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1.1 Voorwoord  
 

 

 
2018: Groei, zowel kwantitatief als kwalitatief 

Afgelopen jaar heeft Kanker in Beeld weer een zeer actief jaar beleefd.  

Ons korennetwerk Zingen voor je Leven groeide van 30 naar 34 koren. En voor 2019 zitten er al weer 
nieuwe kandidaten in de pijplijn. Zo werken we met z’n allen aan een netwerk van koren die bereikbaar 
zijn voor mensen waar ook in het land. Maar het gaat niet alleen om een aantal. Plezier, enthousiasme, 
onder leiding van professionals zingen, met oog voor elkaar. Dat gun je iedereen die met kanker 
geconfronteerd is. Daarom zijn de koren dagen voor de deelnemers zo belangrijk, dat gevoel van 
verbondenheid en herkenning bij het repertoire. De mogelijkheid tot uitwisseling, leren van elkaar. 
 
Beelden voor je Leven maakt ook een groeispurt door. En dat betekent dat we ook voor dit onderdeel van 
Kanker in Beeld meer helderheid moeten scheppen waarin Beelden zich onderscheid van ‘zomaar’ 
schilderen. Dat zijn we verplicht aan allen die verwachten dat door deelname aan ‘onze’ ateliers zij met 
of na kanker beter in het leven kunnen staan. 
 
Spelen voor je Leven is maar een bescheiden loot aan onze Kanker in Beeld boom. De eerste landelijke 
Spelendag in samenwerking met Stichting Chaja in Oss vormt mogelijk een aanzet voor meer initiatieven 
op dit terrein. In elk geval hebben de deelnemers aan de dag genoten. 
 
En wat betreft Schrijven voor je Leven: een format voor een korte serie schrijfervaringen ligt er, is uitgetest 
en er heeft een train-de trainersbijeenkomst plaatsgevonden. We zijn er nu klaar voor om dit onderdeel 
van Kanker in Beeld verder uit te rollen. Bij Schrijven is het duidelijk: zorgen voor een kwalitatief goed 
product en het dan aan zoveel mogelijk mensen aanbieden. Voor Kanker in Beeld gaan kwantiteit en 
kwaliteit altijd samen.  
 
Veel plezier met het lezen van dit jaarverslag 2018. 

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. 

 

Doelstellingen 
De doelstellingen van de Stichting zijn: 

a) Mensen die kanker hebben in aanraking te brengen met de mogelijkheden van creatieve en 
verbeeldende expressie – zoals zingen, schilderen, boetseren, toneelspelen en schrijven – om zo 
hun ziekteproces te verwerken en hen te laten ervaren dat de kwaliteit van leven een andere 
dimensie kan krijgen; 

b) Het initiëren en faciliteren van projecten ter ondersteuning van de doelstelling onder a, dat 
uitdrukking geeft aan het verwerkingsproces; 

c) Het bevorderen van deskundigheid op het terrein van psychosociale zorg, door professionals in 
contact te brengen met therapeutische mogelijkheden van creatieve expressie bij het begeleiden 
van kankerpatiënten; 

d) Bij het voorgaande aandacht te schenken aan de hoge kwaliteitseisen ten aanzien van de 
deskundigheid in dit nog onontgonnen gebied en de brug te slaan naar meer persoonlijke 
aandacht voor de mens achter de patiënt. 

 
En al het geen tot een en ander behoort, daarmee verband houdt of daarvan bevorderlijk kan zijn, een en 
ander in de ruimste zin van het woord. 
 
De stichting richt zich in het bijzonder op:  

a) Patiënten en ex-patiënten;  
b) Hulpverleners en andere professionals op het gebied van psychosociale oncologie. 

 
Missie 
Iedereen die met kanker wordt geconfronteerd heeft recht op emotionele begeleiding. Kanker in Beeld 
wil dat creatieve en (ver)beeldende expressie als een vast onderdeel van het zorgpakket wordt 
opgenomen en voor iedere betrokkene in Nederland toegankelijk is. 
 
Visie 
De diagnose kanker zet een 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 projecten zoals 
zingen, toneelspelen en schrijven brengen we lotgenoten, onder begeleiding van vak professionals, 
samen. Gebleken is dat hiermee zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en existentiële belevenis kunnen 
verbeteren. Dat maakt een zo volwaardig mogelijk en blijvend functioneren als onderdeel van de 
maatschappij (weer) mogelijk. 
 
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 
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bijdrage aan de kwaliteit van leven van (ex)kankerpatiënten en hun naasten. De diversiteit van de 
initiatieven is ondergebracht onder 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. 
 
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 (= het platform) die nodig 
zijn voor de professionalisering van de ‘verwerking van kanker door creatieve expressie’. Kanker in Beeld 
is er voor patiënten, naasten en vakprofessionals. 
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1.3   Activiteiten en financiële positie 
 
De pijlers Zingen voor je Leven, Beelden voor je Leven, Spelen voor je Leven en Schrijven voor je Leven 
bewezen opnieuw hun meerwaarde voor vele deelnemers door heel Nederland. Het landelijke 
korennetwerk Zingen voor je Leven telt eind 2018 34 betrokken koren. Koren verzorgden in hun eigen 
regio regelmatig een optreden. De vier Spelen voor je Leven groepen blijken nog steeds kwetsbaar  
ondanks alle inspanningen blijft het aantal deelnemers laag. De Beelden voor je Leven locaties bieden, 
veelal in inloophuizen,  beeldend werken aan voor mensen die met kanker zijn geconfronteerd. Afgelopen 
jaar werd een format ontwikkeld en een pilot gegeven om Schrijven voor je Leven professioneel verder te 
ontwikkelen. Een format biedt de mogelijkheid tot een landelijk aanbod waarbij op iedere locatie het 
deskundigheids- en kwaliteitsniveau gewaarborgd is.  
 
