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1.1 Voorwoord

2019: Kanker in Beeld, een bruisende organisatie
De Zingen voor je Leven koren vormen het hart van Kanker in Beeld. Dit jaar was heel bijzonder voor al
die koren die een jubileum te vieren hadden; 5, 10, 12,5 of zelfs 15 jaar werd enthousiast gevierd met
speciale optredens. Enthousiast maar ook trots lieten zij horen en zien wat hun koor voor hen betekent.
Anderen laten meebeleven hoe bevrijdend en met zoveel plezier zingen kan zijn. En soms is er iemand
echt van onder de indruk. Zoals die technicus in de Schouwburg van Nijmegen op de regionale korendag.
‘Ik heb veel koren hier zien optreden, maar dit slaat alles: 150 mensen met elkaar aan het zingen’. Betere
PR kun je niet hebben.
Spelen voor je Leven had ook zo’n gezamenlijk treffen. Dit jaar troffen 50 deelnemers elkaar in
Amersfoort: om elkaar te inspireren en om ervaringen uit te wisselen. Hoewel het maar een bescheiden
onderdeel is van Kanker in Beeld betekent improvisatietoneel voor de deelnemers dat zij een eigen manier
hebben gevonden om op creatieve wijze hun ziekte te verwerken. Het filmpje dat zij samen met
beroepsacteurs maakten, en op de site te zien is, getuigt ervan.
Om het nieuwe format van Schrijven voor je Leven verder uit te rollen vond er een bijeenkomst voor
trainers plaats. Hoewel er 12 enthousiaste deelnemers waren, vanuit het hele land, gaat het realiseren
van schrijfworkshops jammer genoeg mondjesmaat. Schrijven blijft toch vooral een heel persoonlijke
aangelegenheid en dat betekent goede PR om de meerwaarde van zo’n workshop over het voetlicht te
krijgen.
Tenslotte Beelden voor je Leven. Ook dit jaar vonden velen hun weg naar een van onze ateliers om te
schilderen, tekenen of anderszins beeldend creatief te zijn. Wij waren heel blij met het aanbod van de
Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie om drie keer beeld voor de cover van hun blad te
leveren. Twee keer prijkte een prachtige, veelzeggende verbeelding vanuit een van de ateliers op de
voorkant van het blad. Als psychosociale hulpverleners in de oncologie nu nog niet weten wat creatieve
expressie voor mensen met kanker kan betekenen!!!!
Veel plezier met het lezen van dit jaarverslag. En…. Kijk ook even op de laatste pagina voor onze plannen
in 2020.
Drs. Cora Honing
Voorzitter Stichting 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 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.
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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 (= het platform) die nodig
zijn voor de professionalisering van de ‘verwerking van kanker door creatieve expressie’. Kanker in Beeld
is er voor (ex-) kankerpatiënten, 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 (Improvisatietheater) en
Schrijven voor je Leven bewezen opnieuw hun meerwaarde voor vele honderden deelnemers door heel
Nederland.
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.
Kanker in Beeld heeft zich in 2019 gericht op:
 Het uitbreiden van het korennetwerk;
 De bestaande koren (financiële) ondersteuning bieden;
 Het realiseren van een eigen pagina op de website voor dirigenten en stembevrijders zodat zij
informatie en muziek kunnen uitwisselen.
(Uitbreiden) Korennetwerk
We hebben ons ingespannen om tot nieuwe koren te komen. Echter dit verloopt langzamer dan wij
hadden gehoopt. Wel kunnen wij vermelden dat eind 2019 een geslaagde pilot plaats heeft gevonden in
Roermond. In januari 2020 zal het koor officieel van start gegaan. Wij verwachten dat er in 2020 een
uitbreiding van onze koren kan worden gerealiseerd.
Koor Harderwijk heeft op 14 december 2019 het allerlaatste optreden van Zingen voor je Leven koor
Harderwijk gegeven. Het koor is opgeheven. We hopen dat er een heroprichting van het koor plaats kan
vinden in de toekomst.
Per 1 januari 2020 bestaan er 34 Zingen voor je Leven koren door heel Nederland verspreid en waren
meer dan 750 koorleden verbonden aan een Zingen voor je Leven koor. Het ledenaantal steeg meer dan
13 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 Hengelo 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. Ook veranderde zij hun ‘plaatsnaam’ van Hengelo naar Twente.
Ondersteuning bestaande koren
Op diverse manieren ondersteunden wij gedurende het jaar onze Zingen voor je Leven koren zoals met
projectorganisatie, communicatie, marketing, advies over inhoudelijke vraagstukken, fondsenwerving en
op financieel gebied. Daar onze activiteiten gericht zijn op psychosociale ondersteuning is een voorwaarde
het werken met gecertificeerde vakprofessionals (dirigenten en stembevrijders). 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. Ook ondersteunen we bijvoorbeeld een optreden op
verzoek van Kanker in Beeld en jubilerende koren die een jubileumconcert verzorgen. Daarnaast zorgen
we op verschillende manieren voor meer bekendheid voor de koren in het algemeen.
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Tevens faciliteren wij het lidmaatschap van de KBZON (nationale korenbond). Jaarlijks betaalt de stichting
voor alle koorleden 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 met allerlei vragen.
Ondersteuning bij Jubilea
Diverse Zingen voor je Leven koren vierden hun 5, 10 of zelfs 15-jarig jubileum in 2019. Vele koren
organiseerden een prachtig concert om dit heugelijke feit te vieren zoals de Zingen voor je Leven koren
Groningen, Twente, Leeuwarden, Zwolle, Almere en Haarlemmermeer. Op deze manier konden de gasten
wederom ervaren wat een Zingen voor je Leven koor betekent. Namens Kanker in Beeld was de voorzitter
op deze jubileumconcerten aanwezig. Elk koor had een passende, vaak heel sfeervolle plek gevonden voor
hun concert, waarbij kerkjes en kapellen de voorkeur hadden. Elk programma bevatte natuurlijk bekend,
maar ook nieuw repertoire. Vaak werd het publiek uitgenodigd om mee te zingen. Aan het programma
werden verschillende speciale elementen verbonden, zoals in Leeuwarden een optreden van een ‘Friese’
liedjeszanger, in Zwolle een workshop stembevrijding en klankschalen en in Almere gastoptredens van
twee andere koren en was er een kunstzinnige markt. Het plezier en de verbondenheid was overal weer
voelbaar. Daarvoor doen we het tenslotte met z’n allen: met creatieve expressie van betekenis zijn voor
mensen die met kanker zijn geconfronteerd.
Optredens koren
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.
Voorbeelden van kooroptredens in 2019 zijn:
 Zingen voor je Leven koren Nijmegen, Ede en Arnhem, Toon Hermans Huis in Ede. (17 feb)
 Zingen voor je Leven koren Nijmegen, Ede en Arnhem, Theaterkerk in Bemmel. (24 feb)
 Zingen voor je Leven Deventer, Deventer Schouwburg in Deventer, 34e Deventer Open Podium
(3 maart)
 Zingen voor je Leven Rotterdam en Nieuwerkerk aan den IJssel, St. Josephkerk in Nieuwerkerk
aan den IJssel, Voorjaarsconcert/ Symfonie Midden Holland onder leiding van Ghisland Bellefroid
met mmv de koren (30 maart).
 Zingen voor je Leven Deventer, Dodenherdenking Deventer. (4 mei)
 Zingen voor je leven Helmond, Franse Markt in Helmond. (30 mei)
 Zingen voor je Leven Hoorn, Swim to fight cancer. (14 juli)
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Zingen voor je Leven Tiel, Ziekenhuis Rivierenland in Tiel, Verwenmiddag voor vrouwen met
borstkanker, optreden en workshop (11 november)
Zingen voor je Leven Harderwijk, kerstconcert in Kampen. (13 december)
Zingen voor je Leven Roosendaal, kerstmarkt in Roosendaal. (14 december)
Zingen voor je Leven Nijmegen, Kaarsenfeest in de St. Stevenskerk in Nijmegen. (19 december)
Zingen voor je Leven Eindhoven, Midwinterviering in Eindhoven. (20 december)
Zingen voor je Leven Amsterdam, kerstconcert in de Oosterkerk in Amsterdam. (22 december)
Zingen voor je Leven Deventer, kerstviering in het Deventer Ziekenhuis. (23 december)
Zingen voor je Leven Almere, diverse kerstoptredens (december)

