Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker
3 4 1 1 3 0 9 1

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

W.G. Plein 187, 1054 SC Amsterdam
0 2 0 5 3 0 4 9 3 3

E-mailadres

info@tegenkanker.nl

Website (*)

www.tegenkanker.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 7 8 2 0 3 0 1

Gezondheid - Genezing en zorg
Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
Gezondheid - Patiënten en families

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

2

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

2

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mr. Ch. H. van Dijk

Secretaris

Drs. M.G.J. Smit

Penningmeester

Drs. J.G.M. van Ophem

Algemeen bestuurslid

Mevr. drs. M. Mol

Algemeen bestuurslid

Mevr. drs. S. Pieterson

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het Nationaal Fonds tegen Kanker zet zich in voor een Langer Beter Leven voor
mensen met kanker. Dat doen wij door aandacht te vragen voor de waarde van Voding
Beweging en Welzijn na de diagnose kanker.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Voor het realiseren van de doelstellingeen Langer Beter Leven voor mensen met
kanker te helpen door meer aandacht voor Voeding, Beweging en Welzijn zoeken wij
steun in Nederland.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Financiele steun vragen wij onder andere gecombineerd met voorlichting waarin wij
steun vragen voor onze doelstelling en waarin wij onze projecten en onderzoeken
presenteren. Daarnaast zijn wij benifiencient van de VriendenLoterij. Dankzij de
gerichte keuze van spelers van de loterij waarin zij specifiek kiezen voor het steunen
van onze activiteiten.

Met deze bijdrage en binnen de doelstelling verzorgen wij voorlichting en maken wij
patientgerichte projecten mogelijk. Daarnaast zijn wij betrokken bij het stimuleren,
initieren en financieren van wetenschappelijk onderzoek naar het belang en de waarde
van voeding, bewegen en welzijn na de diagnose kanker.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De steun die wij in Nederland ontvangen wordt ingezet om voorlichting te geven. Dit
doen wij o.a. via de website www.tegenkanker.nl waar wij per maand gemiddeld 35.000
bezoekers mogen ontvangen. Daarnaast hebben wij ook een actieve vorm van
voorlichting waarbij wij niet alleen onze trouwe achterban maar ook proberen zoveel
mogelijk te informeren over het belang van voeding, bewegen en welzijn na de
diagnose kanker. Jaarlijks zijn wij betrokken bij uiteenlopende projecten. Dit kan een
boksclinic zijn in een sporstschool waar mensen die te maken met chemotherapie
mogen ervaren wat beweging voor hen kan beteken. Anderzijds zetten wij ons in 2020
met name in voor het ondersteunen van inloophuizen. Eind 2019 stonden er in
Nederland 15 lopende onderzoeken uit die mogelijk werden gemaakt dankzij de steun
van onze donateurs.

https://www.tegenkanker.nl/project/beleidsplan-nftk/

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur van het Nationaal Fonds tegen Kanker bestaat uit vrijwilligers die het werk
van de stichting een bijzonder warm hart toedragen. De bestuursleden en andere
vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding voor gemaakte redelijke kosten.
Er zijn op het bureau 2 mensen (1,7 FTE) in dienst zij vallen onder de CAO Welzijn en
Maatschappelijk dienstverlening.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Al onze activiteiten zijn terug te vinden op onze website www.tegenkanker.nl.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Het bestuur van het Nationaal Fonds tegen Kanker kiest er voor om jaarlijks een
begroting en jaarrekening op te stellen. Daarnaast wordt dit aangevuld met een
bestuursverslag waarin alle vormen van voorlichting, de gelopen projecten, de
ondersteuning voor onderzoekers (proefschriften) en onderzoeken zijn opgenomen. Dit
jaarverslag wordt door een Register Accountant gecontroleerd.
Jaarverslagen zijn terug te vinden op: https://www.tegenkanker.nl/project/jaarverslagen/

https://www.tegenkanker.nl/project/jaarverslagen/

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

180.711

€

58.418

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

1.405.934

€

1.425.285

+
0

€

+
€

+
€

1.586.645

1.483.703

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

1.586.645

€

300.000

945.874

€

+

1.483.703

752.141

+

€

1.245.874

€

1.052.141

Bestemmingsfondsen

€

2.089

€

6.497

Voorzieningen

€

10.858

€

10.804

Langlopende schulden

€

312.011

€

399.161

Kortlopende schulden

€

15.813

€

15.100

Totaal

€

1.586.645

€

1.483.703

+
€

300.000

+

+

Momenteel vind de controle van de register accountant plaats en kan de officiele jaarrekening worden opgesteld. Zodra deze gecontroleerd is door de RA
en goed is gekeurd voor publicatie zal deze balans mogelijk worden aangepast.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

0

€

0

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

0

€

0

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

552.617

€

519.778

Nalatenschappen

€

24.315

€

31.287

Bijdragen van loterijinstellingen

€

246.576

€

186.924

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€

+

€
€

823.508

+
737.989

+
Som van de baten

Lasten

€

+

+
€

823.508

737.989

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

51.911

€

15.623

Personeelskosten

€

167.457

€

158.255

Huisvestingskosten

€

14.982

€

14.429

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

901.988

€

790.924

Saldo van baten en lasten

€

-78.480

€

-52.935

€

667.638

602.617

€

+

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Momenteel wordt de jaarrekening gecontroleerd en goedgekeurd. Deze zal net zoals
de jaren er voor gepubliceerd worden op onze website:
https://www.tegenkanker.nl/project/jaarverslagen/

https://www.tegenkanker.nl/project/jaarverslagen/

Open