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, familieleden, collega’s en zorgverleners. 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 2018 zijn er vier koren aan het korennetwerk 
toegevoegd. Eind 2018 bestonden er 34 koren door Nederland verspreid en waren ruim 600 koorleden 
verbonden aan een Zingen voor je Leven koor. Het ledenaantal steeg meer dan 11 procent ten opzichte 
van het jaar ervoor. Sommige koren komen samen in inloophuizen, anderen in bijvoorbeeld plaatselijke 
kerkjes of in multifunctionele centra. Zingen voor je Leven koor Tilburg maakte de stap naar 
verzelfstandiging door de oprichting van een onafhankelijke, lokale stichting met een eigen bestuur en zij 
opereren nu los van het inloophuis.  
 
Kanker in Beeld faciliteert naast een opstartkapitaal voor koren daarnaast nog vele andere zaken. Een 
daarvan betreft het lidmaatschap van de KBZON (nationale korenbond). Jaarlijks betaalt de stichting voor 
alle koorleden door heel Nederland deze contributie. Voor Kanker in Beeld is het dan ook van groot belang 
dat koren hun administratie en ledenaantallen goed bijhouden. Het KBZON lidmaatschap biedt allerlei 
voordelen zoals BUMA-afdracht (recht op het uitvoeren van liederen) en een WA verzekering. Bovendien 
kunnen de koorcoördinatoren bij de KBZON terecht voor allerlei vragen. De KBZON werkt met regionale 
consuls die advies op maat kunnen geven over allerhande koor gerelateerde zaken. 
 
Veel koren verzorgen ook optredens, zo creëren zij de mogelijkheid voor belangstellenden  om kennis te 
maken en zich aan te sluiten. Tegelijkertijd vergroten zij hun naamsbekendheid en indirect die van Kanker 
in Beeld. De aanleiding voor een uitvoering loopt sterk uiteen. Soms betreft het de viering van een feest 
of seizoen (kerst- of voorjaarsconcerten), dan weer de viering van het eigen jubileum, maar er wordt ook 
opgetreden om lokaal fondsen te werven. In 2018 vierden Zingen voor je Leven Rotterdam en Amsterdam 
hun 10-jarig jubileum. Voorbeelden van kooroptredens in 2018 zijn: 

- Zingen voor je Leven Groningen, het Behouden Huys in Haren. (3 februari en 14 april)  
- Zingen voor je Leven Leeuwarden, Nicolaaskerk te Swichem (4 februari)   
- Zingen voor je Leven Rotterdam, Continental Art Centrum  in Rotterdam, 10 jarig jubileumconcert, 

(10 maart)  
- Zingen voor je Leven Tilburg, Amarant Tilburg. (18 maart)  
- Zingen voor je Leven Amersfoort, Fonteinkerk te Amersfoort. (25 maart)  
- Zingen voor je Leven Harderwijk, St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk (15 april)  
- Zingen voor je Leven Haarlemmermeer, de Doopsgezinde Kerk te Hoofddorp (15 april) 
- Zingen voor je Leven Harderwijk, de Catherinakapel in Harderwijk (12 mei) 
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- Zingen voor je Leven Leiden, De Bibliotheek in Katwijk. (29 september)  
- Zingen voor je Leven Amsterdam, Singelkerk in Amsterdam, 10 jarig jubileum. (10 november)  
- Zingen voor je Leven koor Leeuwarden, Theater de Bres in Leeuwarden (25 november) 
- Zingen voor je leven Haarlemmermeer, Café Broer en Zus - korenfestival in Beverwijk ( 25 

november)   
- Zingen voor je Leven Almere, diverse kerstoptredens (december) 
- Zingen voor je Leven Roosendaal, De Moriaan in Roosendaal. (15 december) 
- Zingen voor je Leven Katwoude, Huis aan het Water te Katwoude (18 december)  
- Zingen voor je Leven Harderwijk, Sint Annakapel in Kampen. (15 december) 
- Zingen voor je leven Tilburg, Huize Assisië in Udenhout. (15 december) 
- Zingen voor je Leven Soest, King Arthur groep in Soest (18 december) 
- Zingen voor je Leven Rotterdam, via uitzending RTV Rijnmond. (25 en 26 december)  

 

 
 
Regionale Korendagen 
In 2018 heeft Stichting Kanker in Beeld voor het eerst gekozen om de Nationale Korendag van alle koren 
van het landelijk netwerk ‘Zingen voor je Leven’ regionaal te organiseren. Op basis van feedback van 
koorleden en coördinatoren is besloten deze nieuwe opzet te introduceren. Mede vanwege het 
toenemend aantal koorleden en de bereikbaarheid voor de koren in het noorden en het zuiden van het 
land werd gekozen voor 3 regio dagen in de gaststeden Oss, Hoogeveen en Rotterdam. Het thema ‘Licht’ 
stond centraal in het programma en is aangedragen door de koren uit het hele land. Het programma voor 
de korendag is per regio samengesteld door de eigen vakprofessionals, namelijk de dirigenten, 
stembevrijders, coördinatoren van de gaststad en Kanker in Beeld. De inhoud van deze drie korendagen 
verschilde, maar het raamwerk was voor alle korendagen hetzelfde, waarbij telkens de talenten van elk 
koor naar voren kwamen. Het was een groot succes mede door de inzet van koorcoördinatoren van de 
gaststad en dirigenten en stembevrijders uit de betreffende regio. Een stijging van bijna 50% ten opzichte 
van het aantal deelnemers in 2017. Deze manier van werken versterkt de verbondenheid zowel tussen 
koorleden onderling alsook tussen de dirigenten en stembevrijders.  
 