Regionale Korendagen
De weg die in 2018 is ingeslagen om regionale korendagen te organiseren in plaats van een landelijke dag
bleek opnieuw geslaagd in gaststad Nijmegen. De dag vond plaats op zaterdag 19 oktober 2019.
In het Noorden van het land is besloten om de korendag te verplaatsen naar het voorjaar van 2020. Dit
heeft te maken met het gegeven dat bijna alle koren in deze regio een jubileum in het najaar vierden. De
Korendag in het midden van het land is verplaatst vanwege de hoeveelheid activiteiten die plaatsvonden
vanuit Kanker in Beeld.
We kunnen stellen dat de regionale korendag (10 koren) in het zuiden zeer succesvol is verlopen. In totaal
namen 150 koorleden deel van 10 Zingen voor je Leven koren. Het centrale thema was Kracht &
Verwondering dat is aangedragen door koren uit het hele land. Het programma en de dag is tot stand
gekomen door de inzet van de eigen vakprofessionals uit deze regio (dirigenten, stembevrijders),
bestuursleden van de gaststad en de programma manager van Kanker in Beeld. Tevens is er zeer fijn
samengewerkt met locatie de Lindenberg in Nijmegen. Bijkomend voordeel was de kracht die in gaststad
Nijmegen gemobiliseerd werd door de enthousiaste vrijwilligers (besturen / koorleden) om alle andere
koren een fantastische dag te bezorgen. Zonder dat zij het in de gaten hadden, is dit ook een vorm van
verwerken aangezien ze zich inzetten voor meerdere koorleden. Alle vrijwilligers gingen er volledig voor
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om het evenement te doen slagen. Het op deze manier samenwerken en wat dat teweegbrengt aan
vreugde en positieve energie, blijkt van zeer grote waarde.
Het enthousiasme was ruim voor aanvang van de korendag bij alle koorleden aanwezig. Als voorbeeld;
een dirigente die 3 koren begeleid heeft voorafgaand zelfs een ochtend georganiseerd om gezamenlijk op
de korendag zich te kunnen presenteren en dat verhoogde alleen al bij deze koorleden enorm veel
enthousiasme. Na afloop van de korendag kregen we zowel mondeling als schriftelijk enorm veel positieve
en warme reacties vanuit de koorleden, de coördinatoren en de vakprofessionals. Het was een dag waarbij
telkens de talenten van elk koor en koorleden naar voren kwamen beoordeeld met het cijfer 8.8. Het
geeft ons het vertrouwen om door te gaan met deze opzet en we kijken .
Enkele prachtige quotes vanuit de enquêtes.
''Een heerlijke dag, waar ik energie voor 10 heb uitgehaald''
‘Verwondering, plezier, samen zingen, prachtige liederen, mooie teksten,
enthousiasmerende dirigenten en verbondenheid.’
''Ga zo door, fantastisch geregeld!! 10 met een gouden randje''
''Geweldig, inspirerend en verwarmend'
''Veel gelegenheid om mee te zingen en ''te verbinden''
Login pagina Dirigenten en Stembevrijders
De realisatie van een eigen besloten login pagina op onze website voor de dirigenten en stembevrijders.
Deze pagina is in samenspraak met de dirigenten en stembevrijders succesvol ontworpen,
geïmplementeerd en uitgerold. Het doel is dat zij werkvormen, (blad) muziek en andere zaken met elkaar
kunnen uitwisselen. Deze pagina was een verzoek van onze dirigenten en stembevrijders. Ze zijn er zeer
content mee en maken er volop gebruik van.
‘Dank voor deze fijne pagina. Het is heel fijn om met elkaar te kunnen uitwisselen’
Dirigent Ede
Optreden koor op verzoek van Kanker in Beeld
Op 8 februari jl. gaf professor dr. Erik Scherder samen met musicus Jan Vayne in het Concertgebouw in
Amsterdam een boeiend muziekcollege over het positieve effect van zang/muziek op de hersenen.
Daarnaast werd duidelijk dat zingen in een koor, via hersenactiviteit aantoonbaar, een gevoel van
welbevinden vergroot. Vier koren namen deel aan deze avond, waarvan het koor Zingen voor je Leven
Oss, Kanker in Beeld, vertegenwoordigde. De andere koren die deelnamen waren een Alzheimer Odense
koor, een Parkinsonkoor en een Afasiekoor. Het Zingen voor je Leven koor Oss heeft een fantastisch
voorbeeld laten zien en horen wat een Zingen voor je Leven koor is.
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NVPO Congres
We waren vanuit Kanker in Beeld aanwezig op het 25ste NVPO Congres (maart 2019). Tijdens het jaarlijkse
NVPO-congres worden bezoekers op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van
zorg, onderzoek en beleid binnen de psychosociale oncologie. Koorleden van koor Utrecht verzorgden
een optreden tijdens de afsluitende borrel o.l.v. dirigent Bert Weijdema na een korte inleiding door Cora
Honing, voorzitter Kanker in Beeld.
Lunchontmoeting minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op 28 september vond een lunchontmoeting met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(mevrouw I. van Engelshoven) tijdens het Internationaal Barbershop festival in ’s-Hertogenbosch plaats.
Zij schoof ter kennismaking met de korensector aan waarbij een brede vertegenwoordiging van de
korensector aanwezig was. Zij kon op deze manier kennismaken met de koorsector en in gesprek gaan
over de kansen en uitdagingen. Namens Kanker in Beeld nam de programma manager, Laura van den
