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Bestuursverslag

Bestuursverslag 2018
Dit jaar stond in het teken van de wisseling van de wacht. Na 10 jaar voorzitterschap heeft
Prof. Dr. Jean de la Rosette de voorzittershamer van de Stichting Cure for Cancer, tijdens
het 10e gala dat op 9 juni 2018 wederom plaats heeft gevonden in Grand Hotel Huis ter
Duin in Noordwijk, overgedragen aan Prof. Dr. Theo de Reijke. Halverwege het jaar heeft
ook de steun en toeverlaat van het bestuur van de stichting, Marja Vuijk, afscheid
genomen. Haar opvolgster, Nelleke Launspach wacht de zware taak om de organisatie van
het gala in 2019 op zich te nemen. Het bestuur is Jean en Marja dankbaar voor hun inzet en
betrokkenheid over de afgelopen jaren.
De Stichting Cure for Cancer is een initiatief van de afdeling Urologie van het Academisch
Medisch Centrum te Amsterdam en zet zich in voor beter en meer onderzoek naar
prostaat-, blaas- en nierkanker. In 2018 is de alliantieovereenkomst getekend tussen AMC
en VUmc en is de naam gewijzigd in Amsterdam Universitaire Medische Centra
(Amsterdam UMC). Op termijn zullen ook de urologische afdelingen samengaan in één
afdeling Urologie.
De Stichting is qua baten & lasten geheel ‘self supporting’. Zij ontvangt géén (goede
doelen)subsidies van overheden en is daarom geheel afhankelijk van baten uit giften,
schenkingen en sponsoring van bedrijven en particulieren. Het jaarlijkse Cure for Cancer
gala is voor de stichting het belangrijkste moment om op een aangename wijze dit doel te
realiseren. Zonder de hulp van onze donoren kan de stichting het belangrijke
wetenschappelijk onderzoek dat zij nu al jaren financiert niet realiseren. Het bestuur is
daarom dankbaar voor alle steun die de stichting ook dit jaar weer heeft mogen
ontvangen.
Onderzoek naar een betere, snellere diagnose en een effectieve behandeling van prostaat-,
blaas- en nierkanker is absoluut noodzakelijk. Iedere kleine stap maakt dat wij beter
begrijpen hoe de cellen zich ontwikkelen. Het wetenschappelijk onderzoek dat de stichting
mogelijk maakt draagt daaraan bij.
Immers, als we goed kunnen diagnosticeren kunnen we ook een goed behandelplan
maken. Zowel op nationaal als internationaal niveau wordt hier hard aan gewerkt. In 2018
is het eerste onderzoek gestart in samenwerking met Johns Hopkins University in
Baltimore (USA). Het bestuur van de stichting ziet de internationale samenwerking als een
belangrijke ontwikkeling in het wetenschappelijk onderzoek.

