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1.

Jaarverslag
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1.1

Voorwoord

Kanker in Beeld…… creatieve expressie leeft!
Dankzij de inzet van vakprofessionals, coördinatoren en besturen zijn onze initiatieven ook in het tweede
corona jaar overeind gebleven. Zodra het weer kon werd er, met in achtneming van de RIVMmaatregelen, weer gezongen, geschilderd of gebeeldhouwd en aan improvisatie theater gedaan. En daar
werd van genoten. Wij vroegen deelnemers aan onze activiteiten waar zij, terugkijkend op de corona-tijd,
trots op waren.
Wat me het meest trots maakt is voor mij: elkaar zoveel mogelijk ondersteunen, per computer, een
kaartje, een belletje, of in elkaars aanwezigheid zingen: Op afstand in het parkje naast de Groene Engel
(met applaus van de voorbijgangers)... In de Groene Engel, weer op afstand, zonder koffiepauze, maar
we waren er wel zoveel mogelijk en zagen elkaar en zongen! Dit doet me denken aan Koninklijk
Theater Carré, alweer enkele jaren geleden, waar we zongen: Zingen, zingen, Er zijn voor elkaar!!! Dat is
wat het koor voor me betekent en wat me trots maakt!!!
Hartelijk dank !!!
Een trotse zangeres!
Maar wat mij het meeste is bij gebleven is de inzet van velen om met elkaar verbonden te blijven. Dat is
de kracht van de Kanker in Beeld initiatieven. Dat bleek ook uit de vele Zoom sessies die wij met dirigenten
en andere vakprofessionals organiseerden. Samen nadenken over een bijeenkomst Rouw en verlies, de
opzet voor intervisie ten behoeve van vakprofessionals beeldend vaststellen. Zo maar twee voorbeelden
waarbij werken aan kwaliteit de drijfveer was. Want onze initiatieven zijn meer dan creatieve
ontspanning. Het gaat om het vorm geven aan de verwerking van ziekte en tegenslag en het ontdekken
van nieuwe mogelijkheden die bijdragen aan ieders welzijn.
In 2021 hebben we afscheid genomen van ons initiatief Schrijven voor je Leven. Jammer, maar de
inspanningen om dit initiatief op de kaart te houden stonden niet meer in verhouding tot het geringe
aantal deelnemers. Het goede nieuws is dat we aan een nieuw initiatief Dansen voor je Leven hebben
gewerkt. Dankzij een betrokken dansdocente hebben we een groep van deze vakprofessionals
enthousiast gekregen om dit initiatief verder te ontwikkelen.
We hebben definitief besloten om in 2021 geen Kanker in Beeld on Tour te organiseren. De onzekerheid
rond corona en de belasting in ziekenhuizen liggen daaraan ten grondslag. Het is niet reëel te verwachten
dat we mensen geconfronteerd met kanker in ziekenhuizen kunnen laten kennis maken met ons aanbod
van creatieve expressie. Dus… hebben we het plan omgebogen. Aan het eind van dit jaarverslag leest u

4

meer over onze plannen ten aanzien van Dansen voor je Leven en de nieuwe versie van Kanker in beeld
on Tour. Over dit laatste initiatief hoort u dit jaar beslist meer en kunt u het zelf mee beleven.
In de laatste bestuursvergadering hebben wij afscheid genomen van Lars Arnoldussen, bestuurslid
financiën en fondsenwerving. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet de afgelopen drie jaar.
Tenslotte… al onze activiteiten zijn alleen mogelijk dankzij de vaak jarenlange support van Vrienden,
donateurs en fondsen. Zij hebben ons ook dit jaar weer ruimhartig financieel gesteund. Hiervoor onze
hartelijke dank.
Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit jaarslag. En wellicht tot ziens bij onze speciale jubileum
activiteiten.
Mw. drs. Cora Honing
Voorzitter Kanker in Beeld
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1.2

Algemene informatie

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
De Stichting is opgericht op 26 februari 1997 en haar huidige statuten zijn op 26 oktober 2016 gewijzigd.
De akte van de statutenwijziging is getekend door mr. J. Borren notaris bij Mr. M.J. Meijer cs notarissen
te Amsterdam. De naam van de stichting is Stichting Kanker in Beeld hierna te noemen “de Stichting”. De
statutaire vestigingsplaats is gemeente Amsterdam.
Missie
Stichting Kanker in Beeld wil de kwaliteit van leven van mensen die geconfronteerd zijn met kanker
verbeteren met behulp van creatieve expressie. Wij stimuleren, promoten, ondersteunen en verbinden
lokale initiatieven en zorgen voor kwaliteitsborging van het creatieve aanbod.
Visie
Creatieve expressie maakt deel uit van psychosociale ondersteuning aan (ex-)patiënten en hun naasten.
Het helpt mensen weer in hun eigen kracht te komen, het gevoel van eigenwaarde te herstellen en
aansluiting te vinden met de maatschappij.
Zingen, toneelspelen, schrijven of beeldend werken geeft positieve energie, hoop, zelfvertrouwen en
een sterk gevoel van saamhorigheid.
Activiteiten
 Stimuleert, ondersteunt en initieert initiatieven voor creatieve en (ver)beeldende expressie zoals
zingen, toneelspelen, beeldende kunst en schrijven;
 Brengt (ex-)kankerpatiënten, vrienden en familie in contact met deze mogelijkheden;
 Ondersteunt vakprofessionals in het opzetten en ontwikkelen van nieuwe initiatieven;
 Bevordert de kwantiteit en kwaliteit van vakprofessionals door het organiseren van
bijeenkomsten bedoeld als deskundigheidsbevordering en stimuleert onderlinge uitwisseling;
 Pleit ervoor dat creatieve en (ver)beeldende expressie onderdeel wordt van de reguliere
oncologische zorg in de psychosociale oncologie.
De stichting richt zich in het bijzonder op:
 Kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten en hun naasten;
 Hulpverleners en andere professionals op het gebied van psychosociale oncologie.
Werkwijze
Stichting Kanker in Beeld is een landelijke organisatie die zich al meer dan 20 jaar inzet voor het verbeteren
van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Kanker in Beeld ontwikkelt, faciliteert en financiert
projecten gericht op verwerking van de ziekte door creatieve expressie en levert daarmee een positieve
bijdrage aan de kwaliteit van leven van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. De diversiteit van de
initiatieven is ondergebracht in vier pijlers: Zingen, Spelen, Schrijven en Spelen voor je Leven. De
activiteiten vinden verspreid door heel Nederland plaats.
In samenwerking met Inloophuizen, patiëntenorganisaties en ziekenhuizen helpt Kanker in Beeld mensen
weer in hun eigen kracht te komen, het gevoel van eigenwaarde te herstellen en aansluiting te vinden
met de maatschappij. Zingen, toneelspelen, beeldend werken of schrijven met lotgenoten geeft positieve
energie, hoop, zelfvertrouwen en een sterk gevoel van saamhorigheid. Het verrijkt het leven van de
patiënten en hun naasten.
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Hiernaast brengt de Stichting Kanker in Beeld hulpverleners en vakprofessionals die actief zijn op het
terrein van de psychosociale oncologie in contact met de mogelijkheden en effecten van creatieve
expressie bij verwerking van kanker. Zij doet dat onder meer door kennis en ervaring op dit gebied te
delen en door te geven. De Stichting Kanker in Beeld is daarmee een verbindende schakel binnen de
psychosociale oncologische zorg op het gebied van creatief verwerken van kanker in Nederland.
Kanker in Beeld draagt zorg voor, stimuleert en creëert de randvoorwaarden die nodig zijn voor de
professionalisering van de ‘verwerking van kanker door creatieve expressie’. De organisatie functioneert
dus als een platform. Kanker in Beeld is er voor (ex-) kankerpatiënten, naasten en vakprofessionals.
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1.3