“Verbonden door zang, een prachtige locatie, intiem, veel humor, interactief, ontroerend, professioneel 

en een gevarieerd programma: dat was voor mij de regionale korendag.”  

 
Uiteraard werden de regionale korendagen geëvalueerd. Voor Kanker in Beeld is een evaluatie een 
waardevol instrument om relevante informatie ten aanzien van de inhoud, planning en het doel van de 
aangeboden activiteiten in kaart te kunnen brengen. Met andere woorden sluit dat wat we doen ook aan 
bij de verwachtingen van deelnemers aan onze activiteiten en bij de door onszelf geformuleerde doelen. 
De regionale korendagen werden als volgt beoordeeld: Oss (8,9) Rotterdam (8.6) en Hoogeveen (8.2). Het 
waren waardevolle en geslaagde dagen en deze dagen worden in 2019 voortgezet in dit format.  
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Beelden voor je Leven 
Onder beelden voor je Leven vallen activiteiten als schilderen, tekenen, beeldhouwen, boetseren, filmen 
en fotograferen. Hoewel er door heel Nederland veel inloopateliers zijn, vallen niet alle creatieve 
activiteiten die daar worden aangeboden onder Beelden voor je Leven. Net als de overige pijlers van 
Kanker in Beeld staat bij Beelden voor je Leven het in contact komen met je innerlijke kracht en vrijheid 
centraal en niet persé de uitvoering. De activiteiten zijn gericht op een lage frustratiegrens, immers hoe 
vaak geven mensen niet aan dat zij ‘niet creatief zijn’ of ‘niet kunnen tekenen’ en stimuleren de kracht en 
de vrijheid van iedere deelnemer. Geholpen door de structuur van een bijeenkomst waarbij duidelijk 
ruimte wordt gecreëerd waarbij een plaatst is voor ontspannings- en visualisatie oefeningen ontstaat 
ruimte dat leidt tot een creatieve beeldende uiting. In het atelier worden deelnemers uitgenodigd over 
hun eigen grens te kijken en te werken met verschillende technieken en materialen.  
 
De werken die ontstaan zijn zo een afspiegeling van de wijze waarop de deelnemers met kanker omgaan. 
Ondanks dit hele persoonlijke karakter van de uitingen, vinden veel deelnemers het tonen van een hun 
werk in bijvoorbeeld een expositie toch van meerwaarde. Door het jaar heen werden er dan ook op 
meerdere plaatsen kleine exposities georganiseerd. Tevens is het beeldennetwerk uitgegroeid naar 16. 
De ateliers in Amsterdam, Sittard, Heerlen, Katwoude en Ossendrecht zijn aan het netwerk toegevoegd.  
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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. 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. Kanker in Beeld heeft vier Spelen voor je Leven groepen in Nederland.  
Hoewel de initiatieven voor de deelnemers van waarde zijn, blijft het lastig om nieuwe deelnemers te 
werven. De drempel om aan deze vorm van creatieve expressie deel te nemen blijkt vaak nog hoog en 
men weet de groepen niet te vinden (bekendheid). De groepen hebben dan ook moeite te groeien in 
deelnemersaantallen. Dit betekent dat in het beleidsplan 2017-2020 is aangegeven dat Kanker in Beeld 
geen prioriteit geeft tot het uitbreiden van dit initiatief.  
 
Op 10 juni 2018 organiseerde Kanker in Beeld in samenwerking met Stichting Chaja (waar o.a. Spelen voor 
je Leven Oss wordt aangeboden) een landelijke Spelen voor je Leven dag. Ook op deze dag werd er gebruik 
gemaakt van de kracht van het eigen netwerk. Het was een enerverende en inspirerende dag waarbij de 
deelnemers op een laagdrempelige wijze de kracht van theater aan den lijve konden ervaren en waar de 
vakprofessionals workshops gaven.  Tevens organiseerde alle groepen succesvolle open les momenten.  
 
In 2019 staat een landelijke ontmoetingsdag en meer aandacht genereren voor deze wijze van creativiteit 
op de planning. Dit plan is opgesteld door de coördinatoren, vakprofessionals en de programma manager 
van Kanker in Beeld.  
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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. 
 
Om deze pijler duurzaam landelijk uit te rollen was er behoefte aan een duidelijk format waarbinnen 
gecertificeerde schrijfcoaches kunnen werken. Een format biedt de mogelijkheid tot een landelijk aanbod 
waarbij op elke locatie het deskundigheids- en kwaliteitsniveau gewaarborgd is. In 2018 is het format 
gerealiseerd en er hebben pilots plaatsgevonden. Tijdens de jaarlijkse deskundigheidsdag heeft een 
programma ‘train-de-trainer’ voor de pijler schrijven voor je Leven plaatsgevonden voor geïnteresseerde 
en toekomstige cursusbegeleiders. Het netwerk is ondanks deze inspanningen en ontwikkelingen om 
diverse redenen niet uitgebreid in 2018. In 2019 wordt een implementatie plan opgezet en uitgevoerd. 
 