10

-2De baten van Cure for Cancer
De Stichting Cure for Cancer organiseert sinds 2009 een jaarlijks liefdadigheidsgala. Voor
dit gala worden aan sponsoren tafels voor 6, 8 of 10 personen aangeboden. Tevens wordt
een veiling georganiseerd, in samenwerking met veilinghuis Christie's. De gasten kunnen
bieden op de kavels en worden in staat gesteld loten te kopen voor de verloting.
Veilingkavels en prijzen voor de verloting worden meestal om niet door sponsoren ter
beschikking gesteld.
Het Cure for Cancer gala vormt de basis van het grootste deel van de inkomsten
van de stichting. Daarnaast ontvangt de stichting Cure for Cancer jaarlijks giften en donaties
van instanties en privépersonen, die de stichting een warm hart toedragen.
Het Cure for Cancer Gala in 2018
Het Cure for Cancer Gala heeft plaatsgevonden op zaterdag 9 juni 2018 in Grand Hotel Huis
ter Duin. Het 10e gala kreeg een feestelijk tintje, want 10 jaar Cure for Cancer moest op een
bescheiden wijze gevierd worden. Dat uitte zich in een verfraaiing van de aankleding van
het gala en een feestelijk dessert, gemaakt door de brigade van Grand Hotel Huis ter Duin.
Bij het feestelijke lustrumgala waren ca. 300 gasten aanwezig. Jack van Gelder was
gastheer van de avond en evenals in vorige jaren waren er optredens van een mooi scala
aan artiesten. De productie van de avond was in handen van The Agency. Middels de
veiling en verloting, samen met de donaties die in het jaar voorafgaand werden gedaan,
werd een eindresultaat bereikt van € 737.750.
Momentopname
De inkomsten voortvloeiend uit het gala zijn een momentopname. Het vormt de
belangrijkste pijler onder de doelstellingen van de stichting. Een belangrijke noot hierbij is
dat het resultaat dat tijdens het Gala wordt gepresenteerd over twee boekjaren loopt. Voor
het presenteren van het eindresultaat bij het Cure for Cancer Gala wordt namelijk uitgegaan
van alle nieuwe sponsorbedragen en donaties, die zijn binnengekomen in de periode ná het
Gala 2017 tot en met het Gala in mei 2018. Dat is de periode van juni 2017 tot en met juni
2018. Er is dus sprake van een gebroken boekjaar. De jaarcijfers daarentegen hebben
betrekking op de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 en geven de
cijfers weer over een volledig fiscaal boekjaar.
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-3Verbetering opbrengst
De introductie van de mogelijkheid tot directe ondersteuning van een arts-onderzoeker is
goed ontvangen. Sinds 5 jaar is deze mogelijkheid voor sponsoring ook in 2018 ingebracht
in de veiling. Zowel één partij als een groep van meerdere personen werden in staat gesteld
een arts-onderzoeker voor een jaar te ondersteunen voor een bedrag van € 60.000,--.
Diverse partijen hebben zich in 2018 wederom bereid verklaard om, met verschillende
deelbedragen, een arts-onderzoeker te ondersteunen. Deze vorm van ondersteuning zal in
de toekomst worden gehandhaafd en verder worden ontwikkeld.
Kostenreductie
Het Bestuur van de Stichting Cure for Cancer heeft er in 2018 op toegezien dat de kosten
van het gala op een zelfde niveau bleven als de vorige jaren. De uitgaven hebben
voornamelijk betrekking op kosten voor het diner, personele lasten en de techniek van de
gala-avond. Uitgangspunt daarbij is dat de kosten niet meer dan 25% van de opbrengst
mogen bedragen. Met de groei van de opbrengst van het gala daalt het percentage kosten
als deel van de inkomsten navenant. In 2018 is dan ook voldaan aan de doelstelling voor de
kosten-batenverhouding en beliepen de kosten ca. 15 % van de gegeneerde inkomsten van
de gala-avond.
Het bewaken van de kosten blijft ook in de toekomst prioriteit van het bestuur van de
stichting en de organisatie van het Gala.
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-4Reserves en Fondsen
Het bestuur heeft ook dit jaar weer besloten om minimaal € 250.000,-- te reserveren voor
verplichtingen, die zijn aangegaan door de stichting met AMC Medical Research voor het
werk van de onderzoekers. De onderzoekers worden voor drie jaar aangesteld en dat
maakt dat de verplichting langer doorloopt dan het boekjaar. Het verrichten van
wetenschappelijk onderzoek is de hoofddoelstelling van de stichting. Het bestuur stelt zich
op het standpunt dat het kapitaalvernietiging zou betekenen als onderzoekers hun
onderzoek voortijdig zouden moeten afbreken omdat financiële dekking niet aanwezig zou
zijn.
Wanneer de stichting een verplichting met AMC Medical Research (AMR) aangaat, worden
arts-onderzoekers in dienst genomen voor een periode van 3 jaar. Een dergelijk
commitment betekent dat er ruim voldoende bestemmingsreserves aanwezig dienen te
zijn, zodat een gestart onderzoek ook volledig kan worden afgerond. In overleg met de
accountant zal een aanzet worden gemaakt om voor de komende jaren deze verplichting
op te nemen in de boekhouding, zodat duidelijk blijkt welk bedrag voor welk onderzoek is
gereserveerd. Indien een onderzoek, om welke reden dan ook, voortijdig moet stoppen
