Stichting Kanker in Beeld
Doelstelling
De Stichting Kanker in Beeld ontwikkelt, faciliteert en financiert creatieve en beeldende projecten waarbij de
verwerking van kanker centraal staat. Dat gebeurt overal in het land, voor patiënten, hun vrienden of familie.
In samenwerking met ziekenhuizen, inloophuizen en patiëntenorganisaties helpt Kanker in Beeld mensen om
weer in hun eigen kracht te komen, het gevoel van eigenwaarde te herstellen en aansluiting te vinden met
de maatschappij. Zingen, toneelspelen, schilderen of schrijven met lotgenoten geeft positieve energie, hoop,
zelfvertrouwen en een sterk gevoel van saamhorigheid.
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Mevrouw Drs. Cora Honing (voorzitter)
Vacature (secretaris)
De heer Lars Arnoldussen (financiën en fondsenwerving)
De Heer Maarten Lens – FitzGerald (bestuurslid)
Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning en/of vacatiegeld voor hun werkzaamheden als bestuurslid.
Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed. Stichting Kanker
in Beeld heeft geen personeel in dienst; wel worden freelance medewerkers ingehuurd voor specifieke taken
en projecten.
Financieel
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur zal binnen 6 maanden na afloop van
het boekjaar de jaarrekening opmaken en publiceren. De Stichting Kanker in Beeld heeft geen winstoogmerk.
Een eventueel positief saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserves.
Beleidsplan
Strategie
Voor 2018-2020 heeft het bestuur van de Stichting Kanker in Beeld zich een ambitieuze doelstelling opgelegd.
Er moet meer erkenning en meer bewustwording worden gecreëerd dat creatieve en (ver)beeldende
expressie een uitstekend middel is om de zelfredzaamheid van kankerpatiënten en naasten te stimuleren en
te verbeteren. Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot een brede maatschappelijke acceptatie en hopelijk tot
het opnemen van deze herstel ondersteunende zorg binnen de landelijke richtlijnen voor oncologie “Recht
op oncologische revalidatie en recht op palliatieve zorg”.
Kanker in Beeld heeft de volgende vier landelijke pijlers waarbinnen actieve projecten en instrumenten
worden geboden ten behoeve van psychosociale oncologische hulpverlening:
1. Zingen voor je Leven; een landelijk korennetwerk voor mensen die met kanker te maken hebben;
2. Beelden voor je Leven; een landelijk netwerk met workshops creatieve en beeldende expressie;
3. Spelen voor je Leven; een landelijk netwerk met workshops toneelspelen;
4. Schrijven voor je Leven; een landelijk netwerk met workshops schrijven;

Daarnaast informeert Kanker in Beeld hulpverleners en professionals die actief zijn op het terrein van de
psychosociale oncologie over de mogelijkheden en effecten van creatieve en (ver)beeldende expressie bij
verwerking van kanker. Zij doet dat onder meer door kennis en ervaring op dit gebied te delen en door te
geven. Kanker in Beeld is daarmee een verbindende schakel binnen de psychosociale oncologische zorg op
het gebied van beeldend en expressief verwerken van kanker in Nederland. Na de derde, grote landelijke
tentoonstelling Verwerkingskunst in 2009 in Den Haag heeft Stichting Kanker in Beeld zich de afgelopen jaren
toegespitst op het opzetten en ondersteunen van lokale projecten. Kanker in Beeld bereikt door een
uitgekiende strategie een grote doelgroep met relatief beperkte middelen. Gebaseerd op de ervaring met
inmiddels meer dan 30 Zingen voor je Leven koren verspreid over Nederland, zal Kanker in Beeld de komende
jaren ook de initiatieven Beelden voor je Leven en Schrijven voor je Leven ‘uitrollen’. Daarbij blijft het
standpunt dat deze initiatieven vooral lokaal gedragen (en uiteindelijk gefinancierd) dienen te worden.
Spelen voor je Leven; het aantal initiatieven voor deze pijler is tot nu toe beperkt. Hoewel de initiatieven
voor de deelnemers van waarde blijken te zijn, is de creatieve expressie toch vooral een persoonlijke
verrijking, maar leent het zich niet voor publieke vertoning. Dit is een beperking met name als het gaat om
de balans investering en bereik. Dit betekent dat tenzij er specifieke projectsubsidie voorhanden is, Kanker
in Beeld geen prioriteit aan dit initiatief kan geven.
Missie
De diagnose kanker zet je leven behoorlijk op zijn kop. Plotseling is de toekomst onzeker. Dat brengt hevige
emoties teweeg zoals angst, verdriet, hoop en wanhoop. Stichting Kanker in Beeld helpt mensen die met
kanker zijn geconfronteerd om de ziekte emotioneel te verwerken. Met creatieve en (ver)beeldende
projecten zoals zingen, toneelspelen, schilderen en schrijven brengen we lotgenoten, onder begeleiding van
vak-professionals samen. Gebleken is dat ze hiermee hun zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en existentiële
belevenis verbeteren. Dat maakt een zo volwaardig mogelijk en blijvend functioneren als onderdeel van de
maatschappij (weer) mogelijk.
Activiteiten
De Stichting Kanker in Beeld organiseert van tijd tot tijd kleine of grote evenementen die een (financiële)
bijdrage leveren aan of aandacht vragen voor de pijlers van de stichting.
Werving van gelden
De Stichting Kanker in Beeld werft gelden door onder meer het initiëren van projecten en/of de organisatie
van evenementen, waarvoor sponsoring of subsidies worden geworven of anderszins donaties worden
verkregen. Ook schenkingen en erfstellingen/legaten kunnen tot de inkomsten van de stichting behoren.
Vermogen
Het bestuur beschikt over het vermogen van de stichting en bepaalt jaarlijks hoeveel vermogen aangehouden
zal worden voor het bereiken van de doelstellingen en de plannen van het nieuwe boekjaar.

Bestuursverhoudingen
Binnen het bestuur van de stichting heeft elk bestuurslid een stem. Bestuursbesluiten worden genomen met
gewone meerderheid van stemmen, tenzij in de statuten anders vermeld.
Financiën
Jaarlijks wordt de jaarrekening (Verlies– en Winstrekening en Balans) door de penningmeester opgesteld en
gepubliceerd in het jaarverslag. Het jaarverslag wordt voor eind april van het volgende jaar op de website
van de stichting gepubliceerd.
De administratie van de stichting wordt zodanig ingericht dat daaruit duidelijk blijkt de aard en de omvang
van de aan bestuursleden uitgekeerde onkostenvergoedingen en/of vacatiegelden, de overige kosten die
door de stichting zijn gemaakt, de inkomsten van de stichting en het vermogen dat wordt aangehouden.
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