‘Wat fijn is aan schrijven dat woorden gewoon komen en dat mag. Je hoeft eigenlijk helemaal niet te 
kunnen schrijven om hier aan mee te doen’ 

 
Deskundigheidsbevordering 
Jaarlijks streeft Kanker in Beeld er naar om alle uitvoerende vakprofessionals inhoudelijke 
deskundigheidsbevordering te bieden. In 2018 werden ook de coördinatoren uitgenodigd. Afgelopen jaar 
organiseerden wij de deskundigheidsdag op 23 juni in het Viore Centrum (inloophuis) voor mensen die 
leven met kanker in Hilversum. Er was een inhoudelijk kwalitatief en inspirerend programma 
samengesteld. Het ochtend programma was plenair (dus voor alle vakprofessionals)  en de middag om 
het eigen vakgebied uitte diepen.  Naast een dag waarop veel inhoud, ideeën, praktische zaken en 
gedachten werden uitgewisseld, kregen de vrijwillige coördinatoren van onze pijleractiviteiten uitgebreid 
instructie over de AVG-wet door bestuurslid Cora Hagendijk en programma manager Mirjam van Belzen.  
 
De ochtend werd verzorgd door Inge Hidding (Academie Coaching Rondom Kanker – 
www.academiecrk.nl). Zij verzorgde een interactieve sessie die erop gericht was om de personen met een 
frisse blik en nieuwe handvatten op de praktijk van het dagelijks handelen te laten reflecteren. Voor het 
middagprogramma werd gebruik gemaakt van de kracht van het eigen Kanker in Beeld netwerk. Deze 
middag kwamen onder andere Rink Wiegman (creatief therapeut beeldend in het Medisch Centrum 
Leeuwarden, Miranda van der Vegt & Karin Janssen (ontwikkelaars van het Schrijven voor je Leven format) 
en Anneke Naaijkens-Doek (muziektherapeut en dirigent Zingen voor je Leven Tilburg). 
 
Voor Kanker in Beeld is een evaluatie een waardevol instrument om relevante informatie ten aanzien van 
de inhoud, planning en het doel van de aangeboden activiteiten in kaart te kunnen brengen. De reacties 
waren zeer positief. De lage opkomst door redenen zoals vakantie, gezondheidsredenen en 
werkverplichtingen is echter een punt van aandacht.  
 
‘Het ochtend gedeelte was zeer inspirerend , de dag had een mooie verdeling tussen actief en passief en 

ik vond het prettig om met andere professionals te kunnen ‘sparren’’ en zaken uit te wisselen.’ 
 
In 2018 is gebleken dat het geen meerwaarde heeft om geaccrediteerde dagen te organiseren. Het kost 
enerzijds veel werk voor Kanker in Beeld en anderzijds is er geen behoefte aan vanuit de vakprofessionals. 
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Aansluitend op de spreiding van de activiteiten kunnen deze ook regionaal worden uitgezet. Er wordt in 
2019 geïnventariseerd per regio waar welke wensen en behoeften liggen. Op basis van de input en 
evaluaties wordt vervolgens besloten op welke manier deze dagen worden ingericht. 
 
Klankbordgroep 
Om een goede vertaalslag te maken van wat er leeft bij de achterban heeft Kanker in Beeld eind 2018 een 
klankbordgroep ingesteld. Hiermee wordt de binding tussen het bestuur en de regionale netwerken 
verstevigd. Telefonisch en face to face worden er plannen bij de klankbordgroep getoetst en wordt er 
gevraagd naar wat er speelt in het land. Het werkplan wordt jaarlijks met ze besproken. De 
klankbordgroep komt 1 tot 2 keer per jaar samen met de programma manager en de voorzitter van Kanker 
in Beeld.  
 
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 potentiele 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 voorlichting 
over onze activiteiten en zetten hiervoor zowel online als off line middelen in.  
 
Website 
De website is het belangrijkste platform waarmee Kanker in Beeld communiceert met (potentiele) 
deelnemers, vakprofessionals en andere relaties. De website trok in 2018 bijna 70.000 unieke bezoekers.  
In 2017 trok de website ruim 60.000 bezoekers.  
 
Social Media 
De stichting zet verscheidene social media kanalen in om de achterban te bereiken. We zijn actief op 
Facebook en Twitter en hebben een eigen YouTube kanaal. 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. Het doel van de aanwezigheid op social media is tevens 
het creëren van een ‘warm bad’, interactie creëren en een ontmoetingsplek voor iedereen die bij Kanker 
in Beeld en haar initiatieven betrokken is. Ook is het de manier om te laten zien wat Kanker in Beeld doet. 
Hierin wordt de balans gezocht naar de zichtbaarheid van alle pijlers. 
 
Nieuwsbrief (extern) 
In 2018 werden er vier digitale nieuwsbrieven naar iets meer dan 1500 lezers verstuurd. In de nieuwsbrief 
staan naast aankondigingen van of terugblikken op landelijke en lokale activiteiten ook informatie over 
bijzondere acties. Verder vermelden wij ook nieuwswaardige stukken over organisaties uit de sector. 
Tevens keerden de geïntroduceerde rubrieken stelsel matig terug.  1) Kanker in Beeld in het leven van 
(een deelnemer aan het woord) 2) Waar zijn we te vinden (overzicht van activiteiten of aanwezigheid op 
symposia en informatiemarkten.).  
 