vloeien de gereserveerde middelen weer terug naar de stichting.
Het bestuur ziet er op toe dat de reserves en de investeringen in onderzoek met elkaar in
evenwicht blijven.
Wetenschappelijke Commissie
Het bestuur van Cure for Cancer vindt het belangrijk dat het werk van de
wetenschappelijke onderzoekers die ondersteuning ontvangen van de stichting in
ongeveer drie jaar wordt afgerond. De onderzoekers werken niet rechtstreeks voor de
stichting, maar via AMR voor het AmsterdamUMC, waarmee per nieuwe onderzoeker een
contract wordt afgesloten met een looptijd van maximum drie jaar.
Het is daarom dat het bestuur in 2018 een wetenschappelijke commissie zal gaan
benoemen die tot taak krijgt de voortgang van de onderzoeken te monitoren en het
bestuur van de stichting hierover gedurende het lopende onderzoek te adviseren.
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-5Iedere onderzoeker wordt nu al begeleid door een vertegenwoordiger van de
wetenschappelijke staf van het AmsterdamUMC of door een promotor, die
verantwoordelijk is voor de voortgang en kwaliteit van het werk van de promovendus. De
wetenschappelijke commissie van de stichting Cure for Cancer zal bestaan uit drie leden
met ruime ervaring op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. De commissie zal
iedere zes maanden een voortgangsrapportage opstellen ten behoeve van het bestuur van
de stichting. Op basis van deze rapportage wordt besloten een onderzoeker al dan niet te
ondersteunen voor een volgende periode binnen de taakstellende periode van drie jaar.
De voortgang van het werk van iedere door Cure for Cancer gefinancierde onderzoeker zal
per 2019 toegankelijk worden gemaakt op de website van de stichting.
Communicatiebeleid belanghebbenden.
Gedurende het gehele jaar worden alle sponsoren, donateurs en andere belanghebbenden
op diverse manieren geïnformeerd over de activiteiten van de stichting. De stichting
communiceert haar kosten en baten actief via haar website.
Eén maal per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd voor alle belanghebbenden,
waarin uiteen wordt gezet hoe het geld wordt besteed en aan welke onderzoeken wordt
gewerkt.
Dit evenement vindt meestal plaats in het najaar en wordt gefaciliteerd en gesponsord
door Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk.
Minimaal eenmaal per jaar worden alle belanghebbenden geïnformeerd over de stichting
en de onderzoeken via een elektronische nieuwsbrief.
De sponsoren die een arts-onderzoeker direct ondersteunen, worden tweemaal per jaar
uitgenodigd voor een bijeenkomst, waarbij de arts-onderzoeker samen met artsen van het
AmsterdamUMC het onderzoek dat zij ondersteunen nader toelichten. Deze bijeenkomsten
zijn ook dit jaar weer gefaciliteerd en gesponsord door Hotel de l’Europe in Amsterdam.
Vóór en tijdens het Cure for Cancer gala worden de belanghebbenden geïnformeerd.
In het galaboekje, dat een maand voor het gala wordt verspreid, wordt altijd aandacht
besteed aan de onderzoeken. Tevens wordt tijdens het gala een moment ingeruimd om de
gasten te informeren over de doelen van de stichting door een korte presentatie van de
voorzitter van de stichting.
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-6Beleggingsbeleid
Het reservekapitaal van de Stichting Cure for Cancer staat op een bedrijfsspaarrekening bij
Rabobank. Ter beperking van risico’s heeft het bestuur ervoor gekozen om niet extern te
beleggen.
Bestuur
Het bestuur heeft het bestuurslid Prof. Dr. Theo de Reijke gevraagd om na het gala het
voorzitterschap van de stichting op zich te nemen. Naast De Reijke maken Jan Kroese en
Marcel van den Heuvel deel uit van het bestuur. Het bestuur heeft besloten te streven naar
vijf bestuursleden. Geschikte kandidaten zullen hiervoor worden aangezocht.
Wijze van benoeming bestuursleden
Het bestuur bestaat momenteel uit vier leden, waarvan één positie vacant is. Twee
bestuursleden zijn werkzaam in het AmsterdamUMC en twee bestuursleden zijn extern en
onderhouden geen banden met het AmsterdamUMC of de medische professie.
Bestuursleden hebben een reguliere zittingstermijn van vier jaar. Bij het statutair aftreden
van een bestuurslid kan het bestuurslid opteren voor een verlenging. In een dergelijk geval
wordt door het zittende bestuur al dan niet tot een verlenging van een termijn besloten. De
afdeling urologie draagt bij aftreden zorg voor opvolging van één van de twee
bestuursleden namens het AmsterdamUMC.
Het zittende bestuur kiest uit de beschikbare kandidaten een nieuw bestuurslid.
Vrijwilligersbeleid
De stichting bestaat uit een bestuur, een comité van aanbeveling en een
organisatiecommissie bestaande uit vrijwilligers. Er is één betaalde freelance medewerker.
Het bestuur, comité van aanbeveling en organisatiecommissie opereren op geheel
vrijwillige basis. Hun taak bestaat voornamelijk uit het aanboren van hun netwerken voor
het werven van tafelsponsoring, veilingkavels ten behoeve van het gala en donaties voor
