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BALANS PER 31 december 2013 

    IN EURO 

ACTIVA 2013 2012 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 

 - Intellectueel eigendom aanschafwaarde 6.705 0 

 - Intellectueel eigendom afschrijvingen -2.500 0 

4.205 0 

Materiele vaste activa 

 - Inventaris aanschafwaarde 15.391 9.303 

 - Inventaris afschrijvingen -2.804 -249 

  12.587   9.054 

Vlottende activa 

Voorraad Merchandise 3.518 4.317 

Vorderingen 

 - Debiteuren 7.018 12.694 

 - Overige vorderingen 12.895 0 

  19.913   12.694 

Liquide middelen 25.211 40.861 

Totaal activa 66.434 66.926 

PASSIVA 2013 2012 

Eigen vermogen 

 - Stichtingsvermogen 56.565 71.712 

 - Resultaat Boekjaar 2.137 -15.204 

  58.702   56.508 

Kortlopende schulden 

 - Crediteuren 1.669 5.315 

 - Belastingen (BTW) 5.259 4.697 

 - Nog te ontvangen facturen 804 406 

  7.732   10.418 

Totaal passiva 66.434 66.926 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 
IN EURO 

2013 2012 

Baten 

 - Donaties en sponsoring 160.462 79.282 

 - Verkoop Merchandise 2.314 2.489 

162.776 81.771 

Activiteiten 

 - Kosten Circuitdag 9.517 8.187 

 - Kosten Reis Mei 63.028 0 

 - Kosten Res Oktober 55.654 76.278 

 - Kosten Overige activiteiten 10.892 5.525 

 - Financiële hulp gezinnen 1.815 1.284 

 - Inkoopwaarde merchandise 1.819 1.796 

-142.725 -93.070 

Stichtingskosten 

 - Administratieve kosten 5.349 831 

 - Promotiekosten 3.293 2.945 

 - ICT 3.898 0 

 - Overige kosten 319 0 

  -12.859   -3.776 

Afschrijvingen 

 - Afschrijving immateriële activa 2.500 0 

 - Afschrijving materiële activa 2.555 249 

-5.055 -249 

Bijzondere baten en lasten 

 - Ontvangen rente 304 120 

Saldo baten en lasten 1.615 -15.204 
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Toelichting op Balans en Winst- & Verliesrekening 

 

Verslag van het bestuur 

 

In 2013 is het bestuur er in geslaagd om meer dan € 165.000 aan opbrengsten aangaande 

sponsoring, donaties en merchandising te genereren. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzicht 

van het vorige jaar. Met name nieuwe initiatieven door de naamswijziging en innovatieve 

oplossingen om doneren nóg makkelijker te maken hebben hier ten grondslag aan gelegen. 

 

Het bestuur kan dan ook terugzien op een geslaagde circuitdag, alsmede op niet één, maar 

twee georganiseerde reizen naar Duitsland, waaraan naast de kankerpatiëntjes ook door de 

ouders en overige gezinsleden werd deelgenomen. 

 

Het bestuur maakt zich dan ook sterk om de inkomsten van de stichting in de komende jaren op 

een zodanig niveau te brengen dat in ieder geval vorengenoemde activiteiten jaarlijks herhaald 

kunnen worden en dat er mogelijkerwijze ruimte ontstaat voor meer ondersteuning van 

gezinnen die door ziekte van hun kind in de problemen zijn geraakt. 

 

 

 

Balans  

 

Materiële vaste activa 

Er zijn diverse investeringen gedaan in 2013. De belangrijkste investering is een maatwerk 

software pakket waardoor het voor potentiële donateurs makkelijk is geworden om te doneren. 

Ook is geïnvesteerd in veiligheidshesjes die te gebruiken zijn tijdens activiteiten als de Circuitdag 

en de Reizen. 

 

Immateriële vaste activa 

Voor de nieuwe naam en bijbehorend logo zijn diverse investeringen gedaan. Against Cancer 

wordt een sterk merk waardoor investeringen in het kader van intellectueel eigendom zijn 

opgenomen op de balans. 

 

Debiteuren 

Het debiteurensaldo betreft uitsluitend vorderingen en toezeggingen van partners van de 

stichting en zijn begin 2014 ontvangen.  

 

Liquide middelen 

Het saldo liquide middelen staat ter vrije beschikking van de stichting. 

 

Kortlopende schulden 

De hieronder opgenomen schulden zijn in 2014 voldaan.  
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Baten en lasten 

 

Baten 

De inkomsten aangaande donaties en sponsoring stonden in het verslagjaar met name als 

gevolg van de economische recessie licht onder druk. Het bestuur heeft zich dan ook tot een 

van de belangrijkste taken gesteld om het aantal sponsoren en donateurs te laten stijgen. De 

hiervoor gememoreerde naamswijziging en daaraan verbonden acties hebben een belangrijke 

aanzet hiertoe geven.  

 

Activiteiten 

Het jaar 2013 heeft naast de jaarlijks terugkerende circuitdag op Assen met name voor  een 

belangrijk deel in het teken gestaan van de realisering van een tweetal reizen van ouders en 

patiëntjes naar Duitsland. Verder werd het bestuur in het verslagjaar ook geconfronteerd met 

aanvragen om hulp van gezinnen die door de ziekte van hun kind in de problemen dreigden te 

geraken. Gelukkig beschikte de stichting over voldoende middelen om hierin te kunnen 

voorzien. 

 

Stichtingskosten 

De Stichtingskosten bedroegen in 2013 slechts 8,0% van de totale opbrengsten waardoor we 

ruimschoots binnen de ANBI-norm van 10% blijven. De naamswijziging heeft wat extra kosten 

met zich meegebracht en ook de administratieve- en ICT kosten zijn gestegen ten opzichte van 

2012.  

 

Afschrijvingen 

In 2013 zijn geen bijzondere afschrijvingen geweest.     

 

 