Berg, aan deze ontmoeting deel. De minister was zeer te spreken over wat wij doen en betekenen voor
mensen met kanker en hun naasten en zag vele kansen voor Kanker in Beeld.
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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.
Voor de heftige emoties die met kanker gepaard gaan, schieten woorden vaak tekort. Het is dan ook geen
wonder dat mensen soms liever laten zien hoe ze zich voelen dan erover te praten. Creativiteit is een
ideaal middel om emoties te uiten en te ordenen, omdat het een beroep doet op de niet rationele kant
van het brein. Bij Beelden voor je Leven gaat het niet om ‘kunst maken’, maar om uitdrukking geven aan
wat vanbinnen speelt, precies zoals je je op dat moment voelt. Je hoeft geen ervaring te hebben om mee
te kunnen doen. Door creativiteit wordt de aandacht helemaal gericht op het beeldend bezig zijn, dat
ontspannend werkt. Je kiest materialen, kleuren en vormen die je op dat moment aanspreken. Geholpen
door eenvoudige creatieve werkvormen, ontspannings- en imaginatie-oefeningen krijgt deze beleving
kleur en vorm. Het werk kan bijdragen tot diepe emotionele verwerking en een gevoel van trots. En soms
ook tot herkenning bij anderen. Het wordt vaak een dierbaar bezit voor de maker en diens naasten.
Ondanks het hele persoonlijke karakter van de uitingen, vinden veel deelnemers het tonen van hun werk
bijvoorbeeld bij een expositie toch van meerwaarde.
Door het jaar heen werden er dan ook op meerdere plaatsen kleine exposities georganiseerd. Tevens is
het beeldennetwerk uitgegroeid van 16 naar 17. Beelden voor je Leven Groningen is 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. 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. Tot september 2019 heeft Kanker in Beeld
heeft vier Spelen voor je Leven groepen in Nederland gehad. Vanwege privé redenen heeft zowel de
vakprofessional in Hoorn als in Amsterdam aangegeven (tijdelijk) te stoppen met het geven van de
tweewekelijkse momenten. 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 goed te vinden (bekendheid). De groepen hebben dan
ook moeite te groeien in deelnemersaantallen. Eind 2018 is het plan opgesteld om in 2019 een tweede
landelijke ontmoetingsdag te organiseren en extra bekendheid te genereren om meer mensen de weg
naar Spelen voor je Leven te laten vinden en de drempel om te spelen te verlagen. Dit plan is in
samenspraak opgesteld met de coördinatoren, vakprofessionals en de programma manager van Kanker
in Beeld.
Op 1 april 2019 hebben 30 personen een officiële opnameavond van ‘de Vloer op’, van Omroep Human
bijgewoond. Het programma laat precies zien wat improvisatietoneel is en hoe leuk dat kan zijn! Kanker
in Beeld kreeg vanuit omroep Human 30 plaatsen ter beschikking. Het was een fantastische avond.
In 2019 is een promotiefilmpje ontwikkeld waaraan Acteur Gijs Scholten van Aschat en Regisseur Peter
de Baan hebben meegewerkt aan een interview met een van onze Spelers. Het filmpje geeft een prachtige
impressie van wat Spelen bij één van onze groepen voor je kan betekenen https://vimeo.com/353595223.
Op 5 oktober vond de tweede Landelijke Spelen voor je Leven Ontmoetingsdag in gaststad Amersfoort
plaats. Het was een fantastische dag waar 50 spelers, introducees en geïnteresseerden aan hebben
meegedaan. Het was een dag voor onze eigen Spelers, maar juist ook voor mensen die nieuwsgierig waren
en graag wilden ervaren wat Spelen voor je Leven is en hoe leuk en fijn dat is. Een van de reacties van
een introducee van deze dag;
`Ondanks mijn aversie tegen lotgenotengroepen vind ik dit een geweldige organisatie. Als een warm bad
met allemaal lieve en toegankelijke medemensen.’
Fotograaf: Henry Krul – 2de Landelijke Spelen voor Je Leven Ontmoetingsdag.
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Het programma was samengesteld door de eigen theatermakers, bestuursleden en Spelers van de
gaststad Amersfoort in samenwerking en ondersteuning met Kanker in Beeld. In 2018 heeft voor het eerst
een landelijke dag plaatsgevonden. Door deze manier van werken wordt er een stevigere en inhoudelijke
binding met de achterban gerealiseerd.
‘Ik had niet verwacht dat Spelen zo fijn is! Ik ga vol energie naar huis.’
Tevens organiseerde alle groepen succesvolle open les momenten. Ook zijn de groepen met enkele
spelers gegroeid.
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. Het kader voor dit format
is de verwerking van de ziekte kanker. Onderzoek heeft aangetoond dat een voorwaarde voor verwerking
ligt in een schrijfproces bestaande uit meerdere fases. Gestructureerd schrijven over emoties en
gedachten waarbij deelnemers in staat worden gesteld meer betekenis en zin te ervaren en zich
verbonden te voelen met hun innerlijk. Op deze manier wordt het schrijfproces niet alleen ingezet om
ervaringen van je af te schrijven, maar ook om gezondheid en kracht naar je toe te schrijven.
‘Wat fijn is aan schrijven dat woorden gewoon komen en dat mag. Je hoeft eigenlijk helemaal niet te