Activiteiten en financiële positie

De initiatieven Zingen voor je Leven, Beelden voor je Leven en Spelen voor je Leven (improvisatietheater)
bewezen opnieuw hun meerwaarde (online) voor vele honderden deelnemers door heel Nederland. Eind
2021 heeft het bestuur besloten te stoppen met Schrijven voor je Leven vanwege te geringe
belangstelling.
Kanker in Beeld en al haar initiatieven hebben zich ook in 2021 met hun activiteiten weer moeten
aanpassen vanwege het corona-virus. Iedereen heeft zich, ondanks lastige omstandigheden, sterk
gemaakt om de doelstelling van Kanker in Beeld zo optimaal mogelijk te realiseren. De verbondenheid
met elkaar was heel sterk waardoor de meerwaarde van onze verschillende initiatieven werd vergroot.
Het Zingen voor je Leven koor Leiden heeft zelfs de 'Aandacht voor elkaar prijs' van de gemeente
gewonnen. De burgemeester gaf aan ‘Wat ze in deze coronatijd voor haar koorleden doet, terwijl ze nu
juist niet bij elkaar kunnen komen, is precies wat wij bedoelen met 'aandacht voor elkaar.' Op allerlei
manieren onderhouden ze het contact met mensen die het in deze tijd al zo zwaar hebben. Ik heb er
enorme bewondering voor!'
Evenementen zoals de regionale korendagen zijn vanwege het corona-virus niet georganiseerd.
Dansen voor je Leven
In samenspraak met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) was Kanker in Beeld in 2020
gestart met een oriëntatie op een nieuw initiatief: Dansen voor je Leven. Er liep vanuit het UMCU een
internationale studie naar de effecten van dansen na de behandeling van borstkanker op de gezondheid
en kwaliteit van leven van vrouwen. Als gevolg van corona werden de train-de-trainer
workshops helaas geannuleerd. Het EU-project project liep intussen af en er bleek geen vervolg in de
samenwerking mogelijk. Kanker in Beeld is in contact gekomen met een groot aantal dansdocenten in het
land. Daarbij bleek dat er voldoende belangstelling was voor Dansen voor je Leven. Februari 2022 vindt
een pilot workshop door een professionele dans docent in Theater de Lievekamp in Oss plaats. Het doel
van deze pilot is om het bestuur, de deelnemers en vakprofesionals te overtuigen van de waarde van
Dansen voor je Leven. Bij een positieve uitkomst wordt dit initiatief verder ontwikkeld in samenwerking
met dans docenten en stap voor stap uitgerold over het gehele land. Anja Blink, bestuurslid, heeft dit
initiatief in haar portefeuille.
Koninklijk bezoek
Op 8 april bracht Hare Majesteit Koningin Maxima een digitaal werkbezoek aan de Nederlandse
koorsector. Met het bezoek wilde Koningin Maxima de koorsector en alle mensen die hierin actief zijn een
hart onder de riem steken in coronatijd. Er is gesproken over de koorsector, de kracht van samen zingen,
en de uitdagingen die corona met zich mee brengt. Een vertegenwoordiging van de koorsector was
samengesteld door Koornetwerk Nederland waarbij Kanker in Beeld is aangesloten. Koorlid Sjoerd van
Dijk (94) uit Heerenveen heeft op voortreffelijke wijze de koren van ‘Zingen voor je leven’ in een gesprek
met Koningin Máxima vertegenwoordigd.
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Super ambassadeur
Op 26 november benoemde Cora Honing, voorzitter Kanker in Beeld, tijdens de viering van het 5-jarig
jubileum van Zingen voor je Leven koor Heerenveen, de heer Sjoerd van Dijk, tot allereerste super
ambassadeur van de stichting Kanker in Beeld.
Kanker in Beeld on Tour
In verband met het corona-virus was een herbezinning op het programma van Kanker in Beeld on Tour
noodzakelijk. In een workshop aangeboden door Mischief Makers, een creatief bureau dat organisaties
ondersteunt bij hun beleid, hebben het bestuur en de programmamanager meer inzicht gekregen in wat
onze doelgroepen nodig hebben om zich bewust te worden wat creatieve expressie betekent en op welke
manier dat het beste vorm gegeven kan worden.
Ondersteuning initiatieven
Onze initiatieven werden lopende het jaar vanuit de projectorganisatie ondersteund op het gebied van
communicatie, marketing, fondsenwerving en inhoudelijke zaken. Daar onze activiteiten gericht zijn op
psychosociale ondersteuning is het werken met gecertificeerde vakprofessionals een voorwaarde. Het
gaat immers niet om een vorm van dagbesteding, maar om patiënten en hun naasten op een
verantwoorde wijze de confrontatie met de ziekte te laten verwerken. Daarnaast zorgden we er op
verschillende manieren voor meer bekendheid in het algemeen.
Zoom-bijeenkomsten
De onlinebijeenkomsten met onze pijlers zijn een succes in het licht van binding, wederzijdse inspiratie en
uitwisseling van organisatorische en inhoudelijke items. Deze bijeenkomsten zijn structureel ingezet
waarbij werd ingespeeld op actualiteiten, behoeften en vragen die hieruit vloeiden. Cora Honing,
voorzitter, en Laura van den Berg, programma manager namen deel aan deze bijeenkomsten.
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Activiteiten ‘Voor je Leven’ (de corona-maatregelen werden in acht genomen)
 Zingen voor je Leven koor Leiden trad op 21 juni als enige op tijdens het muziekevenement in de
Leidse Hout op 21 juni, aangezien andere koren nog niet durfden op te treden omdat men niet
live had kunnen repeteren.
 Zingen voor je Leven koor Heerenveen verzorgde een optreden in de bibliotheek tijdens het
cultuurpleinfestival in Heerenveen op 11 september.
 Zingen voor je Leven koor Nijmegen had op 19 september een optreden ter gelegenheid van het
5-jarig bestaan van het Marikenhuis (inloophuis) in Nijmegen.
 Zingen voor je Leven koor Oss en Spelen voor je Leven Oss leverde een bijdrage bij de onthulling
van een speciale ontmoetingsplek, een ontmoetingstafel, voor mensen die in hun eigen leven of
dat van hun naasten met kanker zijn geconfronteerd een rol op 17 september.
 Op 23 oktober verzorgde Zingen voor je leven koor Heerenveen een optreden bij ‘Pluk de Dag’ in
Sneek. Stichting Pluk de Dag inspireert geraakten door kanker en hun directe naasten met