de stichting, alsook het leveren van input voor het programma en de opzet van de avond
waarop het gala wordt gehouden.
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-7Relevante nevenfuncties van het bestuur
Marcel van den Heuvel was in 2018 gemeenteraadslid voor D66 in Amsterdam, honorair
consul van de republiek Estland, voorzitter van Opera Studio Nederland (Amsterdam) en
van de stichting Stagecrowd (Haarlem) en lid/voorzitter van enkele
rekenkamercommissies.
Jan Kroese is directeur/eigenaar van het retail-makelaarskantoor Kroese Paternotte in
Amsterdam.
Bestedingsbeleid
De hiervoor genoemde baten worden aangewend voor wetenschappelijk onderzoek. Sinds
de oprichting van de stichting is het aantal onderzoeken uitgebreid en zijn gemiddeld vijf
onderzoekers in het AmsterdamUMC werkzaam op verschillende projecten.
Zij worden aangesteld via Amsterdam UMC Medical Research voor het verrichten van
onderzoek, gefinancierd door Cure for Cancer.
Deze onderzoeken zijn gericht op beter en meer onderzoek en lokalisering naar prostaat- ,
blaas- en nierkanker. Gedegen onderzoek gaat gepaard met vele inspanningen waar vaak
jaren overheen gaan. Een onderzoeker kost circa € 65.000,-- per jaar en heeft gemiddeld
drie jaar nodig om het onderzoeksproject af te ronden. In enkele gevallen kan het bestuur
de onderzoeksperiode verlengen. Hiervoor zal de wetenschappelijke commissie een positief
advies moeten uitbrengen.
Binnen de stichting is één betaalde kracht, op freelance basis, aanwezig voor de organisatie
van het Cure for Cancer Gala, het voeren van het secretariaat, fondsenwerving, het voeren
van de boekhouding en alle overige werkzaamheden die betrekking hebben op de
activiteiten van de stichting. Het bestuur en het comité van aanbeveling zijn actief op
vrijwillige basis.
De onderzoeken
Een groot deel van het onderzoek naar prostaat-, blaas- en nierkanker is gericht om
afwijkingen beter te kunnen diagnostiseren en een nier-, blaas- of prostaatsparende
behandeling op maat te kunnen bieden met zo min mogelijke belasting voor de patiënt.
De in 2018 door de stichting gefinancierde onderzoeken en publicaties worden actueel
bijgehouden en gepubliceerd op de website van de stichting.
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-8Jaarplan
Voor het jaar 2019 zullen de activiteiten op eenzelfde manier worden voortgezet als de
voorafgaande jaren. De onderzoeken zoals hiervoor vermeld zullen worden voortgezet.
Voorzitter, Prof. Dr. J.J. de la Rosette heeft zich per het 10e Cure for Cancer Gala, op 9 juni
2018, teruggetrokken uit het bestuur. Bestuurslid Prof. Dr. T.M. de Reijke heeft het
voorzitterschap per 9 juni 2018 overgenomen.
Mevrouw M. Vuijk, gaat in september 2018 met pensioen en is per medio 2018 vervangen
door mw. N. Launspach.
Na het gala zal het bestuur nader bekijken hoe het bestuur zal worden gecompleteerd.
Naar verwachting zal het bestuur medio 2019 weer op volle sterkte (inclusief uitbreiding)
zijn.
Begroting 2019
Voor de begroting van een jaar wordt uitgegaan van een realistisch en optimistisch
scenario. Het Stichtingsbestuur kiest voor een hoogwaardig, maar tegelijkertijd voor een
sobere en doelmatige opzet van het gala. Uitgangspunt is en blijft het maximeren van de
inkomsten ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek. Het streven is om
structureel jaarlijks ca. 750.000 euro te verwerven. Het bestuur heeft een realistisch
begrotingsscenario voor ogen (zie bijlage ‘Begrotingsscenario’s 2019). Vanwege de
beperkte onderzoekscapaciteit is incidentele groei mogelijk.
De toekomst
Het werk dat wordt verricht door de onderzoekers van Cure for Cancer is niet gericht op
korte termijn succes. Via het AmsterdamUMC wordt een platform gevormd waar
onderzoekers, artsen, instituten en industrie op hoog en wetenschappelijk niveau
samenwerken. De gasten, donateurs en sponsoren van de Stichting Cure for Cancer maken
het mogelijk voor partijen om dit te realiseren.
Dankzij de steun die de stichting ontvangt ontstaan nieuwe inzichten, boeken we concrete
resultaten in onderzoek en komen we ieder jaar een aantal stappen dichterbij om
uiteindelijk te kunnen streven naar minder ingrijpende behandelingen, een betere
kwaliteit van leven en effectievere aanpak van prostaat-, blaas- en nierkanker.
Het bestuur van de stichting hoopt en vertrouwt erop dat onze sponsoren ons in onze
doelstelling blijven steunen voor nu en in de toekomst.
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-9Stichtingsbestuur
Prof. Dr. Theo de Reijke, voorzitter
Jan Kroese
Marcel van den Heuvel MDR
Bestuursadviseurs
Prof. Dr. Ton van Leeuwen
Prof. Dr. Harrie Beerlage
Comité van Aanbeveling
Mr. Alexander graaf van Limburg Stirum
Drs. Eric Nordholt
Dhr. Stephan Stokkermans
Mw. Caroline van Wezel – Knulst
Mw. Kitty Leeser - Weers
Directeur fondsenwerving en gala-organisatie
Mw. N. Launspach *)
*) Nelleke Launspach is per medio 2018 aangesteld.