De Pijler (intern) 
De Pijler is een interne nieuwsbrief voor alle besturen, coördinatoren en vakprofessionals van de vier 
Kanker in Beeld Pijlers. De pijler werd vier keer verstuurd in 2018. 
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Kwartaalrapportage 
De kwartaalrapportage werd digitaal verstuurd aan de belangrijkste relaties van Kanker in Beeld. De 
laatste rapportage (Q4)  is in een nieuw jasje verstuurd.  

Media 
Op verschillende momenten is er aandacht voor Kanker in Beeld en haar activiteiten in de media geweest. 
Er verschenen diverse artikelen in kranten over onze ‘voor je Leven’ activiteiten: Het Brabants Dagblad 
besteedde aandacht aan Zingen voor je Leven Nijmegen, Hart van Holland zette Zingen voor je Leven 
Nieuwerkerk aan den IJssel in de spotlicht en Hallo Venray schreef over Schrijven voor je Leven Venray. In 
het Brabants Dagblad en de Gelderlander verscheen een artikel over de kracht van creatieve expressie en 
de landelijke rol van Kanker in Beeld hierin. Ook verscheen er een artikel in Dwars door de Buurt, een 
huis-aan-huis krant in Amsterdam, over Spelen voor je Leven Amsterdam. Zingen voor je Leven Rotterdam 
kreeg een podium tijdens een kerst-uitzending op 1ste en 2de kerstdag bij RTV Rijnmond. 
 
Academie Coaching rondom Kanker (Academie CRK) bracht een boekje uit met 16 portretten van 
personen werkzaam in de oncologie. Onze programma manager Mirjam van Belzen schreef een 
persoonlijke bijdrage over het werk voor Kanker in Beeld. Tevens participeerden wij  in de campagne van 
Wereldkankerdag.  
 
Samenwerken 
Daar waar mogelijk werken wij graag samen met relevante organisaties werkzaam op het gebied van 
psychosociale en/of oncologische zorg en ondersteuning zoals KWF Kankerbestrijding, Look Good Feel 
Better, Pluk de Dag, Ziekenhuizen, IKNL en Care for Cancer.  
 
In 2018 is in co-creatie met Inloophuis De Kraanvogel in Amsterdam, Pluk de Dag, Ingeborg Douwes 
Centrum, Cancer Care Centrum en Kanker in Beeld een ‘creatieve expressie bij kanker-dag’ georganiseerd 
in Amsterdam, genaamd Pluk de Dag Amsterdam. Het was een dag vol ontdekkingen voor ieder die 
geraakt is door kanker. Koor Zingen voor je Leven Almere met koorleden van Amsterdam opende de 
ochtend en dirigente Heleen van der Heul verzorgde een zangworkshop.  
 
Op 12 oktober vond de opening van de expositie ‘Kracht en Kwetsbaarheid’ in het OLVG ziekenhuis, locatie 
Oost te Amsterdam plaats. In het kader van de borstkankermaand werd een expositie ingericht met  
beeldend werk van (ex-)-borstkankerpatiënten. Voor deze expositie zijn er aparte workshops gehouden 
in Inloophuis de Kraanvogel. De expositie is tot stand gekomen in samenwerking met Inloophuis de  
Kraanvogel, Het OLVG, Kanker in Beeld en met sponsoring van fonds Oost. De opening werd verricht door 
Jan Taal, oprichter van Kanker in Beeld en een muzikale omlijsting werd verzorgd door een kwartet van 
‘Zingen voor je Leven Amsterdam’. 
  
Financiële positie 
Het boekjaar 2018 werd conform begroting met een resultaat van € 16.314 afgesloten, waardoor de 
algemene reserve is gestegen naar € 51.620. Daarmee blijven we echter nog steeds voldoen aan onze 
doelstelling om minimaal 20% van onze jaarlijkse uitgaven als buffer aan te houden. Daarnaast valt de 
continuïteitsreserve hiermee ruim binnen het maximum dat door de VFI is geformuleerd, zijnde 1,5 maal 
de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Opgemerkt dient te worden dat de samenvoeging van de 
stichting Vrienden van Kanker in Beed en Stichting Kanker in Beeld (zoals toegelicht op pagina 15) tot een 
eenmalige baten heeft geleidt van € 30.782 euro in het boekjaar 2018.  
 
De jaarrekening 2018 is opgesteld door Orchestra BV in Den Haag en gecontroleerd door de kascommissie 
van het bestuur.  
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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 2019-2023 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 
programmamanager en het bestuur. 
 
Fondsen  
Afgelopen jaar werd Stichting Kanker in Beeld ondersteund door diverse publieke en private fondsen. Hun 
support vormt een belangrijk onderdeel voor onze financiële basis. Daarnaast ontving de stichting 
meerdere periodieke en eenmalige giften van particulieren. Het totaal aan donaties en giften bedroeg in 
2018 € 112.610 meestal specifiek voor één van onze projecten. Het totaal aan baten bedroeg € 118.447.  
 
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 ten opzichte van de teruglopende inkomsten uit fondsenwerving en met de komst 
van een professioneel bureau ter ondersteuning van de administratie en projectbeheersing (Orchestra) 
zijn de volgende kostenbesparende maatregelen besloten; 

- vanaf 2018 geen betaalde secretariële ondersteuning meer in te huren  
- geen kantoorkruimte meer te huren.  