positieve ontmoetingen, ontdekkingen en ervaringen.
 Op 31 oktober vond in de Koepelhal in Tilburg een zangevenement plaats dat georganiseerd was
door de Federatie Tilburgse Zangkoren. Zingen voor je Leven Tilburg heeft hier opgetreden.
 Op 18 december organiseerde Zingen voor je Leven koor Haarlemmermeer een openbare
repetitie. Er konden slechts weinig live gasten komen gezien de strikte maatregelen, maar gasten
namen ook via zoom deel aan de bijeenkomst.
 Op 30 december organiseerde Koor Tilburg een online Kerst-Zing-Inn.
Diverse koren hadden een eindejaars concert gepland, maar vanwege nieuwe maatregelen zijn deze
geannuleerd.
Zingen voor je Leven
Zingen voor je Leven is het landelijke korennetwerk van de stichting. In de koren wordt samen gezongen
door mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben. Dat kunnen patiënten zijn, maar ook
vrienden en familieleden. Naast stembevrijding en in contact komen met je innerlijke kracht, zingen alle
koren repertoire. De begeleiding van de koorleden is in handen van professionele koordirigenten en
stembevrijders.
In 2021 is een telefonische enquête afgenomen onder de vakprofessionals en besturen van Zingen voor
je Leven. Het doel was het verkrijgen van inzicht in wensen en verwachtingen van de besturen,
coördinatoren en vakprofessionals aangesloten bij Zingen en voor je Leven m.b.t. de ondersteuning c.q.
facilitering door Kanker in Beeld. De uitkomsten zijn met de respondenten besproken en vertaald in het
werkplan 2022.
Koornetwerk Nederland
In 2020 is Kanker in Beeld toegetreden tot Koornetwerk Nederland. Opnieuw is het Koornetwerk van
grote waarde gebleken ten tijde van de corona-crisis en met een online werkbezoek van Koningin Maxima.
In 2021 is Cora Honing, voorzitter Kanker in Beeld, toetreden tot de werkgroep Diensten van Koornetwerk
Nederland. Dit is een waardevolle toetreding gebleken in het licht van efficiënte dienstverlening per
korenbond/-netwerk en voor de sector als geheel. Jaarlijks betaalt Kanker in Beeld voor alle koorleden
het lidmaatschap en afdracht BUMA per koorlid aan Koornetwerk Nederland.
(Uitbreiden) korennetwerk
Zingen voor je Leven koor Veluwe, voorheen koor Harderwijk, maakte een doorstart. Na meer dan een
jaar te hebben gewacht zijn ze in juli live bij elkaar gekomen. Het opstarten van meer koren is echter niet
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aan de orde geweest. Er is afscheid genomen van Zingen voor je Leven koor Roermond. Begin 2020
startten zij na een succesvolle pilot, maar vanwege het corona-virus kon het geen standhouden. Het koor
Den Haag stopte vanwege financiële redenen. Koor Hoorn stopte vanwege gewijzigd beleid van het
inloophuis. Zingen voor je Leven koor Kennemerland maakte de stap naar verzelfstandiging door de
oprichting van een onafhankelijke, lokale stichting met een eigen bestuur. De naam van het koor is
gewijzigd naar Zingen voor je Leven koor Haarlem.
Per 1 januari 2022 bestaan er 30 Zingen voor je Leven koren door heel Nederland verspreid en waren 588
koorleden verbonden aan een Zingen voor je Leven koor. Diverse koorleden zijn (tijdelijk) afgehaakt
vanwege het corona-virus.
Onze koren repeteren in bijvoorbeeld multifunctionele centra, in inloophuizen of plaatselijke kerken. Een
periode mochten de koren tijdens de corona-crisis wel samen komen. Echter vanwege de RIVMvoorwaarden voor samenkomen op locatie moest een aanzienlijk aantal van onze koren tijdelijk op zoek
naar een andere locatie (ventilatie en 1.5 meter afstand).
Op 1 november vond de bijeenkomst Rouw en Verlies voor de koren plaats. Deze bijeenkomst was
georganiseerd op verzoek van de vakprofessionals, besturen en coördinatoren en kwam voort uit de zoom
bijeenkomst en telefonische enquête. Er waren meer dan 35 aanmeldingen. De wens was om hybride bij
elkaar te komen. Op het laatste moment is besloten om het alsnog online te organiseren. Ondanks de
wens om live bij elkaar te komen, bleek het door uiteenlopende redenen toch minder makkelijk dan voor
corona om live aanwezig te zijn. Online biedt daarentegen kansen voor degenen die bijvoorbeeld ver weg
wonen of minder energie hebben. Het was een zeer waardevolle en inspirerende bijeenkomst.
Beelden voor je Leven
In 2021 is een werkgroep opgericht, waaraan twee vakprofesionals beelden verbonden zijn. De werkgroep
is aan de slag gegaan met zowel de uitkomsten van de telefonische enquête onder vakprofessionals (2020)
als de bespreking daarvan. Het onderwerp intervisie vanuit Kanker in Beeld is verder uitgewerkt en
getoetst onder het netwerk beelden. Op 9 november zou de allereerste intervisie bijeenkomst voor
Beelden voor je leven plaatsvinden. Vanwege te weinig animo is dit verplaatst naar het eerste kwartaal
van 2022.
Op 19 mei werd de workshop ‘Een kijkje in de keuken bij het Beelden voor je Leven Online Atelier’ voor
de vakprofessionals en coördinatoren georganiseerd. De vakprofessional van het online Beelden voor je
Leven atelier heeft deze workshop gegeven. Het was een geslaagde workshop en liet de deelnemers
ervaren hoe een online workshop in zijn werk gaat.
Beelden voor je Leven Hoorn is gestopt vanwege gewijzigd beleid van het Inloophuis. Beelden Groningen
stopte vanwege de sluiting van het inloophuis.
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Spelen voor je Leven
Spelen voor je Leven betekent dat er via theater- en improvisatieoefeningen een beroep gedaan wordt
op de creativiteit van de deelnemers. Ze ervaren hoe ze uit het niets iets creëren door hun verbeelding
aan te spreken. Toneelspelen kan een enorm gevoel van vrijheid geven waarmee deelnemers ruimte
scheppen voor zichzelf. Bij Spelen voor je Leven staat het plezier voorop dat ontstaat uit het samen iets
creëren. Het gaat niet om de prestaties. Opwarmen op muziek, verschillende speloefeningen,
improvisaties en een korte nabespreking zijn de belangrijkste ingrediënten van de theaterworkshops. De