kunnen schrijven om hieraan mee te doen’
In het jaarverslag van 2018 is aangegeven dat het netwerk ondanks diverse inspanningen en
ontwikkelingen om diverse redenen niet is uitgebreid. In 2019 is een implementatie plan opgezet en
uitgevoerd. Er heeft o.a. een nieuwe train-de-trainer-workshop plaatsgevonden waaraan 12
schrijfprofessionals meededen. Zij zijn voorafgaand beoordeeld of zij voldeden aan het profiel van Kanker
in Beeld. De training werd gegeven door de schrijfprofessionals die zowel het format als training hebben
ontwikkeld. Het was een geslaagde training waar 12 certificaten zijn uitgereikt. In Groningen heeft module
A &B plaatsgevonden. In Eindhoven heeft een eigen georganiseerde pilot plaatsgevonden. Ondanks
stevige inspanningen zijn de de workshops in Woerden, Zuidlaren en Hilversum nog niet van start gegaan
Kanker in Beeld on Tour
Het doel van dit project is het ontwikkelen en uitvoeren van een rondreizend programma waarmee op
betekenisvolle wijze en middels actieve participatie psychosociale ondersteuning door en voor
kankerpatiënten wordt aangeboden op gespecialiseerde zorglocaties. Er wordt een speciaal, op maat
gemaakt programma ontwikkeld waarin de kern van alle activiteiten tot zijn recht komt. Door het creëren
van belevingsmomenten ter plekke (in kankercentra, gespecialiseerde ziekenhuizen, afdelingen/poli’s van
oncologie, radiotherapeutische instituten en psychosociale centra) ondervinden zowel de oncologische
zorgprofessionals als de patiënten de kracht van creatieve expressie aan den lijve.
In 2019 hebben wij het initiatief genomen tot een Kanker in Beeld on tour in het Antoni van
Leeuwenhoekhuis (AvL). Hoewel de organisatie al in een vergevorderd stadium was, meende het AvL toch
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dat dit ziekenhuis niet de plek voor een dergelijk event was. In 2019 zijn wij in gesprek gegaan met het
Alexander Monro ziekenhuis om Kanker in Beeld on tour in 2020 daar te organiseren.
Deskundigheidsbevordering
Jaarlijks streeft Kanker in Beeld er naar om alle uitvoerende vakprofessionals en coördinatoren en
bestuursleden inhoudelijke deskundigheidsbevordering te bieden bij vraagstukken die men in de
dagelijkse praktijk tegenkomt. Afgelopen jaar organiseerden wij de deskundigheidsdag op 16 november
in het Viore Centrum (inloophuis) voor mensen die leven met kanker in Hilversum. Er was een inhoudelijk
kwalitatief en inspirerend programma samengesteld. Het ochtendprogramma was plenair (dus voor alle
vakprofessionals, coördinatoren en bestuursleden) en de middag om het eigen vakgebied uit te diepen.
Het was een dag waarop ideeën en gedachten werden uitgewisseld, elkaar (opnieuw) te ontmoeten en er
werd volop inspiratie opgedaan. In de ochtend heeft de heer drs. Matty Hakvoort, psychiater en voorzitter
van het bestuur Huis aan het Water in Katwoude (Psychosociaal Centrum), een lezing gegeven over de
impact van kanker op de naasten van kankerpatiënten. Daarin gaf hij ook een aantal praktijkvoorbeelden
en nodigde de aanwezigen uit om met eigen ervaringen te komen. Vervolgens nam Maarten LensFitzGerald, bestuurslid, het over. Hij liet de deelnemers op een verrassende manier van ouderwets
babbelen met elkaar ervaren hoeveel nieuws je in een korte tijd kunt verzamelen. In de middag hebben
waardevolle workshops plaatsgevonden waaronder de workshop over De Kracht van Stembevrijding en
een workshop aan de bestuursleden en coördinatoren over praktische handvatten, fondsenwerving, PR.
Daarbij werd ook de nadruk gelegd op kennis delen, bijvoorbeeld over waar je tegen aan loopt in je
organisatorische werk.
“Top dat er dit soort kruisbestuivingsmomenten zijn”
Op de vraag: welke handvatten neem jij mee vandaag? “4 gele velletjes vol praktische suggesties”
In 2019 is geïnventariseerd of ook de deskundigheidsdag regionaal uitgezet kon worden. Op basis van
feedback is gekozen voor een landelijke dag zodat de deelnemers elkaar kunnen blijven ontmoeten en de
landelijke binding met elkaar blijven behouden.
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 positief. De lage opkomst door redenen zoals vakantie, gezondheidsredenen en
werkverplichtingen is echter een punt van aandacht.
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 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. De klankbordgroep komt 1 tot 2 keer per jaar samen met de programma manager
en de voorzitter van Kanker in Beeld.
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 (koren, adressen nieuwsbrieven e.d.) en de financiële administratie. In 2019 is het
onderdeel relatiebeheer volledig overgezet in dit systeem. Het systeem wordt volledig ingezet.
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Beleid
Eind 2019 is het beleidsplan van Kanker in Beeld voor 2020-2024 opgemaakt en een nieuw werkplan 2020
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 voorlichting
over onze activiteiten en zetten hiervoor zowel online als offline middelen in.
Website
De website is het belangrijkste platform waarmee Kanker in Beeld communiceert met (potentiële)