Stichting Cure for Cancer
Postadres :
Solitudopad 12
1096 DR Amsterdam
Secretariaat :
M.: 06 21 26 12 26
E. : info@cureforcancer.nl
IBAN NL77 RABO 0152 8060 67
BTW NL8198.91.678B01
KvK 3411747
De Stichting Cure for Cancer is volledig financieel afhankelijk van baten uit giften,
schenkingen en sponsoring. De stichting heeft de ANBI-status (algemeen nut beogende
instelling) en voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan het toekennen
hiervan.
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-10Bijlage bij pagina 7
Begrotingscenario’s 2019
Inkomsten

Realistisch

Tafelverkoop
Veiling
Verloting
Donaties en giften

€ 100.000
€ 200.000
€ 30.000
€ 270.000

€ 150.000
€ 300.000
€ 40.000
€ 310.000

€ 200.000
€ 400.000
€ 50.000
€ 350.000

Inkomsten

€ 600.000

€ 750.000

€ 1.000.000

Uitgaven
Inkoop Gala

€ 140.000

Kosten Organisatie/
Projectmanagement/
Secretariaat/Boekhouding/
Telefonie/website/Accountant

€ 60.000

Onderzoeksprojecten

€ 400.000

Uitgaven

€ 600.000

Reservering t.b.v. onderzoekers

- 150.000
€ 750.000
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Jaarrekening
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3

Balans per 31 december 2018

3.1

Activa
(na resultaatbestemming)

31 december
2018
€

€
Vaste activa
Materiële vaste activa

31 december
2017
€

€

1.788

-

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingvorderingen
Overlopende activa