begeleiding is in handen van een vakkundig theaterdocent.
De Spelen voor je Leven-groepen hebben in de periodes dat de maatregelen het toestonden op veilige
afstand gespeeld, soms binnen, soms in de buitenlucht. Buiten deze momenten leek online spelen in
eerste instantie onmogelijk, maar het is Spelen voor je Amersfoort gelukt om online te spelen. De groepen
Spelen voor je Leven Oss en Amersfoort hebben veel steun aan elkaar en onderling veel contact. Spelen
blijft een bescheiden, maar waardevol initiatief.
Schrijven voor je Leven
Bij Schrijven voor je Leven krijgen deelnemers onder deskundige begeleiding inzicht in hoe gevoelens,
gedachten en emoties op een gestructureerde en toegankelijke manier op papier gezet kunnen worden.
Schrijven inzetten als creatief middel waarbij het gaat om het proces en niet om het schrijven van een
‘mooie’ of ‘volledige’ tekst.
In het jaarverslag van 2020 is aangegeven dat in 2021 wordt bekeken of Schrijven voor je Leven een
initiatief blijft van Kanker in Beeld. Eind 2021 heeft het bestuur besloten te stoppen met Schrijven voor je
Leven vanwege te geringe belangstelling.
Klankbordgroep
Om een goede vertaalslag te maken van wat er leeft bij de achterban werkt Kanker in Beeld met een
klankbordgroep. Hiermee wordt de binding tussen het bestuur en de lokale initiatieven verstevigd.
Telefonisch, per e-mail en via zoom werden er plannen bij de klankbordgroep getoetst en werd er
gevraagd naar wat er speelt in het land. We hebben het werkplan 2021 besproken en daar kwamen
waardevolle adviezen uit.
Met het vertrek van Harry de Beer en Anne-Marie Blink uit de klankbordgroep waren nieuwe leden nodig.
De klankbordgroep staat nu krachtig met Marleen van den Berg (voorzitter stichting Chaja), Wike de Klerk
(vakprofessional Beelden), Antoinette van Bree (Speler Spelen voor je Leven) en Jean Leenders
(bestuurslid koor Nijmegen).
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Beleid
Eind 2019 is het beleidsplan van Kanker in Beeld voor 2020-2024 opgemaakt. Jaarlijks wordt een werkplan
opgesteld.
Communicatie en voorlichting
De communicatiemiddelen van Kanker in Beeld dienen bij te dragen aan het vergroten van de
naamsbekendheid van de stichting en daarmee het bereiken van potentiële deelnemers, creatieve
therapeuten, inloophuizen, patiëntenorganisaties, ziekenhuizen en psycho-oncologische centra. Het
emotioneel verwerken van de ziekte kanker en de mogelijkheden die creatieve expressie hierin biedt,
krijgt nog steeds niet voldoende aandacht. Wij streven dan ook naar een goede en up tot date informatie
voorziening over onze activiteiten.
Website
De website is een belangrijk platform waarmee Kanker in Beeld communiceert met (potentiële)
deelnemers, vakprofessionals en andere relaties. In 2021 zijn de eerste stappen gezet om de website,
opgeleverd in 2016, te vernieuwen. Het werd tijd voor een update van de website waarbij de look and
feel behouden blijven, maar de site weer eigentijds wordt. Halverwege het jaar is een voorstel van een
nieuw design aan het bestuur gedaan door bestuurslid Nadia Burgmeijer en Laura van den Berg, onze
programma manager, daarop heeft het bestuur akkoord gegeven. In 2022 worden de vervolgstappen
gezet.
Bezoekers website
- 2021: 5.300 bezoekers
- 2020: 4.600 bezoekers
- 2019: 6.500 bezoekers
Onze lokale initiatieven hebben in het tweede corona jaar zich minder kunnen laten zien en laten ervaren
wat creatieve verwerking betekent. Met onze vernieuwde website willen wij het aantal bezoekers fors
laten stijgen.
Social Media
De stichting zet verscheidene social mediakanalen in om de achterban te bereiken. We zijn actief op
Facebook en Twitter en hebben een eigen YouTube kanaal. In 2021 zijn de social mediakanalen Instagram
en LinkedIn hieraan toegevoegd. We communiceren over eigen landelijke activiteiten, regionale en lokale
activiteiten van de pijlers en delen relevante zaken van andere organisaties werkzaam op het gebied van
kanker en creatieve expressie. Het doel van onze aanwezigheid op social media is tevens het creëren van
een ‘warm bad’, interactie en een ontmoetingsplek voor iedereen die bij Kanker in Beeld en haar
initiatieven betrokken is.
Nieuwsbrief
In 2021 werden er drie digitale nieuwsbrieven naar iets meer dan 1500 lezers verstuurd.
Kwartaalrapportage
De kwartaalrapportage werd digitaal verstuurd aan de belangrijkste relaties van Kanker in Beeld.
Publiciteit & Communicatie
 We participeerden in de campagne van Wereldkankerdag op 4 februari 2021 waaraan 261
organisaties meewerkten.
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In april verschenen diverse artikelen over het bezoek van Koningin Maxima aan de koorsector op
8 april waaraan een koorlid (94) van Zingen voor je Leven koor Heerenveen heeft meegewerkt.
De artikelen stonden o.a. in de Leeuwarder en Heerenveense Courant. Ook werd er op Hart van
Nederland aandacht aan besteed en werd er een korte impressie gemaakt door Koornetwerk
Nederland en verspreid via haar kanalen. Kanker in Beeld heeft aandacht aan dit item besteed via
een nieuwsflits, nieuwsbrief en sociale media. Algemene artikelen verschenen via de
Rijksvoorlichtingsdienst en op de Facebookpagina van het Koninklijk Huis.
Op 14 april heeft de krant ‘Almere Deze Week’ een online artikel gepubliceerd over de lancering
van de nieuwe website van Zingen voor je Leven koor Almere.
Op 21 september stond een artikel over Zingen voor je Leven koor Heerenveen in de
Heerenveense Courant, omdat ze mee hebben gedaan aan het Cultuurpleinfestival.
Er is aandacht besteed aan het 5-jarig jubileum van het Zingen voor je Leven koor Heerenveen in
het Friesch Dagblad op 27 november en in de Heerenveense Courant op 1 december.
Deelnemer Beelden voor je Leven Karin Schoenmaker, vakprofessional beeldend Harriët Teeuw
en Prof. dr. Susan van Hooren lid van het Comité van aanbeveling van Kanker in Beeld werkten
mee aan een artikel voor het Gezond +magazine dat in december (nummer 6) verscheen.