 
Sponsors in natura  
Naast financiële ondersteuning steunden diverse bedrijven en zzp-ers de stichting in 2018 door middel 
van sponsoring in natura. Hierdoor werden activiteiten als de koren- en spelen voor je leven dag en de 
deskundigheidsdagen mogelijk en konden wij de deelnemersbijdragen laag houden. De aanbieders van 
de locaties waren zeer welwillend. Het vaste communicatiebureau Manifesta stelde eveneens vele uren 
om niet ter beschikking voor Kanker in Beeld. 
 
Vrienden  
Particulieren kunnen ‘Vriend van Kanker in Beeld’ worden vanaf € 25 per jaar. Eind 2018 hebben wij ruim 
100 Vrienden, die Kanker in Beeld een bijzonder warm hart toedragen. Wij hebben de Stichting Vrienden 
van Kanker in Beeld opgeheven en ondergebracht bij Stichting Kanker in Beeld. Belangrijkste reden 
daarvoor is een vereenvoudiging van een grotere inzichtelijkheid van onze financiële administratie. Dit 
betekent €30.782 aan baten en deze zijn eenmalig opgenomen in het boekjaar 2018. Vanaf 2019 wordt 
het beheer voortgezet vanuit Stichting Kanker in Beeld.    

http://www.kankerinbeeld.nl/category/draag-bij/#toc-word-vriend
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1.4  Risico analyse 
In de uitvoering van haar activiteiten streeft de Stichting een laag risico profiel 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. Daarnaast 
tracht de Stichting dit risico van fondsenwerving op te vangen door zich met de organisatoren van lokale 
activiteiten in te zetten voor regionale fondsenwerving waarbij de programma manager van de Stichting 
een cruciale rol vervult. 
 
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 enkele  uitvoerende werkzaamheden verricht. Voor de dagelijkse gang van zaken wordt 
gewerkt met freelance medewerkers. In het eerste half jaar heeft een vrijwillige projectmedewerker 
inhoudelijke ondersteuning geboden aan de programma manager en vormden zij het hart van de 
organisatie. Afgelopen zomer heeft Kanker in Beeld helaas afscheid genomen van haar 
programmamanager Mirjam van Belzen. Zij heeft zich anderhalf jaar met veel enthousiasme en 
professionaliteit ingezet voor onze Stichting. Daardoor heeft Kanker in Beeld zich verder kunnen 
ontwikkelen zowel op organisatorisch als op inhoudelijk gebied, waaronder de schrijfworkshops. Zij heeft 
de contacten in het land met onze relaties en achterban verstevigd en uitgebreid. Laura van den Berg 
heeft vanaf die periode alle lopende zaken op zich genomen. Daardoor is er geen gat gevallen waardoor 
o.a.  ook de regionale korendagen in het najaar  konden doorgaan. Per 1 november 2018 is zij officieel 
onze nieuwe programma manager.  Tot slot is er een pool vrijwilligers die onder meer ondersteunen bij 
evenementen en voorlichtingsbijeenkomsten van Kanker in Beeld. 
 
Stichting Vrienden van Kanker in Beeld is in 2018 opgeheven en ondergebracht onder Stichting Kanker in 
Beeld. Om verschillende – vooral praktische – redenen hebben wij besloten de Stichting Vrienden op te 
heffen en de trouwe ‘Vrienden’-club rechtstreeks onder de brengen binnen de (ANBI) Stichting Kanker in 
Beeld.  
 
Het bestuur bestond eind 2018 uit: 
 

    Drs. Cora Honing, voorzitter 
     
 
 
 
 
 

Mr. Cora Hagendijk, secretaris 
     
 
 
 
 
 
 

Drs. Jan Vos van Marken, penningmeester 
tot medio december 2018 
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    Maarten Lens-FitzGerald, bestuurslid 

     
 
 
 
 
 

Laura van den Berg, bestuurslid 
tot augustus 2018 

     
 
 
 
 
 

Lars Arnoldussen, penningmeester 
 vanaf medio december 2018 

 

 
Daarnaast werd Kanker in Beeld met raad  en daad ondersteund door twee ere-bestuursleden: 
 

  Patricia Deiters-Rahusen, ere-bestuurslid 

     

 

 

Vincent van Dantzig, ere-bestuurslid 
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Freelance medewerkers 
In 2018 vervulde Mirjam en Laura de rol van programma manager. In deze hoedanigheid waren zij 
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de activiteiten die de stichting initieert, ontwikkelt en 
ondersteunt. 

 

    Mirjam van Belzen, programma manager  
    programma manager: tot augustus 2018 
      
 

 
 
 

Laura van den Berg, programma manager 
    projectmedewerker: van januari tot augustus 2018 

 
Overig 
Op het gebied van communicatie werkte de stichting ook in 2018 opnieuw 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 geen wijzigingen ten opzichte van 2017. Het bestaat nog steeds uit de 
volgende leden: Prof. Dr. Louise Gunning-Schepers (voorzitter), Dr. Sylvia Dermout, Prof. Dr. Casper van 
Eijck, Prof. Dr. Erik Scherder, Til Timmers-Van der Valk, Ernst Veen, Drs. Bernard Welten en Drs. William 
Yang. 
 