deelnemers, vakprofessionals en andere relaties. De website trok in 2019 meer dan 6.500 bezoekers.
Sinds 2019 biedt KWF-kankerbestrijding belangeloos het delen van kennis en hulp aan om meer
webverkeer te genereren naar de website (de zichtbaarheid in Google verbeteren) en bij het verbeteren
van de inhoud (zowel offline als online).
Centraal e-mailadres
De benaming van het centrale e-mailadres is aangepast van secretariaat naar Kanker in Beeld secretariaat.
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. 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 2019 werden er vier digitale nieuwsbrieven naar iets meer dan 1600 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.
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 drie keer verstuurd in 2019.
Kwartaalrapportage
De kwartaalrapportage werd digitaal verstuurd aan de belangrijkste relaties van Kanker in Beeld.
Publiciteit & Communicatie
Vakbladen
Om meer landelijke bekendheid te genereren is samenwerking gezocht met het vaktijdschrift
Nederlandse Vereniging Psyosociale Oncologie (NVPO) bestemd voor psychosociale hulpverleners
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waaronder maatschappelijk werkers en psychologen die bekend zijn met onze doelgroep en als verwijzers
kunnen (gaan) optreden. In totaal zijn er drie covers en drie inhoudelijke artikelen geplaatst. Twee maal
stond op de voorkant van het blad een ‘beeldend werk’ van een deelnemer van Beelden voor je Leven
geplaatst. Bij het laatste nummer is een foto van een Zingend koor geplaatst op de cover.
In opdracht van Kanker in Beeld is een artikel geschreven door communicatiespecialist en tekstschrijver
Paula Vos over Zingen voor je Leven. Professor dr. Erik Scherder, lid van het comité van aanbeveling van
Kanker in Beeld, stembevrijder Annet Vervoort (koren Den Bosch – Oss – Tiel) en een koorlid van koor
Den Bosch hebben hieraan meegewerkt. Het is een artikel dat wij in meerdere bladen kunnen laten
plaatsen en wij kunnen op die manier extra bekendheid generen. In de 3de jaargang van het vaktijdschrift
NVPO is het artikel geplaatst, maar in alle drie de jaargangen ging het over Zingen voor je Leven. Het
artikel is ook geplaatst in het vakblad Hypnotherapie, jaargang juni 2019.
Een citaat uit het artikel;
‘Als je zingt, gebeurt er iets met je. Je voelt de trillingen in je keel, in je hoofd en in je lijf. Je brein ontspant,
je ademhaling verdiept, en dat heeft een ontspannend en tegelijkertijd opwekkend effect. Stembevrijders
en stemtherapeuten gebruiken oefeningen om deze effecten te versterken! Dit blijkt extra heilzaam als je
te kampen krijgt met heftige emoties en veranderingen in je leven, In de Zingen voor je Leven koren komen
mensen samen die met kanker te maken hebben. Wat kan zingen voor hen betekenen en hoe werkt dat in
je hersenen?’
Radio & TV
- Het jubileumconcert van koor Groningen was vier weken te beluisteren via kerkomroep.nl.
- Het koor ‘Zingen voor je leven’ Utrecht was te gast bij RTV Utrecht (zowel TV als Radio). RTV
Utrecht wilde aandacht schenken aan de Zingen voor je Leven koren, zodat mensen die met
kanker te maken hebben op de hoogte zijn, en de weg naar een Zingen voor je Leven koor weten.
- Cora Honing, onze voorzitter, was te gast voor een interview bij Roparunradio op zaterdag
8 juni 2019 waar ruimte werd gegeven aan organisaties die geld vanuit Roparun ontvangen.
Kranten & tijdschriften
Er verschenen diverse artikelen in kranten over onze ‘voor je Leven’ activiteiten waaronder;
 In een speciale uitgave van KWF Kankerbestrijding 'Leven na kanker' wordt gewezen op
www.kankerinbeeld.nl waar informatie te vinden is over schilderen, zingen, schrijven of
spelen als hulp bij emotionele verwerking.
 Een artikel in de Harener krant voor het jubileumconcert van Groningen.
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In het Algemeen Dagblad stond een artikel over het voorjaarsconcert op 30 maart waar de
koren Zingen voor je Leven Rotterdam en Nieuwerkerk aan den IJssel aan meewerkte.
In de Heerenveense Courant werd aandacht gegeven aan de kracht en waarde van wat een
koor kan betekenen en om meer deelnemers te werven voor koor Heerenveen.
In mei stond een algemene advertorial van Kanker in Beeld in de jubileumkrant van Inloophuis
de Kraanvogel in Amsterdam.
In het vakblad Hypnotherapie (juni 2019) is een algemene advertorial geplaatst van Kanker in
Beeld.
Op 28 augustus 2019 verscheen een artikel in het Eindhovens Dagblad over het Zingen voor
je Leven koor Helmond!
Tijdschrift De Draad Tilburg heeft een artikel over het Zingen voor je Leven koor Tilburg
gepubliceerd.
In Groot-Heerenveen (oplage 28.000) is een artikel over Zingen voor je Leven geplaatst
(nm. 11 - 2019).
Diverse kranten in Nijmegen hebben aandacht besteed aan de korendag en aan de Zingen
voor je Leven koren. In het weekblad de Brug in Nijmegen is een artikel geplaatst dat op
200.000 adressen is bezorgd.
In december 2019 verscheen een artikel in het Brabants Dagblad over Beelden voor je Leven
Oss.