Orchestra Governance B.V.
Het systeem Orchestra wordt gebruikt om afspraken, contracten, documenten (o.a. betrekking met
fondsenwerving) en overige belangrijke zaken in vast te leggen. Tevens bevat het systeem databases t.b.v.
relatiebeheer (contactpersonen, adressen nieuwsbrieven e.d.) en de financiële administratie.
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Financiële positie
Het boekjaar 2021 werd afgesloten met een positief resultaat van € 15.117. De continuïteitsreserve stijgt
naar €66.350 en de reserve doelbesteding stijgt naar € 27.500. Daarmee blijft de Stichting nog steeds
voldoen aan de doelstelling om minimaal 20% van de jaarlijkse uitgaven als buffer aan te houden.
Daarnaast valt de continuïteitsreserve hiermee ruim binnen het maximum dat door de Goede Doelen
Nederland is geformuleerd, zijnde 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie
De jaarrekening 2021 is opgesteld door Orchestra BV in Den Haag en gecontroleerd door de
penningmeester en goedgekeurd door het bestuur.
Fondsenwerving
Daar structurele financiering van creatieve expressie in de psychosociale oncologische zorgketen nog geen
feit is, is Kanker in Beeld voor al haar werkzaamheden en activiteiten volledig afhankelijk van
fondsenwerving.
Een intern strategisch fondsenwervingsplan is opgesteld om voor de komende jaren gelden te genereren
voor alle activiteiten van Kanker in Beeld, zowel voor projecten als de structurele kosten van de
organisatie. Om adequaat fondsen te werven moeten potentiële gevers duidelijk geïnformeerd worden
over de activiteiten van de Stichting: m.a.w. er moet een duurzame relatie met hen worden opgebouwd
en onderhouden. De nadruk ligt op de vier pijlers waarmee Kanker in Beeld zich binnen de psychosociale
zorg/ondersteuning profileert. Aangezien er steeds meer organisaties in de zorg en welzijn en culturele
sector aangewezen zijn op donaties van particulieren en fondsen, is het ook voor Kanker in Beeld een
behoorlijke uitdaging jaarlijks een dekking te krijgen voor haar begroting. Voor een effectieve
fondsenwerving is een actief relatiebeheer dan ook een voorwaarde. Dit vergt een behoorlijke inzet van
de programma manager en het bestuur.
Fondsen
Kanker in Beeld werd ondersteund door diverse publieke en private fondsen. Hun support vormt een
belangrijk onderdeel voor onze financiële basis. Ook ontving de stichting meerdere periodieke giften van
particulieren. Het totaal aan donaties en giften bedroeg in 2021 € 80.790.
Het uitgangspunt van Kanker in Beeld dat alle door haar ondersteunde pijlers uiteindelijk financieel
zelfredzaam moeten worden, blijft daarmee onverkort belangrijk. Om de lasten van de stichting
beheersbaar te houden wordt er continu gekeken waar kosten bespaard kunnen worden, en hoe de
gelden effectief ingezet kunnen worden.
Sponsors in natura
Naast financiële ondersteuning steunden bedrijven de stichting in 2021 door middel van sponsoring in
natura zoals het vaste communicatiebureau Manifesta en Top-Connect (telefooncentrale).
Vrienden
Particulieren kunnen ‘Vriend van Kanker in Beeld’ worden vanaf € 25 per jaar. Eind 2021 hebben wij ruim
100 Vrienden, die Kanker in Beeld een bijzonder warm hart toedragen.
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1.4