En ook de deskundige Raad van Advies, bestaande uit drs. Jan Taal en Joost van Raaij, onderging geen 
wijzigingen. 
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1.6 Verwachte gang van zaken in de komende jaren 
 
Hieronder volgt een greep uit onze plannen voor 2019 
 
Kanker in Beeld zal zich komend jaar richten op de verdere uitbouw van het korennetwerk en zich bezig 
houden met het versterken en continueren van de binding met de koren. Wij willen dat kankerpatiënten 
en hun naasten over het hele land gespreid toegang hebben tot een koor en dat betekent dat we het 
ambitieuze doel hebben om dit jaar 5 nieuwe koren te realiseren.  
 
Wat betreft de nieuwe opzet van de regionale Korendagen,  daar gaan we mee door.   
 
Een ander voorbeeld van regionalisering is een pilot met Kanker in Beeld on Tour. Met dit project willen 
we patienten en zorgverleners in een ziekenhuis of gespecialiseerd oncologisch centrum kennis laten 
maken met het aanbod van Kanker in Beeld. Dus ter plekke meezingen met een Zingen voor je Leven koor, 
en ervaren wat Beelden voor je Leven, Schrijven voor je Leven en Spelen voor je Leven kunnen betekenen 
in de verwerking van kanker.  
 
Daarnaast willen we met de vakprofessionals die creatieve beeldende therapie verzorgen in gesprek om 
te kijken hoe we ‘Beelden voor je Leven’ beter op de kaart kunnen zetten en hoe we het aanbod kunnen 
vergroten. 
 
Wat Schrijven voor je Leven betreft zal het nieuw ontwikkelde format verder in de markt worden gezet 
zodat professionals die deze serie willen geven een format tot hun beschikking krijgen. 
 
Voor de pijler Spelen voor je Leven staat een landelijke ontmoetingsdag met introducés gepland. Doel is 
op een laagdrempelige en uitnodigende manier aandacht te vragen voor toneel en improvisatie als 
creatieve vorm van expressie bij de verwerking van kanker en het uitwisselen van inspiratie van de 
vakprofessionals aan de leden. 
 
Bestuurlijk betekent 2019 opnieuw een vacature. Cora Hagendijk, secretaris, vertrekt eind maart. Dit 
betekent dat er een nieuwe ‘secretaris’ gezocht moet worden. Tevens is Jan Vos van Marken afgetreden 
als bestuurslid op 15 december 2018. Onze nieuwe penningmeester Lars Arnoldussen zal zich met name 
richten op overall financiële zaken, waaronder de begroting en jaarlijkse financiële verantwoording en 
fondsenwerving. Tevens bekijkt het bestuur of uitbreiding met nog een bestuurslid wenselijk is.   
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2. Jaarrekening 
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2.1 Balans 
 

(na resultaatbestemming) 
 

  

Activa

€ € € €

Vorderingen en overlopende activa 2.4.1 4.388            1.034            

Liquide middelen 2.4.2 53.326         82.016         

57.714         83.050         

Passiva

€ € € €

Reserves 2.4.3

  Continuïteitsreserve 51.620         35.306         

51.620         35.306         

Kortlopende schulden 2.4.4 6.094            47.744         

57.714         83.050         

31 december 2018 31 december 2017

31 december 2018 31 december 2017
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2.2 Staat van baten en lasten 
 

 

2018 2018 2017

Realisatie Begroting Realisatie

€ € €

Baten

Baten van particulieren 2.5.1 2.412           2.500           5.293           

Baten van bedrijven 2.5.2 204              200              218              

Baten van andere organisaties zonder winststreven 2.5.3 109.994      137.300      98.922        

Som van de geworven baten 112.610      140.000      104.433      

Baten als tegenprestatie van een levering 2.5.4 5.837           7.000           5.330           

Overige baten 2.5.5 -                    -                    -                    

Som van de baten 118.447      147.000      109.763      

Lasten

Besteed aan doelstell ing 2.5.6

     Zingen voor je leven 44.277        66.200        33.302        

     Beelden voor je leven 3.618           12.500        8.309           

     Spelen voor je leven 3.280           7.500           4.903           

     Schrijven voor je leven 8.941           12.500        12.105        

     Overige activiteiten 8.284           17.000        9.994           

68.400        115.700      68.613        

Wervingskosten 2.5.7 9.436           10.000        7.470           

Beheer en administratie 2.5.8 24.322        18.473        43.797        

Som van de lasten 102.158      144.173      119.880      

Saldo financiële baten en lasten 25                100              70                

Saldo van baten en lasten 16.314        2.927           (10.047)

Resultaatbestemming

Toevoeging / onttrekking aan:

Continuïteitsreserve 16.314        (10.047)

Kengetallen

Bestedingen doelstell ing als % van geworven baten 60,7% 82,6% 65,7%

Bestedingen doelstell ing als % van som der lasten 67,0% 80,3% 57,2%

Beheer en administratiekosten als % van totale baten 20,5% 12,6% 39,9%
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2.3 Toelichting behorende bij de jaarrekening 
 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld conform de RJ650 voor de Verslaggeving van Fondsenwervende instellingen. 
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 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.  
 