5.739
14.802
45.262

21.455
3.659
65.803

25.114

Liquide middelen

627.838

1.107.137

Totaal

695.429

1.132.251
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3.2

Passiva
(na resultaatbestemming)

31 december
2018
€

€
Eigen vermogen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve voor financiering
onderzoekers
Overige reserves

31 december
2017
€

€

25.000
493.185

25.000
676.879

-

51.533
518.185

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Overlopende passiva

753.412

315

292.214

176.929

86.625

Totaal
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177.244

378.839

695.429

1.132.251
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4

Staat van baten en lasten over 2018
Begroting 2018
€
Baten van particulieren en bedrijven
Besteed aan doelstellingen

2018
€

2017
€

800.000
-400.000

537.169
-571.447

903.270
-673.396

Som der exploitatiebaten

400.000

-34.278

229.874

Lasten eigen fondsverwerving

136.000

121.747

139.119

-

58

-

54.000

79.145

56.700

Som der exploitatielasten

190.000

200.950

195.819

Exploitatieresultaat

210.000

-235.228

34.055

-

-

-385

Resultaat

210.000

-235.228

33.670

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve voor financiering onderzoekers
Overige reserves

210.000
-

-183.695
-51.533

33.670
-

Bestemd resultaat

210.000

-235.228

33.670

Afschrijvingen en waardeverminderingen
Afschrijvingen materiële vaste activa
Kosten beheer en administratie

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
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5

Algemene toelichting
Naam rechtspersoon
Rechtsvorm
Zetel rechtspersoon
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Stichting Cure for Cancer
Stichting
Amsterdam
34311747

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stichting Cure for Cancer, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan voornamelijk
uit het ondersteunen en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar nier- en prostaatkanker.
Locatie feitelijke activiteiten
De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Amsterdam.
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6

Grondslagen voor financiële verslaggeving

6.1

Algemeen
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 650 Fondswervende
instellingen.
Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.
Algemene grondslagen bepaling resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

6.2

Grondslagen voor waardering activa
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.
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6.3

Grondslagen voor baten en lasten
Baten van particulieren en bedrijven
Baten uit donaties en giften worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn ontvangen. Overige
opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord voor zover de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze
worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet reeds in een
voorgaand boekjaar zijn verantwoord. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de
toelichting vermeld. Zij worden pas in de staat van baten en lasten verantwoord bij het einde van het
vruchtgebruik of bij eerdere verkoop van de blote eigendom.
De opbrengst van verkoop of veiling van goederen wordt verantwoord voor het bedrag van de
bruto-opbrengst, zijnde de opbrengst verminderd met de kostprijs.
Opbrengsten uit loterijen worden verantwoord voor het totaalbedrag van de inleg verminderd met de
waarde van de verstrekte prijzen. De overige baten worden opgenomen voor het te ontvangen bedrag.
Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd
of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar
waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
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7

Toelichting op balans

7.1

Materiële vaste activa
31 december
2018
€
Andere vaste bedrijfsmiddelen

31 december
2017
€

1.788

-

1.788

-

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:
Andere
vaste
bedrijfsmiddelen
€
Boekwaarde 1 januari 2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

-

Mutaties 2018
Investeringen
Afschrijvingen

1.846
-58
1.788

Boekwaarde 31 december 2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

1.846
-58
1.788

Afschrijvingspercentage (gemiddeld)

20,0
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7.2

Vorderingen
31 december
2018
€
Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto
Voorziening dubieuze debiteuren

Belastingvorderingen
Omzetbelasting
Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten gala 2019
Te verrekenen declaratie

Totaal

7.3

31 december
2017
€

5.739
-

26.055
-4.600

5.739

21.455

14.802

3.659

45.162
100

-

45.262

-

65.803

25.114

Liquide middelen
31 december
2018
€

31 december
2017
€

Banktegoeden
Rabobank, spaarrekening
Rabobank, rekening-courant
Rabobank, rekening-courant

498.087
39.751
90.000

1.068.049
39.088
-

Totaal

627.838

1.107.137
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7.4

Eigen vermogen
31 december
2018
€

31 december
2017
€

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve voor financiering onderzoekers
Overige reserves