Risicoanalyse

In de uitvoering van haar activiteiten streeft de Stichting een laag risicoprofiel na. Het risico per risico type
is als volgt te kwalificeren:
Strategisch risico
De Stichting heeft zich ten doel gesteld activiteiten op het gebied van creatieve expressie te initiëren, te
faciliteren en financieel te ondersteunen ten behoeve van de verwerking van de ziekte kanker. Voor het
realiseren van deze doelstelling is de Stichting afhankelijk van giften en donaties van particulieren en
fondsen. De Stichting ontvangt geen structurele financiële ondersteuning. Dit betekent dat door uitblijven
van voldoende giften en donaties de doelstelling van de Stichting niet of onvoldoende te realiseren is.
De Stichting verkleint dit risico door zo min mogelijk meer-jaren verplichtingen aan te gaan.
Operationeel risico
De operationele risico's zijn beperkt. De Stichting houdt geen kantoor aan. Voor de operationele taken
worden geen mensen in dienst genomen. Wij werken met ingehuurde krachten, professionele bureaus ‘s
en vrijwilligers. Het bestuur is ook een meewerkend onbezoldigd bestuur.
Financieel risico
De Stichting gaat geen meer-jaren verplichtingen meer aan. Een stringent begrotings- en
commitmentbeleid maakt de financiële risico’s beperkt. Lopende het jaar is er een strenge
begrotingsdiscipline. Nieuwe activiteiten gaan pas van start als er voldoende (geoormerkte) gelden
binnen zijn of formeel toegezegd. Hiernaast hanteert de Stichting een minimale continuïteitsreserve van
20% van de jaarbegroting om eventuele tegenvallers op te vangen en om te kunnen bijsturen als de
inkomsten in een jaar substantieel tegenvallen.
De Stichting maakt geen gebruik van financiële middelen anders dan direct opvraagbare tegoeden bij
grootbanken. Daarmee heeft de Stichting geen risico op waarde fluctuatie van financiële instrumenten.
De Stichting verleent geen krediet en heeft dus geen kredietrisico.
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1.5

Organisatie

De organisatie van Kanker in Beeld bestaat uit een vrijwillig (onbezoldigd) bestuur dat naast haar
bestuurswerk ook uitvoerende werkzaamheden verricht. Voor de dagelijkse gang van zaken wordt
gewerkt met een freelance programma manager. Tevens zijn er vrijwilligers die onder meer ondersteunen
bij evenementen en voorlichtingsbijeenkomsten van Kanker in Beeld.
In 2021 zijn twee nieuwe bestuursleden tot het bestuur van Kanker in Beeld toegetreden. Nadia
Burgmeijer (31) is een digital product designer met een passie voor mensen. Haar werk vormt de brug
tussen de behoefte van bedrijven en de gebruikers van hun digitale producten. Zij zal voornamelijk het
online verhaal en design van Kanker in Beeld optimaliseren, zoals voor de website en social media. Don
Henken is vanaf oktober toegetreden als bestuurslid. Als dirigent en musicus heeft hij meer dan 30 jaar
ervaring. Het contact met mensen en de uitdaging om zich met muziek verder te ontwikkelen is zijn grote
drijfveer. Hij heeft vele producties mede vormgegeven en muzikaal geleid. Hij is o.a. muzikaal leider van
diverse groepen, waaronder het Zingen voor je Leven koor Tilburg en Zingen voor je Leven koor
Eindhoven. Wij zijn heel blij met hun in ons midden.
In de laatste bestuursvergadering van 2021 is afscheid genomen van Lars Arnoldussen, bestuurslid
financiën en fondsenwerving. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet de afgelopen drie jaar.
Het bestuur bestond eind 2021 uit:

Drs. Cora Honing, voorzitter

Lars Arnoldussen, financiën en fondsenwerving

Anja Blink, bestuurslid
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Nadia Burgmeijer, bestuurslid (per april 2021)

Don Henken, bestuurslid (per oktober 2021)
Daarnaast werd Kanker in Beeld met raad en daad ondersteund door drie ere-bestuursleden:

Patricia Deiters-Rahusen, ere-bestuurslid

Vincent van Dantzig, ere-bestuurslid

Jan Vos van Marken, ere-bestuurslid
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Freelance medewerker
In 2021 vervulde Laura van den Berg de rol van programma manager. In deze hoedanigheid was zij
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de activiteiten die de stichting initieert, ontwikkelt en
ondersteunt. Josje Jonker nam haar taken ten tijde van haar zwangerschapsverlof waar.

Laura van den Berg, programma manager
Overig
Op het gebied van communicatie werkte de stichting ook in 2021 samen met Manifesta, Use-It (hosting
website), Top-connect (het afhandelen van telefoontjes) en Orchestra (volledige automatisering van
administratie, overzichten en rapportages).
Het Comité van Aanbeveling kende de volgende wijziging ten opzichte van 2020. Proffessor dr. Susan van
Hooren is als nieuw lid aangesloten bij het Comite van Aanbeveling. Zij is hoogleraar Klinische psychologie
bij de Open Universiteit en voorzitter van de vakgroep Klinische psychologie bij deze universiteit. In de
afgelopen jaren heeft ze veel praktijkgericht onderzoek verricht naar de effecten en
werkingsmechanismen van vaktherapeutische interventies. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten,
methoden en tools die bruikbaar zijn voor de praktijk en het onderwijs.
Het Comité van Aanbeveling bestaat uit de volgende leden:
 Prof. dr. E. (Erik) Scherder (Voorzitter)
Hoogleraar Klinische Neuropsychologie
Vu Amsterdam
 Prof. dr. S. (Susan) van Hooren
Hoogleraar Klinische psychologie bij de Open Universiteit. In de afgelopen jaren heeft zij veel
praktijkgericht onderzoek verricht naar de effecten en werkingsmechanismen van
vaktherapeutische interventies. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten, methoden en tools die
bruikbaar zijn voor de praktijk en het onderwijs.
 Prof. Dr. C. (Casper) van Eijck
Oncoloog
Erasmus MC – Centrum Rotterdam
 Mw. M.M.S. (Til) Timmers – van der Valk
Directeur eigenaar hotel Breukelen / hotel Veenendaal
 Dr. S.M. (Sylvia) Dermout
Gynaecoloog
Voorzitter Centrum voor Leven met kanker ‘Anna’s Huis’, Zorgboulevard ZMC. Zaandam
Oud-voorzitter stichting Olijf, netwerk van vrouwen met gynaecologische kanker
 Dhr. E. (Ernst) Veen
Directeur Hermitage Amsterdam en de Nieuwe Kerk (gepensioneerd)
Meedenker in Cultureel Ondernemerschap en Projecten B.V.
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Drs. B.J.A.M (Bernard) Welten
Buitengewoon raadslid
Onderzoeksraad voor Veiligheid Den Haag
Dhr. W. (William) Yang
William Yang Foundation in Nijmegen: activiteiten voor mensen die geraakt zijn door kanker of
een andere levensbedreigende ziekte en hun vrienden/naasten.
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1.6