Overig



Een vernieuwde flyer van Kanker in Beeld is uitgebracht;
We participeerden in de campagne van Wereldkankerdag. Dit initiatief ondersteunden we
samen met 215 andere organisaties. Tijdens Wereldkankerdag werden er op locaties in
Nederland evenementen georganiseerd voor (-ex)patiënten, naasten en zorgverleners.

18

Financiële positie
Het boekjaar 2019 werd afgesloten met een negatief resultaat van € 4.290. Hierdoor is de algemene
reserve gedaald naar € 47.331. 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 VFI is geformuleerd, zijnde 1,5 maal de jaarlijkse kosten
van de werkorganisatie.
De jaarrekening 2019 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
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
2019 € 77.201 meestal specifiek voor één van onze projecten. Het totaal aan baten bedroeg € 81.278.
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 waarop kosten bespaard kunnen worden.
Sponsors in natura
Naast financiële ondersteuning steunden diverse bedrijven en zzp-ers de stichting in 2019 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. Top-Connect (telefooncentrale) heeft wederom belangeloos
haar medewerking verleend. Sinds 2019 biedt KWF-kankerbestrijding belangeloos het delen van kennis
en hulp aan om meer webverkeer te genereren, zie onderdeel communicatie.
Vrienden
Particulieren kunnen ‘Vriend van Kanker in Beeld’ worden vanaf € 25 per jaar. Eind 2019 hebben wij ruim
100 Vrienden, die Kanker in Beeld een bijzonder warm hart toedragen.
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In november 2019 is er een pilot voor een vriendenactie gestart om de financiële basis structureel te
vergroten en niet alleen afhankelijk te zijn van projectsubsidie. Deze vrienden worden zowel vriend van
Kanker in Beeld als het desbetreffende Zingen voor je Leven koor. Kanker in Beeld neemt de ontwikkeling
en de financiële administratie op zich. De opbrengst wordt fifty/fifty gedeeld. De Zingen voor je Leven
koren Amsterdam, Soest en Almere doen mee aan deze pilot.
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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. 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 uitvoerende werkzaamheden verricht. Voor de dagelijkse gang van zaken wordt
gewerkt een freelance programma manager. Tevens is er een pool vrijwilligers die onder meer
ondersteunen bij evenementen en voorlichtingsbijeenkomsten van Kanker in Beeld.
Het bestuur bestond eind 2019 uit:

Drs. Cora Honing, voorzitter

Maarten Lens-FitzGerald, bestuurslid

Lars Arnoldussen, financiën en fondsenwerving

Cora Hagendijk, secretaris, heeft per 1 april 2019 afscheid
genomen van Kanker in Beeld.
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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
Freelance medewerkers
In 2019 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.