25.000
493.185
-

25.000
676.879
51.533

Totaal

518.185

753.412

Continuïteitsreserve

2018
€

2017
€

Stand 1 januari

25.000

25.000

Stand 31 december

25.000

25.000

Besloten is een continuïteitsreserve aan te houden van € 25.000; voldoende om de algemene
doorlopende kosten van 1 jaar af te dekken.
Bestemmingsreserve voor financiering onderzoekers

2018
€

Stand 1 januari
Toevoegingen via baten en lasten

Stand 31 december

2017
€

676.879
-183.694

643.208
33.671

493.184

676.878

493.185

676.879

Dit betreft een reserve met beperkte doelstelling welke is aangebracht door het bestuur en is bedoeld
ter dekking van reeds gedane toezeggingen voor de financiering van onderzoekers van het AMC.
Overige reserves

2018
€

Stand 1 januari
Onttrekkingen via baten en lasten

Stand 31 december
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2017
€

51.533
-51.533

51.533
-

-

51.533

-

51.533
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7.5

Kortlopende schulden
31 december
2018
€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overlopende passiva
AMC medical research / AMC, 4e kwartaal
LUMC, 4e kwartaal
Accountantskosten
Nog te betalen declaratie

Totaal
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31 december
2017
€

315

292.214

139.706
31.434
4.000
1.789

63.595
19.030
4.000
-

176.929

86.625

177.244

378.839
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8

Toelichting op staat van baten en lasten

8.1

Baten en brutomarge
2018
€
Baten van particulieren en bedrijven
Verkopen tafels
Verkopen kavels
Donaties
Verkopen loten

2017
€

74.964
324.380
109.500
28.325

155.000
341.833
374.128
32.309

537.169

903.270

-418.131
-117.564
-35.752
-

-577.824
-131.224
40.625
-2.000
-2.973

-571.447

-673.396

Som der exploitatiebaten

-34.278

229.874

Lasten eigen fondsverwerving
Kosten gala

121.747

139.119

-156.025

90.755

Besteed aan doelstellingen
AMC Medical Research B.V. / AMC
Projectkosten Leids Universitair Medisch Centrum
Onderzoeker R.C. Zieren
Toegekende/vrijval studiebeurs
Ondersteuning proefschriften
Overig

Baten
Voor de baten geldt dat er geen eenduidige onderverdeling kan worden gegeven tussen baten van
particulieren en baten van bedrijven. Deze toerekening is dan ook achterwege gelaten.
Brutomarge
Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is
105% (2017: 74%).
Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is
74% (2017: 77%).
De lasten eigen fondsenwerving als percentage van de baten eigen fondsenwerving bedragen 22,4%
(2017: 15,3%).

31

Stichting Cure for Cancer te Amsterdam

8.2

Afschrijvingen en waardeverminderingen
2018
€

8.3

2017
€

Afschrijving op materiële vaste activa

58

-

Totaal

58

-

Kosten beheer en administratie
2018
€

8.4

2017
€

Kosten beheer en administratie
Secretariaat
Accountant
Website
Bankkosten
Telefoonkosten
Porti
Reiskosten zakelijk verkeer
Overige algemene kosten

70.622
2.326
284
244
317
1.402
1.177
2.773

50.240
4.236
303
272
655
889
105

Totaal

79.145

56.700

Financiële baten en lasten
2018
€

2017
€

Rentelasten andere partijen
Belastingrente

-

-385

Financiële baten en lasten (saldo)

-

-385
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9

Overige toelichtingen

9.1

Werknemers
Toelichting gemiddeld aantal werknemers
Bij de stichting Cure for Cancer waren in 2018 geen werknemers in dienst.

9.2

Bestuurders en commissarissen
Bezoldiging van bestuurders en commissarissen
De bestuurders van de stichting zijn in hun functie van bestuurder onbezoldigd.

9.3

Ondertekening
Amsterdam, 24 oktober 2019
Naam

Handtekening

Dr. T.M. de Reijke

J. Kroese

M.E. van den Heuvel

33