Vooruitblik 2022

Vanaf februari 2022 is Wijnandien Hoek - Scholten toegetreden als bestuurslid bij Kanker in Beeld. Wij zijn
heel blij met haar in ons midden. Zij vervult de functie van penningmeester. Ze is als bedrijfskundige
werkzaam geweest in verschillende takken en werkgebieden binnen de gezondheidszorg. Als
penningmeester wil ze graag haar bijdrage leveren aan een financieel gezonde positie van Kanker in Beeld.
2022 staat in het teken van ons 25-jarig jubileum. Ons streven is om meer mensen geconfronteerd met
kanker kennis te laten maken met ons creatieve aanbod.
November 2022 wordt ‘de maand van de creatieve expressie’. Deze maand start een 2,5 maand durende
expositie met werken van deelnemers aan onze ateliers in het Cobra Museum in Amstelveen. Tijdens die
maand zullen koren uit ons netwerk optreden en worden er lezingen en workshops georganiseerd.
Maar niet alleen in Amstelveen zijn we present. Op verschillende plaatsen in het land organiseren onze
initiatieven speciale bijeenkomsten zoals openbare repetities. Ons nieuwe initiatief Dansen voor je Leven
wordt, na een succesvolle pilot, in dit jubileumjaar ontwikkeld en op verschillende locaties uitgerold.
We hopen natuurlijk dat Corona geen roet in ons (feest-)eten zal gooien. Daarom wordt er hard gewerkt
aan een up-to-date website zodat onze jubileumactiviteiten ook online zijn te volgen.
Kortom… een bruisend Kanker in Beeld jubileum jaar!
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2.

Jaarrekening

2.1

Balans

(na resultaatbestemming)
Activa

31 december 2021
€

31 december 2020
€

€

€

Vorderingen en overlopende activa

2.4.1

406

2.956

Liquide middelen

2.4.2

93.763

76.687

94.169

79.643

Passiva

31 december 2021
€

Reserves

31 december 2020
€

€

2.4.3

Continuïteitsreserve

66.350

63.733

Reserve doelbesteding

27.500

15.000

Kortlopende schulden

€

2.4.4

93.850

78.733

319

910

94.169

79.643
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2.2

Staat van baten en lasten
2021

2021

2020

Realisatie

Begroting

Realisatie

€

€

€

Baten
Baten van particulieren

2.5.1

13.665

5.730

11.562

Baten van bedrijven

2.5.2

5.625

275

507

Baten van andere organisaties zonder winststreven

2.5.3

61.448

108.903

73.025

80.738

114.908

85.094

52

530

45

80.790

115.438

85.139

Zingen voor je leven

21.375

34.048

13.691

Beelden voor je leven

Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie van een levering

2.5.4

Som van de baten

Lasten
Besteed aan doelstelling

2.5.5
5.367

16.600

1.281

Spelen voor je leven

635

1.200

614

Schrijven voor je leven

286

800

688

15.607

38.280

10.260

43.270

90.928

26.534

6.746
15.657

8.000
16.520

5.772
21.431

65.673

115.448

53.737

-

10

-

Overige activiteiten

Wervingskosten
Beheer en administratie
Som van de lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

2.5.6
2.5.7

15.117

-

31.402

Resultaatbestemming
Toevoeging / onttrekking aan:
Continuïteitsreserve
Reserve doelbesteding

2.617

(10.047)

12.500

-

Kengetallen
Bestedingen doelstelling als % van geworven baten

53,6%

79,1%

31,2%

Bestedingen doelstelling als % van som der lasten

65,9%

78,8%

49,4%

Beheer en administratiekosten als % van totale baten

19,4%

14,3%

25,2%
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2.3

Toelichting behorende bij de jaarrekening

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en specifiek RJkC2 Kleine
Fondsenwervende organisaties. Stichting Kanker in Beeld, statutair gevestigd te Huizen, wordt
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volgens artikel 5b Algemene wet inzake
rijksbelastingen. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen
met het kalenderjaar.
Begroting
De begroting is opgesteld op hoofdlijnen, vandaar dat deze in de toelichting op de Staat van Baten en
Lasten niet (altijd) verder is uitgesplitst.
Grondslagen van waardering van activa en passiva en resultaatbepaling
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
zijn gebaseerd op historische kostprijs. Voor zover niet anders is vermeld, zijn zowel de activa als de
passiva tegen nominale waarde gewaardeerd. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop
ze betrekking hebben. De vergelijkende cijfers zijn waar nodig aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Continuïteitsreserve
Een continuïteitreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te
stellen dat de Stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.
Baten van particulieren
Rechten van de Stichting uit hoofde van fondsenwerving, waaronder toegezegde lijfrenten en
nalatenschappen, worden in de Staat van Baten en Lasten vermeld, indien de omvang en inbaarheid
betrouwbaar kan worden vastgesteld; doorgaans zal dit niet eerder het geval zijn dan op het moment van
ontvangst door de Stichting, dan wel als in geval van een nalatenschap, een definitieve afrekening van de
notaris (executeur testamentair – afwikkelingsbewindvoerder) in het boekjaar is ontvangen. Voorlopige
uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen
verantwoord als baten uit nalatenschappen.
Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland. Giften bestaande
uit diensten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld waardeerbare
diensten zijn.
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Besteed aan doelstelling
De bestedingen worden als last verantwoord in het jaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan
de aanvrager is medegedeeld.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken
van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schattingen wordt
herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
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2.4

Toelichting op de balans

2.4.1 Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:
31-12-2021

31-12-2020

€

€

-

2.550

Vooruitbetaalde bedragen

406

406

Boekwaarde per einde periode

406

2.956

Nog te ontvangen bedragen

2.4.2 Liquide middelen
Onder de liquide middelen zijn direct opvraagbare banktegoeden opgenomen met een looptijd van
maximaal 1 jaar.

