administratiekosten
Algemene kosten
Bankkosten
Accountantskosten
Totaal kosten beheer en administratie

16.600,00
700,00
0,00
10.000,00
3.300,00
1.000,00
3.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
3.500,00
-------------43.600,00
=========

2012

2011

€

€

17.166,03
1.275,92
975,75
4.627,63
4.828,55
1.426,96
2.592,50
1.152,03
838,98
661,62
3.629,20
3.302,79
-------------42.477,96
========

15.818,02
659,38
817,25
2.422,79
3.210,47
291,55
2.549,36
1.020,30
1.935,14
23,50
1.818,29
4.819,50
-------------35.385,55
========

Opbrengsten webshop
In Euro
Ref. 16

31 december 2012
€

Opbrengsten
Bruto opbrengst webshop
Kosten
Kostprijs producten
Kosten porti en vracht

€

31 december 2011
€

0,00

0,00
0,00
--------------

Totaal netto opbrengsten

€

5.146,80

-2.883,75
-411,60
-------------0,00
-------------0,00

-3.295,35
-------------1.851,45

========

========

Onder de kostprijs wordt verstaan de inkoopwaarde van de goederen, verhoogd met de op
de inkoop en verkoop drukkende directe (aan derden betaalde) verwervingskosten. De
door ons in dit verband gemaakte eigen kosten worden als kosten van fondsenwerving
verantwoord (werving baten).
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Bestemming
De basis voor de verdeling van de lasten is de tijd per vrijwilliger per bestemming, dat door
middel van de omvang van werkzaamheden en/of kosten kan worden herleid. De bedragen
voor de onderstaande kostensoorten worden verdeeld op basis van de schatting van de
tijdsbesteding. Bij de verdeling van de lasten is een consistente gedragslijn ten opzichte
van voorgaande jaren gevolgd.

In Euro
Besteed
aan
doelstelling

Lasten
Subsidies en
bijdragen
Aankopen en
verwevingen
Publiciteit en
communicatie
Kosten
evenementen
Huisvesting
kosten
Kantoor- en
algemene
kosten
Afschrijving
Bankkosten

Onderzoek
&
Awareness

Beheer
en
Adm.

Werving
baten

Eigen
fondsen
werving

Totaal
2012

Begroot
2012

Totaal
2011

Acties
derden

782.083,22

0,00

0,00

0,00

782.083,22

600.000

622.994,09

344,64

1.723,21

344,64

1.033,92

3.446,41

3.500

4.732,35

1.018,85

9.509,26

2.037,70

1.018,85

13.584,66

15.000

3.843,56

0,00

24.055,33

0,00

0,00

24.055,33

40.000

30.824,85

1.716,60

5.149,81

3.433,21

6.866,41

17.166,03

16.600

15.818,02

2.053,07

6.159,21

4.106,14

8.212,28

20.530,70

24.500

16.728,94

11,52
33,02
-------------787.260,92
========

576,02
1.651,40
-----------48.824,24
=======

46,08
132,11
---------10.099,88
=======

518,41
1.486,26
-----------19136,13
=======

1.152,03
3.302,79
-----------865.321,17
=======

0,00
2.500
---------702.100
======

1.020,30
1.818,29
-----------697.780,40
=======
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KENGETALLEN
JAAR
Totaal bestedingen aan
de doelstelling gedeeld
door het totaal van de
baten
Totaal bestedingen aan
de doelstellingen
gedeeld door het totaal
van de lasten
Kosten van eigen
fondsenwerving gedeeld
door de baten uit eigen
fondsenwerving
(Volgens CBF keurmerk
mag dit maximaal 25%
zijn)
Kosten beheer en
administratie gedeeld
door het totaal van de
lasten

Realisatie
2012

Realisatie
2011

Begroting
2011

Realisatie
2010

Realisatie
2009

104%

93%

80,5%

78,3 %

50,5%

90%

89,5%

108,6%

93,7%

93,8%

4,9%

5,6%

6,7%

5,3%

3,3%

4,9%

5,1%

5,3%

3,9%

1,1%

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012
Resultaten versus begroting
1. Lagere algemene donaties
2. Hogere baten evenementen
3. Besteed aan doelstelling
4. Negatief saldo
Ad 1. Stichting STOPhersentumoren.nl kende dit jaar eenzelfde gemiddelde aan
eenmalige donaties. Echter, de individuele acties van het afgelopen jaar, welke ook tot de
algemene donaties tellen, waren dit jaar alhoewel meer in aantal lager van opbrengst. Wij
hadden deze reducering niet verwacht en deze kan voor het overgrote deel worden
toegeschreven aan het uitblijven van acties zoals “het Heldendiner”, welke in 2011 50.000
euro opbracht.
Ad 2. De hogere baten van evenementen heeft te maken met de enorme animo van het
nieuwe evenement Ventoux3.nl welke door de organisatoren Bas voor den Dag en Klaas
Jan Oldenburger perfect is uitgerold in 2012.
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Ad 3. De hogere besteding aan doelstelling dan geraamd komt voort uit de lancering van

een Awareness commercial. Bij het opmaken van de begroting in november 2011 was het
nog niet bekend dat wij het eerste deel van onze statutaire missie: “Het onder de aandacht
brengen van primaire hersentumoren en de gevolgen van deze ziekte,…“ zo sterk in the
picture wilden stellen.
Ad 4. Over het jaar 2011 heeft de Stichting een lager overschot gerealiseerd dan verwacht,

omdat er meer uitgaven waren en minder baten. Het negatieve resultaat van 2012 kan
geheel worden opgesoupeerd in de eerdere jaren met positieve resultaten en daarna zien
wij dat de bestemmingsreserve doelstelling nog staat op € 124.826,62. Een gezonde basis
om het nieuwe jaar mee in te luiden.

OVERIGE GEGEVENS
WINSTBESTEMMING
In de statuten van de stichting is niets overeengekomen betreffende de winstbestemming
van de bestemmingsreserve doelstelling. Derhalve staat dit tot vrije beschikking van het
bestuur.

VOORSTEL WINSTBESTEDING
Het bestuur stelt voor de winst als volgt te verdelen;
Mutatie bestemmingsfonds
Mutatie continuïteitsreserve
Mutatie bestemmingsreserve
bedrijfsvoering

-4.661,25
0,00
-9.424,65
--------------14.085,90

Resteert: bestemmingsreserve
doelstelling

-18.693,43

Saldo

--------------32.779,33
========

VERSLAGLEGGING
Dit financieel jaarverslag is mede tot stand gekomen met hulp en advies van PwC te
Utrecht, waarvoor onze erkentelijkheid.

CONTROLEVERKLARING 2012
Verstrekt de datum 1 mei 2013 door Van Ree Accountants.
Zie laatste twee bladzijden van dit verslag.
STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012

Pagina 47 van 49

.
Samen verschil maken

STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012

Pagina 48 van 49

.
Samen verschil maken

STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012

Pagina 49 van 49