Laura van den Berg, programma manager
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Overig
Op het gebied van communicatie werkte de stichting ook in 2019 opnieuw samen met Manifesta, Use-It
(hosting website), Top-connect (het afhandelen van telefoontjes) en Orchestra (volledige automatisering
van administratie, overzichten en rapportages).
In 2019 is besloten om Raad van Advies op te heffen.
Het Comité van Aanbeveling kende geen wijzigingen ten opzichte van 2018. Het bestaat uit de volgende
leden:

-

Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers (voorzitter)
Voorzitter Comité van Aanbeveling
Universiteitshoogleraar Gezondheid en Maatschappij
Universiteit van Amsterdam

-

Prof. Dr. C. (Casper) van Eijck
Oncoloog
Erasmus MC – Centrum Rotterdam

-

Prof. dr. E. (Erik) Scherder
Hoogleraar Klinische Neuropsychologie
Vu Amsterdam

-

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.

-

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

Verwachte gang van zaken in de komende jaren

Hieronder volgt een greep uit onze plannen voor 2020:
In 2020 willen zeker een, maar liefst twee Kanker in Beeld on Tour events organiseren. Begin 2020 hebben
we goede verwachtingen van een ‘on Tour ’in het Alexander Monro ziekenhuis in Bilthoven in het
voorjaar. Ook professor dr. Erik Scherder, lid van ons Comite van aanbeveling, heeft daarvoor weer zijn
medewerking in de vorm van een lezing toegezegd. Met dit project willen we zoveel mogelijk mensen
met kanker kennis laten maken met en laten ervaren wat creatieve expressie voor hen kan betekenen.
We hebben onze eerste projectgelden binnen voor het project Optimaliseren, professionaliseren en
uitbouwen van Beelden voor je Leven. Dat betekent dat we de vakprofessionals allemaal persoonlijk
zullen bevragen: hoe ziet je aanbod eruit, hoeveel mensen bezoeken het atelier, zijn er regelmatig
nieuwelingen, hoe kan Kanker in Beeld je beter ondersteunen, zijn er gezamenlijke exposities te
realiseren. Om maar een paar voorbeelden te geven. Op basis van die inventarisatie zullen we een plan
maken en uitvoeren. Samen natuurlijk.
Het bestuur zet zich ook in 2020 weer extra in om het korennetwerk te behouden en uit te breiden. Dat
betekent veel gesprekken, liefst een persoonlijke ontmoeting om de binding met Kanker in Beeld en
Zingen voor je Leven te vergroten. Ook de regionale korendagen in 2020, maken die binding met elkaar
zo tastbaar.
Als het lukt om extra projectgeld te bemachtigen willen we graag een nieuwe creatieve uiting ‘exploreren’:
Dansen voor je Leven. Mogelijk trekt dat ook jongere mensen die met kanker zijn geconfronteerd. En
uiteindelijk kan groei ook uit verbreding komen.
Bestuurlijk hopen we dit jaar toch echt een uitbreiding te realiseren. Temeer daar Maarten LensFitzGerald te kennen heeft gegeven dit jaar zijn werkzaamheden voor Kanker in Beeld te zullen staken.
Gelukkig komt er ook input van onze Klankbordgroep en van het Comité van Aanbeveling zodat beleid en
uitvoering ook bredere worden getoetst.
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2.

Jaarrekening
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2.1

Balans

(na resultaatbestemming)
Activa

31 december 2019
€

31 december 2018
€

€

€

Vorderingen en overlopende activa

2.4.1

10.525

4.388

Liquide middelen

2.4.2

62.914

53.326

73.439

57.714

Passiva

31 december 2019
€

Reserves

31 december 2018
€

€

2.4.3

Continuïteitsreserve

33.831

51.620

Reserve doelbesteding

13.500

-

Kortlopende schulden

€

2.4.4

47.331

51.620

26.108

6.094

73.439

57.714
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2.2

Staat van baten en lasten
2019

2019

2018

Realisatie

Begroting

Realisatie

€

€

€

Baten
Baten van particulieren

2.5.1

4.962

4.825

2.412

Baten van bedrijven

2.5.2

319

275

204

Baten van andere organisaties zonder winststreven

2.5.3

71.920

120.004

109.994

77.201

125.104

112.610

4.077

7.636

5.837

81.278

132.740

118.447

27.757

53.820

44.277

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

Zingen voor je leven
Beelden voor je leven

987

15.200

3.618

Spelen voor je leven

5.989

7.300

3.280

Schrijven voor je leven

2.672

5.300

8.941

17.783

22.525

8.284

55.188

104.145

68.400

11.423
18.969

9.750
18.915

9.436
24.322

85.580

132.810

102.158

13

70
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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

(4.289)

-

16.314

Resultaatbestemming
Toevoeging / onttrekking aan:
Continuïteitsreserve
Reserve doelbesteding

(17.789)

(10.047)

13.500

-

Kengetallen
Bestedingen doelstelling als % van geworven baten
Bestedingen doelstelling als % van som der lasten

71,5%
64,5%

83,2%
78,4%

60,7%
67,0%

Beheer en administratiekosten als % van totale baten

23,3%

14,2%

20,5%
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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.
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
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.