2.4.3 Reserves
Het verloop van de reserves kan als volgt worden gespecificeerd:
Continuïteitsreserve

Boekwaarde per 1 januari
Mutaties
Resultaatbestemming
Boekwaarde per 31 december

Reserve doelbesteding

Totaal

€

€

€

63.733

15.000

78.733

-

-

-

2.617

12.500

15.117

66.350

27.500

93.850

Het geoormerkt resultaat van de Stichting wordt toegevoegd aan de reserve doelbesteding.
Toelichting reserves
De donaties die in 2021 werden ontvangen ad € 12.500,- zijn toegevoegd aan de reserve doelbesteding,
deze bedragen zijn niet besteed aan de doelstelling in 2021.
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2.4.4 Kortlopende schulden
De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Crediteuren
Nog te betalen bedragen
Boekwaarde per einde periode

31-12-2021

31-12-2020

€

€

303

445

16

465

319

910

2.4.5 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend, welke van invloed (kunnen) zijn op de in deze
jaarrekening opgenomen informatie, noch in de gepresenteerde balansposten of hun waarderingen, noch
in de toelichtingen daarop.
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2.5

Toelichting op de staat van baten en lasten

2.5.1 Baten van particulieren
De baten van particulieren zijn geworven gelden die bestaan uit donaties en giften.

2.5.2 Baten van bedrijven
Baten van bedrijven zijn geworven gelden die bestaan uit donaties en giften.

2.5.3 Baten van andere organisaties zonder winststreven
De baten van ander organisaties zonder winststreven zijn geworven gelden die bij andere stichtingen of
verenigingen zijn aangevraagd en/of zijn gedoneerd. Deze gelden hebben allemaal een specifieke
bestemming die zijn toegespitst op de doelstelling van de Stichting.

2.5.4 Baten als tegenprestatie van een levering
De baten als tegenprestatie van een levering of dienst bestaan uit deelnemersbijdragen aan activiteiten.

Korendag Zuid
Baten van inkomsten uit verkoop

2021

2021

2020

Realisatie
€

Begroot
€

Realisatie
€

52

500
30

45

52

530

45
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2.5.5 Besteed aan doelstelling
Voor elke categorie hebben er bestedingen plaatsgevonden en per categorie kan deze uiteen worden
gezet. De bestedingen conform de doelstellingen van de Stichting, kunnen als volgt worden
gespecificeerd:
Zingen voor je leven

2021

2021

2020

Realisatie

Begroot

Realisatie

€

€

€

-

1.000

478

Ondersteuning bij jubilea
Optreden/workshop dirigent en/of koor

250
-

500
1.000

-

Nieuwe koren

481

2.000

-

Lidmaatschap KNN

984

2.058

1.850

Regionale korendagen

-

7.500

-

Projectondersteuning

11.025

11.150

11.363

8.635

8.840

-

21.375

34.048

13.691

2021

2021

2020

Realisatie

Begroot

Realisatie

€

€

€

5.367

11.600

1.281

-

5.000

-

5.367

16.600

1.281

2021

2021

2020

Realisatie

Begroot

Realisatie

€

€

€

635

1.200

614

635

1.200

614

Ondersteuning koren en tussentijdse bezoeken

Communicatie-uitingen

Beelden voor je leven

Nieuwe projecten
Exposities

Spelen voor je leven

Projectondersteuning
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Schrijven voor je leven

Projectondersteuning

Overige activiteiten

Onvoorzien t.b.v. de doelstelling
Communicatie-uitingen t.b.v. doelstellingen
Projectondersteuning deskundigheidsondersteuning
Nieuwe initiatieven
Projectondersteuning Kanker in Beeld on Tour
Kanker in Beeld on Tour
Projectondersteuning communicatie t.b.v. doelstellingen

2021

2021

2020

Realisatie

Begroot

Realisatie

€

€

€

286

800

688

286

800

688

2021

2021

2020

Realisatie

Begroot

Realisatie

€

€

€

-

3.000

-

2.268

2.250

-

985

2.000

169

2.667

2.400

498

720

4.380

1.726

-

16.250

-

8.967

8.000

7.867

15.607

38.280

10.260
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2.5.6 Wervingskosten
De wervingskosten bestaan enkel uit kosten ten behoeve van het werven van donaties en giften en kan
als volgt worden gespecificeerd:

Projectondersteuning fondsenwerving
Transactiekosten

2021

2021

2020

Realisatie

Begroot

Realisatie

€

€

€

6.744

8.000

5.770

2

-

2

6.746

8.000

5.772

2.5.7 Beheer en administratie
De beheer en administratiekosten zijn onder te verdelen in vier categorieën en kunnen als volgt worden
gespecificeerd:

Huisvestigingskosten
Relationele kosten

2021

2021

2020

Realisatie

Begroot

Realisatie

€

€

€

768

770

768

68

300

183

Algemene kosten

9.728

10.650

9.829

Projectmanagement

5.093

4.800

10.651

15.657

16.520

21.431
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De algemene kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
2021

2021

2020

Realisatie

Begroot

Realisatie

€

€

€

Website en Automatisering

225

625

584

Drukwerk

-

-

Telefoonkosten

218

225

218

38

100

30

Porti
Verzekeringen
Administratiekosten

22

484

500

484

8.084

8.050

7.984

Contributies en abonnementen

237

-

Bankkosten

176

200

188

Vergaderkosten

-

200

-

Overige algemene kosten

266

250

97

Reis- en verblijfkosten

-

500

205

10.650

9.829

9.728

17
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2.6

Ondertekening van de jaarrekening

Huizen, 27 mei 2022

Drs. Cora Honing
Voorzitter Kanker in Beeld

Drs. Wijnandien Hoek-Scholten
Penningmeester Kanker in Beeld
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3.

Overige gegevens

3.1

Controleverklaring

Aangezien de Stichting binnen de door de wet gestelde grenzen (artikel 396 Titel 9 Boek 2 BW) valt,
behoeft aan de jaarrekening en het jaarverslag geen verklaring omtrent de getrouwheid te worden
toegevoegd.
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