De opbrengsten uit fondsenwerving zijn  in 2018 achtergebleven bij de begroting. Toch is er een positief 
saldo als gevolg van het saldo 2018  van de Stichting Vrienden van Kanker in Beeld dat in z’n geheel is 
overgeboekt naar de StichtingKanker in Beeld waarna de Stichting Vrienden van Kanker in Beeld is 
geliquideerd. Daarnaast is er minder besteed aan de doelbesteding met name de koren ten gevolge van 
een gewijzigde subsidieregeling aan nieuwe koren. Ook heeft er een stringente kostenbeheersing plaats 
gevonden. De hogere gerealiseerde  kosten voor beheer en administratie komen voor rekening van de 
verdere professionalisering van de Stichting. 
 
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. Het voortbestaan van de 
Stichting dient eveneens gewaarborgd te zijn. 
 
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 
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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. 
 
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: 
 

 
 

 

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: 

 

2.4.4 Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

 
 

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Nog te ontvangen bedragen 4.025            570               

Vooruitbetaalde bedragen 363               464               

Boekwaarde per einde periode 4.388            1.034            

Continuïteitsreserve

€

Boekwaarde per 1 januari 35.306                                        

Resultaatbestemming 16.314                                        

Boekwaarde per 31 december 51.620                                        

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Crediteuren 1.767            16.498         

Zingen voor je leven Ommen -                     -                     

Vooruitontvangen bedragen -                     30.000         

Toekenningen 500               -                     

Nog te betalen bedragen 3.827            1.246            

Boekwaarde per einde periode 6.094            47.744         
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2.4.4 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 
waarvoor een bijdrage geleverd dient te worden.  

 

 
 

  

2018 2018 2017

Realisatie Begroot Realisatie

€ € €

Algemene deelnemersbijdrage -                    -                    1.240           

Deelnemersbijdrage zingen voor je leven -                    -                    2.925           

Korendag Noord 1.426           -                    -                    

Korendag Midden 790              -                    -                    

Korendag Zuid 2.062           -                    -                    

Deelnemersbijdrage schrijven voor je leven 690              -                    725              

Deskundigheidsbevordering 747              -                    440              

Baten van inkomsten uit verkoop 122              -                    -                    

5.837           7.000           5.330           
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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 2018 2018 2017

Realisatie Begroot Realisatie

€ € €

Optreden/workshop dirigent en/of koor 319              -                    -                    

Nieuwe en bestaande koren 14.909        33.000        5.500           

Lidmaatschap KBZON 7.259           7.200           6.466           

Korendag -                    12.000        13.179        

Korendag Noord 2.494           -                    -                    

Korendag Midden 1.852           -                    -                    

Korendag Zuid 2.511           -                    -                    

Projectondersteuning 14.933        14.000        9.322           

Vrijval koor Ommen -                    -                    -1.165         

44.277        66.200        33.302        

Beelden voor je leven 2018 2018 2017

Realisatie Begroot Realisatie

€ € €

Nieuwe en bestaande projecten -                    5.000           2.000           

Projecten en projectondersteuning 3.618           7.500           6.309           

3.618           12.500        8.309           

Spelen voor je leven 2018 2018 2017

Realisatie Begroot Realisatie

€ € €

Nieuwe en bestaande projecten 350              3.000           -                    

Projecten en projectondersteuning 2.930           4.500           4.903           

3.280           7.500           4.903           
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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: 
 

  

Schrijven voor je leven 2018 2018 2017

Realisatie Begroot Realisatie

€ € €

Nieuwe en bestaande projecten 5.680           5.000           -                    

Projecten en projectondersteuning 3.261           7.500           12.105        

8.941           12.500        12.105        

Overige activiteiten 2018 2018 2017

Realisatie Begroot Realisatie

€ € €

Wetenschappelijk onderzoek 363              4.500           2.732           

Deskundigheidsbevordeing 2.740           5.000           2.698           

Doelstelling communicatie 5.181           7.500           4.564           

8.284           17.000        9.994           

Wervingskosten

2018 2018 2017

Realisatie Begroot Realisatie

€ € €

Fondsenwerving en projectcoördinatie 9.416           10.000        7.442           

Transactiekosten 20                -                    28                

9.436           10.000        7.470           
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2.5.7 Beheer en administratie 
 
De beheer en administratiekosten zijn onder te verdelen in vier categorieën en kunnen als volgt worden 
gespecificeerd: 
 

 
 

De algemene kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

 
 

  

2018 2018 2017

Realisatie Begroot Realisatie

€ € €

Personeelskosten 875              -                    -                    

Huisvestigingskosten 506              363              4.356           

Relationele kosten 436              -                    335              

Algemene kosten 12.637        12.660        22.846        

Projectmanagement 9.868           5.450           16.259        

24.322        18.473        43.797        

2018 2018 2017

Realisatie Begroot Realisatie

€ € €

Website en Automatisering 1.158           600              -                    

Kantoorbenodigdheden 466              -                    -                    

Communicatiekosten -                    -                    500              

Telefoonkosten 217              250              227              

Porti 81                50 135              

Verzekeringen 585              500 292              

Administratiekosten 7.777           7.360           8.773           

Secretariaatkosten -                    1.500           11.011        

Accountantskosten -                    -                    750              

Advieskosten 668              -                    -                    

Bankkosten 119              200 185              

Vergaderkosten 59                -                    243              

Overige algemene kosten 15                2.200           -                    

Kilometervergoeding 1.282           -                    689              

Kantinekosten 211              -                    41                

12.638        12.660        22.846        
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2.6 Ondertekening van de jaarrekening 
 

Huizen, 18 april 2019 

 

 

 

 

 
Drs. Cora Honing       Lars Arnoldussen  

Voorzitter Kanker in Beeld      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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