29

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:
31-12-2019
€

31-12-2018
€

10.119

4.025

406

363

10.525

4.388

Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen
Boekwaarde per einde periode

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
Resultaatbestemming
Boekwaarde per 31 december

Reserve doelbesteding

Totaal

€

€

€

51.620

-

51.620

(17.789)

13.500

(4.289)

33.831

13.500

47.331

Het geoormerkt resultaat van de Stichting wordt toegevoegd aan de reserve doelbesteding.
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2.4.4 Kortlopende schulden
De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:
31-12-2019
€

31-12-2018
€

19

1.767

2.425

-

20.000

-

Crediteuren
Zingen voor je leven Hoogeveen
Vooruitontvangen bedragen
Toekenningen
Nog te betalen bedragen
Boekwaarde per einde periode

-

500

3.664

3.827

26.108

6.094

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.

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.
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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.

Deelnemersbijdrage spelen voor je leven
Korendag Noord
Korendag Midden
Korendag Zuid
Deelnemersbijdrage schrijven voor je leven
Deskundigheidsbevordering
Baten van inkomsten uit verkoop

2019

2019

2018

Realisatie

Begroot

Realisatie

€

€

€

589

-

-

-

1.276
2.392

1.426
790

2.307

2.313

2.062

-

-

690

1.127

1.625

747

54
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122

4.077

7.636

5.837

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

Ondersteuning koren en tussentijdse bezoeken
Ondersteuning bij jubilea
Ondersteuning bij 'probleemkoren'

2019

2019

2018

Realisatie

Begroot

Realisatie

€

€

€

2.250
1.250

4.500
2.000

-

-

2.000

-

1.129

1.000

319

Nieuwe en bestaande koren

-

-

14.909

Nieuwe koren

-

10.000

-

Optreden/workshop dirigent en/of koor

Lidmaatschap KBZON

8.373

8.320

7.259

Korendag Noord

-

4.666

2.494

Korendag Midden

-

4.667

1.852

3.905

4.667

2.511

10.850

12.000

14.933

27.757

53.820

44.277

Korendag Zuid
Projectondersteuning
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Beelden voor je leven

2019

2019

2018

Realisatie

Begroot

Realisatie

€

€

€

Nieuwe projecten

-

5.000

-

Exposities

-

5.000

-

987

5.200

3.618

987

15.200

3.618

2019

2019

2018

Realisatie

Begroot

Realisatie

€

€

€

-

-

350

Projectondersteuning

Spelen voor je leven

Nieuwe en bestaande projecten
Bestaande projecten

820

2.000

-

Projectondersteuning

2.692

2.800

2.930

Jaarlijkse dag

2.477

2.500

-

5.989

7.300

3.280

2019

2019

2018

Realisatie

Begroot

Realisatie

€

€

€

395

2.500

5.680

2.277

2.800

3.261

2.672

5.300

8.941

Schrijven voor je leven

Nieuwe en bestaande projecten
Projectondersteuning
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Overige activiteiten

2019

2019

2018

Realisatie

Begroot

Realisatie

€

€

€

Jaarverslag

-

1.225

-

Workshop met kinderen/jongeren

-

2.000

-

Wetenschappelijk onderzoek

-

-

363

Onvoorzien t.b.v. de doelstelling

4.350

3.000

-

Communicatie-uitingen t.b.c. doelstellingen

2.081

1.900

-

Deskundigheidsbevordering

1.731

4.000

2.740

Projectondersteuning deskundigheidsdagen

1.568

2.400

-

Projectondersteuning communicatie t.b.v. doelstellingen

8.053

8.000

5.181

17.783

22.525

8.284

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
Overige wervingskosten

2019

2019

2018

Realisatie

Begroot

Realisatie

€

€

€

10.962

8.000

9.416

22

-

20

439

1.750

-

11.423

9.750

9.436
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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:
2019

2019

2018

Realisatie

Begroot

Realisatie

€

€

€

-

750

875

Huisvestigingskosten

661

630

506

Relationele kosten

375

500

436

12.605

13.035

12.637

5.328

4.000

9.868

18.969

18.915

24.322

Personeelskosten

Algemene kosten
Projectmanagement

De algemene kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
2019

2019

2018

Realisatie

Begroot

Realisatie

€

€

€

646

860

1.157

-

50

-

40

-

-

-

-

466

Telefoonkosten

223

250

217

Porti

169

375

81

Verzekeringen

484

500

585

10.053

7.900

7.777

235

-

-

-

-

668

225

200

119

-

150
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Website en Automatisering
Kamer van Koophandel
Drukwerk
Kantoorbenodigdheden

Administratiekosten
Trainingen, cursussen en lesgelden
Advieskosten
Bankkosten
Vergaderkosten
Overige algemene kosten

8

1.000

15

Reis- en verblijfkosten

359

1.500

1.282

Kantinekosten

163

250

211

12.605

13.035

12.637
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2.6

Ondertekening van de jaarrekening

Huizen, 2 maart 2020

Drs. Cora Honing
Voorzitter Kanker in Beeld

Lars Arnoldussen
Financiën en fondsenwerving
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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